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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
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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
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Kolejny rok minął… Przed nami nowe 365 dni do zapełnienia ważny-
mi sprawami, troskami i śmiechem. Niektórzy mają już spisane posta-
nowienia noworoczne, a inni realizują jeszcze te z ubiegłych lat. Stycz-
niowa motywacja bywa słomianym zapałem, jednak proponuję zajrzeć 
w głąb siebie i tym razem nie podejmować kolejnej diety cud, a przeczy-
tać książkę albo obejrzeć serial, na który czekaliście. A może rok 2022 bę-
dzie dla niektórych przełomowym i zmienią pracę lub zrealizują swoje 
marzenia i popłyną w rejs dookoła świata? 

Gdyby ktoś chciał zrobić coś dla innych, może spróbować obdarowywać 
ludzi uśmiechem, to nic nie kosztuje, a może poprawić nastrój. Nieśmia-
łym osobom może być teraz łatwiej „trenować” rozsyłanie serdeczności, 
ze względu na maseczki, które powinniśmy nosić. A  kiedy przyjdzie 
czas, że nie będziemy musieli z nich korzystać, to szczerze obdarzymy 
się uśmiechami. Trochę pół żartem, pół serio kieruję do Państwa zachętę 
szczepienia się. Tylko i wyłącznie od nas zależy, kiedy uporamy się z pan-
demią i odetchniemy bez obaw pełną piersią. 

W tym numerze wspominamy między innymi, jakie prawa przysługu-
ją rodzicom, kiedy w przedszkolach i żłobkach zostanie wprowadzo-
na kwarantanna. Przyjrzeliśmy się także jaka ilość łóżek covidowych 
została przygotowana przez szpital w  Puszczykowie i  Ludwikowie. 
Rzeczniczka szpitala w  Puszczykowie – Marzena Rutkowska-Kalisz 
– zachęca do przestrzegania zasady DDM – dystans – dezynfekcja – 
maseczka i przede wszystkim do skorzystania z możliwości zaszcze-
pienia się przeciwko COVID-19.

Aby odetchnąć od pandemicznej rzeczywistości, przedstawiamy sukce-
sy puszczykowianki - Katarzyny Radwan-Cho – która dołączyła do grona 
arbitrów tenisa jako pierwsza Polka, z możliwie najwyższymi uprawnie-
niami Gold Badge Chair Umpire. Pochylamy się także nad mniejszymi 
przyjaciółmi ludzi, czyli psami. Opisujemy, jak wygląda praca i szkolenie 
czworonożnych ratowników. 

Styczeń 2022 roku jest miesiącem zmian dla całego społeczeństwa. Od 
jakiegoś czasu zmagamy się w Polsce z galopującą inflacją. Doprowadzi-
ło to do sytuacji, że większość produktów życia codziennego drożeje. 
Podwyżki cen nie ominęły również naszej gazety. Jest to pokłosie bardzo 
trudnej sytuacji na rynku papierniczym, wzrostów cen energii i  usług 
oraz wprowadzenia tzw. „Polskiego Ładu", który znacząco uderza po kie-
szeni wielu polskich przedsiębiorców, w tym i nasze wydawnictwo.

Nie jest tajemnicą, że cena wydania papierowego Gazety Mosińsko-
-Puszczykowskiej jest o wiele niższa niż koszty druku. Utrzymujemy się 
dzięki sprzedaży powierzchni reklamowej, na której opieramy swoją 
działalność (tutaj również zmuszeni jesteśmy podnosić ceny). Niestety 
od dłuższego czasu nakłady, jakie ponosimy tytułem druku gazet są co-
raz wyższe, co znacząco zmniejsza rentowność naszego pisma. Spowo-
dowane jest to m.in. sytuacją braków papieru na rynku. Ten, który jest 
dostępny, osiąga niespotykane dotąd ceny.

Niską cenę naszego pisma próbowaliśmy utrzymać tak długo, jak to było 
możliwe. Z racji, iż nie jesteśmy dofinansowywani przez żadne podmio-
ty z zewnątrz, naszą działalność opieramy wyłącznie na prawach rynku 
i aby móc dalej funkcjonować, zmuszeni jesteśmy do podwyżek. Jak do-
tychczas, chcemy informować Państwa o ważnych sprawach z okolicy 
Mosiny i Puszczykowa oraz utrzymywać wysoki, merytoryczny poziom 
naszych artykułów. 

Liczymy, że zostaną Państwo z nami. Od wielu lat przyczyniacie się do 
naszego rozwoju, jesteście naszym motorem napędowym. Naszą misją 
zawsze będzie wspieranie mieszkańców w dostępie do niezależnych in-
formacji. Zwłaszcza teraz, w czasach, kiedy jest to najbardziej potrzebne.

W imieniu zespołu redakcyjnego przekazuję Państwu noworoczne ży-
czenia zdrowia, szczęścia i wytrwałości w dążeniu do obranych celów. 
Niech nowy rok będzie pomyślny i przyniesie wiele dobrego w każdej 
dziedzinie życia. 

 Weronika Zwierzchowska

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

    

- Zaraz ci powiem, znowu dwie wersje i nie wiem, która może być ta wła-
ściwa. Ale posłuchaj tylko. Pierwsza jest nieco starsza i dotyczy Napole-
ona. Otóż prawdopodobnie Mosina dała na wyposażenie wojsk napole-
ońskich kilku żołnierzy, coś około 15, 17 chłopa, którzy „zabrali się” aby 
wspomóc ich w wojnach i razem z nimi walczyli jako wojsko francuskie. 
Spośród całego oddziału, do którego zostali przydzieleni, wyróżniało ich 
umundurowanie. Podobno ubrani byli niezwykle barwnie, kolorowo, 
można powiedzieć z fantazją. I wyobraź ty sobie jak oni wyglądali na tle 
pozostałych wojaków ubranych w  spłowiałe, zaperzone mundury. Od 
razu ich było widać, bo musisz sam przyznać, że mogło to ich mocno 
wyróżniać. Zapewne tak mogło być, że ktoś się zapytał: „a skąd żeście się 
wzięli eleganci tacy piękni?”. Oni natomiast zgodnie z prawdą odpowia-
dali za każdym razem, że z Mosiny. I masz, widzisz, samo się układa. 

    Natomiast druga wersja wiąże się z Paryżem, a tak, tak, z Paryżem, do-
brze powiedziałem. Otóż w roku 1901 ogłoszono tam właśnie, w stolicy 
Francji, konkurs dla mężczyzn na eleganta. Wyobrażasz sobie, stolica 
bądź co bądź mody światowej i ogłaszają konkurs na wybór eleganta. Aż 

czasem trudno to sobie wyobrazić, prawda. W tym samym dniu, przed 
komisją prezentowali się różni faceci, ale niestety żaden z nich zdaniem 
członków jury nie zasługiwał na taki tytuł, kapujesz. Nie wiem co mogło 
być tego powodem, nie wiem. Ale posłuchaj dalej, konkurs został osta-
tecznie jednak rozstrzygnięty w  ten sposób, że wygrał go gość, który 
siedział na widowni, coś tam zapewne komentował, ale nie brał udzia-
łu w konkursie, tylko kibicował. Zwrócił na siebie uwagę komisji swoimi 
nienagannymi manierami, zachowaniem i  przede wszystkim ubiorem, 
bo wyraźnie wyróżniał się wśród zgromadzonych widzów. Co się wkrót-
ce okazało, proszę ciebie, otóż był on Polakiem i akurat przyjechał do Pa-
ryża na delegację z Warszawy. Reprezentował interesy jakieś firmy, ale te-
raz nie umiem powiedzieć, jakiej. Kiedy konkurs rozstrzygnięto i właśnie 
jego wybrali elegantem, to go się zapytali skąd jest, czy to prawda, że 
z Warszawy. A on im miał na to odpowiedzieć, że z Warszawy przyjechał, 
ale jest z Mosiny koło Poznania. Tak powstał mit o elegancie z Mosiny, 
że facet z takiej małej mieściny zadziwił wszystkich w stolicy światowej 
mody i elegancji. Widzisz, tak było. Z resztą ja miałem w ręce taką książkę, 
w której to wszystko dokładnie ktoś opisał przed wojną już. Tam nawet 
było zdjęcie tego faceta. Pamiętam gościa jak stoi, uczesany na mokro tak 
na boczek z przedziałkiem, koszulę miał białą, ale bez kołnierzyka, taką 
wiesz, pod samą brodę. W opisie jaki pod tym zdjęciem był, podawali 
jeszcze, że miał na sobie płócienne spodnie, bo było lato i gorąco, a pod 
spodem cienkie kalesony, aby mu te spodnie się nie przyklejały, kiedy 
się spoci. Tak widzisz kiedyś wiara myślała. Teraz nie pamiętam tytułu tej 
książki, ale to mogło być coś w rodzaju herbarza miast i w niej zawarto 
historię wielu miasteczek i nie tylko, bo pamiętam, że w niej było również 
wzmianka o Ludwikowie, tak, tak, tym naszym Ludwikowie. Może gdzieś 
w bibliotece ze starymi książkami można by ją odnaleźć.

 Roman Czeski

31.01.2013, Romek: Kącik eleganta z Mosiny, część 109
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Zgodnie z ustawą o dostępie do informa-
cji publicznej,  informacja, która nie została 
udostępniona przez władze samorządowe 
w Biuletynie Informacji Publicznej jest udo-
stępniana na wniosek zainteresowanego. 
Udostępnianie informacji następuje "bez 
zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to 
niemożliwe, organ, do którego wnioskowa-
liśmy o udostępnienie informacji, powinien 
powiadomić nas o powodach opóźnienia w 
przekazaniu informacji oraz o nowym termi-
nie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 Prawo do złożenia wniosku o dostęp do 
informacji publicznej ma każdy obywatel. 
W lutym 2021 roku mieszkaniec Krosna za-
pytał Urząd Miejski o funkcjonowanie świe-
tlicy w tej miejscowości. Pytania dotyczyły 
m.in. wpływów z najmu sali ze wskazaniem 
konkretnych dat od 2015 do 2020 roku oraz 
sposobu regulowania należności za użytko-
wanie nieruchomości.

– Pytanie postanowiłem złożyć z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, dlatego że wpływy ze 
świetlicy zaczęły rosnąć gwałtownie w trze-
cim i czwartym kwartale 2018 roku po zmia-
nie na stanowisku inkasenta na targowisku, 
gdzie rolę inkasenta przed czerwcem 2018 
roku pełniła ta sama osoba co sołtysa wsi 
Krosno, czyli radny Ryszard Rybicki – tłuma-
czy pan Jarosław. – Po drugie,  dochodziły do 
mnie słuchy, że sołtys Krosna pobiera opłaty 
w formie gotówkowej, a według uchwały 
rady miejskiej §8. pkt 7. opłaty należy uiścić 
przed planowanym wynajmem na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie – do-
daje mieszkaniec Krosna. 

Odpowiedź jaką otrzymał pan Jarosław, nie 
była dla niego satysfakcjonująca - zdaniem 
urzędu w Mosinie, ewidencja księgowa gmi-
ny z lat 2015 i 2016 nie zawiera informacji do-
tyczących wysokości wpływów finansowych 
za najem świetlicy. W odpowiedzi na pytania 
mieszkańca można także przeczytać, że nie-
możliwym jest wygenerowanie wydruków 
potwierdzających wpłaty wynajmujących 
świetlicę ze względu na zmianę systemu 
bankowego w Gospodarczym Banku Spół-
dzielczym, który świadczy usługę obrachun-
ków gminy. Urząd Miejski ustosunkowując 
się do pytania o formę wpływów środków, 
nie określił ile wpłat i w jakiej wysokości zo-
stało uregulowanych przelewem, a ile zosta-
ło przekazanych sołtysowi wsi, który wów-
czas wpłacał je na konto bankowe.

Jak wskazują wyjaśnienia złożone w 2018 
roku przez ówczesnego burmistrza Jerzego 
Rysia do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu, wysokość czynszu została usta-
lona dopiero w 2017 roku, kiedy wzrosło za-
interesowanie wynajmem tego obiektu. RIO 
w 2018 roku przeprowadziła kontrolę, która 
zakończyła się wystąpieniem pokontrolnym, 
odnoszącym się też do zwierania umów naj-
mu świetlicy w Krośnie w 2017 roku. Wów-
czas stwierdzono kilka nieprawidłowości 
m.in. dwie umowy, w których błędnie wska-
zano wynajmującego, dwie umowy zawarto 
na niezgodnych ze wzorem drukach, poja-
wiał się brak wskazania celu wynajmu, co 
nie pozwalało określić wysokości czynszu, a 
także brak naliczania odsetek za nietermino-
we wpłaty oraz pobieranie opłat za wynajem 
świetlicy przez sołtysa, który następnie do-
konywał wpłaty zbiorczej na konto gminy, co 
jest niezgodne z postanowieniami Zarządze-
niem Burmistrza z dnia 28.03.2012 w sprawie 
świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie 
Gminy Mosina.  Z regulaminu opłaty za wy-
najem wynika, że opłaty za użytkowanie na-
leży uiszczać przed planowanym rozpoczę-
ciem wydarzenia, a dowód zapłaty okazać 
osobie zarządzającej świetlicą. 

W marcu 2018 roku do burmistrza Jerzego 
Rysia, przewodniczącej Rady Miejskiej i rad-
nych wpłynął anonim. Wzywał on do złoże-
nia wyjaśnień dotyczącej świetlicy w Krośnie. 
Osoba podpisana jako Zatroskany Obywatel 
Gminy Mosina napisała:

„Niniejszym pismem wzywam:

1/ Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosi-
nie do zwołania kolejnej sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie do końca kwietnia 2018 r. celem 

wyjaśnienia zasad gospodarowania mieniem 
gminnym stanowiącym świetlicę wiejską we 
wsi Krosno,

2/Burmistrza Gminy Mosina do złożenia 
wyjaśnienia w sprawie wielkości wszystkich 
kosztów, jakie Gmina Mosina poniosła od 
początku aktualnej kadencji Rady z tytułu 
użytkowania świetlicy wiejskiej we wsi Kro-
sno oraz wielkości uzyskanych przychodów z 
tego tytułu, z rozbiciem na poszczególne lata 
i miesiące,

3/Radnych Rady Miejskiej w Mosinie do prze-
głosowania sprawy, przekazania sprawy zba-
dania ewentualnych nieprawidłowości w tej 
sprawie organom ścigania do końca kwiet-
nia 2018 r.”

W uzasadnieniu wezwania napisano, że nie 
chcąc nikogo fałszywie oskarżać, osoba pro-
si o przedstawienie konkretnych wydatków, 
ponieważ docierają do niego głosy innych, 
zwykłych mieszkańców Mosiny o pewnych 
nieprawidłowościach. 

Czy mieszkaniec Krosna otrzymał zadowala-
jącą go odpowiedź dotyczącą świetlicy?

Pan Jarosław, żeby uzyskać pełną odpowiedź 
w tej sprawie, złożył do gminy kolejne zapy-
tanie. Mieszkaniec poprosił o przesłanie ska-
nów wszystkich umów zawartych w związku 
z najmem świetlicy wiejskiej w Krośnie w la-
tach 2017, 2018, 2019 oraz 2020. Dodatkowo 
wnioskował o przypisanie do danej umowy 
najmu potwierdzenia wpłaty na konto Urzę-
du Miejskiego w Mosinie. W marcu 2021 roku 
Urząd Miejski wezwał wnioskodawcę do uzu-
pełnienia braków formalnych – podpisów 
kwalifikowanych niezbędnych do przesłania 
informacji przetworzonej. 

Co wolno wiedzieć obywatelowi? 
Więcej niż władza chciałaby powiedzieć

Władze publiczne są zobligowane przez ustawodawcę do przesłania informacji publicznej obywa-
telowi w ciągu 14 dni lub 2 miesięcy. Mosiński samorząd jednak od tego obowiązku się uchylił. 
Właśnie zapadł w tej sprawie wyrok.

Urząd Miejski w Mosinie, fot. Jacek Niedzielski FotoDron
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W maju 2021 roku pan Jarosław złożył skar-
gę do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Wnosił o stwierdzenie, że mosiński 
magistrat pozostaje w bezczynności, co 
zobowiązuje go do rozpatrzenia wniosku z 
dnia 04.02.2021 r., czyli podania informacji o 
wpływach dotyczących świetlicy w Krośnie w 
latach 2015-2020. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 
24 września 2021 roku zobowiązał burmistrza 
Przemysława Mielocha do rozpatrzenia wnio-
sku pana Jarosława z 4 lutego 2021 roku oraz 
stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczyn-
ności w rozpoznaniu wniosku mieszkańca.

Burmistrz odnosząc się do wyroku WSA, od-
mówił mieszkańcowi udostępnienia informa-
cji publicznej. Uzasadnił swoją decyzję stwier-
dzeniem, że „żądany zakres dokumentów nie 
stanowi w żaden sposób wyodrębnionego 
zespołu ze zbiorów dokumentów Urzędu 
Miejskiego w Mosinie”. Z decyzji wynika, że 
Organ nie prowadzi żadnych zestawień czy 
rejestru najmów, dat wynajmowania świetli-
cy, miejsc zamieszkania najemców oraz spo-
sobu uiszczania należności – te informacje 
znajdują się w ogólnym zbiorze dokumen-
tów. Przygotowanie ich byłoby informacją 
przetworzoną, której przygotowanie zajęło-
by wiele miesięcy pracy jednego pracownika, 

a wnioskodawca powinien wskazać wówczas 
szczególną istotę dla interesu publicznego. 

Kolejnym krokiem pana Jarosława, który chce 
uzyskać informacje dotyczące świetlicy w 
Krośnie była prośba o dane dotyczące wpły-
wów do Urzędu Miejskiego w Mosinie z wy-
najmu świetlicy we wsi Krosno od stycznia do 
końca września 2021 r. z wyszczególnieniem 
na miesiące oraz dni, kiedy były organizo-
wane np. wesela, komunie, imprezy integra-
cyjne, zebrania wspólnot mieszkaniowych. 
Zapytanie złożył w październiku 2021 roku. 

Odmówiono mu kolejny raz odpowiedzi, uza-
sadniając tę decyzję koniecznością złożenia 
wniosku o informację przetworzoną, gdyż in-
formacje znajdują się w zbiorze dokumentów 
finansowych gminy. 

W grudniu 2021 roku mieszkaniec Krosna zło-
żył odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Poznaniu od powyższej 
decyzji burmistrza Mosiny. Sprawa cały czas 
jest w toku i zależy od rozstrzygnięcia SKO. 

Weronika Zwierzchowska

Pisaliśmy o sprawie we wrześniu. Burmistrz gminy sporządził i prze-
kazał radnym raport o stanie gminy za 2020 r., a także rok wcześniej 
za 2019 r. Raporty stanowiły podsumowanie działalności burmistrza 
w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał rady gminy. Głosowanie rady nad raportami 
zakończyło się nieudzieleniem burmistrzowi dwa lata z rzędu wo-
tum zaufania. W przypadku niezaskarżania uchwał przez włodarza 
do WSA, dają one możliwość zorganizowania referendum w sprawie 
jego odwołania. Tak się jednak nie stało.

Nad skargą burmistrza WSA pochyliło się podczas posiedzenia nie-
jawnego 2 grudnia 2021 r. Obydwie skargi zostały oddalone.

Czy Mosinę czeka referendum?

Jak mówi Ustawa o samorządzie gminnym, w przypadku nieudzie-
lenia burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada 
gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w 
sprawie jego odwołania. Jak w sierpniu informowali nas radni klu-
bu OdNowa, projekt uchwały o rozpisaniu referendum jest gotowy 
i zaopiniowany przez mecenasa. Burmistrz, zaskarżając uchwały do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skutecznie je zablokował. 
Po oddaleniu skarg przez WSA, rada dostała zielone światło do jego 
przeprowadzenia. (MZ) 

WSA oddalił skargi burmistrza.
Czy czeka nas referendum?

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi burmistrza Przemysława Mielocha w sprawie 
nieudzielenia mu wotum zaufania przez Radę Miejską po przedstawieniu raportu o stanie gminy 
zarówno za rok 2019, jak i 2020.

Burmistrz Przemysław Mieloch

Widok na urząd od strony rynku, fot. Jacek Niedzielski FotoDron
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Rozbudowa DW431

Za parę lat będziemy poruszać się w  pełni nowoczesną i  wy-
godną drogą z  Mosiny do Kórnika. Całość modernizacji trasy 
podzielono na etapy. Pierwszy jest już w  realizacji, czyli most 
w Rogalinku oraz odcinek Świątniki – Mieczewo. Przed nami ko-
lejny etap, czyli rozbudowa na odcinkach: Rogalin – Świątniki 
oraz Mieczewo – Kórnik. 

Na przełomie lutego i  marca rozpoczęła się rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo. Wartość 
kontraktu wyniosła 5,8 mln złotych. Dofinansowanie na reali-
zację tej inwestycji w większości pochodzi z Unii Europejskiej, 
a także budżetu państwa (3,68%). Termin zakończenia prac to 
2022 rok. Trwa również budowa nowej przeprawy przez War-
tę w Rogalinku wraz z budową nowej infrastruktury drogowej. 
Koszt budowy opiewa na kwotę 63,2 mln złotych, z czego dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej wyniosło blisko 52 mln złotych. 
Zakończenie robót budowlanych w  Rogalinku zaplanowane 
jest na październik 2022 r.

Pod koniec maja Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich po-
informował natomiast o  złożeniu wniosku o  dofinansowane 
przebudowy drogi nr 431 na odcinkach Rogalin – Świątniki oraz 
Mieczewo – Kórnik. Dofinansowanie w  wysokości 11,8 mln zł 
zostało przyznane i w dniu 26 października nastąpiło otwarcie 
ofert złożonych w przetargu. Jak informuje WZDW wykonawca 
został wyłoniony, będzie nim firma TRANS-BRUK Marek Begier. 
Wartość umowy to 13 mln zł.

– Podpisaliśmy umowę na kolejną unijną inwestycję. Przed nami 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na dwóch odcinkach: 
Rogalin – Świątniki i  Mieczewo – Kórnik (obwodnica w  ciągu 
DW 434) – informuje Paulina Jęczmionka-Majchrzak z WZDW.

Planowane zakończenie prac na tym odcinku to czerwiec 2023. 
Zakres działań będzie obejmował między innymi rozbudowę 
drogi o łącznej długości 3,9 km, budowę dwukierunkowej ścież-
ki rowerowej, zatok autobusowych, przebudowy oświetlenia, 
rowów, pobocza oraz montaż balustrad ochronnych.

Rozbudowa DW431 na odcinkach 
Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał kolejną umowę na rozbudowę trasy 
nr 431 z Mosiny do Kórnika. Tym razem modernizacja i rozbudowa będzie skupiać się na dwóch 
odcinkach: Rogalin – Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik.

Orientacyjna mapa rozbudowy nowego odcinka Rogalin-  Świątniki  i Mieczewo – Kórnik, źródło WZDW

Rozbudowa DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo (archiwum) fot. WZDW

Zakres robót na odcinkach: Rogalin – Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik 
będzie obejmował:

• rozbudowę drogi na dwóch odcinkach o łącznej długości 3,9 km,

• wzmocnienie istniejącej nawierzchni,

• przebudowę skrzyżowania,

• budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na całej długości odcinków,

• budowę zatok autobusowych, peronów,

• przebudowę i budowę nowych chodników,

• przebudowę istniejącego oświetlenia,

• przebudowę istniejącego przepustu,

• odtworzenie nawierzchni istniejących zjazdów,

• odtworzenie przejść dla pieszych, pobocza, rowów,

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (balustrad ochronnych).

(red)
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Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego mostu o 
najwyższej klasie nośności (obciążenia taborem samochodowym 
50 ton) wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 768 m. W ramach 
inwestycji powstaną też dwa ciągi pieszo-rowerowe oraz kanaliza-
cja deszczowa. Koszt budowy nowego mostu opiewa na kwotę 63,2 
mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 
blisko 52 mln złotych.

Przeprawa będzie ważnym elementem rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina. Jak in-
formował dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
dotychczasowa przeprawa nie zostanie otwarta dla tirów do czasu 

“odkorkowania” Mosiny. – Budowa nowego mostu ma strategiczne 
znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju aglo-
meracji poznańskiej. Obiekt poprawi zarówno komfort jazdy, jak 
i bezpieczeństwo. Stara przeprawa zostanie wyburzona po wcze-
śniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu 
– informował we wrześniu 2020 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu. Zakończenie robót budowlanych zaplanowa-
ne jest na koniec października 2022 r.

Jak dokładnie wygląda obecnie plac budowy zobaczymy na poniż-
szych zdjęciach. (red)  
Zdjęcia: WZDW

Budowa nowego mostu w Rogalinku 
Budowa nowej przeprawy nad Wartą w Rogalinku rośnie w oczach. Jej przebieg możemy zobaczyć 
na zdjęciach lotniczych udostępnionych przez WZDW.
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Oferujemy:
• Możliwość szybkiego rozwoju
• Atrakcyjne i terminowe wyna-

grodzenie
• Umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Paczki świąteczne
• Miłą i przyjazną atmosferę

• pracownik magazynu,
• operator wózka widłowego,
• pracownik produkcji,
• wędzarz, masarz-operator kutra
• brygadzista,
• kierowca C+E chłodnia,
• elektryk,
• pracownik gospodarczy - ferma 

drobiu Bolesławiec/Dymaczewo

Firma Wielkopolski Indyk 
w Bolesławcu obecnie poszukuje 

kandydatów na stanowiska:

Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 

668 369 537
Kontakt od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8-16

Aplikacje składać na adres: 
m.rzeznik@wielkopolski-indyk.pl

.

.

OFERUJEMY
DOWÓZ

DO MIEJSCA 
PRACY

ZATRUDNIMY

OPERATORA
KOPARKI

OPERATORA
KOPARKO

 ŁADOWARKI 

ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń

TEL. + 48 698 078 914
www.bajkowe-przedszkole.com.pl

CAŁOROCZNA REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 JUŻ TRWA!
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

znajdź nas!

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

tel. 501 099 327, 572 202 280

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

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

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

P1
36

ElegantoMani!

793 411 811@elegantomanii

Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 6
62-040 Puszczykowo 

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



11

Uwaga oszuści!
Mieszkańców Gminy Mosina nachodzą osoby oferujące fotowoltaikę. 
Z podanych informacji wynika, iż twierdzą, że wygrali przetarg z ramienia 
gminy, a na montaż paneli można otrzymać dotację.

– Gmina Mosina informuje, że nie organizowała żadnego takiego przetargu 
i nie podpisywała umowy z żadną firmą na udzielanie dotacji czy też montaż 
paneli – komunikuje Urząd Miejski w Mosinie.

Sprawa jest badana przez policję, a UM zachęca do weryfikowania informacji 
przed podpisaniem umowy w magistracie.

Gmina Mosina bierze udział w  programie Czyste Powietrze, który wspiera 
mieszkańców w dofinansowaniu na wymianę źródła ciepła i  termomoderni-
zację domu. Punkt konsultacyjno-informacyjny działa w  Urzędzie Miejskim 
w Mosinie w budynku nr 2 przy ul. Dworcowej 3. Świadczy on bezpłatną po-
moc w przygotowaniu wniosków o dotacje od wtorku do piątku w godzinach 
16-19 oraz w soboty 10-13.

 Źródło: Urząd Miejski w Mosinie  (WZ)

Proces naboru, prowadzony zgodnie z  wymogami 
Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała pani 
Dorota Tomyślak, zamieszkująca miejscowość Psarskie 
pod Śremem. Jak czytamy w  obwieszczeniu: „Pani Do-
rota Tomyślak spełniła wymagania formalne i niezbędne 
określone w  ogłoszeniu o  naborze. Podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i  umiejętności 
kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie 
obowiązków na obsadzanym stanowisku”.

Dotychczas stanowisko zajmowała pani Monika Kujaw-
ska, obecnie prezes spółek ZUK i PUK. Wywiad z panią 
prezes opublikowaliśmy w grudniowym numerze Gaze-
ty Mosińsko – Puszczykowskiej. (red)

Pierwszy projekt uchwały poddany pod 
dyskusję i głosowanie dotyczył pokrycia 
części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych, nie-
pochodzących z pobranej opłaty. W krótkim 
wprowadzeniu sprawę przedstawił Rado-
sław Łucka, zastępca kierownika Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
– Często dochodziło do deficytu między uzy-
skiwanymi dochodami pochodzącymi z tzw. 
opłaty śmieciowej a rzeczywistymi kosztami. 
Kiedy taka uchwała może się pojawić? W 
dwóch przypadkach: kiedy deficyt już wystę-
puje lub gdy rada gminy chce obniżyć wy-
sokość opłaty dla mieszkańców. Jak podano 
w uzasadnieniu, w wyliczonym budżecie na 
dzień 8 listopada, czyli wtedy, kiedy projekt 
był tworzony, istnieje zapisany deficyt w wy-
sokości ponad 353 tysięcy złotych – podsu-
mowuje Radosław Łucka. – Czy będzie nas 
stać na coroczne dopłaty? Obawiam się, że 
może to już stać się normą – zapytał radny 
Waldemar Waligórski. – Mamy bardzo duży 
procent nieściągalności opłaty śmieciowej 
od mieszkańców – dodał. Radny Dominik 
Michalak dodał, że kwota ta sięga już prawie 
800 tysięcy złotych. Uchwała została osta-
tecznie przyjęta w drodze głosowania.

Drugi projekt uchwały to ustalenie stawki 
opłaty za odpady komunalne. Tu głos naj-
częściej zabierał radny Jan Marciniak: – Czy 
stawka jest na pewno solidnie wyliczona, na 
tyle, by pokrywała cały szacowany koszt na 
rok 2022? 30 zł to dbanie o kieszenie miesz-
kańców. Ale co my jako radni możemy zro-
bić, dbając o budżet gminy, by nie dopłacać 
ponownie na koniec przyszłego roku? Cena 
paliwa, opłata marszałkowska, sprzęt: wia-

domo, to standardowe tłumaczenia podwy-
żek. Chciałbym usłyszeć zapewnienie, czy 
w grudniu 2022 roku nie będziemy musieli 
znów dokładać do tego budżetu?

Na pytanie radnego odpowiedział obecny na 
sesji burmistrz Przemysław Mieloch: – Grun-
townie analizowaliśmy całość kosztów. To 
rzetelny, ostrożny bilans. Trzeba jednak wziąć 
wiele zmiennych, których nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć – dodał. Do dyskusji włączył 
się także radny Roman Kolankiewicz: – Kto 
płaci za śmieci i komu podnosimy opłatę? 
Ci, którzy zgłosili się do systemu. To głęboko 
niesprawiedliwe dla mieszkańców. Wiemy, że 
w gminie mieszka dużo więcej osób niż jest 
oficjalnie zdeklarowanych. Gdyby uszczel-
nić system, stawka mogłaby być niższa. Jak 
zweryfikować ilość mieszkańców? – pyta 
Kolankiewicz. Odpowiada Radosław Łucka: 
– Taką kontrolę mogą przeprowadzić straż-
nicy miejscy, sprawdzając, czy nieruchomość 
jest zgłoszona do systemu. Drugim kontrole-
rem jest firma odbierająca odpady, która ma 
możliwość sprawdzenia nie tylko sposobu 
segregacji, ale także widoczne gołym okiem 
nieprawidłowości w ilości wywożonych od-

padów. Mieliśmy taką sytuację – firma zgłosi-
ła dużą ilość odpadów z nieruchomości, oka-
zało się że mieszka tam kilkukrotnie więcej 
osób niż zostało zgłoszonych. Trzecim – apli-
kacja sprawdzająca ilość zużytej wody. Od 
połowy roku wykryto około 100 nierucho-
mości, które wymagały z tego tytułu kontroli.

Według danych podanych podczas sesji, 
mieszkańców którzy złożyli deklarację jest 
około 31 900 osób. Oficjalnie zameldowa-
nych 1000 więcej. Według aktualnych (na 
listopad) danych różnica wynosi około 3%. 
Podniesiono także kwestię, że problemem 
nie są tylko niezgłoszeni mieszkańcy, ale fakt, 
że do strumienia odpadów z domów jedno-
rodzinnych dochodzą także odpady pocho-
dzące z drobnych działalności gospodar-
czych działających przy nieruchomościach. 
To źródło, w wielu przypadkach sporej ilości 
odpadów, tworzy nadwyżki śmieci w sto-
sunku do zadeklarowanych osób na danej 
nieruchomości. – To na pewno więcej jak 3% 
– pojawiły się głosy radnych.

Ostatecznie uchwała zmieniającą wysokość 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadów 
komunalnych została przegłosowana 14 gło-
sami. Jak pisaliśmy wcześniej, nowa opłata 
została zatwierdzona na poziomie 30 zł na 
mieszkańca i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. 

Przysłuchując się Waszym sugestiom i czyta-
jąc liczne komentarze, mamy małe ogłosze-
nie: może znalazłby się ktoś z naszych Czy-
telników, który zechciałby przysłuchiwać się 
i relacjonować na łamach naszego portalu 
przebieg sesji Rady Miejskiej oraz wybrane 
posiedzenia Komisji? Zapraszamy do kontak-
tu! redakcja@gazeta-mosina.pl (MZ)

Zapadła decyzja w sprawie 
podwyżek za wywóz odpadów

Ogłoszono wyniki naboru
na stanowisko

Sekretarza Gminy

Niespełna trzygodzinna sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 grudnia niemal w całości doty-
czyła gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Mosina.
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Nowe wozy dla mosińskiej straży pożarnej

Nowy radiowóz dla 
mosińskiej Straży Miejskiej

Nocny wypadek 
w Dymaczewie Starym

Samochód gaśniczy GCBA 5,4/32 (MAN TGM) zbudowany przez Przed-
siębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o. o. waży 18 ton, posiada ute-
renowiony napęd, wyposażony w  zbiornik wody o  pojemności 5400 
litrów oraz zbiornik pianotwórczy o pojemności 500 litrów. Wartość za-
kupu to 949 560 zł. Sfinansowany z Funduszu Wsparcia PSP przekazane 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 400 tysięcy złotych 
oraz środków Budżetu Państwa, z funduszu przeciwdziałania Covid-19 
w kwocie 549 560 zł.

– Liczymy, że podjazd do naszej jednostki do świąt będzie zrobiony 
i odebrany – mówi Michał Kołodziejczak, komendant mosińskiej OSP. 
– W styczniu nowy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy trafi także 
do Ochotniczej Straży Pożarnej. Odbiór wozu będzie do końca roku, 
później potrzebujemy jeszcze czas na zarejestrowanie, mocowanie 
sprzętu, itd. – dodaje.

Obecnie strażakom-ochotnikom z  Mosiny służy 13-letni wóz ratow-
niczo-gaśniczy. Jak mówią nam, sposób ich działań dynamicznie się 
zmienia, co powoduje, że sprzęt z biegiem czasu staje się przestarzały 
i potrzebne jest nowocześniejsze wyposażenie. (red)

Terenowy samochód marki Dacia Duster służy już funkcjonariuszom Stra-
ży Miejskiej w Mosinie.  – Będzie można teraz łatwiej dojechać w trudno 
dostępne miejsca, także w sytuacjach kryzysowych – chwali się mosiński 
magistrat. – Obecnie coraz częściej straże miejskie (gminne) są wykorzy-
stywane właśnie do działań kryzysowych, także z Policją, co ma miejsce 
w czasie trwającej pandemii Covid-19 – zwracają uwagę urzędnicy.

– Zakup samochodu dla strażników wsparli również radni Rady Miejskiej 
w Mosinie, którzy uchwalili środki na ten cel. Kluczyki od radiowozu na 
ręce Komendanta SM Jarosława Dobickiego przekazał Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch, w obecności swoich Zastępców i Skarbnika 
Gminy Mosina – dodaje magistrat.

Jak przypominają urzędnicy, w bieżącym roku minęła 30. rocznica powo-
łania Straży Miejskiej w Mosinie. W najbliższym czasie odbędzie się posie-
dzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w związ-
ku z jubileuszem 30-lecia Straży i prezentacją nowego samochodu. (red)

Strażacy z Heavy Rescue SGRT OSP Mosina ostrzegają: – Nie musi padać 
by przy minusowych temperaturach było ślisko. 20 grudnia na terenie 
Gminy Mosina doszło do bardzo groźnego wypadku.

W nocy strażacy dostali wezwanie do wypadku na drodze Dymaczewo 
Stare – Borkowice o godzinie 2:30. Na miejscu działała Jednostka Ratow-
niczo – Gaśnicza, OSP Mosina, policja oraz pogotowie. Jedna poszkodo-
wana osoba została przewieziona do szpitala. (red)

Świetne wieści dla mosińskiej straży pożarnej! 16 grudnia do naszej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
trafił nowy ciężki samochód gaśniczy. Fizycznie pojawi się w Mosinie po zakończeniu remontu pod-
jazdu do remizy na ulicy Śremskiej. Na nowy wóz czekają również strażacy z OSP.

Oprócz strażaków, nowym pojazdem mogą pochwa-
lić się też mosińscy strażnicy miejscy. W ich ręce trafił 
właśnie nowy radiowóz z napędem na cztery koła.

Nowy pojazd dla mosińskiej JRG-9. Zdj. gov.pl

Burmistrz Przemysław Mieloch przekazuje nowy pojazd komendantowi SM w Mosinie 
Jarosławowi Dobickiemu fot. UM Wypadek na drodze Dymaczewo Stare – Borkowice, fot. JRG9 w Mosinie

fot. Heavy Rescue SGRT OSP Mosina
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Kwarantanna? Zamknięte przedszkole? I co dalej?

Jeśli rodzic jest ubezpieczony, ma pełne prawo do skorzystania z za-
siłku opiekuńczego na dziecko do 8 roku życia, gdy jest chore, objęte 
kwarantanną lub w wyniku nagłego zamknięcia żłobka, klubu dzie-
cięcego, przedszkola lub szkoły. Ten ostatni punkt jest szczególnie 
istotny – jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola np. w wyniku prze-
ziębienia, i nie zostało objęte kwarantanną jak reszta grupy, wówczas 
rodzic także otrzyma zasiłek.

Jak czytamy w informatorze ZUS-u, zasiłek opiekuńczy za opiekę nad 
zdrowym dzieckiem w wieku do 8 przysługuje maksymalnie przez 60 
dni w roku kalendarzowym i przysługuje w sytuacji, gdy nie ma in-
nych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą 
zapewnić opiekę dziecku. (red)

Od 20 grudnia wprowadzone zostały zajęcia zdalne dla szkół podstawowych i średnich. Przedszkola 
i żłobki pozostają otwarte. Jednak częste kwarantanny związane z kontaktem z osobą chorą powodują 
nagłe zamknięcia całych placówek lub poszczególnych grup. Co wtedy z opieką nad dzieckiem?

Do 8 roku życia dziecka rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy.

“Pamiętajmy, że za liczbami stoją tragedie rodzin”

Z powodu rosnącej liczby chorych z pobliskich placówek znikają kolej-
ne oddziały. Szpitale zamieniają je w covidowe, bo rezerwa łóżek top-
nieje. Od 1 grudnia Szpital w Puszczykowie przyjmuje pacjentów ze 
stwierdzonymi lub podejrzanymi przypadkami Covid-19. Z tego po-
wodu w placówce utworzono łącznie 30 łóżek. Zapytaliśmy rzecznika 
prasowego szpitala w Puszczykowie jak wygląda sytuacja.

– W  Szpitalu w  Puszczykowie do dyspozycji pacjentów zakażonych 
SARS-CoV-2 przygotowano 30 łóżek. Stopień ich zajętości zależy od 
bardzo dynamicznej obecnie sytuacji epidemiologicznej – informuje 
Marzena Rutkowska-Kalisz rzecznik prasowy Szpitala w Puszczykowie. 
– Apelujemy zatem do mieszkańców o  przestrzeganie zasady DDM 
– dystans – dezynfekcja – maseczka i przede wszystkim skorzystanie 
z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 – dodaje rzecznik.

Również w Szpitalu w Ludwikowie przygotowano łóżka dla pacjentów 
z Covid-19. Ich łączna liczba to obecnie 50. Dotychczasowa działalność 
szpitala, w związku z rozwojem epidemii również została przeorganizo-
wana. Sytuacja dotyczącą ich obłożenia zmienia się bardzo dynamicz-
nie. O tym, kto jest najbardziej zagrożony ciężkim przebiegiem choro-
by oraz co możemy zrobić, aby chronić siebie i swoich bliskich mówi 
nam lekarz z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

– W obecnej sytuacji epidemiologicznej uwagę zwraca bardzo wyso-
ka liczba raportowanych dobowych zgonów spowodowanych CO-
VID-19. Aktualnie w Polsce z powodu zakażenia koronawirusem umie-
ra kilkaset osób – tak jakby codziennie w kraju miała miejsce ogromna 
katastrofa lotnicza. Pamiętajmy, że za tymi liczbami stoją tragedie 
rodzin, które tracą swoich bliskich – zauważa dr Karolina Balawajder 
z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Euge-
nii i Janusza Zeylandów. – Ciężkim przebiegiem choroby, a w konse-
kwencji koniecznością hospitalizacji są zagrożone przede wszystkim 
osoby niezaszczepione, a także chorzy z upośledzonym układem od-
porności, kobiety w ciąży i małe dzieci. Należy mieć świadomość, że 
tworzenie oddziałów covidowych skutkuje zmniejszeniem dostępno-
ści personelu, transportu medycznego i łóżek dla pacjentów z innymi, 
nie-covidowymi schorzeniami – dodaje lekarz.

– W chwili obecnej, żeby nie dopuścić do załamania systemu ochrony 
zdrowia, należy zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się korona-
wirusa. Po pierwsze – należy identyfikować osoby z zakażeniem po-
przez wykonywanie testów u osób z objawami infekcji a także w przy-
padku kontaktu z  osobą ze stwierdzonym zakażeniem. Po drugie, 
konieczne jest prawidłowe stosowanie masek ochronnych w pomiesz-
czeniach zamkniętych, w których przebywa dużo ludzi – zauważa dr 
Karolina Balawajder.

– Trzecią, w  obecnej chwili najskuteczniejszą metodą zapobiegania 
ciężkiemu przebiegowi COVID-19, są szczepienia ochronne – poda-
wane zgodnie z aktualnymi schematami dawek podstawowych i przy-
pominających. Aktualnie szczepienia są zalecane wszystkim osobom 
dorosłym i dzieciom od 5 roku życia. Szczepić powinny się też kobiety 
w  ciąży. Dostępne na rynku preparaty są przebadane i  bezpieczne, 
dają również ochronę przed nowymi, bardziej zakaźnymi wariantami 
koronawirusa. Należy pamiętać, że jedynie łączne stosowanie powyż-
szych metod pozwala zmniejszyć liczbę zachorowań, hospitalizacji 
i zgonów spowodowanych zakażeniem, zachować dostęp do ochrony 
zdrowia dla wszystkich potrzebujących pacjentów oraz zniwelować 
konieczność wprowadzenia kolejnych lockdownów – kończy dr Karo-
lina Balawajder. (red)

Trwa szczyt czwartej fali pandemii Covid-19, rośnie liczba osób hospitalizowanych. Trudny 
czas przeżywają szpitale, które odwołują planowe zabiegi i  wstrzymują przyjęcia na oddziały. 
Wiele oddziałów jest przekształcanych na covidowe. Podobnie jest w  szpitalach w  Puszczykowie 
i  Ludwikowie, w  których utworzono łącznie 80 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. 
Lekarze przypominają, że powoduje to zmniejszenie dostępności personelu, transportu medycznego 
i łóżek dla pacjentów z innymi, nie-covidowymi schorzeniami.

Szpital w Ludwikowie – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.
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Nie da się ukryć, że preferencje mieszkańców zmieniają się, a ostat-
nie kilka lat było przełomowe pod tym względem, i  to na szeroką, 
europejską skalę. Rowery swoje przysłowiowe pięć minut mają już 
od jakiegoś czasu, głównie dzięki coraz większej świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców miast. Pandemia tylko wzmocniła sławę dwóch 
kółek – po pierwsze jako bezpieczniejszą alternatywę dla zatłoczo-
nych autobusów czy tramwajów, ale także świetną formę spędzania 
wolnego czasu. Do tego warto wspomnieć też o rowerach z pomoc-
niczym napędem elektrycznym, który całkowicie zrewolucjonizował 
rynek jednośladów i trafił do tych wątpiących w zbawienny wpływ ak-
tywności fizycznej na jakość życia. Im więcej rowerów na ulicach, tym 
większa potrzeba dostosowywania przestrzeni miejskiej do potrzeb 
jej użytkowników: poprawa istniejącej infrastruktury oraz (a  może 
przede wszystkim?) tworzenie nowej.

W  przypadku Mosiny i  znaczącego zwiększenia ilości rowerzystów 
na drogach niebagatelne znaczenie ma przyrost liczby mieszkańców 
w  gminie. Według Głównego Urzędu Statystycznego przed 15 laty, 
w 2007 roku, gmina liczyła 25 702 mieszkańców, na grudzień 2020 
było to już 32 220 osób. Znacząca większość nowych mieszkańców 
osiedliła się na obrzeżach miasta, na wsiach i  daleko od dworca. 
Warto wskazać tu chociażby na osiedle w Krośnie czy mieszkańców 
Krosinka – niby blisko do Mosiny, ale pokonanie 5 kilometrów pieszo 
w jedną stronę stanowi już często nie lada wyzwanie. Dojazdy do Po-
znania samochodem nie dla każdego są dobrą alternatywą: droga do 
Poznania swojej szerokości przez lata nie zmieniła, a wszyscy wiemy, 
jak w godzinach popołudniowego szczytu wygląda wjazd do Mosiny.

W ostatnim kwartale 2020 roku na terenie całego kraju przeprowa-
dzono „Badanie rowerowego klimatu”. Żeby móc otrzymać wyniki ta-
kich ankiet dla swojej okolicy, w miejscowościach poniżej 50 tysięcy 
mieszkańców trzeba było uzyskać minimum 50 wypełnionych ankiet. 
Dzięki rozpropagowaniu sprawy przez radnego Dominika Michalaka, 
kwestionariuszy z Gminy Mosina wpłynęło aż 218. - W przypadku na-
szej gminy jest to o tyle ważne, że infrastruktura rowerowa jest na bar-
dzo podstawowym poziomie. Każdy argument, który przybliży nas do 
zmiany tej sytuacji jest wskazany – komentuje radny. Badanie klimatu 

rowerowego jest próbą zebrania opinii o jakości warunków korzysta-
nia z roweru w Polsce. Wyniki badania umożliwiają stworzenie wielo-
wymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów, dając 
możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy 
rowerem i jakości najbliższego otoczenia. A raczej trudno o zasięgnię-
cie opinii lepszych ekspertów w temacie zadowolenia, jakości jazdy 
i  możliwości zmian niż codziennych użytkowników naszych prze-
strzeni publicznych. Warto dodać, że kombinacja rower+kolej jest od 
lat uznawana za najkorzystniejszą alternatywę dla samochodów, co 
w kontekście Mosiny jest wyjątkowo łatwo zauważalne.

Ponad połowa osób, które wzięły udział w  badaniu to osoby, któ-
re z  jednośladu korzystają częściej niż kilka razy w miesiącu. I  jakie 
wnioski można wysunąć po analizie wyników? Choć jazda rowerem 
sprawia ankietowanym radość, ta aktywność nie jest w  żaden spo-
sób w gminie promowana, na rzecz ruchu rowerowego nie zrobiono 
dotychczas prawie nic i nie dba się także o bezpieczeństwo rowerzy-
stów: ścieżki są rzadko czyszczone, a zimą przejezdność niezachowa-
na w ogóle. Większość badanych czuje się w naszej gminie na rowerze 
zagrożona, ścieżki są zbyt wąskie i kiepsko oznaczone, a działania na 
rzecz wzrostu popularności korzystania z roweru nie są postrzegane 
jako istotny pozytywny czynnik, mający wpływ na jakość powietrza 
w naszej gminie. Szerokich podsumowań tu raczej nie potrzeba: wy-
niki są bardzo kiepskie.

Urząd Miejski w Mosinie zlecił opracowanie projektowe rozwoju sieci 
ścieżek rowerowych na obszarze miasta i gminy Mosina, którą wyko-
nała w okresie letnim minionego roku firma Lehmann+Partner Pol-
ska sp. z o. o. z Konina. Wyniki przeprowadzonej, w założeniu bardzo 
dogłębnej analizy, zostały przedstawione w formie 150 stronicowego 
dokumentu. W  jego wstępie czytamy: „Przedmiotem opracowania 
jest stworzenie koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych oraz cią-
gów pieszo-rowerowych na obszarze gminy i miasta Mosina w opar-
ciu o  przepisy prawa polskiego oraz standardy polskie i  międzyna-
rodowe. Ponadto niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie 
możliwych kierunków rozwoju bezpiecznej i  spójnej infrastruktury 
rowerowej”. Spotkanie w sprawie tego projektu odbyło się 3 grudnia, 
a  obecni na spotkaniu nie pozostawili na opracowaniu suchej nit-

Fatalny klimat rowerowy
- Myślę, że jestem prekursorem. Kiedy za czasów mojego liceum, czyli jakieś 15 lat temu jeździłem 
na mosiński dworzec rowerem, miałem wrażenie, że tylko ja dostrzegam zalety tego sposobu prze-
mieszczania się, a nie wybieram własnych nóg. Pod dworcem codziennie stało raptem kilka, kilkana-
ście rowerów – usłyszałam od kolegi, który był zdziwiony artykułem, opublikowanym w poprzednim 
numerze „Gazety Mosińsko–Puszczykowskiej”, w którym wspomnieliśmy o wątpliwościach miesz-
kańców co do małej (względem szacowanych potrzeb) ilości miejsc pod wiatą dla rowerów na nowym 
węźle przesiadkowym.

Ścieżka rowerowa na ulicy Głównej w Krośnie zastawiona zaparkowanymi tirami. 
Zdj. Piotr Sternal

Ścieżka rowerowa na ulicy Leszczyńskiej - niemal codziennie zastawiana zaparkowa-
nymi samochodami. Zdj. Piotr Sternal
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ki, uznając je jedynie za mało dokładny spis stanu faktycznego, bez 
przedstawienia konkretnych propozycji czy dobrych rozwiązań. Artur 
Nadolny, współautor mosińskiego „Droom’a”, zapytał przedstawiciela 
firmy o sposób, w jaki przedstawiona analiza została dokonana. Oka-
zało się, że stan i funkcjonalność mosińskiej infrastruktury rowerowej 
został dokonany… samochodem z kamerą.

Z goryczą i  rozczarowaniem skomentował opracowanie projektowe 
także Piotr Sternal, korzystający niemal codziennie z  mosińskiej in-
frastruktury na jednośladzie: - 150 stronicowe opracowanie, a mam 
7 stron uwag do niego. Jestem rozczarowany, bo ten dokument nie 
wnosi absolutnie nic w rozwój naszej infrastruktury rowerowej. Mnie 
nie trzeba przekonywać do jeżdżenia na rowerze, a  można jedynie 
zniechęcić. Ścieżek w  gminie mamy niewiele, osobiście codzien-
nie korzystam z  jednej z  najdłuższych: na Głównej w  Krośnie oraz 
wzdłuż ulicy Leszczyńskiej. I to jest wystarczający przykład na poka-
zanie większości mankamentów – dodał. Piotr Sternal na podstawie 
własnych doświadczeń i  spostrzeżeń zauważa, że tworzenie ścieżek 
rowerowych jest kiepskim pomysłem. - Dużo lepiej sprawdzają się 
wydzielone pasy dla rowerów na drodze, bez dodatkowych pachoł-
ków czy oddzielenia ich od drogi. Najlepszym rozwiązaniem są obu-
stronne, jednokierunkowe pasy ruchu dla rowerów, wykonanych 
w jednolitej niwelacji w stosunku do jezdni dla samochodów. Jest to 
dużo bezpieczniejsze, wszyscy użytkownicy drogi są dobrze widocz-
ni, także przez wyjeżdżających z dróg podporządkowanych – konty-
nuował, pokazując jednocześnie przykłady takich rozwiązań na zdję-
ciach własnego autorstwa, robionych podczas rowerowych wypraw. 
- Budowanie dróg rowerowych zabiera często miejsca parkingowe dla 
samochodów, generują też często niepotrzebną, dodatkową wycinkę 
drzew. Rozwiązaniem alternatywnym, możliwym do zastosowania 
w sytuacji niemożności budowy drogi rowerowej, wydzielenia pasa 
ruchu dla rowerów lub utwardzonego pobocza jest fakultatywne do-
puszczenie ruchu rowerów na chodniku. Nie jest to idealne rozwią-
zanie dla rowerzystów, ale bezpieczne dla wszystkich użytkowników 
drogi – podsumował.

Pozostali obecni na spotkaniu zauważyli także, że zabrakło priorytety-
zacji planowanych w przyszłości, nowych ścieżek, a przede wszystkim 
analizy tego, co już istnieje, ale wymaga naniesienia poprawek. Radny 
Maciej Ługawiak zwrócił także uwagę na szerszy problem: - Może przy-
dałby się nam w urzędzie ktoś, kto byłby pełnomocnikiem do spraw 
rozwoju dróg i  infrastruktury rowerowej w  gminie? Widać tu brak 
kogoś czuwającego nad akceptowaniem lub odrzucaniem koncepcji 
rozwoju dróg czy remontów, by już w fazie projektowej uwzględnić 
potrzeby wszystkich użytkowników. Warto byłoby zderzyć koncepcję 
teoretyczną z praktycznym spojrzeniem na sprawę – dodał.

Po spotkaniu zapytaliśmy o  ocenę opracowania Artura Nadolnego: 
- Dokonałem recenzji tego opracowania, odsyłając do urzędu moje 
poprawki, sugestie, wytyczne. W tym opracowaniu oprócz dyskwalifi-
kującej ilości błędów formalnych, samo założenie było błędne, nazy-

wając ten dokument słowem ścieżki rowerowe, a nie drogi rowerowe. 
Ogromny bałagan merytoryczny. Zabrakło sedna sprawy, czyli spój-
ności, kompleksowości, dokładności. Nie jestem odosobniony w tej 
opinii. Na spotkaniu on-line pozostałe osoby miały podobną opinię. 
Sam wcześniej przekazałem ten dokument do osoby, która jest dok-
torantem na UMK i  zajmuje się opracowywaniem strategii budowy 
i rozwoju sieci dróg rowerowych np. w Rybniku czy Tczewie. Posiadam 
zwrotnie jego opinię, która dyskwalifikuje to, co otrzymaliśmy. Praw-
dę mówiąc, przy nikłym zaangażowaniu osób decyzyjnych odnośnie 
tak ważnej strategii ruchu transportowego gminy, nie mam ochoty 
na poświęcanie mojego prywatnego czasu dla takiego zachowania. 
Będę czekał na faktyczne zmiany w podejściu i szacunku do osób spo-
łecznie zaangażowanych – dodał z żalem.

Jak dowiedzieliśmy się w referacie inwestycji, przybliżony koszt wyko-
nania opracowania przez firmę Lehmann+Partner to ponad 36 tysięcy 
złotych brutto. - Według mnie to tego nie da się poprawić, bo od sa-
mego początku jest oparte na złych założeniach koncepcyjnych i złej 
diagnozie stanu istniejącego – komentuje Piotr Sternal. - Boli mnie to 
bardzo, co się stało. Zmarnowany pieniądz i czas – dodaje.

Rowerzystów przybywa w naszej gminie nieproporcjonalnie do tem-
pa rozwoju infrastruktury rowerowej. Budujemy węzeł przesiadkowy? 
Tak! Ale nie ma do niego ani jednej drogi rowerowej czy chodnika 
z dopuszczonym ruchem jednośladów, a pod wiatą jedynie 60 miejsc 
dla rowerów. Mieszkamy w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego, na nizinach, mamy idealne warunki do tworzenia i promowa-
nia wygodnych, malowniczych tras rowerowych. Jednocześnie mamy 
zakorkowane centrum miasta i przepełnione parkingi wokół punktów 
handlowych, bo trudno korzystać z alternatywnych form przemiesz-
czania się, ze względu na brak bezpieczeństwa w poruszaniu się ro-
werem. 

Czy coś się zmieni w tym temacie? Miejmy nadzieję, że szybciej, niż 
skończą się resztki zapału lokalnych aktywistów.

 Magdalena Zgrzeba

Wiata rowerowa na mosińskim węźle przesiadkowym

Węzeł przesiadkowy w Mosinie
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AUDYCJE

Tym razem audycja została uświetniona muzyką zagraną na żywo 
w naszej redakcji. Kilkuosobowy skład MollDur zaprezentował Hap-
py Xmass Johnna Lennona i Yoko Ono, Santa Claus Is Coming To 
Town oraz polski utwór Pierwsza Gwiazda.

– Myślę, że piosenki świąteczne przypominają nam o tym pięknym 
czasie w roku, mimo że nie ma śniegu za oknem to  możemy go w ja-
kiś sposób poczuć; przypominają nam o  tych pięknych chwilach. 
W moim przypadku jest tak, że kiedy słyszę świąteczne piosenki, to 
od razu przypomina mi się pieczenie pierniczków czy ubieranie cho-
inki, bo myślę, że każdy z nas słucha świątecznych piosenek. One są 
takie szczególne, bo słucha się ich raz w roku, w tym jednym miesią-
cu – mówi Ola, wokalistka MollDur.

Jakie spojrzenie na muzykę mają młodzi ludzie? Czy wolą kolędy, 
a może komercyjne piosenki? Odpowiedź na te pytania można od-
naleźć słuchając audycji na portalu gazeta-mosina.pl

Do schronisk, przytulisk i fundacji trafiają zwierzęta, które stały się 
bezdomne, bo zostały porzucone przez człowieka. Inną przyczyną 
pojawienia się nowych czworonogów są interwencje związane ze 
złym i niehumanitarnym ich traktowaniem przez ludzi. Powodem, 
który można jeszcze wyróżnić są zdarzenia losowe, kiedy właściciel 
choruje lub umiera. 

Okres świąteczny wiąże się z „otwieraniem” serc i działaniami na 
charytatywnymi. W schroniskach przyjęły się w tym czasie zbiórki, 
ale proces adopcyjny jest wydłużany, żeby decyzja o przygarnięciu 
czworonoga nie była podjęta pod wpływem emocji. 

– Proces jest zawsze właściwą drogą. Nie ma u nas sytuacji, że ktoś 
przyjeżdża i mówi, że spodobał mu się jakiś piesek […]. Zawsze jest 
rozmowa, przedstawienie wszystkich procedur formalnych związa-
nych z ewentualnym podpisaniem umowy adopcyjnej – opowiada 
pan Grzegorz Kałużny, współpracownik, behawiorysta schroniska w 
Gaju. – Dobieramy psy do warunków, możliwości i tego, co jest wi-
zualizacją ich posiadania. Zwierzę, które pojechało do domu zawsze 
ma wsparcie schroniska – dodaje. 

W audycji zwrócona została uwaga na kupowanie zwierząt jako pre-
zent na święta. – Każde żywe stworzenie, które jest w koncepcji pre-
zentu, jest bardzo złym pomysłem. Prezenty są zwykle nietrafione 
albo szybko się nudzą, a żywe stworzenie ma emocje i nie można 
odłożyć zwierzątka na półkę, zostawić czy zaniedbać. Musimy się 
nim cały czas opiekować. Dlatego takie spontaniczne gwiazdkowe 
prezenty nie wchodzą [w naszym schronisku – przyp. red.] w rachu-
bę – tłumaczy pan Grzegorz. 

Pani Oliwia Pacyna, właścicielka szczeniaka opowiedziała ile czasu 
od podjęcia decyzji o zakupie psa minęło do jego realizacji oraz 

czym to było umotywowane. – Chęć posiadania psiaka u mnie i mo-
jego partnera była od zawsze, bo oboje wychowywaliśmy się z pasa-
mi. Wiedzieliśmy, że chcemy mieć psa, ale ta decyzja musiała zostać 
podjęta we właściwym czasie. Już cztery lata temu chcieliśmy mieć 
psa, ale nie mieliśmy wtedy na to warunków związanych z finansami 
i wymagającą pracą – opowiada pani Oliwia. 

Sylwestrowa noc jest trudnym, corocznym doświadczeniem dla 
zwierząt. Odbierają one dźwięki w innej skali niż ludzie, a pojawie-
nie się fobii dźwiękowej jest wywołane zaskakiwaniem dźwiękami 
o bardzo dużym natężeniu. Jak zatroszczyć się o zwierzęta w tym 
czasie, można posłuchać w audycji, która znajduje się na portalu 
internetowym gazeta-mosina.pl. Petardy hukowe potrafią przestra-
szyć nie tylko domowe czworonogi i dzikie zwierzęta, ale też małe 
dzieci i osoby starsze. Apelujemy o rozsądną sylwestrową zabawę. 
Bawmy się, ale z umiarem. 

Czy mamy już dosyć Last Christmas?

„Nie można odłożyć zwierzątka na półkę”

Okres świąteczny to przede wszystkim zmiana ramówek stacji radiowych i telewizyjnych. Na playli-
stach pojawiają się piosenki opowiadające o świętach z rytmicznymi dzwoneczkami. Czy mamy już 
dość takich utworów, a może to właśnie one tworzą świąteczny klimat? Na te i wiele innych pytań 
odpowiedzieli młodzi muzycy z MollDur.

Przyczyn pojawiania się zwierząt w schroniskach jest wiele, jednak można wyróżnić kilka podstawo-
wych. Opieka nad czworonogiem wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Czy pies pod choinkę to dobry 
pomysł? Jak petardy wpływają na emocje zwierząt? Zapraszamy do wysłuchania radiowej audycji. 

Goście audycji Oliwia Pacyna i Grzegorz Kałużny

Młodzież w redakcji GMP podczas nagrania audycji
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W  niedzielę, 5 grudnia na puszczykowskim i  mosińskim rynku nie 
zabrakło mikołajkowych atrakcji dla najmłodszych i tych trochę star-
szych. Od godziny 14 w Puszczykowie można było podziwiać akro-
batyczno-cyrkowy spektakl oraz śpiewać świąteczne piosenki. Mo-
mentem kulminacyjnym było rozświetlenie choinki. Całość uświetnił 
dziecięcy występ oraz kiermasz, na którym pojawiły się takie produk-
ty jak ręcznie wykonane ozdoby, świece, torby, miody czy kosmety-
ki. Swoje świąteczne wyroby oferowały Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Adama Mickiewicza w Puszczykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Puszczykowie oraz lokalne organizacje 
i osoby prywatne. Obie placówki zebrały po około 8 tysięcy złotych. 

W tym samym czasie tłoczno zrobiło się także na rynku w Mosinie. 
Były warsztaty plastyczne dla dzieci, Chatka Mikołaja i  skrzynka na 
listy dzieci, wspólne tańce na rozgrzewkę, fotobudka oraz liczne stra-
gany, w  tym charytatywny mosińskiego Stowarzyszenia Sami Swoi 
Niepełnosprawni. Najpierw pojawiła się cudownie śpiewająca Śnie-
żynka, aż wreszcie przyjechał święty Mikołaj na… rowerze, w asyście 
DRooM’a! Kulminacją popołudnia było odpalenie choinki przez bur-
mistrza, Przemysława Mielocha. (red)

Mikołajki w Puszczykowie i Mosinie
Mikołajki to przedsmak Bożego Narodzenia. Zwyczajowo obchodzi się je 6 grudnia dla uczczenia, 
w katolicyzmie i prawosławiu, świętego Mikołaja z Mirry. Obecnie mikołajki są wspomnieniem do-
wolnym i kojarzą się drobnymi upominkami zostawianymi w butach i skarpetach.

Wjazd świętego Mikołaja na rowerze

Sprzedaż ręcznie wykonanych ozdób. Mikołajkowy kiermasz na rynku w Puszczykowie.

Tańce na rozgrzewkę

Święty Mikołaj, Elf i Śnieżynka na scenie w Mosinie
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– Na początku treningu psy są bardzo pobudzone. Musi opaść 
pierwsza ekscytacja, wtedy dopiero pies zaczyna pracować no-
sem i szukać. O, właśnie tak, nos przy ziemi, proszę, jak pięknie 
pracuje! – mówi Renata Jęchorek, przewodnik i instruktor psów 
ratowniczych przy OSP w Mosinie. Zanim rozpoczął się trening, 
rozmawialiśmy ponad pół godziny. Ale dopiero, gdy na placu 
treningowym pojawia się nowy podopieczny, Cobi, owczarek au-
stralijski, i ruszamy za nim w teren, w oku mojej rozmówczyni po-
jawia się prawdziwy błysk i energia do działania. – Według teorii, 
potrzeba minimum 30 razy powtórzyć każdy element, żeby móc 
uznać go za przećwiczony. Kiedy przełożymy to na godziny, dni 
i tygodnie, trudno to nawet zliczyć – dodaje pani Renata, kiedy 
idziemy za wyrywającym się do pracy owczarkiem.

Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Mosinie rozpoczęła pracę z psami w maju 2016 roku. 
Pani Renata Jęchorek szkoli i  trenuje psy ratownicze dla mo-
sińskiej jednostki. – W  naszej sekcji jest aktualnie 10 osób. Nie 
wszystkie psy, które tu trafiają, są od szczeniaka szkolone do 
pracy zawodowej, często jego predyspozycje zostają zauważo-
ne dopiero po jakimś czasie. Tak było z moim pierwszym psem, 
Naną, z którym pracowałam 11 lat w poznańskiej sekcji, w spe-
cjalizacji terenowej i gruzowiskowej. Nana była psem rasy border 
collie, przestała wykonywać swoje zadania nie ze względu na ja-
kość wykonywanej pracy, ale przez problemy z chodzeniem.

– Na treningach spotykamy się w  zasadzie co tydzień – mówi 
pani Renata. Pytam, ile trwa taki trening i szkolenie? – Cały czas, 
całą dobę – odpowiada z uśmiechem. – Pies ratowniczy nie musi 
być konkretnej rasy. Musi mieć odpowiednie predyspozycje, 
przede wszystkim fizyczne, bo często trzeba pokonać długie tra-
sy w trudnych warunkach, oraz chęć współpracy z opiekunem. 
I musi lubić ludzi. Do tego dodajemy niepoliczalne godziny pra-
cy. Jeśli kształtujemy szczeniaka, to też jest dodatkowe mnóstwo 
pracy: codzienne wyjścia na ulicę, socjalizacja z ludźmi, żeby pies 
nie bał się miasta, hałasów, ludzi, samochodów.

W  zależności od indywidualnych predyspozycji, psy są szkolo-
ne w kierunku, w którym jakość ich pracy jest najwyższa. Nana, 
pierwszy pies pani Renaty, była psem górnowiatrowym – to psy, 
które biegają w terenie, na łące, w lesie czy po gruzach bez smy-
czy. Pies wchodzi w tzw. stożek zapachowy poszukiwanej osoby. 
Ale nie rozwiązuje to problemu poszukiwania zwłok, bo one nie 
wskażą konkretnego miejsca. W tej chwili pod opieką pani Re-
naty jest Cocaina – owczarek belgijski malinois, i jest to tropiciel. 
Podąża za ścieżką zapachową, jaką pozostawia człowiek i potrafi 
wskazać konkretne miejsce lub kierunek poszukiwań.

Na psa zwłokowego szkolony jest pies pana Gerarda Filipiaka, 
Salem: piękny, czekoladowy labrador retriever. – Ma poszukiwać 
zwłok i  być skuteczny w  tym, co robi, do tego dążymy – opo-
wiada pani Renata, chowając w zakamarkach dębowego pnia-
ka mikroskopijny fragment gumowej zabawki Salema, który za 
chwilę zostaje przez niego bezbłędnie odnaleziony. Nagrodą za 
skuteczną pracę jest zabawa piłką z opiekunem. Im bardziej pies 
lubi takie zabawy, tym większą ma motywację do przeprowadza-
nia poszukiwań.

Psy z mosińskiej Sekcji działają z reguły na obszarze Wielkopolski 
i miasta Poznania. Jeśli rodzina osoby zaginionej sobie tego ży-
czy, mogą dołączyć także do akcji poszukiwawczej na obszarze 
całego kraju. Brali udział w wielu akcjach, nieraz zrywani w nocy 
do wzięcia udziału w  poszukiwaniach, mniej lub bardziej gło-
śnych, jak chociażby akcja związana z  zaginioną poznanianką, 
Natalią Lick. Ostatnio szukali mężczyzny na Piątkowie. Trop był 
bardzo krótki, bo pies z klatki doprowadził prosto na przystanek 
autobusowy i  ślad się urwał, bo mężczyzna najpewniej wsiadł 

Ratownicy na czterech łapach
Zimna, szara niedziela to idealny dzień na trening dla psów tropiących. Jak każda inna niedziela. 
I jak każdy inny dzień roku. Pasja i idea ratownictwa to podstawowe zasady, którymi kierują się 
członkowie Sekcji Poszukiwawczo – Ratowniczej przy OSP w Mosinie, organizacji non profit, zajmu-
jącej się poszukiwaniem zaginionych osób.

Maleńkie fragmenty zabawek Salema, które musi odnaleźć podczas treningu

Cobi – owczarek australijski podczas treningu
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do jakiegoś pojazdu. Poszukiwany wrócił po kilku dniach do 
domu. Brali udział kilkukrotnie także w  akcjach kryminalnych, 
na prośbę policji, która decyduje o ich działaniach: kiedy zaczy-
nają pracę, ale też kiedy należy przerwać, niezależnie od stopnia 
osiągniętego celu. Opiekunowie psów muszą skutecznie czytać 
swoje zwierzaki i doskonale wiedzą, jak każdy z nich pracuje. Je-
śli osoba wchodzi czy wychodzi z jednego miejsca, na przykład 
mieszkania lub miejsca pracy kilkukrotnie, pies musi podjąć naj-
świeższy trop. – Znając doskonale swoje psy, wiemy jakie tropy 
podejmują, w jaki sposób pracują. W akcji w Kobylej Górze pra-
cowaliśmy z  trzema psami. Znając ich specyfikę, wiedzieliśmy, 
czego się spodziewać. Moja Coca pracuje na trzytygodniowych 
śladach. Doprowadziła nas do stawów, ale drugi pies tropu nie 
podjął. Wiedzieliśmy dzięki temu, że trop musiał być starszy – 
opowiada pani Renata.

Sekcja, pomimo zaangażowania i gotowości do pracy w każdych 
warunkach i  terminach, jest organizacją non profit. – Jesteśmy 
specyficzną jednostką – tłumaczy Renata Jęchorek. – W rozpo-
rządzeniu jako psów ratowniczych w Polsce dopuszczone są tyl-
ko psy górnowiatrowe. To są psy pracujące na zasadach państwo-
wej straży pożarnej i podchodzą do egzaminów państwowych. 
Nasze psy nie są certyfikowane ze względu na swoje specyficzne 
uwarunkowania i  specjalności. Nasze psy przechodzą egzamin 
wewnętrzny pod nadzorem naszego naczelnika OSP. Nie mamy 
schematu testu kontrolnego. Pies musi dobrze pracować, żeby 
zostać dopuszczonym do służby. Nie ma co ukrywać, że przez to 
mamy problem z finansowaniem, bo przez brak państwowego 
certyfikatu nasze psy nie mogą być wciągnięte w rejestry pań-
stwowe.

Na pytanie, jak można usprawnić ich pracę, finansowaną z wła-
snych kieszeni, zarówno pani Renata, jak i  pan Gerard, odpo-
wiadają niechętnie. – To nasza pasja, psy i szkolenie ich. Ale jed-
nocześnie dzięki temu mamy możliwość pomocy, szczególnie 
rodzinom, którym zależy na odnalezieniu ciała bliskiej osoby, 
by móc zakończyć ten trudny dla nich czas. Naszą najpilniejszą 
potrzebą na daną chwilę jest GPS z obrożą, bo boimy się wypusz-
czać w teren nasze psy bez takiego zabezpieczenia, żeby podczas 
akcji nie zaginęły. Generalnie psy są na co dzień zaopatrzone, ale 

te wszystkie podstawowe rzeczy często wymagają wymiany: ob-
roże, linki, szelki. A może radni mogliby spojrzeć na naszą pracę 
łaskawym okiem?

Podstawowa trudność w  szkoleniu psów czy to górnowiatro-
wych, czy tropiących, jest prosta: to nie maszyny, tylko żywe or-
ganizmy. Nie zawsze musi wszystko zadziałać tak, jakbyśmy się 
tego spodziewali, nawet w przypadku najskuteczniejszych psów 
w  swojej dziedzinie. Dla trenera, takiego jak Renata Jęchorek, 
dochodzi jeszcze jeden problem: – Przywiązuję się do psów. Do-
staję go do szkolenia, ale przez te spędzone wspólnie miesiące 
i lata, kocha się go dokładnie tak samo, jak własnego. A później 
trzeba się z nim rozstać. To trudniejsze od treningów.

 Magdalena Zgrzeba 

Salem – labrador retriever podczas treningu.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni, których wspierali funk-
cjonariusze patrolówki i dzielnicowi. Na miejscu policjanci, do 
których dołączyli strażacy ochotnicy z Grzybna oraz około 50 
mieszkańców tej miejscowości, ustawili w lesie tyralierę i rozpo-
częli poszukiwania.

Po godzinie wspólnych działań jeden z mieszkańców Grzybna 
idący w tyralierze zauważył zaginionego, wyziębionego 8-latka, 
którego ostatecznie policjanci przekazali załodze pogotowia.

Śremscy policjanci serdecznie dziękują strażakom ochotnikom 
oraz mieszkańcom Grzybna, których sołtys „skrzyknął” do wspól-
nych poszukiwań. Mimo niedogodnych warunków atmosferycz-
nych – był mroźny wieczór – chłopczyk został uratowany.

 Źródło: KPP Śrem

Grzybno: Szczęśliwy finał poszukiwań 8-letniego Filipa
22 grudnia o godz. 20.20, dyżurny śremskiej policji został powiadomiony o tym, że 8-letni chłopczyk, 
mieszkaniec Grzybna, wybiegł z domu bez butów, kurtki i uciekł w stronę lasu. W poszukiwania zaan-
gażowali się policjanci, strażacy ochotnicy i mieszkańcy Grzybna.
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– Pan Bohdan jako kabareciarz i aktor dawał ludziom dużo uśmiechu 
– mówi Karolina Lepka – Popławska z Fundacji Pana Smolenia. – Nie-
zapomniane skecze Kabaretu Tey czy rola Edzia Listonosza w „Świe-
cie według Kiepskich” są z nami do dziś. Fundacja, którą stworzył, 
pomaga osobom z  niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie 
zajęć hipoterapii i parapowożenia. Jest to miejsce wyjątkowe, gdzie 
duży nacisk kładziemy na rodzinną atmosferę. Czasami jest ciężko, 
ale wtedy przypominamy sobie słowa Pana Bohdana, który mówił: 
“I będę to robił – bo to jest dobre”. I działamy! – dodaje pani Karolina.

Fundacja powstała w 2007 roku, więc 2022 rok jest dla nich jubi-
leuszowy – to już 15 lat pomagania podopiecznym w Baranów-
ku. W czasie ostatniego roku z hipoterapii skorzystało około 200 
osób z niepełnosprawnościami. Całe szczęście, wszystkie zajęcia 
fundacji odbywają się na świeżym powietrzu, także pandemia 
praktycznie nie wpłynęła na ich działalność, podopieczni mogli 
cały czas korzystać z tak ważnych zajęć, zarówno dla ich zdrowia, 
jak i (a może przede wszystkim?) dobrego samopoczucia. Będąc 
w  fundacyjnej stajni i  ogrodzie, nie sposób nie zauważyć wielu 
osób pracujących z wielkim oddaniem. – Tak, team mamy najlep-
szy! – potwierdza pani Karolina. – Zarówno pracownicy, jak i wo-
lontariusze, spisują się na medal. Bardzo zależy nam na tym, aby 
nasi terapeuci i wolontariusze nie byli tylko osobami, które wyko-
nują swoją pracę. Dlatego duży nacisk kładziemy na relację mię-
dzy nami, bo fundacja to nasze wspólne dzieło, o które musimy 
razem dbać. Nasz team to nie tylko ludzie, ale też 17 koni, które 
w hipoterapii są głównym terapeutą, więc dobra relacja człowiek 
– koń jest bardzo istotna w naszej pracy – dodaje.

Wspomniane relacje widać gołym okiem, zarówno na co dzień, jak 
i od święta: 4 grudnia mieliśmy przyjemność brać udział w Mikołaj-
kach w Fundacji. Droga dojazdowa zapełniła się samochodami, a Ba-
ranówko wypełniło się muzyką, kolędami i  świątecznym klimatem. 
Loteria fantowa, wspólne tańce, orkiestra na byle czym, warsztaty 
artystyczne, gorące napoje i grill, sesje zdjęciowe, oprowadzanki na 
kucykach i przejazdy bryczką. To wszystko w oczekiwaniu na najważ-
niejszy punkt dnia, o który dopytywały co chwilę dzieci: – Kiedy przy-
jedzie? Z której strony? Już jedzie, widać go? Dźwięk dzwonków zdra-
dził zbliżanie się mikołajowego orszaku: tego dnia renifery dostały 
wolne, a jego wóz został zaprzęgnięty w specjalne, świąteczne osiołki. 
Wszystkie dzieci dostały upominki od świętego Mikołaja, zarówno 
podopieczni fundacji, jak i dzieci z okolicznych sołectw. Klimat Bara-
nówka, ludzie, uśmiechy, zwierzęta – to wszystko sprawiło, że nikomu 
nie przeszkadzał lekki, zimowy chłód. Aż chce się tam wracać!

Jak pomóc fundacji w  jej działaniach? W  każdej chwili można 
przekazać dobrowolną darowiznę, bezpośrednio lub przez ser-
wis: https://www.siepomaga.pl/fundacjasmolenia, wybierając 
opcję wpłaty pojedynczej lub cyklicznej. Zbliża się czas rocznych 
rozliczeń, 1% podatku to też bardzo ważne wsparcie. Od nowego 
roku rusza na stronie Fundacji wirtualna adopcja koni, do której 
może przystąpić osoba prywatna, ale też firma, klasa lub szkoła. 
A jeśli masz doświadczenie przy koniach, możesz zgłosić się jako 
wolontariusz, każde dodatkowe ręce do pracy się przydadzą.

Bo oni i tak będą to robić, bo to jest dobre! (MZ)

I ciągle to robią, bo to jest dobre 
- 5 rocznica śmierci Bohdana Smolenia

Połowa grudnia to taki czas, że część z nas już żyje w pełni świętami, wpadamy w wir szaleńczych po-
rządków, planowania, szykowania i wielkiego odliczania do wigilii… W Baranówku, w Fundacji Stwo-
rzenia Pana Smolenia, 15 grudnia czas się na chwilę zatrzymuje. Tego dnia minęło 5 lat, kiedy zmarł 
przyjaciel, patron i założyciel Fundacji, Bohdan Smoleń.

Mikołajkowa orkiestra na byle czym

Przejażdżki na koniach podczas Mikołajek w Fundacji

Święty Mikołaj rozdaje prezenty
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Pomoc dla trenera Wojtka UKS Mosina 

Chorobę wykryto przez przypadek. Po pobraniu krwi piłkarz poczuł 
zdrętwienie i  niedowład dwóch palców, a  na lewym przedramieniu 
pojawił się ogromny krwiak. Miesiąc po rezonansie magnetycznym 
lekarze wykryli 3-centymetrowy guz, jednak nie potrafili określić cha-
rakterystyki tej zmiany. Na oczekiwanie na ostateczną diagnozę stracił 
aż 3 miesiące. Wówczas stwierdzono, że jest to nieoperacyjny guz. Pre-
zes UKS Orlik Mosina, pan Marcin Jakubowski spontaniczne zorganizo-
wał spotkanie z trenerami, rodzicami dzieci trenujących w klubie oraz 
z osobami które chciały udzielić swojej pomocy  i z sukcesem rozpo-
częto zbiórkę. 

Grupa nadzorująca wydarzenia zorganizowała także stronę na której są 
licytacje na rzecz Wojtka. Z tej formy zbiórki zebrano już ponad 87 tys 
zł.  – Do tej pory wydano 130 puszek, do których zbierane są pieniądze. 
Można je znaleźć w lokalnych sklepach na terenie Mosiny i okolic, u lo-
kalnych fryzjerów czy kosmetyczek, ale też w piekarniach Tosmak, Ren-
-Mac, w Mosińskim Osirze, w klubach sportowych Adrenalinie i Lofcie 
oraz w innych punktach. Społeczność Mosiny bardzo zaangażowała się 
w pomoc. Nie wiedzieliśmy, że będzie aż takie zainteresowanie i chęć 
pomocy ze strony mieszkańców  Mosiny! To jest piękne. Pokazujemy 
jakie mamy wielkie serca! Liczy się każdy grosz więc za wszystkie kwo-
ty bardzo każdemu dziękujemy – opowiada Pani Karolina Barańska-
-Szymkowska, jedna z współorganizatorek zbiórki.

Cały czas prowadzona jest zbiórka na stronie SiePomaga. Niestety po-
trzeba jeszcze uzbierać ponad 400 tysięcy złotych.

Organizatorzy zbiórki mają dużo pomysłów na kolejne wydarzenia, jed-
nak żeby zebrać potrzebną kwotę potrzebują pomocy mieszkańców 
Mosiny i okolic. Najbliższą imprezą charytatywną dla pana Wojciecha 
jest charytatywny koncert kolęd organizowany przez MOK. Odbędzie 
się on 5 stycznia 2022 roku o godzinie 18 przy ulicy Dworcowej. Cały 
dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie. W programie prze-
widziano występy lokalnych artystów, kiermasze oraz licytacje. Wstęp 
na imprezę jest wolny,  bezpłatne bilety czekają do odbioru w MOK-u. 

Z kolei 8 stycznia 2022 roku zostanie zorganizowany turniej piłkarski 
w Mosinie przez kluby UKS Orlik Mosina i Polonia Środa Wielkopolska.

22 grudnia pan Wojciech rozpoczął protonoterapię i  chemioterapię 
w Czechach, gdzie pozostanie około 2 miesiące. Na bieżąco informacje 
o zbiórkach i wydarzeniach przedstawiane są na facebookowej stronie 
Gramy dla Wojtka – UKS Orlik Mosina, po którym w  OSiR w  Mosinie 
przy ul. Krasickiego odbędzie się maraton spinningowy. (red)

Pochodzący z Mosiny Wojciech Onsorge piłkarz Lecha Poznań i trener mosińskiego klubu potrzebuje 
pomocy. Zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy płata ciemieniowego. Zaangażowani w zbiórkę 
są trenerzy UKS Orlik Mosina, młodzi piłkarze z rodzicami oraz rodzina Wojtka. Niestety to wciąż za 
mało, bo kwota leczenia wzrosła do ponad miliona złotych. 
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Korzyści, jakie daje nam muzyka. 
Wywiad z Piotrem Selke, założycielem mollDur

Czy zastanawiało Was kiedyś jak muzy-
ka wpływa na rozwój młodych ludzi? Po 
wpisaniu tego zapytania w wyszukiwarkę, 
znajdziemy setki artykułów mówiących 
o  jej dobroczynnym działaniu. To właśnie 
ona pojawia się w  naszym życiu szybciej 
niż mowa. Już w okresie prenatalnym dzie-
ci reagują na dźwięki płynące z otoczenia. 
Uprawianie muzyki znacznie poprawia 
pamięć, wyobraźnię, spostrzegawczość, 
koordynację ruchową i  izolację mięśni, 
rozbudza kreatywność, a  nawet sprzyja 
rozwojowi zdolności matematycznych i ję-
zykowych. U  ludzi, którzy regularnie grają 
lub śpiewają w  grupie można zauważyć 
znaczny rozwój empatii oraz pewności sie-
bie. Muzyka ma dla nas same korzyści.

O tym, jaką magię potrafi wnieść w nasze 
życie mogliśmy przekonać się jakiś czas 
temu, podczas urodzinowego koncertu 
Dżemu w  Stołówce. Mieliśmy okazję po-
dziwiać talent wielu młodych ludzi [więcej 
w grudniowym wydaniu Gazety Mosińsko-
-Puszczykowskiej – przyp.red.].

– Muzyka jest nieodłącznym elementem 
mojego życia. Niesamowite jest to, że taki 
człowiek jak Piotr jest w stanie zachęcić do 
grania tych wszystkich utalentowanych 
ludzi. Do poznawania i  czerpania rado-
ści z  dzielenia się muzyką. Gdyby nie on, 
nie miałabym pojęcia ilu młodych ludzi 
w moim otoczeniu gra, śpiewa i chce to ro-
bić z innymi. Nie ma nic lepszego od dziele-
nia się tym, co sprawia nam radość – mówi 
mi Jagna, która występowała podczas kon-
certu. O tym, jak się z nimi pracuje, w jaki 
sposób zachęcić swoje dziecko do muzy-
kowania i  czym jest mollDur opowiedział 
mi Piotr Selke, organizator Dżemu w  Sto-
łówce i założyciel mollDur.

E: Dzisiejsze pokolenie jest inne. Poddaje 
pod wątpliwość tradycje, odrzuca wiele 
poprzednich wartości. Zmaga się z  inny-
mi problemami, często dorośli nie rozu-
mieją świata ludzi urodzonych w czasach 
stałego dostępu do internetu, czyli poko-
lenia Z. Obserwacja nowej generacji jest 
pewnego rodzaju przewidywaniem no-
wych wartości i nurtów. Cyfryzacja świata 
diametralnie zmieniła formę spędzania 
wolnego czasu. Jeszcze w  latach 90-tych 
młodzież częściej była mocno zaanga-
żowana w  swoje hobby. Było wiele sub-

kultur, które w  dużej mierze definiowały 
swoich zwolenników. Dzisiaj te definicje 
mocno się zatarły. Jak w tych czasach do-
trzeć do młodzieży? Zmobilizować ich do 
innej aktywności niż patrzenie w  ekran? 
Jak pracuje się z dzisiejszą młodzieżą? Ja-
kie widzisz różnice między swoim pokole-
niem, a dzisiejszym?

P: Plusem pracy z dzisiejszą młodzieżą jest 
to, że jeżeli już złapią motywację, to na-
prawdę potrafią znaleźć sami potrzebne 
informacje, doskonalić się. Po prostu mają 
dużo narzędzi, których my nie mieliśmy 
i jeżeli naprawdę im zależy, to w niesamo-
wity sposób to wykorzystują, rozwijają się 
praktycznie samodzielnie. Wystarczy tylko 
lekko ich nakierować i pomóc.

Jeżeli chodzi o  minusy to zdecydowanie 
trudniej jest z  motywacją. Kiedyś wystar-
czyła fajna muzyka, może coś zobaczone 
w  MTV, lista Trójki. Wtedy prawie każdy 
chciał taką muzykę tworzyć, podobnej słu-
chać. Obecnie działa to trudniej. Jeżeli coś 
nie idzie ,,od ręki” tylko trzeba w to włożyć 
odrobinę wysiłku, wtedy młodzi odpusz-
czają. Jeżeli szlifowanie jakiejś umiejętno-
ści ma trwać latami, to dzisiaj młodzież jest 
bardzo niecierpliwa. Bez szybkich efektów 
ciężko jest znaleźć i utrzymać motywację.

E: Jakiś czas temu miałam okazję wysłu-
chać rozmowy z dr Cezarym Żechowskim, 
psychiatrą i  psychoterapeutą. Mówił on, 
że oprócz nauki nadmiernego konformi-
zmu, lansowania szybkich i prostych ście-
żek kariery, największym zagrożeniem 
dla zdrowia psychicznego dzisiejszej mło-
dzieży jest brak miejsc wspólnych spo-
tkań, możliwości spędzania czasu razem 
i  wspólnego działania. Pandemia koro-
nawirusa pogłębiła poczucie samotno-
ści u  bardzo wielu młodych ludzi. Wasze 
wspólne próby, koncerty, spotkania. To 
wszystko dało dużo dobrego młodzieży…

P: Ludzie tworzący muzykę, lub ogólnie 
ludzie tworzący sztukę są wrażliwi na pew-
ne rzeczy, na które inni nie są. Najczęściej 
w  szkole są osobami będącymi trochę na 
uboczu. Rówieśnicy często ich nie rozumie-
ją. Nie są w głównym nurcie, ponieważ szu-
kają własnej ścieżki. Przebywanie tych dzie-
ci z podobnymi sobie daje im poczucie, że 
nie są dziwni, że wszystko z nimi w porząd-

ku. Po prostu są inni, unikatowi. Ich wspól-
ną cechą jest wrażliwość na kulturę, czytają 
te same książki, oglądają te same filmy. Nie 
jest to tylko muzyka, tworzą społeczność, 
która rozumie się na wielu płaszczyznach. 
O  to właśnie chodzi z  mollDur, żeby two-
rzyć społeczność ludzi o podobnych zain-
teresowaniach, wartościach i sposobie my-
ślenia. Mimo różnic wiekowych, wspierają 
się wzajemnie i działa to naprawdę bardzo 
dobrze. Dzięki temu czują się mniej wyob-
cowani, cieszy mnie to.

E: Wiedząc o  wszystkich korzyściach wy-
nikających z  uprawiania muzyki ciężko 
mi się pogodzić z tym, że jako przedmiot 
w  przedszkolu i  szkole została raczej ze-
pchnięta na drugi plan. Często nie przy-
wiązuje się do tego zbyt dużej wagi, cho-
ciaż dla niektórych dzieci zajęcia z rytmiki 
w  przedszkolu mogą być jedyną szansą 
by pomuzykować i być może zakochać się 
w tym na całe życie. Co mógłbyś doradzić 
rodzicom, którzy chcieliby wesprzeć swo-
je dzieci w odkrywaniu muzycznego świa-
ta? Od czego zacząć? Jak motywować?

P: Jeżeli chodzi o  edukację szkolną, nie 
tylko muzyka ma problem. Umówmy 
się, w-f, dopiero teraz jest trochę lepiej. 
Dzięki modzie na sport, okazuje się, że 
jednak jest on ważny. Może sam program 
nauczania nie jest ciekawy, ale dofinan-
sowanie tego przedmiotu prezentuje 
się dużo lepiej niż w poprzednich latach. 
Z plastyką, techniką jest podobnie i z mu-
zyką również. Po prostu te przedmioty są 
mniej ważne dla rodziców. One nie dadzą 

“Muzyka jest nieodłącznym elementem mojego życia. Niesamowite jest to, że taki człowiek jak Piotr 
jest w stanie zachęcić do grania tych wszystkich utalentowanych ludzi. Do poznawania i czerpania 
radości z dzielenia się muzyką.”

mollDur wspiera swoich podopiecznych na każdym 
etapie zdobywania muzycznych umiejętności.
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dobrej pracy i  pieniędzy. Jeżeli chcesz 
być muzykiem- idź do szkoły muzycz-
nej. Chcesz sportowcem? Idź do szkoły 
sportowej. Szkoła jest po to, aby uczyć 
matematyki, polskiego i  przygotować 
ciebie do egzaminu. Niestety, najczęściej 
w  szkołach jest stare pianino, które nie 
stroi. Dzieci mają do wyboru dzwonki 
chromatyczne lub flet. Nie ma sal przy-
stosowanych do grania, ani innych instru-
mentów. Jeżeli to się nie zmieni, to dla 
dzieci jest to po prostu nieatrakcyjne. Ja 
widzę różnicę w  przypadku gitary elek-
trycznej, a klasycznej. Może klasyczna za-
interesuje kogoś, ale jeżeli dostanie elek-
tryka do ręki… Wtedy widzę ten błysk 
w oku i motywację. W szkole tego nie ma 
i  tu jest problem. Dzieci nie mają gdzie 
zainteresować się muzyką. Ich trzeba za-
razić pasją.

E: A co z przedszkolami?

P: Jeżeli chodzi o edukację przedszkolną to 
akurat tam jest lepiej. Są zajęcia z  rytmiki. 
Znam kilka osób pracujących w przedszko-
lu. Organizują jasełka, dużo śpiewają. Pa-
trząc na cały etap edukacji, myślę, że tam 
dzieję się najlepiej.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko za-
interesowało się muzyką to oczywiście 
można wybrać dodatkowe zajęcia, ale wy-
starczy nawet słuchanie muzyki w  domu. 
Poznawanie różnych gatunków, melodii. 
Tak, żeby dziecko uwrażliwiło się na dźwię-
ki. W  momencie, kiedy dziecko trafia na 
lekcję gry na instrumencie, łatwo można 

rozpoznać czy miało wcześniej z  muzyką 
do czynienia czy też nie. Są szybsze postę-
py, różnica w wyczuciu rytmu.

Natomiast chciałbym zaapelować do rodzi-
ców starszych dzieci. Z reguły młodzi zaczy-
nają interesować się muzyką w wieku 14/15 
lat. Przełom podstawówki i  liceum, więk-
szość ludzi wtedy zaczyna grać, a  rodzice 
często traktują to jako niepotrzebny wy-
mysł. Nie raz słyszymy ,,Wymyślasz, szybko 
Ci się znudzi”. To nie jest wsparcie. Jednak ci 
ludzie, których na co dzień słuchamy w ra-
diu czy chodzimy na ich koncerty zaczynali 
grać często właśnie w  tym wieku. Jeżeli 
my nie będziemy ich motywować, a wręcz 
zniechęcać to będzie to nasza wina, że 
dziecko straciło zapał. Wystarczy zrozumieć 
i  wesprzeć chociaż słowem, nie trzeba od 
razu kupować drogich instrumentów. Uwa-
żam, że demotywowanie dzieci przez rodzi-
ców jest większym problem niż brak dobrej 
edukacji w szkole. To mnie naprawdę boli.

E: Media społecznościowe są zbudowane 
jako swojego rodzaju narzędzia uzależnia-
jące. Każdy z nas pewnie nie raz spędził tam 
o wiele więcej czasu niż było to naprawdę 
potrzebne. Jednak nie można zaprzeczyć, 
że to dzięki nim udaje się zbudować wiele 
muzycznych inicjatyw społecznych. Jak 
młodzi ludzie mogą Was znaleźć w  sieci 
i przyłączyć się do tej społeczności? Co pla-
nujecie w najbliższym czasie?

Staram się umieszczać wszystkie nasze ini-
cjatywy w  mediach społecznościowych. 
Jest to jedyny nasz kanał, który nie kosztuje 

dużo zachodu czasowego i  finansowego, 
a pozwala na łatwe dotarcie do młodzieży. 
W łatwy sposób mogą znaleźć o nas infor-
mację. Dołączyć do nas może każdy, nieza-
leżnie od wieku czy umiejętności. Staramy 
się wspierać wszystkich. Jeżeli ktoś kocha 
muzykę tak jak my to już wystarczy. Ostat-
nio nie jesteśmy bardzo aktywni w mediach 
społecznościowych. Potrzebujemy miejsca 
do grania i  ludzi. Wiadomo, na wszystko 
brakuje czasu przez wszystkie rzeczy, które 
mamy na głowie. Przez pandemię korona-
wirusa jest utrudniona organizacja warsz-
tatów grupowych czy Dżemu w Stołówce. 
Jesteśmy teraz w takim momencie, że mo-
żemy się albo zatrzymać, albo pójdziemy 
dalej do przodu. W  tej chwili, skoro mam 
problem z dalszym rozwojem ze względów 
organizacyjnych i  lokalowych to wolę za-
dbać o te osoby, które już w ramach naszej 
inicjatywy działają. Nie chcę na siłę powięk-
szać grupy, wolę jakość niż ilość.

W  grudniu na pewno planujemy jeszcze 
granie świątecznych piosenek w kilku miej-
scach, m.in. na Jarmarku Bożonarodzenio-
wym w Hotelu Szablewski w Dymaczewie. 
Planujemy też niespodziankę dla grającej 
młodzieży, jak na razie nie mamy więcej 
planów na zimę.

E: Dziękuję za rozmowę, życzę Wam dal-
szego rozwoju, koncertów i  znalezienia 
stałego kąta, tak żeby mollDur mógł roz-
wijać się na największych obrotach.

P: Dziękuję.

 Ewa Kazimierska

20.11.2021r. odbył się koncert z okazji drugich urodzin Dżemu w Stołówce. Ponad 3,5 h muzyki
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Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia 2021 r., w 103 rocznicę niepodległościowego zrywu, po raz pierwszy mieliśmy okazję obcho-
dzić nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego ustanowiony 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody w związku z tym ważnym dla wszystkich Polaków i Wiel-
kopolan wydarzeniem odbyły się m.in. w Poznaniu, Warszawie i Mosinie.

Powstanie wielkopolskie było największym, zwycięskim pol-
skim powstaniem. Wybuchło 27 grudnia, a w jego rezultacie 
Wielkopolska została przyłączona do odrodzonej Rzeczpo-
spolitej. Walki powstańcze zaczęły się po owacyjnie przyjętym 
przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego i  trwały do 16 
lutego. Zakończyły się rozejmem w Trewirze. Ostateczne zwy-
cięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat 
wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała 
Wielkopolska. W powstaniu udział wzięło wielu mieszkańców 
naszego regionu.

Powstanie wielkopolskie wybuchło spontanicznie, jako wy-
raz dążeń ludności polskiej do własnego państwa i sprzeciw 
wobec nasilającej się presji germanizacyjnej.– Powstanie było 
czymś wyjątkowym w  naszej historii, było symbolem wiel-
kopolskiego patriotyzmu. Dzięki niemu zostaliśmy włączeni 
w granice państwa polskiego – przypomniał starosta poznań-
ski Jan Grabkowski.

Część oficjalna obchodów odbyła się przy pomniku Powstań-
ców Wielkopolskich w Poznaniu, gdzie złożone zostały kwia-
ty. Szereg uroczystości zorganizowało też Wielkopolskie Mu-
zeum Niepodległości. Przy pomniku Ułana przy ul. Ludgardy/
Paderewskiego mieliśmy okazję zobaczyć „Obozowisko Po-
wstańcze”, w którym nie zabrakło rekonstruktorów z powstań-
czych oddziałów. 

We wtorek 28 grudnia uroczystości przeniosły się do War-
szawy. Tam również, przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 
przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i  Śląskich na 
powązkowskim Cmentarzu Wojskowym, zostały złożone wią-
zanki kwiatów.

Obchody odbyły się również w Mosinie. Znicze zapłonęły na 
grobach Powstańców Wielkopolskich pochowanych na na-
szych cmentarzach, a także w miejscach pamięci im poświę-
conych. W mosińskim kościele odprawiona została msza św. 
w intencji bohaterów Powstania. Mieliśmy też okazję usłyszeć 
pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru pw. św. Cecylii . 

O powstańcach pamiętali również władze samorządowe Pusz-
czykowa. Burmistrz Andrzej Balcerek wraz z  przewodniczą-
cym Rady Miasta Puszczykowa Tomaszem Potockim, a  także 
radnymi: Alfredą Brączkowską i  Maciejem Krzyżańskim oraz 
wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich – Maciejem Kubackim, złożyli kwiaty oraz zni-
cze pod pomnikiem puszczykowskich Powstańców Wielko-
polskich.

Ranga wydarzenia była szczególna, gdyż 27 grudnia został 
ogłoszony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Narodowym 
Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

“W hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 
1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania 
niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej” 
– głosi preambuła ustawy, w  której kolejne artykuły mówią 
o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego świętem państwowym.  (red)

Symboliczne mogiły Powstańców Wielkopolskich w pobliżu Starego Puszczykowa (WPN)

Powstanie Wielkopolskie – mural na ścianie SP2 w Puszczykowie

Samorządowcy z Puszczykowa złożyli już kwiaty oraz znicze pod pomnikiem puszczy-
kowskich Powstańców Wielkopolskich    fot. UM w Puszczykowie
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Niezwykłego odkrycia archeologicznego, potwierdzającego informacje źródłowe, dokonali członkowie 
fundacji Relicta. Zdaniem badaczy Mosina była początkowo zlokalizowana na terenie gruntów rolnych 
dzisiejszej Niwki, położonej na terenie Puszczykowa.

– Przyjmuje się, że miejscem pierwszej lokacji miasta były grunty wsi 
Niwka, położonej około 5 km od obecnej Mosiny – poinformowała 
Fundacja Relicta. – Właśnie według dokumentu z 1302 r., Mikołaj – wo-
jewoda kaliski przeniósł swe miasto zwane niegdyś Mosina z  Niwki. 
Informacje źródłowe o translokacji miasta zdają się potwierdzać bada-
nia archeologiczne, prowadzone równo 10 lat temu przy rynku mosiń-
skim. Wykazały one, że najstarsze odkryte w tym miejscu nawarstwie-
nia pochodziły dopiero z XV stulecia – tłumaczy fundacja.

Zdaniem badaczy Mosina została ulokowana za panowania Przemysła 
II, a  wojewoda Mikołaj Przedpełkowic dwukrotnie przenosił miejsco-
wość, nim zajęło obecne miejsce.

– Przenoszenie miast nawet o kilka czy kilkanaście kilometrów nie na-
leżało w średniowieczu do rzadkości. Translokacja mogła wynikać z po-
szukiwania lepszego miejsca dla rozwoju ludnego ośrodka, wylewami 
rzeki, czy też zniszczeniami wojennymi – informuje fundacja. (red)

Niwka pierwszą lokalizacją Mosiny

Zanikła wieś Przewóz, w miejscu dawnej
przeprawy przez Wartę

Warta w okolicach Niwki

W  1508 r. we wsi stał kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, 
w 1642 r. stał tu jeszcze inny kościół, pod wezwaniem św. Marcina, ale 
chylił się już ku upadkowi. W 1685 r. nie było już jednak po nim żadnego 
śladu. W jego miejscu postawiono krzyż, który jeszcze w XIX wieku ko-
jarzyli mieszkańcy Krajkowa. Wieś Przewóz opustoszała w XVII w. W tym 
miejscu nad Wartą istniała przeprawa przez rzekę, o czym też świadczy 
nazwa wsi. (Źródło: “Z przeszłości ziemi kościańskiej” publikacja autor-
stwa ks. Zygmunta Ciepluchy z 1929 roku.)

- Dzięki pracy historyków i  archeologów udało się zlokalizować miej-

sce tętniące kiedyś życiem, w którym kupcy i podróżni przeprawiali się 
przez Wartę, gdzie stał kościół parafialny, karczma i domostwa, a dziś to 
miejsce jest porosłe pięknym lasem - informuje Fundacja. 

- Podczas prowadzonych w dawnym Przewozie prac badawczych zna-
leziono resztki średniowiecznych cegieł, a  nawet ludzkie kości, więc 
najprawdopodobniej udało się ustalić miejsce, w  którym znajdowały 
się kiedyś kościół i cmentarz. Nawet dziś udało się znaleźć resztki cegieł 
oraz kuty gwóźdź, pochodzące prawdopodobnie z dawnego kościoła - 
podają badacze.  (red)

Badacze z Fundacji Relicta poszukują też zanikłej wsi o nazwie Przewóz. Przewóz była nadwarciańską 
wsią parafialną, leżącą niegdyś między Krajkowem, a Tworzykowem.

Skanning laserowy terenu, źródło: Fundacja Relicta
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- - - -  R E K L A M A - - - - 

Termin składania ofert minął w  drugiej połowie października. W  wa-
runkach określono dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu dwóch fabrycznie nowych autobusów hybrydowych, które 
pomieszczą minimum 70 pasażerów, długości 9,0 do 10,65 metra, po-
siadające dwoje lub troje drzwi, płaską podłogę, bez stopni w pierw-
szych i drugich drzwiach, z wejściem na wysokości maksymalnie 340 
mm. Autobusy mają być wyposażone w silnik wysokoprężny hybrydo-
wy o mocy minimum 200 kW, klimatyzację, ogrzewanie wodne, wspo-
magane dodatkowo agregatem grzewczym na paliwo, wykorzystujące 
ciepło z układu chłodzenia silnika. Dodatkowo autobusy mają posia-
dać porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, wyświetlacze i ko-
munikaty głosowe, wi-fi, monitoring oraz system zliczania pasażerów.

W  przetargu wystartowały dwa podmioty: konsorcjum firm Solaris 
i PKO Leasing oraz konsorcjum firm EvoBus i Pekao Leasing. Ostatecz-
nie 10 grudnia wybrano pierwszą opcję na podstawie kryterium ceny, 
wycenioną na 2,709 mln złotych. Okres leasingu ustalono na pięć lat, 
wstępna rata wynosi 10% wartości przedmiotu zamówienia netto, 
a opcja wykupu została określona na 1% wartości netto przedmiotu 
zamówienia.

Pod naszym artykułem pojawiło się sporo komentarzy mieszkańców, 
którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej w gminie. Wąt-
pliwości budzi przede wszystkim wielkość leasingowanych samocho-

dów: - Nie rozumiem czegoś. Każdy autobus ma pomieścić minimum 
70 osób. Według moich obserwacji gminna komunikacja autobusowa 
wozi powietrze w zasadzie na wszystkich liniach, nieco lepiej jest tylko 
na linii do bloków Krosno - zauważa. Inny czytelnik dodaje: - Naszej 
gminy nie stać na utrzymanie tych nowoczesnych autobusów. Serwis 
będzie kosztowny! Nie ma nawet infrastruktury ze względu na ich 
wielkość, żeby w niektórych miejscach zrobić nawrotkę czyli pętlę! Nie 
byłoby lepiej zastąpić te wielkie autobusy kilkoma busami, gdzie będą 
praktyczniejsze i tańsze w utrzymaniu? (MZ)

Autobus hybrydowy firmy Solaris. Fot. Solaris

Hybrydowe autobusy wyjadą na ulice Mosiny
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wzbogaci się o dwa hybrydowe autobusy miejskie. Na dosta-
wy przeznaczono 10 miesięcy, także najpóźniej w październiku 2022 roku powinniśmy zobaczyć na 
ulicach Mosiny nowe autobusy firmy Solaris.

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
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8)

Ja i moje 
pieniądze

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

MOSINA
LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE 
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół. 
Prowadzą instruktorzy 
PZSzach. 
tel. 601-724-067
tel. 601-054-441

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

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

TERMIN

R

EALIZACJI

14
 DNI G

W
AR A NCJI

5
LAT

BEZ 

Ż

YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

!

FOTOWOLTAIKA

NOVATECHNOVATECH
• Projekty instalacji gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji;

• projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych, 
kanalizacji, sanitarnej oraz deszczowej

• montaż instalacji gazowych, wod-kan, c.o.

• montaż i serwis pomp ciepła

 INSTALACJE SANITARNE
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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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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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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

„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

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

509 834 814

zatrudnię
pracownika
do zakładania
i pielęgnacji

ogrodów

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

OFERTA:
• BLOKADY
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AURO GAZ
• AUTO KLIMATYZACJA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW
• PRZYCIEMNIANIE SZYB
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

Naszym Klientom życzymy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku.

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

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

Po szczeblach kariery sędziowskiej pnie się już od 2006 roku, kiedy 
jako 16-latka zadebiutowała jako sędzia liniowy na turniejach lokal-
nych. Do grona sędziów na skalę międzynarodową dołączyła w 2013 
roku, kończąc fińską szkołę ITF Level 2 w Vierumaki. W 2016 na szkole-
niu w Wiedniu zdobyła uprawnienia ITF Bronze Badge, a w 2018 roku 
zdobyła tzw. Srebrną Blaszkę, co już jest ogromnym wyróżnieniem w 
świecie sędziów. Teraz Katarzyna Radwan-Cho otrzymała tzw. Złotą 
Blaszkę, dołączając jednocześnie do bardzo wąskiego grona najwyż-
szej klasy sędziów stołkowych [sędzia główny w tenisie – przyp.red.].

Co ciekawe, nie jest to tytuł dożywotni, można go stracić, dlatego by 
sędziować na najwyższym poziomie, trzeba się cały czas rozwijać. W 
wywiadzie udzielonym w 2019 roku dla „Tenis Magazynu” Katarzyna 
opowiadała, jaką drogę trzeba przejść, by otrzymać najwyższe wyróż-
nienia w tym zawodzie: – Na każdym turnieju jesteśmy oceniani przez 
sędziego z wyższymi uprawnieniami lub przez supervisora. Dostaje-
my oceny zarówno opisowe, jak i zwykłe liczbowe. Omawiane są za-
równo mocne strony sędziego, jak i to, nad czym należy popracować. 
Ocena przesyłana jest do Międzynarodowej Federacji Tenisowej i ma 
to następnie wpływ na dalszy rozwój kariery. Raz do roku, w grud-
niu, dochodzi do spotkania przedstawicieli najwyższego gremium 
sędziowskiego ITF, ATP i WTA, które po przeanalizowaniu profilów 
poszczególnych sędziów, przyznają srebrną bądź złotą blachę. (MZ)

Pochodząca z Puszczykowa
Katarzyna Radwan-Cho w światowej elicie sędziów!

Ogromny, światowy sukces pochodzącej z Puszczykowa Katarzyny Radwan-Cho! Dołączyła jako 
pierwsza polska sędzia tenisa do grona arbitrów z możliwie najwyższymi uprawnieniami na świe-
cie – Gold Badge Chair Umpire.

Katarzyna-Radwan-Cho. Zdj. Tenismagazyn.pl
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28 listopada w Rio Grande w Krosinku odbyło się bardzo klimatyczne spotkanie z Magdą Lassotą: po-
dróżniczką, fotografką, autorką książki „W cieniu Everestu”, a przede wszystkim fanką samotnych gór-
skich trekkingów.

Uwaga, na początku zawiodę wszystkich oczekujących fajerwerków: 
Magda nie zdobyła Everestu. Nie taki był jej cel. – Nigdy, przenigdy nie 
chciałam wchodzić na Everest – zaczęła prelekcję. – Wpadłam na taki 
pomysł, żeby spędzić dwa miesiące w bazie pod Everestem, na wyso-
kości 5364 m n.p.m., i dowiedzieć się, o co tak naprawdę z tą górą cho-
dzi. Skąd ta gorączka wokół Everestu, kto się wspina, dlaczego i dzięki 
komu. Zależało mi, żeby pokazać to wszystko z perspektywy osoby, 
która zupełnie się na tym nie zna, boi się i marznie, ale dzięki temu 
przygląda się temu wszystkiemu uważniej. Kocham góry, spędzam 
tam sporo czasu, ale nie jestem himalaistką – podkreśla.

Podczas prelekcji, zresztą tak samo jak w swojej książce, poza faktami 
związanymi z kosztami wyprawy i niuansów z tym związanymi, Mag-
da skupiła się na ludziach – szerpach, wspinaczach, lekarzach, właści-
cielach agencji i ratownikach. Czy ten Everest to jeszcze moc natury 
i wyzwanie, czy tylko czysty biznes? Trekking do bazy pod Everestem 
trwa 8 dni, a następnie wyłania się pole żółtych namiotów dla wspi-
naczy i szerpów na lodowcu, które ciągnie się przez… 1,5 kilometra. 
Po dotarciu na miejsce na Magdę czekał ciasny, ale własny domek. Nie 
spodziewała się, że w bazie na lodowcu mogą przydać się jej zatyczki 
do uszu – namioty są tak ciasno ustawione, że budziło ją chrapanie 
sąsiada. Opowiedziała wiele o  takich zwykłych, przyziemnych spra-
wach, które jednak na tej wysokości nie są już proste: załatwiania po-
trzeb fizjologicznych, dbania o higienę, wyrzucania śmieci, spędzania 
wolnego czasu, przyrządzania posiłków czy ogrzewania się w nocy.

Magda wspomina, że najbardziej bała się lawin, mając w tyle głowy 
dwie największe tragedie spod Everestu, które miały miejsce w latach 
2014 i 2015. – Przez dwa miesiące się do nich nie przyzwyczaiłam. Lo-
dowiec cały czas się rusza. Pierwszej nocy, gdy zeszła lawina, wybie-
głam ze swojego namiotu, nie wiedząc zupełnie, co się dzieje. Dźwięk 
był taki, jakby ziemia się zawalała. Tylko ja wybiegłam z namiotu. Rano 
okazało się, że wszyscy na miejscu są do tego przyzwyczajeni, dzień 
jak co dzień – dodaje, pokazując nagranie schodzącej lawiny, jednej 
z wielu, które widziała.

Ceny za wejście na Everest wahają się od 25 do 140 tysięcy dolarów. 
Żadna kwota nie daje jednak gwarancji zdobycia góry, a już na pewno 
nie gwarantuje przeżycia. – Kiedy byłam w bazie, na Everest wybie-
rał się także John, amerykański lekarz – opowiada Magda, pokazując 
zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny. – Wynajął sobie trzech osobi-
stych szerpów, którzy robili za niego wszystko: nie musiał nieść ple-
caka, wpinać się w poręczówki, dostawał tak dużą pomoc, że zadanie 
miał w zasadzie tylko jedno: iść. Okazało się to jednak zbyt trudne, nie 
zdobył szczytu. Po zejściu do bazy powiedział wyraźnie: nigdy więcej 
tu nie wróci.

Podsumowując spotkanie, Magda opowiada: – Każdy jest pod Eve-
restem w  innym celu, może to próba udowodnienia czegoś sobie 
lub komuś, misja społeczna, miłość do gór, a  może duma i  pycha? 
Nie ma co nikogo tu oceniać. Po jakimś czasie w bazie dopadła mnie 
myśl: a może ja jednak chcę wejść na ten Everest? I ta myśl kiełkowa-
ła w mojej głowie przez parę dni. Do momentu, aż nie zginął jeden 
z moich rozmówców. Chęć na wspinanie momentalnie mnie opuściła. 
Przekonałam się, że to nie jest miejsce dla mnie.

Wystarczająco rozbudziliśmy apetyt na wysłuchanie prelekcji? Nieste-
ty, trzeba obejść się ze smakiem. Większość z tych historii opisana jest 
w książce Magdy, „W cieniu Everestu”. Ale sama już o tym nie opowie, 
bo jak mówi – jest zmęczona tym tematem. Jej życie kręci się wokół 
tej góry od lat: najpierw przygotowywała się do wyprawy, oszczędza-
ła pieniądze, później sam wyjazd, pisanie książki, spotkania autorskie, 
prelekcje. Dość. Po nowym roku Magda startuje z  nowym, wielkim 
projektem, zupełnie nie związanym z górami. Ale jeśli jej relacja z tej 
wyprawy będzie choć po części tak wciągająca jak ta spod Everestu 
– naprawdę warto śledzić Magdę w  mediach społecznościowych. 
A może ponownie spotkamy się za parę lat w Rio Grande?

 Magdalena Zgrzeba

Czy na Everest warto zabrać zatyczki do uszu?

Prelekcja w Rio Grande
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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
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5)
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7)
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Rabat 300 zł
i badania gratis 

 do 31.03 na kat. B
na

www.zdajprawko.pl
tel. 603 052 572

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
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7)
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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
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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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Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00
piątek od 16:30 do 18:00

(J
03
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PILNA POŻYCZKA

OD
500 ZŁ

BEZ - BIG
UDZIELAMY POŻYCZEK

RÓWNIEŻ
Z ZAJĘCIEM KOMORNICZYM

TEL. 535 109 643

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl

(P
01

1)
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz 
Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet, 
Weronika Zwierzchowska, Magdalena Zgrzeba 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/

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

Lokalizacja wycieków wody, 
diagnostyka zawilgoceń

Badanie kamerą termowizyjną

Odbiór techniczny mieszkań i domów 
od dewelopera

Kompleksowe sprawdzanie mieszkań 
i domów z rynku wtórnego

Przeglądy okresowe

Firma Inspekcja domu 
oferuje usługi:

tel. +48 665-245-041
e-mail: kontakt@inspekcjadomu.pl

www.inspekcjadomu.pl

SKŁAD WĘGLA
I gat. bez zanieczyszczeń i miału

KOSTKA, ORZECH
EKO-GROSZEK

KAMIEŃ OGRODOWY
MIECZEWO, tel. 691 741 743

www.wegiel.pc.pl
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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
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kolor
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salony FIRMOWE:

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

WIRY UL. KOMORNICKA 89
www.julkaimis.pl

e-mail:centrumrozwoju.educare@gmail.com
www.facebook.com/PrzedszkoleJulkaiMis

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
A0

16

M
A0

18
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KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

(J
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