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Drodzy Czytelnicy!
Wiosna przyszła. Mimo wszystko. To czas odwracania się niedobrego w stronę dobra. Jasności ponad ciemność. Radości ponad
strach. Dłuższe dni, więcej słońca, cieplejsza aura: zwyczajnie
nowe życie.

dzenie. Coś to przypomina, prawda? Rodzice przypłacili tą pomoc
życiem, starsi synowie wieloma latami tułaczki przez obozy koncentracyjne, a najmłodsze z rodzeństwa – brutalnym testem z dorosłości w wieku zaledwie 12 lat.

Otrząsnęliśmy się z pierwszego szoku, związanego z wojną – wiemy, że mimo toczącego się konfliktu musimy żyć, pracować, planować, śmiać się, spotykać z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że miesiąc
później mniej skupiamy się na tym, co dzieje się za naszymi granicami, a bardziej myślimy o tym, co obok nas. Tuż obok nas pojawiły się setki, tysiące osób, potrzebujące pomocy. I właśnie słowo
„pomaganie” odmieniliśmy w ostatnich tygodniach przez wszystkie przypadki. Uchodźcy nie stali się nimi z własnego wyboru, nie
przyjechali na darmowe wakacje do Polski. Chcąc podkreślić ich
obecność w naszej społeczności, oddajemy w tym numerze stronę
zapisaną w cyrylicy z kilkoma informacjami.

Jak już jesteśmy przy historii, warto zwrócić uwagę na świetny artykuł Wojciecha Czeskiego, „Pamięć zrównana z ziemią” – zbierany
materiał przez dwa lata wreszcie ujrzał światło dzienne i jesteśmy
bardzo dumni, że właśnie na łamach naszej gazety.

Piszemy sporo o organizacji pomocy w gminie Mosina, Puszczykowie oraz sąsiedniej gminie Czempiń. Nie sposób nie poświęcić
temu sporo miejsca – wokół tych tematów toczy się nasze życie
w ostatnich tygodniach, niezależnie od tego, czy sami niesiemy tą
pomoc, czy nie.
Kwiecień jest od lat miesiącem pamięci narodowej. Z tej okazji,
we współpracy z Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fortem VII
w Poznaniu przedstawiamy Wam historię rodziny Hoffa. Rybak
z Rogalinka wraz z żoną i piątką dzieci udzielili pomocy jeńcom
angielskim, dając im niewiele –jedynie dach nad głową, ciepło i je-

Poza dużymi, ważnymi tematami, znajdziecie w kwietniowym numerze wiele drobniejszych, ale równie istotnych spraw. Zapraszamy do lektury, najlepiej na balkonie lub w ogrodzie, w otoczeniu
powoli budzącej się wiosny.
Skupmy się na tym nowym życiu – dosłownie i w przenośni.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Magdalena Zgrzeba
redaktor naczelna

Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radości z każdego nowego dnia,
wielu sił w pokonywaniu trudności
oraz wiary w lepsze jutro
życzy Redakcja
Gazety Mosińsko - Puszczykowskiej

Kącik eleganta z Mosiny, część 112

05.03.2013 – w warsztacie dwie panie po obraz ze Śremu. Rozmowa
z paniami A i B, czyli dużo bla, bla, bla i niewiele z tego wynika:
wać proszę pana, dosłownie. Jak tak w większym towarzystwie kiedyś
w Śremie na imieninach wiara zaczęła opowiadać, jeden przez drugiego
to mówię panu, uciechy było czasem, a niektórzy zmyślali zaraz jeszcze
bardziej. Po wojnie czasy były smutne i trzeba było się jakoś rozweselić,
prawda. Jedna z tych wersji podobała mi się najbardziej, ale teraz choćby
mnie pan zabił, nie pamiętam która to była, nawet jakbym miała powiedzieć szczerze wszystkie mi gdzieś uleciały, no normalnie, tak po prostu
konkretnie nic nie pamięta i dalej nie będę zmyślała, Nie ma co, zaskoczył
mnie pan i nic, ale absolutnie nic teraz mi w głowie nie siedzi.
- Pani B: A mi się wydaje, że w tej całej historii chodziło o jakiegoś króla,
bo pamiętam, że moja kuzynka, która tutaj mieszkała, opowiadała, że
Mosina była kiedyś miastem królewskim i stąd się wszystko wzięło.
- Pani A: Oj proszę pana, ja jestem kobieta przedwojenna i wiele w życiu widziałam i niejedno słyszałam, a o elegancie z Mosiny znam wiele
wersji, wie pan, kilka słyszałam i dotąd nie wiem, która z nich może być
prawdziwa, wie pan, ta właściwa, a pan myśli, że która z nich jest bliższa
prawdy, bo mi się wydaje, nie wiem co powie moja koleżanka, że każda
z nich ma w sobie coś co może być prawdziwe i zawiera źdźbło prawdy,
a nikt nie wie jak było naprawdę i kto został na przykład pierwszym elegantem. O, i widzi pan, to by mnie interesowało. Dzisiaj pewno trudno
dociec, bo czy ktoś w ogóle to wszystko opisał, czy są jakieś opracowania
na ten temat. A niektóre z nich są takie śmieszne, że można boki zry-

- Pani A: O, już wiem, nie król tylko jacyś krawcy, proszę pana, tak na pewno dużo krawców, z pokolenia na pokolenie, coś mi świta, wręcz miasteczko krawców. O, widzisz pani, przypomniała mi pani miasto krawców, a nie królów, proszę pani. O krawców tutaj chodziło na pewno, bo
wszystko się ładnie daje wytłumaczyć. Jak krawcy to szyli dobrze, wiadomo eleganci zamawiali, a król, co król miał wspólnego z elegantem, nie,
to się nie klei w ogóle. Może jak przyjedziemy drugi raz, wtedy dopowiem, bo na pewno mi się przypomni.
Roman Czeski
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Mosińska społeczność stworzyła magazyn
realnej pomocy dla Ukrainy
– Tymon, skąd Ci ludzie się tu wzięli? Skąd ten tłum? – Nie mam pojęcia. Ale się przydadzą!
Niedzielne popołudnie, 6 marca, godzina 15. Pod siedzibą firmy Foodmania przy ulicy Krasickiego
w Mosinie ruch jak w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Podjeżdżają auta osobowe, niektóre z przyczepkami. Inni maszerują z siatkami lub skrzynkami, pojawiając się znikąd. Większość w dresach, bo przyszli do pracy. Pomóc. Mogą, bo mieli to ogromne szczęście, że obudzili się dziś rano
w swoich ciepłych łóżkach, z dachem nad głową. Czyli mieli dużo więcej niż ci, dla których tu przyszli.
Kiedy pierwszy raz trafiłam na teren firmy
Foodmania (dawna firma Limaro), był 6
dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Tymon Michalski, koordynator pomocy na Krasickiego, oprowadził mnie po pomieszczeniach,
przygotowanych dla uchodźców. Jeden
z nich to dom w ogrodzie, otoczony wysokimi, starymi iglakami, który niedawno został
pomalowany i wyremontowano w nim łazienki, bo plan zakładał wystawienie go do
wynajmu. – Wstrzymamy się z tym na parę
tygodni, czy nawet miesięcy, przecież nas
to nie zbawi, a wiele osób może tu trochę
pomieszkać – tłumaczy Tymon, otwierając
kolejne pomieszczenia w domu. Wewnątrz
bardzo prosto i surowo – pojedyncze łożka,
materace. Ale na nich nowe prześcieradła,
kołdry ubrane w nowe, pachnące pościele, ręczniki, zestawy kosmetyków. Drugi
budynek, stojący za nim, jest już zamieszkały: od 6 lat mieszka tam Marina, Ukrainka, pracująca w tutejszej firmie. – Tu też
przygotowujemy miejsca, pokoje, łóżka,
pościele – tłumaczy Tymon. – Mamy jeszcze
pomieszczenie biurowe, w którym wystarczy naprawić grzejnik i wejdą kolejne łóżka.
Wygodna, duża, ciepła przestrzeń. Jak myślisz, będzie im tu dobrze? – pyta, mam wrażenie, że szukając potwierdzenia w kimś
„z zewnątrz”. Kiepsko mi kłamstwa przechodzą przez gardło, więc odpowiadam zgod-

Społeczny magazyn na ulicy Krasickiego w Mosinie to efekt współpracy firmy Foodmania, Jadłodzielni, harcerzy, społeczności szkolnych oraz dziesiątek pracujących tu wolontariuszy.

nie z prawdą, że brakuje tu przytulności. Ale
mówię to ja, która właśnie wyszła z własnego domu, wytuliła jak zwykle dzieci przed
pójściem do przedszkola, zjadła śniadanie,
popiła kawką z ekspresu i wsiadła we własne auto, żeby tu przyjechać. – Myślę, że
skoro jest ciepło, dach, łóżko, jedzenie i ciepła woda, to naprawdę bardzo dużo – podkreślam z pełną mocą.

Wracając przez zarośnięty ogród, pełen
połamanych gałęzi drzew, rozmawiamy,
że dobrze byłoby to ogarnąć. – To jest nic,
pokażę Ci gdzie dopiero jest dużo pracy!
– mówi i zaprowadza mnie do hali z paczkami, reklamówkami i kartonami. – Ludzie
przynoszą nam to wszystko, informacja
sama rozeszła się w zaskakującym tempie.
Co chwilę ktoś się pojawia i zostawia kolejne rzeczy. To czysta magia, to co się dzieje
– dodaje ze szczerym wzruszeniem.
Kiedy wróciłam w to samo miejsce trzy dni
później, nie mogłam uwierzyć w ogrom
zmian, który tu nastąpił. Ogród wysprzątany do gołej ziemi: połamane drzewa pocięte, wytyczona szeroka ścieżka prowadząca
do budynków mieszkalnych. Pytam, kto to
posprzątał? – Przyszła grupa Ukraińców,
powiedzieli, że mieszkają od paru lat w Polsce i pracują niedaleko i chcieliby jakoś
pomóc. Wpadli, posprzątali, zabezpieczyli
wszystkie miejsca na tym terenie, które mogłyby być niebezpieczne dla dzieci bawiących się w ogrodzie.

Paleta wystawiona na ulicy Krasickiego co chwilę znów się zapełnia nowymi produktami.

– Marina, Ukrainka, która pracuje i mieszka na miejscu, pomaga tu wszystkim, którzy do nas przyjechali w ostatnich dniach
– podkreśla Tymon. – Mamy już 31 osób,
jadą kolejne. Dla tych zmęczonych ludzi
to ogromna ulga, że jest na miejscu ktoś,
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z kim mogą porozmawiać w swoim języku,
pomóc z pewnymi sprawami, wytłumaczyć,
poprowadzić. Złota kobieta!
Kiedy działania firmy Foodmania zaczęły
zataczać szersze kręgi, rozdzwoniły się telefony. – Zadzwoniła pani dyrektor z jednej ze
szkół podstawowych, że mają ogrom zebranych rzeczy, a nie mają gdzie tego przechowywać czy sortować. Tego samego dnia z tą
samą sprawą odezwał się ktoś z Jadłodzielni, bo odbijają się od wszystkich drzwi, nie
mogą liczyć na pomoc. Mają ludzi, nie mają
na to miejsca. My mieliśmy miejsce, mnóstwo pracy, ale brakowało rąk: mieliśmy wolontariuszki, które siedziały po nocach i sortowały, ale to wciąż za mało. Jadłodzielnia
zaczęła zwozić to, co zebrali, do tego znikąd
pojawił się Marcin Zawartowski, człowiek –
instytucja. Brakuje rąk do pracy? Dobra, już
załatwiam. Zaraz kilka osób stało pod wejściem i pytali, co mogą robić. Niesamowite
przedsięwzięcie!
Magazyn, który powstał na Krasickiego, stał
się społecznym magazynem, realnie wspierającym bieżące potrzeby uchodźców. –
Nikt nie przewidział tej wojny miesiąc temu,
żeby idealnie odmalować wszystkie ściany
i położyć nowe płytki na wejściu, zorganiDwa tygodnie później. Spotykam się
z Tymonem i Marcinem dokładnie w tym
samym miejscu. - Jeśli mogę, chciałbym
serdecznie podziękować wolontariuszom,
którzy się spotkali tutaj, w magazynie firmy Foodmania - mówi Marcin. I podczas
naszej rozmowy, z ogromnym wzruszeniem, powtórzy to jeszcze kilkukrotnie.
- Poznałem mnóstwo świetnych ludzi. Po
paru dniach zapełniły się te dwa domy,
które Tymon zorganizował na terenie firmy. Myśleliśmy, co dalej. Z potrzeby serca
otrzymaliśmy od sponsora trzeci dom dla
uchodźców. Wyremontowaliśmy go w tydzień, z koszmarnego stanu do ideału. Miało być tam 19 osób, teraz już jest na stałe 36.
Są trzy wielkie pokoje, sponsor zamontował
piękną kuchnię, ogarnęliśmy łazienki. Więk-

Dwa pełne kartony gotowych posiłków dla małych dzieci

zować magazyn oraz zaplanować punkt po
punkcie całe jego funkcjonowanie – podkreśla Tymon. - Nie jest idealnie, ale pomagamy jak umiemy.
Twórcą tego miejsca jest mosińska społeczność, to oddolna inicjatywa, z potrzeby serszości załatwiliśmy pracę, dzieciom przedszkole i szkołę - dodaje Marcin Zawartowski.
Opowiadają o ludziach, którzy trafili pod
ich opiekę. - Pierwsze dni wyglądały zupełnie inaczej. Niektórzy, którzy trafili do nas
na początku nieraz narzekali na warunki,
i szli dalej - mówi Tymon. Wtóruje mu Marcin: - Ci, którzy tu trafili przez pierwsze dwa
tygodnie, to gdzieś tam słyszeli wybuchy
z daleka, i uciekli. Teraz trafiają do nas osoby, które naprawdę doświadczyły wojny na
własnej skórze. Ci, którzy przychodzą teraz
to w większości ludzie, którzy przesiedzieli
w bunkrach czy piwnicach po kilka, kilkanaście dni. Dajesz im łóżko, a oni dosłownie
chcą cię całować po rękach, i cały czas dziękują. Jakby trafili do raju. Coś strasznego.

ca. Setki cudownych osób, które przyniosły
paczki, pomogły sprzątać, poświęciły swój
czas, dały serce i pełne zaangażowanie.
Przekroczenie progu magazynu powoduje
ugięcie się kolan. Ale nie z żalu czy smutku,
ale z bijącego z tego miejsca DOBRA.

Marcin opowiada z ogromnym zaangażowaniem, w międzyczasie odbierając kilka
telefonów: - Założyliśmy stowarzyszenie
“Pomocni”, jesteśmy w trakcie załatwiania
reszty formalności. Wszystko dzięki wolontariuszom, takich stale działających mamy
około trzydziestu. Ja ich tylko lekko popchnąłem, oni zrobili resztę. Dlatego tak
ważne jest dla mnie, żeby móc im podziękować: za każde umyte okno, pościelone
łóżko, wyszorowaną podłogę, zarwaną noc.
Oni kończą swoje ośmio- czy dziesięciogodzinne etaty w pracy i tu robią drugi. Stowarzyszenie daje nam to, że możemy wszystko
rejestrować: mamy pełną księgowość, rejestrujemy każdy przychód i pokazujemy, na
co wydajemy. Jasna i klarowna sytuacja, że
nikt z nas na tym nie zarabia. Wiem, że jest
wielu, którzy będą nas chcieli z tego rozliczyć - mówi z goryczą.
Pytam, ile osób mieszka w trzech domach,
które przygotowali i którymi się zajmują.
- Około 90 osób. I stąd pomysł na stowarzyszenie. Początkowy zryw słabnie, piętrzą
się sprawy płatności za gaz, wodę, śmieci.
Chcemy pomóc długoterminowo. Nie na
tydzień, bo nie wiemy, jak długo to będzie
trwało i potrzebujemy pewnych, trwałych
rozwiązań. Inni myślą i analizują, a my działamy od samego początku. Nie możemy
czekać, aż ktoś coś wymyśli i podstawi nam
gotowy pomysł. Ludzie potrzebują pomocy
tu i teraz.

Wiosenne buty dziecięce i damskie są bardzo potrzebne we wszystkich rozmiarach. Większość uchodźców
przeszła granicę z jedną parą.

Magdalena Zgrzeba
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Puszczykowo nie ustaje z pomocą dla Ukrainy
Zbiórka darów dla Ukrainy i uchodźców ruszyła w Puszczykowie bardzo szybko. Zaangażowały się
w nią szkoły i harcerze, a magazyn zorganizowano w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Podgórnej 21. Co kilka dni aktualizowana jest lista najpotrzebniejszych artykułów.
Na agresję Rosji na Ukrainę i potrzeby
uchodźców bardzo szybko zareagowali
mieszkańcy, którzy zwoływali się na Facebookowej grupie i zbierali dary. Z pomocą ruszyli również Harcerze z Ośrodka
ZHP Puszczykowo im. Żwirki i Wigury,
najpierw przyjmowali najpotrzebniejsze
rzeczy w harcówce, a następnie połączyli
siły z władzami miasta. Na Facebooku harcerzy oraz hali widowiskowo – sportowej
można znaleźć listę potrzebnych artykułów, godziny otwarcia punktu i kontakt.
Wszystkie informacje zamieszczone są też
w języku ukraińskim.
Od wtorku 22 marca, w UM w Puszczykowie w sali sesyjnej obywatele Ukrainy
mogą bezpłatnie wykonać zdjęcia niezbędne do złożenia wniosku o nadanie
numeru PESEL. Fotograf jest dostępny od
godziny 10:00 do godziny 14:00 od poniedziałku do piątku.

W willi Mimoza przy ulicy Poznańskiej 26
w Puszczykowie działa pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Psycholog Ania Malgina pełni dyżur w godzinach:
Poniedziałek
Środa 		
Czwartek

15.00 – 17.00
12.00 – 14.00
17.00 – 19.00.

W tym samym miejscu Biblioteka Miejska
w Puszczykowie zorganizowała podstawowy kurs języka polskiego. Odbywa się on
w następujące dni:
poniedziałek
		
Środa 		
Czwartek

16.00 – 17.00
17.10 – 18.10
16:00 – 17.00
16.00 – 17.00.

Musimy zawalczyć o spokój naszych dzieci
Od kilku tygodni telewizja, internet podsuwa coraz to bardziej drastyczne wojenne obrazy. A w nas
narasta niepokój, niepewność co do ich dalszego przebiegu i eskalacji konfliktu na państwa ościenne. Któż z nas nie zadaje sobie pytania: co będzie dalej? Czy nas też to może dotknąć? To wszystko
jest źródłem ogromnego stresu, emocji. I te nasze emocje i niepokoje odbierają dzieci.
Czy rozmawiać z dziećmi?
Zdecydowanie tak. Pamiętajcie: każda tajemnica, to co ukryte
sprawia, że w wyobraźni dziecka urasta to do monstrualnych wymiarów, niepokoi, wzbudza strach. Szansą na oswojenie strachu
jest po prostu poznanie. Poznanie nie oznacza jednak opowiadania ze szczegółami i jeszcze na dokładkę pokazania obrazów
wojennej pożogi. Należy pamiętać, aby rozmowa i przekazywane treści były adekwatne do wieku dziecka. Im starsze dziecko,
tym bardziej szczegółowo możemy opowiadać i odpowiadać na
pytania. To od nas - rodziców, nauczycieli - dzieci powinny uzyskać rzetelną, na miarę wieku, informację. Muszą być takie, które dziecko zrozumie i udźwignie, musimy filtrować treści. Warto
poznać, jakie informacje przynoszą rówieśnicy, albowiem bywają
nieprawdziwe, wyolbrzymione i okraszone dziecięca wyobraźnią.
A więc jak mówić?
Przede wszystkim bez strachu i nadmiernych emocji. No i nie zaczynamy od “usiądź, musimy porozmawiać o czymś ważnym”, to
jest mało przyjazne i sztucznie napompowane. Można odnieść się
do konfliktów między dorosłymi, wszak towarzyszą nam w naszej
codzienności. I dzieci to widzą. Widzą konflikty, konsekwencje, zakończenia. Wojna też jest konfliktem. Są źli ludzie którzy robią złe
rzeczy. Warto jednak przekazywać pozytywne komunikaty, takie
jak pomoc potrzebującym, może zaangażować się w akcję charytatywną, podkreślać jak wielu jest dobrych ludzi. Mówmy prawdę,
oczywiście w taki sposób, aby chronić dziecięce emocje.

Co jeśli dziecko zapyta, czy u nas też będzie wojna?
Zgodnie z prawdą: mam nadzieję, że nie. Sądzę, że nie. Nie zaklinajmy rzeczywistości stwierdzeniem: nigdy do tego nie dojdzie.
Jak dzieci widzą tą wojenną sytuację, jak ją rozumieją?
W dużej mierze zależy to od nas. Jeśli naszemu porankowi będzie
towarzyszyła telewizja z obrazami wojennymi, potem droga do
przedszkola czy szkoły z radiem, aby czasami nie umknęło nam
kolejne bombardowanie. Powrót do domu i obiad z pasjonującymi relacjami z pola walki i naszymi refleksjami, bo przecież ,,nasze
dziecko jest jeszcze małe”. Cóż, wtedy jest duża szansa na budowanie aury niepokoju, nieustannego pobudzania wyobraźni dziecka,
bez możliwości omówienia tego, pomocy w radzeniu sobie z emocjami, nagromadzonymi z wielością negatywnych komunikatów.
Co robić, aby nasze dzieci uchronić przed tymi lękami?
Warto ograniczyć oglądanie informacji – nawarstwienie bodźców wzrokowych i słuchowych potęguje lęki. Ograniczajmy obrazy wojny, pomoże to zarówno nam, dorosłym, jak i dzieciom.
Nie pomaga wykupienie sklepów i robienie zapasów na wszelki
wypadek. Nieustanne myślenie o wojnie, śledzenie jej przebiegu
nakręca spiralę strachu.
Żyjmy i cieszmy się sobą, dawajmy dzieciom nasz spokój i czas.
Krystyna Czachor (Collegium Artes)
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REKLAMA

Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości
Świąt Wielkanocnych
spędzonych
w rodzinnym gronie

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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Introligatornia Format
Jana Matejki 2A, 62-040 Puszczykowo
• oprawa akcesoriów różnej postaci
• wykonanie pudeł, teczek, kart dań,
legitymacji, albumów, kalendarzy

Świadcząca usługi z zakresu:
• budowy dróg, chodników, parkingów, sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i telekomunikacyjnej a także różnego
rodzaju robót ziemnych i brukarskich.

• tłoczenie napisów oraz logo
• renowacje i konserwacje
starych, cennych książek

+48 502 037 373
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
ogłasza nabór na stanowiska:

KIEROWCA AUTOBUSU Z KAT. D
MECHANIK SAMOCHODOWY
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NR TELEFONU:

61 813 23 37

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV na adres:
sekretariat@zukmosina.pl
lub osobiste dostarczenie:
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni
magazynowych i biurowych.
• Wykonywania instalacji:
elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, automatyki przemysłowej.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

• Brukarz,
• Operator koparki / koparko-ładowarki,
• Kierownik robót drogowych.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 714
• Pracownik remontowo – budowlany.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 715

PERFECTA
Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20,
62-052 Komorniki
www.perfecta-poznan.pl

tel. 501 099 327, 572 202 280
BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

www.tomaszbaum.pl

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

LK087

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.

(J010)

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

P136

ROBOTY
ZIEMNE

Perfecta Robert Gąsiorek
Firma z ugruntowaną pozycją na rynku usług: budownictwa drogowego
oraz usług budowlanych i remontowych.
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REKLAMA

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

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

(J015)

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

TRWA REKRUTACJA
NA ROK 2022/2023
SZKOŁA
PODSTAWOWA
Puszczykowo
ul. Poznańska 47
T.: +48 881 601 007
collegiumartes@wp.pl

Zapraszamy na wirtualny
spacer po placówce

www.peterpanlubon.pl
ul. Niezłomnych 3B, Luboń
kontakt w j. angielskim 693 313 994,
w j. polskim 783 718 115

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

WWW.BUMARO.PL

OGŁOSZEŃ
BIURO OGŁOSZEŃ

TEL. 602 660 986

tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
tel.
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Czempiń pomaga! W hali sportowej
rusza miejsce noclegowe dla uchodźców
Pod koniec marca Polska przyjęła już blisko 2,3 mln uchodźców z Ukrainy. Na barki wielu samorządów spadł ciężar związany z zakwaterowaniem czy wyżywieniem uchodźców. Jednym z przykładów,
jak działać na rzecz osób dotkniętych terrorem wojny, są nasi sąsiedzi z Gminy Czempiń.
Jak podaje czempiński magistrat, wspólnie z grupą wolontariuszy,
w ciągu zaledwie 4 godzin udało się stworzyć kolejne miejsca noclegowe dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.
Decyzję o przygotowaniu miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy,
na wniosek wojewody, podjęły władze Czempinia. Pracownicy gminy,
jednostek, strażacy OSP i wolontariusze przygotowali 70 miejsc dla
uchodźców.
W tutejszej hali sportowej „Herkules” zostały przygotowane łóżka rozkładane, leżaczki dla mniejszych dzieci w wieku przedszkolnym, a także
została wydzielona strefa dla rodzin z malutkimi dziećmi w wieku do lat
2, wyposażona w malutkie łóżeczka, przewijaki i materace do zabaw
dla niemowlaków.
– W sali, w której do tej pory mieściła się siłownia, zostało stworzone
miejsce dla dorosłych wyposażone w stoły i krzesła oraz telewizor, natomiast w drugiej sali stworzyliśmy pokój zabaw dla dzieci. Na terenie
hali utworzyliśmy stołówkę, w formie szwedzkiego stołu, gdzie każdy
może sobie przygotować na przykład kawę, herbatę czy posiłek dla
dziecka – informują urzędnicy z Czempinia.

Wspólnie z grupą wolontariuszy, w ciągu zaledwie 4 godzin udało się stworzyć kolejne miejsca noclegowe dla obywateli Ukrainy w hali sportowej „Herkules” w Czempiniu
fot. UM Czempiń

W bezinteresowną pomoc, podobnie jak ma to miejsce w Puszczykowie czy Mosinie, aktywnie włączyli się mieszkańcy Czempinia.
– Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli
w niedzielnej akcji. Dziękujemy również oczywiście wszystkim wolontariuszom, którzy wspierają nas od samego początku przez dyżury
w punkcie zbiórki darów czy też w porządkach i dyżurach w punkcie
zaopatrzenia na ul. Parkowej. Dziękujemy za opiekę nad dziećmi w czasie lekcji z języka polskiego dla ich mam i starszego rodzeństwa. Nie
sposób wymienić wszystkich, którzy niosą dla nas ogromną pomoc
i wsparcie, ogromna ilość darów jaką Państwo przynosicie jest wprost
niesamowita, jednak mamy prośbę – Nie przestawajcie – dodają pracownicy magistratu.

Miejsca noclegowe w czempińskiej hali sportowej „Herkules” fot. UM Czempiń

– Sytuacja jest absolutnie kryzysowa. Ludzie uciekają przed bombami, spędzają kilka dób w podróży, by następnie leżeć na dworcach
i peronach – zwraca uwagę Maciej Kuhner, radny Rady Miejskiej
w Czempiniu.
– Z największych miast wysyłane są transporty do samorządów z prośbą o natychmiastowe znalezienie dachu nad głową. Hala Herkules jest
pierwszym obiektem, jaki przychodzi na myśl, gdyby pomyśleć o skali
potrzeb. Dużo miejsca, dostęp do pryszniców, do tego co też jest ważne
– hala jest w mieście. Już teraz prowadzone są zajęcia języka w Tlenowni, dowożone są obiady, na Parkowej działa punkt zaopatrzeniowy. Pozostając w mieście Ukrainki i Ukraińcy mają też łatwy dostęp do urzędu,
do lekarzy, do transportu kolejowego itd. – dodaje radny Kuhner.

Pokój zabaw dla dzieci fot. UM Czempiń

Jeśli ktoś ma chęć i możliwość nieodpłatnie przyjąć Obywateli Ukrainy
pod swój dach, Urząd Miejski w Czempiniu prosi o kontakt z pracownikiem pod numerem telefonu 515 095 045. Można wysłać wiadomość
tekstową z informacją o liczbie oferowanych miejsc z uwzględnieniem
podziału na osoby dorosłe/ dzieci/ niemowlęta, celem rozpoznania
możliwości oraz dostosowania do nich możliwych form pomocy.
—---------------------Jak pomagać osobom, uciekającym przed wojną, dać przykład może
też mosińska społeczność, która stworzyła magazyn wspierający bieżące potrzeby dla uchodźców (str. 4) Tutaj również setki cudownych osób
poświęciły swój czas, dały serce i pełne zaangażowanie. (red)
Przewijaki dla niemowląt fot. UM Czempiń
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Почувайтеся, як вдома!
Jeszcze miesiąc temu nikt z nas nie pomyślałby o tym, że będziemy publikować teksty w gazecie
w języku ukraińskim. Uchodźcy stali się członkami naszej społeczności, a w wielu przypadkach także naszych rodzin, dlatego oddajemy im chociaż fragment naszej gazety. Garść informacji w języku
ukraińskim napisała dla nas Yullia Todoriv.
Ще місяць тому , у нас навіть не було в думках того, що публікуватимемо статті в газеті українською мовою. Ви, стали членами нашого суспільства, а в більшості випадків також наших родин. І
тому віддаємо, вам, хоч уривок нашої газети . Частину інформації українською мовою написала
для нас Юлія Тодорів.

Власники Медікомплексу і Віс Медіка підтримують українців, які змушені були
залишити свої домівки в Україні
Власники Медікомплексу і Віс Медіка в Мосіні підтримують українців, які були змушені
покинути свої домівки в Україні через війну,
організувавши безкоштовні консультації у
лікарів сімейної медицини та інших спеціалістів в Медікомплексі та надання безкоштовної допомоги, виключно в термінових
і екстрених випадках в Віс Медіка на основі
паспорту.
А також надається безкоштовна гінеко-акушерська допомога для вагітних жінок.
В Медікомплексі та Віс Медіка діти можуть
отримати безкоштовні щеплення згідно календаря щеплень. Для цього потрібні такі
документи : паспорт, карта профілактичних
щеплень (форма N 063/o), яку можна отримати , сконтактувавшись з лікарем сімейної
медицини чи амбулаторією в Україні. На сьогоднішній день з амбулаторій висилають фо-

тографії карти щеплень через Viber , які можна відсканувати на своїх телефонах і зробити
ксерокопії . Якщо немає такої можливості, то
можна вислати через поштову скриньку на
місці в Медікомплексі чи Віс Медіка. В Віс Медіка додатково потрібно мати номер PESEL
для виконання щеплень згідно календаря.
Медікомплекс розташований за адресами:
Мосіна: ul. Konopnickiej 33 (над Теско)
ul. Wawrzyniaka 4
Кросно: ul. Nektarowa 1
Номер телефону: 618 192 271
Віс Медіка розташований за адресою:
Мосіна: pl. 20 Października 17
Номер телефону: 618 132 411
Щиро дякуємо Медікомплексу і Віс Медіка за
підтримку і допомогу.

Віс Медіка

Допомога для українців, організаторами, якої є пан Marcin i пан Tymon в Мосіні
Помимо того, що пан Marcin Zawartowski i пан Tymon Michalski від
самого початку війни в Україні надали житло і все необхідне значній
кількості людей, продовжують надавати допомогу у вигляді пакунків, необхідних для перебування людей в Мосіні та поза межами
Мосіни. В цьому їм допомагають волонтери та небайдужі люди, які
доставляють все необхідне на їхній склад: ( їжа, одяг, взуття, засоби
гігієни, побутова хімія, текстильні товари та інше),

Пакунки можна отримувати, складаючи список необхідних речей
і надсилаючи за номером телефону: 604 713 507 до пана Marcina
Zawartowskiego.
Списки надіслані до 17.00 , можна відібрати з 19.00 в Мосіні за адресою: вул. Krasickiego 19 при вході до вестибюлю.
Щиро дякуємо організаторам, волонтерам та всім небайдужим людям за підтримку і допомогу.

„Країна Забави” та Мосінський будинок культури запрошують дітей і дорослих з
України для безкоштовного і цікавого проведення часу
„Країна Забави” – ігровий комплекс, де цікаво проводять час дітки. Запрошують дітей з
України до веселого і цікавого проведення
часу, щоб підтримати і зробити веселішим
життя маленьких громадян України, які були
змушені покинути рідні домівки зі своїми
батьками.
Безкоштовний вхід до ігрового комплексу в
понеділки, вівторки, середи до кінця квітня.
Мосінський будинок культури запрошує
дітей та дорослих з України для інтеграційних зустрічей. Темами, яких є: соціальна
допомога, пропозиції роботи, спорт, культурні пропозиції, безпечне перебування,

вивчення мови, банківські послуги та інша
важлива інформація. Все це відбувається
за кавою та цікавими іграми і заняттями
для дітей.
Зустрічі відбуваються щонеділі та середи з
11.00-13.00
Kraina Zabawy знаходиться за адресою:
Кросно, ul.Glówna 59c (Торговий центр
„Mrówka”)
Номер телефону: 516 678 426
Mosiński Ośrodek Kultury знаходиться за
адресою:
Мосіна: ul. Dworcowa 4

Країна Забави
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Zawsze powtarzam – damy radę"
"
Ostatni miesiąc to niełatwy czas dla dyrektorów placówek oświatowych. Napływ ukraińskich

uczniów w różnym wieku to spore wyzwanie dla całych społeczności szkolnych. Pierwsze tygodnie
wojny to funkcjonowanie bez odgórnych rozporządzeń - jak wtedy zorganizować lekcje i co jest
najważniejsze dla ukraińskich dzieci w polskich szkołach? Rozmawiamy z Alicją Trybus, dyrektorką
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
Czekając na rozmowę, z Pani gabinetu
wyszła dwójka ukraińskich dzieci. Ilu nowych uczniów jest już w szkole?
Codziennie mamy nowych. Na daną chwilę mamy już ponad 50 uczniów z Ukrainy,
w pełnym przekroju wiekowym. Przed
chwilą przyjmowaliśmy dziewczynkę do
czwartej klasy, przyprowadziła ją ciocia,
rodzice zostali w Ukrainie. Podczas rozmowy właśnie się dowiedziałam, że bardzo
lubi taekwondo i karate, postaramy się,
żeby mogła uczestniczyć także w tych zajęciach na terenie naszej szkoły.
Jak radzicie sobie z barierą językową?
Panie przygotowują proste słowniki, żeby
wisiały w każdej klasie, z podstawowymi
zwrotami po polsku i ukraińsku, z fonetycznym zapisem. Naszym uczniom do
tej pory nie było wolno używać telefonu
w szkole, teraz z racji ułatwienia w porozumiewaniu się, ten zakaz został zniesiony w klasach, gdzie są dzieci ukraińskie.
Dzięki translatorowi w telefonie mogą się
same między sobą dogadać. Dwóch starszych uczniów wyposażyliśmy w tablety,
żeby ułatwić im porozumiewanie się i naukę, także w domu. Najwięcej dzieci mamy
w klasie szóstej: 20 dzieci polskich, 6 ukraińskich. Spora grupa uczniów korzysta też
z obiadów w szkole, to ważne, żeby dzieci
miały taką możliwość. Póki co właścicielka firmy, która wynajmuje od nas kuchnię
i przygotowuje obiady dla dzieci, dla 17
z nich szykuje je za darmo. Za część płacą też nauczyciele, sponsorzy czy nawet
członkowie naszych rodzin.

Czy dzieci ukraińskie uczą się polskiego?
Do każdego dziecka wnioskujemy do organu prowadzącego, czyli gminy o lekcje
nauki języka polskiego. Wiemy już, że od 1
kwietnia w naszej szkole będą funkcjonowały oddziały przygotowawcze w trzech
grupach wiekowych: I-III, IV-VI i VII-VIII.
W oddziałach tych priorytetem jest nauka
języka polskiego, 6 godzin tygodniowo.
Kiedy pierwsze dzieci trafiły do Was? Jak
to wygląda?
Wszyscy byliśmy zestresowani tymi pierwszymi dniami. Kiedy pierwsze dzieci trafiły do naszej szkoły, nauczyciele, którzy
wiedzieli, że będą mieć ukraińskie dziecko w klasie, kontaktowali się z rodzicami
wszystkich dzieci. Rozmowa w domu jest
niezwykle istotna. Te powitania dzieci
w klasach, nowy rozdział ich życia, to niezwykle wzruszający moment. Wielokrotnie zdarza się, że to dziecko wchodzące
do nowej klasy jest żegnane ze łzami przez
mamę, ciocię czy osobę, która tu w Polsce się nim opiekuje. Pierwsze spotkanie
w szkole jest zawsze tu u mnie, żeby trochę więcej się o dziecku dowiedzieć, i tym
samym ułatwić mu start. Dzieci mają też
różne pasje – mamy dzieci, które grają
w siatkówkę, pięknie rysują, grają na pianinie. Dzieci dostają na powitanie podarunki w postaci małego zestawu: plecaczek,
kredki, długopisy, ołówki, zeszyty. Problem jest z podręcznikami, ale pracujemy
nad tym.
Jak reagują uczniowie na nowe osoby
w klasie?
Jestem bardzo dumna z naszych, polskich
dzieci – przyjęły ich bardzo opiekuńczo, serdecznie. Wielu opiekunów dzieci
z Ukrainy mówi nam, że po powrocie do
domu opowiadają o ciepłym przyjęciu
przez klasę i mimo wszystko dobrym samopoczuciu w sytuacji, w jakiej się znaleźli. Rodzice uczniów niesamowicie się
zaangażowali, co też bardzo chciałabym
podkreślić. Od samego początku robią,
co w ich mocy, nie sposób wszystkich wymienić. Bardzo aktywnie pod wszystkimi
możliwymi względami działa też nasza
Rada Rodziców, na czele z panią Agnieszką
Chrzanowską i Marcinem Zawartowskim.

Alicja Trybus, dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie

Jak Pani myśli, jaki wpływ ta cała sytuacja społeczna, z którą przyszło nam
się z dnia na dzień zmierzyć, odbije się

Rysunek ośmioletniej dziewczynki z Ukrainy, który
sprezentowała pani dyrektor w swoim pierwszym
dniu w SP nr 2

na nas i młodym pokoleniu, które także
czynnie bierze w tym udział?
Zupełne przewartościowanie. Wydaje mi
się, że w tej chwili każdy inaczej patrzy na
swoje potrzeby, które jeszcze przed chwilą
myślał, że ma: kupno nowego samochodu czy inne materialne rzeczy. Ci ludzie,
którzy tu do nas trafili, żyli takim samym
życiem jak my – mieli swoją pracę, dom,
auto, marzenia. Z dnia na dzień wszystko
stracone. Mam nadzieję, że nabierzemy
szacunku do pewnych wartości, których
do tej pory wielu z nas w ogóle nie doceniało. Musimy pomagać, ale pamiętać
o tym, że każdemu z nas może się zdarzyć
kataklizm, wojna, i nagle to wszystko, co
wydawało nam się najistotniejsze, schodzi
na dalszy plan.
Musimy to ogarnąć. Słyszymy teraz od
niektórych, że nie wiedzą, jak działać. Czekają na rozporządzenia, na decyzje, które
przyjdą z góry – teraz nie mamy na to czasu. Musimy myśleć sercem, sami logicznie myśleć, tu i teraz. Mamy dzieci, które
muszą być zaopiekowane, zapewnić im
bezpieczeństwo, ale i podstawowe przybory szkolne i jedzenie. Musimy umieć się
z nimi porozumieć, nawiązać więź. Tu i teraz, a nie czekać na rozporządzenia od ministerstwa czy władz. Opanujemy to, musimy. Dopóki nam zdrowie i życie pozwoli.
Słyszę nieraz te narzekania, że uchodźcy
zabiorą nam pracę. Zawsze powtarzam
– damy radę. Byle u nas nie było wojny.
A resztę ogarniemy.
Rozmawiała Magdalena Zgrzeba
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Mosiński magistrat szykuje zmiany w planie miejscowym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina jest uchwalane co kilka lat, ostatnie uchwalone zostało w 2010 roku. 8 marca odbyła się dyskusja publiczna online.
Niestety mieszkańcy nie byli zadowoleni z jej przebiegu.
Ze studium można zapoznać się na stronie
bip.mosina.pl. (Organy Gminy -> Burmistrz
-> obwieszczenia planistyczne -> plany miejscowe). W obszernym opracowaniu można
przeczytać m.in. o obszarach, dla których
gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w tym
dla obszarów wymagających zmiany czy
kierunkach rozwoju infrastruktury technicznej, uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i systemie komunikacyjnym. Warto
zapoznać się z zamieszczonymi materiałami
i sprawdzić czy w naszej okolicy mają nastąpić jakieś zmiany. Mieszkańcy najlepiej znają
swoje potrzeby i oczekiwania względem terenu, na którym mieszkają. Zainteresowane
osoby zmianami na terenie gminy mogą
zgłaszać uwagi do 22 kwietnia 2022 roku.
Interpelację w tej sprawie złożył radny Łukasz
Kasprowicz. Prosił o pilne przygotowanie zestawiania zmian wraz z ich krótkim uzasadnieniem tegorocznego Studium w stosunku do Studium uchwalonego w 2010 roku.
Swoją interpelację uzasadnił stwierdzeniem,
że poznanie zmian, które mają nastąpić jest
niezbędne, żeby móc dyskutować o nowym
Studium i podjąć decyzję w celu odrzucenia
lub przyjęcia projektu.

W odpowiedzi zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej można przeczytać:
„Nawiązując do interpelacji radnego Łukasza
Kasprowicza z 16 marca 2022 roku – będącego wnioskiem o przygotowanie i zestawienie zmian, wraz z krótkim uzasadnieniem,
przyjętych w wyłożonym obecnie projekcie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina
w stosunku do obowiązującego dokumentu
z 2010 r. – informuję [Tomasz Łukowiak – zastępca burmistrza – przyp. red] że spełnienie prośby radnego nie jest możliwe. Projekt nowego studium jest finalnym etapem
prac planistycznych. Na prace te składały się
m.in.: analiza pierwotnie złożonych wniosków dotyczących tego dokumentu oraz
praca koncepcyjna zespołu projektowego
uwzględniająca obecny stan zagospodarowania gminy oraz kierunki w zagospodarowaniu w których gmina powinna podążyć.
Następnie rozpatrywane były stanowiska
organów odpowiedzialnych za uzgodnienie
i opiniowanie projektu studium. Kolejnym
etapem było wyłożenie projektu studium do
publicznego wglądu i rozpatrzenie złożonych
uwag w 2018 r. Następnie, po uwzględnieniu części uwag, wprowadzono w projekcie

studium stosowne zmiany oraz ponowiono
procedurę uzgodnieniową. Podkreślenia wymaga to, że co prawda zapisy obecnie obowiązującego studium były punktem wyjścia
do prowadzonych prac niemniej bezpośrednie porównanie wszystkich szczegółowych
uwarunkowań, w odniesieniu do konkretnej
nieruchomości, wymagałoby nieproporcjonalnego nakładu pracy w stosunku do osiągniętych efektów”.
Z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina można się zapoznać
wyszukując uchwałę z 25 lutego 2010 roku
o numerze LVI/386/10.
Po dyskusji publicznej, która odbyła się 8 marca, mieszkańcy wyrazili na naszym portalu
swoje opinie i zaniepokojenia w związku ze
sposobem uchwalania Studium oraz samym
projektem:
Antek: Czy to jakiś żart? Wyłożenie 8 marca,
a dyskusja 2 dni później i do tego niezwykle
utrudniony udział. To narusza elementarne
standardy przyzwoitości. Chodzi najwyraźniej
o to, aby dociekliwi nie zdążyli zapoznać się
z materiałem. Znowu cwaniactwo i mataczenie, a nuż się uda. Gołym okiem widać, że chodzi o interesy kopalniano-żwirowe. Trzeba to
zablokować. Brak słów.
Mieszkaniec: Kto oglądał transmisje dyskusji nad studium? Kiepściutka było. Radni zero
aktywności. Dwa liche głosy radnego Kasprowicza i Ługawiaka oraz byłej radnej Kaptur.
Mieloch nawet się nie pofatygował przybyć.
Połączyć właściwie. Nadal zabudowa będzie się
rozlewać.
Płotka: Dziękuję za namiary. Dyskusja nie była
porywająca. Poruszano problemy powszechnie znane. Zastanawiam się, czy w Czapurach
będzie można utworzyć strefę myśliwską dla
odstrzału gminnych rogaczy. Dyskusja nad
studium powinna odbyć się we wszystkich sołectwach. Tylko miejscowi kmiecie znają dobrze
teren i potrafią celnie wychwycić zagrożenia
i absurdy.
Anty: Sama procedura wyłożenia dyskusji budzi poważne wątpliwości. Kto zdążył to przeczytać? Manipulowano do samego końca.
Zapowiedziana zostało rozpatrzenie dyskusja
publiczna nad studium w trybie stacjonarnym, jednak data spotkania jeszcze nie jest
znana. Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do kwietnia br. (WZ)

Mapa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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Relokacja anten z dachu szpitala.
Mieszkańcy zaniepokojeni
Mieszkańcy okolic szpitala w Puszczykowie zwrócili się do nas z prośbą o ustalenie przyczyny montażu metalowych konstrukcji i anten na kominie, stojącym na terenie szpitala. Niepokój wzbudził fakt
montażu anten na stosunkowo niskiej wysokości.
Na nasze pytania związane z tą inwestycją
odpowiedzi udzielił Piotr Reiter, wiceprezes
zarządu szpitala w Puszczykowie: - Obecnie
trwają prace modernizacyjne, mające na celu
wzmocnienie trzpienia kominowego, który
wyposażany jest w nową drabinę dostępową, a w ramach dostosowania do przepisów
lotniczych zmieniana będzie także lokalizacja
i znakowanie przeszkodowe, czyli tzw. lampy
sygnalizacyjne. Ponadto, w związku z relokacją części infrastruktury technicznej, obecnej
od wielu lat na dachu budynku wysokiego
szpitala, trwają prace montażowe i dostosowawcze na kominie – tłumaczy Piotr Reiter.
Inwestorem wznoszonej konstrukcji na terenie szpitala są firmy Polkomtel oraz Orange.
O przyczynę relokacji zapytaliśmy rzecznika
Orange Polska, Wojciecha Jabczyńskiego:
- Nasza stacja bazowa pierwotnie mieściła się
na budynku byłego hotelu pielęgniarek, znaj-

dującego się po drugiej stronie ulicy. Kupił go
deweloper, robił remont, i dlatego musieliśmy go opuścić. Chcieliśmy przenieść stację
bazową na dach szpitala, gdzie była już stacja
Plusa, ale poinformowano nas, że planują remont dachu i mogą nam udostępnić komin,
na który również miał się przenieść się Plus
– informuje rzecznik Orange.
Zapytaliśmy także o wysokość montażu anten, czyli o to, co budzi największe poruszenie wśród mieszkańców. - Wszystkie stacje
bazowe, które instalujemy, spełniają surowe
normy, mają zgody środowiskowe i są zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
– tłumaczy Wojciech Jabczyński. - Nasza stacja znajduje się na szczycie komina, na wysokości około 35 metrów. Plus ma swoje anteny
na poziomie około 30 metrów. Dla porównania, na dachu szpitala była to podobna wysokość – dodaje. (MZ)

Konstrukcje umieszczane na kominie na terenie
szpitala budzą niepokój wśród okolicznych mieszkańców.

Semestr się skończył, a sprawa autobusów
wciąż nierozwiązana
Minęły już cztery miesiące od wniosku mieszkańców w sprawie autobusów, dojeżdżających do dworca PKP w Puszczykówku. Sytuacja niewiele zmieniła się od tego czasu.
O problemach młodzieży z dojazdami do
szkół w Poznaniu oraz liceum w Puszczykowie pisaliśmy wielokrotnie, ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Urząd Miejski w Mosinie odpowiedział na wniosek o
zintensyfikowanie połączeń autobusowych
na tej linii. – Gmina Mosina przyjęła zgłoszoną przez mieszkańców potrzebę zwiększenia
częstotliwości połączeń autobusowych na
linii autobusu 699 i planuje zwiększenie tej
częstotliwości w przyszłym roku kalendarzowym – odpowiedziała nam wówczas Joanna
Nowaczyk z mosińskiego magistratu. – Proces zmiany rozkładu jazdy tej linii wymaga
uzyskania nowego zezwolenia z Powiatu Poznańskiego, co wiąże się z dłuższym czasem
procedowania. W związku z wymaganym
czasem na uzyskanie stosownego zezwolenia, Gmina przygotowuje obecnie zmianę
częstotliwości i rozkładu jazdy linii 698 (Mosina-Rogalinek-Wiórek-Rogalin-Świątniki), która nie wymaga takiego zezwolenia, a także
dołożenie taboru autobusowego na linii 699
dla kursów z największym potokiem pasażerów – dodała.
Zaczęła się wiosna, a poza niewielką zmianą
kosmetyczną na tych liniach w listopadzie,

innych zmian nie dokonano. – Niedawno
otrzymaliśmy prośbę o przedstawienie propozycji dodania po jednym kursie dla linii 699
i 698 – komentuje Norbert Frydrychowicz,
Kierownik Działu Transportu Osobowego
ZUK. – Potoki pasażerów każdej z obsługiwanych przez nas linii prowadzone są na bieżąco przesyłane do Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informuję, że czas procedowania zmiany
na linii obsługującej linie międzygminną jest
czasochłonny i wymaga zatwierdzenia przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu – dodaje.
Jak zapewnia Norbert Frydrychowicz, sprawa jest w toku. – Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami Gminy, którzy regularnie
dzwonią i dopytują o sytuacje z kursami na
tych liniach. Otrzymali oni od nas informacje,
o tym że jesteśmy w trakcie przygotowywania propozycji zmian, na które zezwoliła Gmina Mosina.
Sprawę kursu linii 699 poruszono także podczas posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia
Komunalnego w dniu 22 marca. W piśmie
przedstawionym przez burmistrza przewodniczącemu komisji znajduje się wykaz obłożenia pasażerów na poszczególnych liniach.

- W zestawieniu widzimy, że od września to
najbardziej oblegana linia - skomentował
radny Roman Kolankiewicz. - Cieszę się, że
pasażerów komunikacji publicznej jest coraz
więcej. Chciałbym jednak ustalić, co z dodatkowymi kursami. Petycja mieszkańców
wpłynęła we wrześniu, środki na ten cel faktycznie zabezpieczyliśmy dopiero w grudniu,
ale właśnie mijają trzy miesiące i chcę wiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa, z kim
zostało już coś uzgodnione - zapytał radny.
Odpowiedzi udzielił wiceburmistrz Adam Ejchorst: - Żeby zmienić cokolwiek na linii 699,
musimy otrzymać zgodę z Puszczykowa,
Kórnika oraz starostwa. Te wszystkie uzgodnienia trwają bardzo długo. Teraz, podczas
trwającej budowy mostu w Rogalinku linia
ta odnotowuje znaczące opóźnienia. Będą
dodatkowe kursy, ale to wszystko niestety
trwa. Każda zmiana, chociażby godzin odjazdu z poszczególnych przystanków, na tym
odcinku wymaga dodatkowego procedowania - dodał wiceburmistrz. - Mieszkańcy mieli
obiecane, że od nowego roku uda się wprowadzić zmiany. Mija pierwszy kwartał, nic
się nie zmienia - podsumował radny Roman
Kolankiewicz. (MZ)
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Nareszcie! Jest pozwolenie na budowę skateparku
Wieloletnie starania, petycje, starania, plany i wreszcie: jest! 18 marca Gmina Mosina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę Skateparku w Mosinie przy ulicy Harcerskiej.
Teren, na którym ma powstać skatepark
leży bezpośrednio przy stadionie. Historia
starań o takie miejsce na mapie Mosiny
sięga kilku, jak nie kilkunastu lat. Zgodnie
z ustną umową z inicjatorami budowy tego
miejsca, Rada Miejska zabezpieczyła odpowiednie środki w budżecie Gminy Mosina
na ten rok w wysokości miliona złotych.
O sprawie poinformował na swojej stronie radny Dominik Michalak: - Dziękuję
wszystkim zaangażowanym w projekt, seria spotkań on-line przyniosła zamierzony
efekt. Jestem przekonany, że skończymy
wieloletnią sagę budowy tego miejsca.
Zaangażowanie społeczne w całym procesie miało kluczowe znaczenie: od pomysłu
po projekt – podkreślił radny. Wtórował
mu radny Roman Kolankiewicz: - Dobra
wiadomość! Dla mnie proces projektowy,
w który włączyli się głównie zainteresowani, to doskonały wzór do naśladowania
przy wszelkich inwestycjach, gdzie bezpośrednim odbiorcą jest mieszkaniec.

aktualnego stadium! Oby przetarg odbył
się po naszej myśli – dodał pan Andrzej.
Przypomnijmy: rok temu, wczesną wiosną, odbyło się spotkanie z władzami
gminy. Wtedy użytkownicy skateparku
wypracowali wspólną koncepcję, która
zadowala między innymi osoby jeżdżące
na deskorolkach, hulajnogach, rowerach
BMX i rolkach. Zakłada ona betonową
nawierzchnię, przeszkody przypominające infrastrukturę uliczną, oświetlenie, odwodnienie, a także małą architekturę.
– Skateboarderzy potrzebują dwupozio-

mowych przeszkód, takich jak schody czy
murki. Dla tych, co jeżdżą na rowerach,
infrastruktura musi być trochę wyższa,
żeby mogli wskakiwać lub wykonywać
triki. Osoby, które korzystają z hulajnóg,
potrzebują takiej przeszkody jak quarter pipe przypominającą łuk z możliwością najazdu. Istotne jest, żeby powstała
chociaż jedna sekwencja przeszkód, a ze
względu na to, że zakrzywione elementy
są drogie, liczymy na możliwość rozwoju
i urozmaicenia obiektu w późniejszym
czasie. – opowiadał w ubiegłym roku Mikołaj Szynklewski. (red)

Informacja ta wywołała też spore zainteresowanie mieszkańców. Jak zauważyła
pani Aleksandra, mówimy tu o zmianie
pokoleniowej: - Ci, którzy tak bardzo czekali na ten park już wyrośli, a część z nich
założyła rodziny. Ale to nic, rosną następni.
Fajnie, że się udało! - dodała. - Miło, że udało się wspólnymi siłami rady, urzędu i zainteresowanych rozpędzić ten pomysł do

Puszczykowscy strażnicy miejscy skazani
za znęcanie się nad dzikiem
Rozstrzyganie sprawy zastrzelenia dzika i postępowania strażników miejskich trwa od 2018 roku.
W listopadzie za bezprawne zastrzelenie zwierzęcia Marcin Sz. usłyszał wyrok. Teraz sąd skazał strażników miejskich za znęcanie się nad dzikiem.
We wrześniu 2018 roku mieszkańcy ulicy
Gołębiej w Puszczykowie wezwali straż
miejską, ponieważ zauważyli dzika, który
wyszedł z lasu. Świadkowie relacjonowali, że strażnicy miejscy dociskali zwierzę
samochodem do płotu. Puszczykowo
umowę na odławianie zwierząt miało
podpisaną z Marcinem Sz., który zastrzelił dzika.
Prokuratura wszczęła śledztwo na wniosek Fundacji Mondo Cane, jednak nie dopatrzono się wówczas złamania prawa.

Zażalenie na tę decyzję złożył mecenas
Mateusz Łątkowski. Na wniosek sądu
ponownie przyjrzano się sprawie. W marcu 2021 roku Marcin Sz. usłyszał zarzut
z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt. 26
listopada 2021 roku zapadł wyrok skazujący. Mężczyźnie została zasądzona kara
grzywny w wysokości 4 tysięcy złotych.
Jak podaje Głos Wielkopolski, strażnicy
miejscy Wojciech H. i Wojciech G. zostali
nieprawomocnie skazani za znęcanie się
nad dzikiem. Sąd orzekł wobec nich po 3
tysiące złotych grzywny. (red)

Martwy dzik zastrzelony w Puszczykowie w 2018 roku
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Znów poważny wypadek w Puszczykowie
W ubiegłym miesiącu pisaliśmy szeroko o tragicznym wypadku na puszczykowskim odcinku drogi nr
430 z udziałem pieszego i busa, a teraz znów, kilkadziesiąt metrów dalej, było bardzo groźnie. W niedzielę, 20 marca, doszło do poważnego wypadku na ulicy Wysokiej. Według informacji uzyskanych
od strażaków, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe. Dwóch poszkodowanych trafiło do
szpitala. W czasie usuwania skutków wypadku, droga była zablokowana w obu kierunkach.
Nieoficjalną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość jednego z kierowców. W
jej wyniku, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z pojazdami znajdującymi się na przeciwnym
pasie ruchu. Dokładne przyczyny wypadku ustalają policjanci.
Kolejny wypadek w niemalże tym samym
miejscu wywołał lawinę komentarzy na
naszym portalu. - Czas najwyższy pomyśleć o przebudowie tej drogi – grzmi jeden z internautów. - Maksymalne poszerzenie kosztem WPN: zdrowie i życie jest
ważniejsze niż roślinność. Wprowadzenie
ograniczeń prędkości czy zakazy wyprzedzania nie spowodują braku wypadków
czy kolizji. Ruch na trasie Mosina – Poznań
raczej będzie się zwiększał, nie ograniczał!
- podkreślił. Inny punkt widzenia przedstawił kolejny czytelnik: - Czas najwyższy,
aby kierowcy zaczęli jeździć z zachowaniem zasad ruchu i nauczyli się przepisów.
Wszystkie nieprzyjemne sytuacje, jakie
mnie spotykają na drodze, i to nie tylko

tej, to ignoranci, nie zważający na innych
uczestników ruchu lub nie znający elementarnych zasad – dodał.
- Proponuję zejść na ziemię – skomentował kolejny czytelnik. - Zgadza się, że
samo postawienie ograniczenie nie jest
magiczną tarczą przeciwko kolizjom. Ale

jakimś cudem na odcinkach, gdzie na
przykład jest odcinkowy pomiar prędkości, kierowcy jadą grzecznie i ilość wypadków spada. Nie podlega natomiast dyskusji konieczność wzmocnienie ochrony
pieszych: lepsze oznakowanie przejść,
doświetlenie, itp. (red)

Wypadek na Wysokiej w Puszczykowie z udziałem trzech samochodów osobowych. Fot. OSP Mosina

Nietrzeźwy kierowca ujęty
przez mosińskiego policjanta w czasie wolnym od służby
Policjant z Komisariatu Policji w Mosinie w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę.
Sprawca, poruszający się na trasie Mosina – Żabno swoim stylem i sposobem jazdy stwarzał duże
zagrożenie dla siebie, jak i innych uczestników ruchu.
Wieczorem, 20 lutego. st. post. Franciszek
Wietrzyński z Komisariatu Policji w Mosinie jechał na nocną zmianę na służbę.
W pewnym momencie na trasie pomiędzy
miejscowościami Żabno, a Mosina zauważył kierującego, który jechał całą szerokością drogi. Dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjanta kolejny nieodpowiedzialny
kierowca nie doprowadził do tragedii na
drodze i odpowie za swoje zachowanie.
– Kierowca Skody zjeżdżał na pobocze,
a następnie na przeciwległy pas ruchu.
Swoim stylem i sposobem jazdy stwarzał
duże zagrożenie dla siebie i innych użytkowników ruchu. Policjant widząc to podejrzewał, że kierowca może znajdować
się pod wpływem alkoholu więc natychmiast zareagował – informuje Marta Mróz
z wielkopolskiej policji.

– Próbował zatrzymać auto, jednak mężczyzna siedzący za kierownicą nie reagował na jego sygnały i jechał dalej, łamiąc
kolejne przepisy ruchu drogowego.
W pewnym momencie kierowca wjechał
w ulicę Polną w Mosinie i wysiadł z samochodu. St. post. Wietrzyński poinformował
go, że jest policjantem okazując legitymację służbową i ujął mężczyznę, który
był pod widocznym wpływem alkoholu.
Ponadto okazało się, że sprawca nie miał
uprawnień do kierowania samochodem.
Sprawca trafił do policyjnego aresztu i odpowie za swoje postępowanie przed sądem – dodaje funkcjonariuszka.
Dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjanta kolejny nieodpowiedzialny kierowca
nie doprowadził do tragedii na drodze
i odpowie za swoje zachowanie. Ta sytu-

acja po raz kolejny pokazuje, że policjantem jest się nie tylko podczas służby.
źródło: Policja

St. post. Franciszek Wietrzyński z Komisariatu Policji w
Mosinie fot. Policja
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Duży market przy szkole? "Pomysł jest mocno chybiony"
Temat budowy Dino w okolicach Zespołu Szkół w Krośnie przewija się od jakiegoś czasu wśród
mieszkańców osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”. Sprawa ta została poruszona podczas Zebrania Ogólnego Mieszkańców w dniu 23 września 2021 roku.
- Już wtedy dochodziły do nas głosy, że
planowana jest taka inwestycja – mówi
Łukasz Grzybak, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3. - Na Zebraniu obecny był
burmistrz Przemysław Mieloch. Zapytany
o sprawę odparł, że nic takiego (według
jego wiedzy) nie jest planowane, ale dla
pewności sprawdzi i przekaże informację
zwrotną Zarządowi Osiedla, co nie nastąpiło – dodaje przewodniczący. 1 marca 2022
roku burmistrz wydał jednak zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o wydaniu warunków zabudowy w rejonie skrzyżowania
ulicy Strzeleckiej i Krasickiego.
Jak czytamy w zawiadomieniu, inwestycja
ma polegać na „budowie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą
techniczną oraz towarzyszącą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy, zadaszenie oraz latarnie oświetleniowe oraz
budowie drogi wewnętrznej, przewidzianej
do realizacji na terenie działek o nr ewid.
2688/5, 2688/3 obręb Mosina”. Z analizy numerów działek na portalu geoportal.pl wynika, że wjazd do marketu miałby ciągnąć
się wzdłuż już istniejącej zabudowy, następnie prowadzić pomiędzy planowanymi
budynkami zabudowy bliźniaczej.

Pomiędzy spotkaniem we wrześniu,
a marcowym zawiadomieniem nikt nie
zwracał się do Zarządu Osiedla nr 3
z prośbą o opinię, w żadnej formie. - Co
do oceny samej inwestycji, to dochodzą
do nas głównie głosy zaniepokojonych
mieszkańców, sporadycznie przeplatane pozytywnymi opiniami – podkreśla
przewodniczący osiedla. - Poza tym na
wspomnianym Zebraniu Osiedlowym
zgromadzeni mieszkańcy wyrazili swój
zdecydowany sprzeciw wobec tej, wtedy
jeszcze domniemanej, inwestycji. Argumentowali, że lokalizacja dużego marketu
w okolicy jest całkowicie niespójna z już
podjętymi oraz planowanymi działaniami
– dodaje Łukasz Grzybak. O jakich działaniach mowa? - Choćby uspokojeniem
ruchu na ulicy Strzeleckiej, na której po
wielu latach batalii udało się na przełomie
2019/2020 roku zainstalować progi zwalniające, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. Dzięki temu od prawie dwóch lat nie
miało tu miejsca żadne poważniejsze zdarzenie drogowe, a co było niestety regułą
wcześniej – podkreśla przewodniczący.
- Na ten rok planowana jest przebudowa
skrzyżowania Krasickiego i Strzeleckiej.

Ma ona w teorii służyć poprawie bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych,
z racji bezpośredniego sąsiedztwa szkoły.
Chodzi tu między innymi o przebudowę
sygnalizacji, wyniesienie przejść dla pieszych. Zmiany te wpisują się w uspokojenie ruchu w okolicy, natomiast są kompletnie sprzeczne z lokalizacją tak dużego
sklepu. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, aby przewidzieć którędy będą jeździć
na przykład TIR-y z dostawami czy klienci:
albo ulicą Strzelecką, po progach zwalniających, albo Krasickiego – dodaje.
Przewodniczący Zarządu Osiedla zwraca
także uwagę na problem z natężeniem
ruchu w tej okolicy. - Poza szkołą, funkcjonuje tu jeszcze żłobek, hala OSiR, boisko
Orlik oraz mocno uczęszczane paczkomaty. "Dołożenie" w tej okolicy jeszcze dużego marketu i równolegle ciągła zabudowa
mieszkaniowa (m.in. planowana budowa
bliźniaków na sąsiedniej do Dino działce)
spowoduje znaczący wzrost natężenia ruchu, zarówno samochodów osobowych,
jak i ciężarowych bezpośrednio przy szkole. Kolejna sprawa to dojazd do samego marketu: według naszych informacji
wjazd prawdopodobniej możliwy byłby
naokoło, czyli od strony ulicy Strzeleckiej,
łącznikiem będącym aktualnym i jedynym
dojazdem do ulicy Grottgera, a następnie
przez nowe osiedle bliźniaków dopiero do
marketu. Pozostaje tylko współczuć osobom, które w tych bliźniakach zamieszkają
– dodaje z goryczą.
W tym temacie jest jeszcze jeden spory zgrzyt: planowana długoterminowo
budowa mostu, łączącego przedłużenie
ulicy Krasickiego, dalej w stronę Kanału
Mosińskiego z DK 431. - Według znanych
mi założeń, ma to być most wyłącznie dla
ruchu lokalnego, do 3,5 tony, a jego głównym zadaniem ma być rozproszenie ruchu
na osiedlu. Samo założenie jest trafne, ten
most jest potrzebny, ale pojawiają się obawy, czy powstała nowa trasa nie stanie się
"przelotówką" przez środek osiedla, która
jeszcze bardziej skumuluje ruch w okolice szkoły. Ogólnie pomysł tej inwestycji
w tym miejscu jest mocno chybiony – podsumowuje Łukasz Grzybak.
Zapytaliśmy o sprawę w urzędzie gminy.
Na chwilę oddania gazety do druku nie
otrzymaliśmy odpowiedzi. (MZ)

Planowana lokalizacja marketu Dino wraz z ewentualną drogą dojazdową od ulicy Strzeleckiej.
Źródło: Geoportal.pl
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Bycie piękną staje się łatwiejsze
Instytut kosmetologii estetycznej to jeden z prężniej rozwijających się salonów urody nie tylko
Luboniu czy Poznaniu ale również w całym województwie wielkopolskim. Chcielibyśmy zaprosić
Państwa, na wyjątkowe zabiegi, które są dostępne tylko u Nas.
NAJNOWSZY ICOONE LASER MED II – jedyni
w zasięgu kilkunastu kilometrów!
Dzięki rozszerzonemu na skalę międzynarodową patentowi Roboderm®, ICOONE® oferuje
w pełni konfigurowalny zabieg odmładzania
skóry i modelowania sylwetki. Roboderm®
jest unikalną technologią na świecie zdolną
do generowania Multi Mikropęcherzykowej
Stymulacji za pomocą zestawu mikrootworów
obecnych na powierzchni mikrostymulatorów,
które obracają się tam i z powrotem, skutecznie
stymulując skórę na całej powierzchni i generując do 21 600 mikrostymulacji na minutę. Czego
efektem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy masaż leczonej powierzchni.
ICOONE® to nowa metoda leczenia skóry i przylegających do niej tkanek, która pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej, likwiduje cellulit, zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki

limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność mięśni,
zapalenia ścięgien oraz wszelkie objawy starzenia się skóry.
KRIOLIPOLIZA TERMICZNA TC CRYO – jedyni
w województwie wielkopolskim!
Aparat TC Cryo to certyfikowane medycznie
urządzenie wykorzystujące KRIOLIPOLIZĘ KONTRASTOWĄ ze wskazaniem do objętościowego
redukowania tkanki tłuszczowej. W czasie terapii obszar zabiegowy zostaje poddany kilku
cyklom schładzania i podgrzewania. Wywołany
w ten sposób SZOK TERMICZNY skutkuje znacznym zwiększeniem procesu spalania nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Dzieje się tak na
skutek uwolnienia do organizmu dwóch hormonów: Iryzyny i FGF 21.

Przeprowadzone badania kliniczne w Maastricht University w Holandii potwierdziły niespotykaną wcześniej skuteczność w zabiegach
modelowania sylwetki. Zabieg z użyciem TC
CRYO, polega na wywołaniu szoku termicznego,
powodując zmianę białego tłuszczu w brązowy,
który zostanie spalony w trakcie następnego zabiegu oraz spowolni produkcję nowych, białych
komórek tłuszczowych. Pacjent traci nie tylko
kilka centymetrów w miejscach poddawanych
zabiegowi, ale także jego skóra staje się jędrniejsza i zaczyna wyglądać zdrowiej.
Zapraszamy do nas!
ul. Armii Poznań 33, 62-030 Luboń

tel. 798 606 955

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd",
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie
w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki,
tawuły, bukszpany, lawenda
• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki
w odmianach, azalie, borówka
amerykańska, w sezonie jesiennym wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 510-180-730, 696-169-526, 694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni
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OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
W ŚREMIE

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WSPIERASZ

LOKALNĄ PRODUKCJĘ

Mosina, ul. Strzelecka 82

tel. 535-535-916

Wesołych Świąt!
Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
klientom i kontrahentom
życzy Zarząd firmy

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Główna 51 B, Krosno
62-050 Mosina

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
e-mail: lumo@lumo.com.pl
www.lumo.com.pl

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

MA016

www.osm-srem.pl

KUPUJĄC
NASZE WYROBY
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Niebezpiecznie na przejeździe w Puszczykówku
Do niebezpiecznej sytuacji doszło 2 marca na przejeździe kolejowym w Puszczykówku. Kiedy pociąg
zbliżał się do przejazdu, szlabany zaczęły się podnosić.
Na nagraniu zarejestrowanym przez maszynistę widać skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie młodzieży przechodzącej
przez torowisko w Puszyczykówku w niedozwolonym miejscu. Nie jest to jednak
głównym problemem. Maszynista zwrócił
uwagę na otwierające się rogatki podczas
wjazdu na peron. Piesi i samochody nie
poczekali na całkowite otwarcie szlabanów i zgaśnięcie czerwonych świateł.
Nie są to jedyne problemy w tym miejscu,
w styczniu czytelniczka zwróciła się do nas
z zapytaniem dotyczącym długiego oczekiwania na tym przejeździe kolejowym.
Kierowcy narzekają też na ograniczoną
widoczność przez ekrany akustyczne, zarówno te zlokalizowane w Puszczykowie,
jak i Mosinie. Zbliżając się do przejazdu

widok jest zasłonięty. Dopiero będąc już
praktycznie na samych torach jesteśmy
w stanie stwierdzić czy pociąg nadciąga.
Niestety na reakcję może być już za późno.
Zwróciliśmy się do spółki PLK z prośbą
o wyjaśnienie sytuacji, do której doszło
na przejeździe w Puszczykówku. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że komisja wyjaśnia, dlaczego 2 marca br. pociąg przejechał przez przejazd kolejowo-drogowy
w Puszczykówku przy podnoszących się
rogatkach.
- “Przejazd jest zabezpieczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Sygnalizacja i rogatki są obsługiwane przez pracowników kolei. Przy stałym wymogu ruchu
drogowego – przestrzeganiu przepisów
przez kierowców – zapewnia to pełne

bezpieczeństwo. Zwracamy także uwagę
kierowcom na właściwe zachowanie się
podczas przejeżdżania przez tory: muszą
pamiętać, że czerwone światło na sygnalizatorze to sygnał „STOP”: na przejazd
można wjechać jedynie, gdy sygnalizacja
jest wyłączona, a rogatki całkowicie znajdują się w pozycji pionowej. Na przejazd
można wjechać tylko wtedy, gdy zapewniony jest zjazd z przejazdu, a więc wolne
miejsce. Za każdym razem zbliżając się do
przejazdu, niezależnie od kategorii skrzyżowania, należy zachować szczególną
ostrożność i upewnić się, że nie nadjeżdża
pociąg. 99% zdarzeń na przejazdach wynika z nieodpowiedzialnego zachowania
i nierozważnych decyzji użytkowników
dróg.” - odpowiedział nam rzecznik prasowy PLK. (red)

Otwarte szlabany na przejeździe w Puszczykówku zarejestrowane przez maszynistę

Kolejne etapy rozbudowy drogi Mosina - Kórnik
Za parę lat będziemy poruszać się w pełni nowoczesną i wygodną drogą z Mosiny do Kórnika.
Całość modernizacji trasy podzielono na etapy. Pierwszy jest już na ukończeniu, czyli most w Rogalinku oraz odcinek Świątniki – Mieczewo. WZDW ogłasza kolejne przetargi.
Wraz z końcem zimy przystąpiono do realizacji kolejnego etapu przebudowy, czyli rozbudowy na odcinkach: Rogalin – Świątniki oraz Mieczewo
– Kórnik. Tymczasem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 431. Wybrana firma projektowa
będzie miała 20 miesięcy na oddanie pełnej dokumentacji. Projekt wraz ze
wszystkimi szczegółami będzie gotowy najwcześniej w pierwszym kwartale 2024 roku.
Projekt ma dotyczyć 4 kilometrowego odcinka, podzielonego na dwa etapy. Pierwszy z nich to fragment od mostu w Rogalinku do granicy miejscowości - ten odcinek ma długość około 1,5 km. Drugi etap robót to droga
od ostatnich zabudowań w Rogalinku aż do Rogalina - okolicy ulicy Prezydialnej. Ten fragment ma w sumie 2,5 km. (red)

Droga z Mosiny do Kórnika za parę lat będzie w całości oddana do użytku. Do tego
czasu musimy uzbroić się w cierpliwość na kolejnych odcinkach ruchu wahadłowego.
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Brzegi Warty połączone.
Kiedy pojedziemy nowym mostem?
Budowa mostu w Rogalinku od samego początku, czyli ogłoszenia przetargu, budzi ogromne zainteresowanie naszych Czytelników. Nie ma co się dziwić – stalowa konstrukcja starego mostu wpisała się
w krajobraz Rogalinka. Teraz najczęściej zadawanym pytaniem jest: kiedy ruch zostanie przełożony
na nową konstrukcję?
– Aktualne zaawansowanie robót to 66 procent, obiekt z obu brzegów
Warty został połączony – dowiedzieliśmy się podczas wizytacji inwestycji przez wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka, które odbyło się w poniedziałek, 14 marca. Dyrektor
WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński zapewnił, że robót nie opóźnia
ani wzrost cen, ani inflacja: główne elementy były na tyle wcześniej
zrealizowane, że zachwiania na rynku nie miały wpływu na tą inwestycję. W załodze firmy Skanska S.A. jest także 14 pracowników z Ukrainy. Dwóch podjęło decyzję o powrocie do kraju i udziale w wojnie
w Ukrainie. – Są już na miejscu, wysyłają już tutaj kolegom zdjęcia
w mundurach – powiedział kierownik budowy, Remigiusz Grodzicki.
Technologia wykorzystana do budowy mostu w Rogalinku jest obecnie także realizowana we Wronkach. – W jednym czasie, w takiej technologii, w jednym województwie podobne inwestycje to niezwykle
rzadkie – podkreśla kierownik budowy. – W czerwcu mamy zaproszenie do Pragi, żeby zaprezentować technologię budowy tego mostu.
Nie mamy filarów w wodzie, jest to w perspektywie łatwiejsze w utrzymaniu, choć technologicznie trudniejsze do wybudowania – dodaje
Remigiusz Grodzicki.
– 17 czerwca chcemy być gotowi z wnioskiem na pozwolenie na
użytkowanie – tłumaczy kierownik budowy. – Teraz sprzężamy konstrukcję i kończymy całą technologię nawisową. Następnie będziemy

Widok na nowy i stary most z brzegu Warty. Fot. WZDW w Poznaniu

inwentaryzować całą płytę mostu. W kwietniu planujemy wykończenie pozostałych 200 metrów inwestycji, czyli to, co znajduje się poza
zwisem nad rzeką. W pierwszej połowie maja planujemy kładzenie na
wierzch warstwy papy termozgrzewalnej, następnie zazbrojenie kabli
i zabetonowanie. Następnie założymy balustrady i bariery, następnie
warstwę nawierzchni. W pierwszej połowie czerwca będzie pierwsze
próbne obciążenie – podsumowuje Grodzicki. – Będzie Pan stał pod
tym mostem podczas prób? – zapytał marszałek Jankowiak. – Będę
stał osobiście – zapewnił kierownik budowy.
Jeśli zgoda na użytkowanie zostanie wydana bez zastrzeżeń, w lipcu
ruch zostanie przełożony na nowy obiekt. Ostatnim etapem inwestycji
jest rozebranie starego mostu, na co wykonawca – firma Skanska S.A.
– ma trzy miesiące. W grudniu 2022 roku ma nastąpić ostateczne rozliczenie budowy. Przypomnijmy, wartość zadania to 61,9 mln zł, z czego
50,4 mln stanowi dofinansowanie UE.
Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poruszył także kwestię ewentualnego wykorzystania stalowej konstrukcji mostu przeznaczonego do
rozbiórki. – Może ten most można by gdzieś wykorzystać, podobnie
jak most Jordana w Poznaniu? Należałoby przeanalizować techniczne
możliwości przeniesienia go i wykorzystania w innym miejscu – dodał.
(MZ)

Wizytacja wicemarszałka na terenie budowy mostu w Rogalinku.
Fot. WZDW w Poznaniu

Dezinformacja: Sanepid dementuje plotki
w sprawie dystrybucji żywności dla uchodźców
Sanepid dementuje „fake newsy”, które
pojawiają się internecie. Chodzi o pomoc
wolontariuszy dla uchodźców z Ukrainy.
„Sanepid nie zakazuje dystrybucji żywności dla uchodźców z Ukrainy” – czytamy
w komunikacie.
– W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o rzekomym
zakazywaniu przez służby sanitarne dys-

trybuowania żywności dla uchodźców
z Ukrainy, Główny Inspektor Sanitarny
podkreśla, że z uwagi na konieczność niesienia doraźnej pomocy humanitarnej, inspektorzy sanitarni nie prowadzą żadnych
czynności kontrolnych w tym zakresie.
Wszelkie informacje o takim charakterze
są nieprawdziwe i świadczą o nieetycznym działaniu, które ma spowodować

dezorganizację akcji pomocowych oraz
osłabienie zaufania do instytucji państwowych – zwraca uwagę Cyryla Staszewska
z poznańskiego sanepidu.
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w całym kraju są zaangażowani w niesienie pomocy, również w zakresie doradczym i informacyjnym. (red)
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19 ton ryb odłowionych z jezior WPN
Wielkopolski Park Narodowy został utworzony w 1957 roku. W założeniu ma on chronić krajobraz
polodowcowy, florę i znajdujące się w nim zwierzęta. Pod obszar ochrony ścisłej podlegają także jeziora. Od 2017 do 2021 roku w jeziorach Witobelskim, Łódzko – Dymaczewskim i Góreckim zostało
odłowionych blisko 19 ton ryb.
Zaniepokojony, były pracownik WPN,
zwrócił się do naszej redakcji opisując, według niego, niepokojące przedsięwzięcia.
Zapytał park o protokoły połowów ryb od
2017 roku, które przedstawiają, jakie gatunki i w jakich terminach były odławiane.
Od listopada 2017 roku do listopada 2018
roku złowiono 10 388 leszczy, 848 kg sumów, 3240 kg płoci, 986 kg szczupaków,
964 kg sandaczy. Poza tymi gatunkami
poławiano m.in. węgorze, liny, karpie, karasie, krąpie, ukleje i tołpygi.
Według byłego pracownika, ryby wyławiane są przez rybaka, który nie został
wyłoniony w postępowaniu publicznym.
Dochody są rozdzielane po połowie między park i odławiającego. Osoba opisująca
sytuację w mailu, zwróciła także uwagę na
sprzedaż ryb w okresie świątecznym pra-

cownikom parku, bez wystawiania paragonów i faktur. Ryby transportowane były
bez wody, w plastikowych pojemnikach.
Takie traktowanie jest niezgodne z ustawą
o ochronie zwierząt, zaleceniom Głównego Lekarza Weterynarii czy wytycznym
Unii Europejskiej. Ryby odławiane są też z
Jeziora Góreckiego, które stanowi obszar
ochrony ścisłej, gdzie wszelka ingerencja
człowieka jest zabroniona.

nie dokonywał sprzedaży ryb pracownikom, a mieli oni możliwość ich zakupu od
osoby prowadzącej odławianie. Według
zastępcy dyrektora, który odpowiadał na
pytania, realizacja zadań ochronnych, w
tym odłowu ryb, prowadzona była i jest
zgodnie z zarządzeniami ministra w sprawie zadań ochronnych. Podkreślono, że
Jezioro Góreckie jest objęte ochroną ścisłą
tylko na części powierzchni. (red.)

WPN byłemu pracownikowi odpowiedziało na wyżej poruszone problemy,
tłumacząc, że przetrzymywanie, połów
ryb i ich transport należy do podmiotu
odławiającego. Zastępca dyrektora ds.
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura
2000 poinformował, że rybak dysponował
odpowiednim sprzętem do przetrzymywania i transportu ryb. WPN twierdzi, że

Licealiści stworzyli aplikację, która pomoże uczniom w nauce
Reforma edukacji z 2017 roku przywróciła 8 klasową szkołę podstawową, która kończy się egzaminem ósmoklasisty. Pandemia i nauczanie zdalne znacząco wpłynęły na efekty kształcenia młodych
ludzi. Naprzeciw problemom wyszli licealiści z VIII LO w Poznaniu. Stworzyli aplikację ZdajTo!, która
jest pomocą naukową w wersji online.
Dla młodych ludzi, wynik testu, który
piszą na koniec szkoły podstawowej decyduje o możliwości kontynuacji nauki
w wymarzonej szkole średniej lub zawodowej. Stanowi on dla nauczycieli oraz
uczniów pewne novum, ponieważ przeprowadzany jest od kilku lat. Dodatkowo
pandemia, która wymusiła naukę online
utrudniła tradycyjne zdobywanie wiedzy
w szkole. Nauczyciele nie mogli monitorować pracy uczniów, którzy niekiedy
nie miało dobrego łącza internetowego.
Problemy z koncentracją, dolegliwości
bólowe i ekspozycja na niebieskie światło
komputera znacząco wpłynęła na efektywną pracę uczniów.
Grupa licealistów, którzy sami niedawno
mierzyli się ze zdalnym nauczaniem i egzaminem ósmoklasisty, zauważyła brak
bezpłatnych pomocy naukowych. Starali
się znaleźć takie rozwiązanie, które będzie atrakcyjne, ale zarazem merytoryczne i pomocne w przygotowaniach. W ramach praktycznej olimpiady „Zwolnieni
z Teorii” otrzymali szansę na realizację na
zrealizowanie profesjonalnego projektu
społecznego.

– Pomysł na taką aplikację powstał we
wrześniu zeszłego roku, kiedy dowiedzieliśmy się o jedynej w Polsce praktycznej
olimpiadzie ,,Zwolnieni z teorii” W ramach
tej olimpiady można realizować profesjonalne projekty społeczne będąc jeszcze w szkole średniej. Stwierdziliśmy, że
chcielibyśmy zrobić coś technologicznego, bo 7/8 naszego zespołu jest w klasie
informatycznej i uwielbia programowanie. Jednocześnie bliski był nam temat
egzaminu ósmoklasisty, ponieważ pisaliśmy go niedawno. Pamiętamy stres, który
nam towarzyszył i poczucie, że brakowało
nam bezpłatnych, dobrej jakości materiałów edukacyjnych, takich jak aplikacje czy
kursy, które byłyby bezpłatne – opowiada
Anna Maria Maik, uczestniczka projektu.
Ich ośmioosobowy zespół składa się z miłośników nauki i pomagania. Siedmioro
z nich uczęszcza do klasy o profilu informatycznym Są laureatami wielu konkursów i olimpiad z języka polskiego, obcego czy matematyki. Sami odpowiadają
za stworzenie aplikacji oraz zadań, które
w niej umieszczają.

Pytania tworzymy my w naszym zespole, są one też merytorycznie sprawdzane
przez nauczycieli. Mamy do tego kompetencje, bo osoby, które zajmują się danym przedmiotem mają ogromną pasję
i są laureatami konkursów lub olimpiad.
Uważnie śledziliśmy podstawy programowe i wymagania egzaminacyjne.
Uczyliśmy się też typów zadań, dlatego
wszystkie zadania, które są w naszej aplikacji wyglądają jak zadania w arkuszach
egzaminacyjnych – dodaje Ania.
Postarali się, żeby ich aplikacja była przede
wszystkim atrakcyjna, funkcjonalna i dopracowana pod kątem merytorycznym.
Sami przygotowują zadania, odpowiadające wymaganiom egzaminacyjnym.
Jak sami przedstawiają aplikację – „Po wykonaniu przez ucznia zadania, w aplikacji
pojawia się odpowiedź wraz z kompleksowym wyjaśnieniem. Za prawidłowe rozwiązania przyznawane są punkty. Dodatkowo, w aplikacji znajdują się poradniki
na temat wybranych zagadnień naukowych.”– jest tym, czego sami potrzebowali
do nauki przed egzaminem. (WZ)
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Wspomnienia o Zygmuncie (Pniewskim)
Zygmunta poznałem w 1962 roku. Będąc uczniem 9 klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu często przychodziłem do ówczesnego oddziału Instytutu Zoologicznego PAN.
Zajmował on budynek przy ul. Świerczewskiego 19 (obecnie ul. Bukowska) na tyłach Ogrodu Zoologicznego, do którego wejście było od ul.
Zwierzynieckiej. Budynek znajdował się po drugiej stronie ulicy, przy
której było także moje Liceum. Aż do rozpoczęcia studiów biologicznych
w 1965 roku na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza spędzałem w Instytucie w ciągu roku wiele dni,
niekiedy nawet całe letnie wakacje. Początkowo interesowałem się głównie ekspozycją fauny krajowej w znajdującym się przy Instytucie Muzeum
Przyrodniczym, m.in. kolekcją krajowych gatunków ptaków i ich jaj, różnych owadów, ślimaków, niektórych gatunków ssaków, a także niewielką
wystawą zbiorów paleontologicznych.
W Muzeum wykonałem swoje pierwsze notatki dotyczące oglądanych
eksponatów, które następnie weryfikowałem w domu wykorzystując
encyklopedię. Moje pierwsze zainteresowania szybko poszerzyły się pod
wpływem Profesora Leszka Bergera (ówcześnie dr), który zaczął się mną
opiekować i uczyć, głównie znajomości płazów, mięczaków, a także podstaw prowadzenia obserwacji naukowych w terenie i pracowni, a przy
okazji także wielu zasad postępowania w życiu. Nauka ta okazała się
niezwykle pomocna w latach studiów i podczas późniejszej pracy zawodowej. To właśnie w pracowni Profesora poznałem Zygmunta, z którym
Profesor ściśle współpracował. Szybko zorientowałem się, że Zygmunt nie
był tylko pomocnikiem Profesora, jakby jego laborantem, czy asystentem
technicznym, ale przede wszystkim dobrym Kolegą i Przyjacielem. Sposób w jaki ze sobą codziennie pracowali był dla mnie dobrym przykładem
poznania zasad pracy zespołowej, co bardzo przydało mi się po wielu latach, kiedy sam kierowałem różnymi zespołami. Zygmunt natychmiast
włączył się do pogłębiania mojej edukacji. Robił to z wdziękiem, i niezwykle skutecznie, traktując mnie jako młodszego Kolegę o podobnych
zainteresowaniach. Po pół wieku nadal dobrze pamiętam, jakby to było
kilka dni temu, Jego wskazówki, wyjaśnienia, a także życiowe rady. Miał
ogromne umiejętności dydaktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą, starając się zawsze czegoś ich nauczyć. Praktycznie różnego typu kontakty
z młodzieżą, którą uczył np. fotografii, kolekcjonerstwa, czy patrzenia na
przyrodę społecznie realizował przez całe swoje życie. Jak mało kto został za tego rodzaju działalność wyróżniony. Dzięki inicjatywie uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie Zygmunt został wpisany do Cyfrowej
Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan, prezentującej wybitne postacie naszego regionu.
W 1967 roku nasze kontakty urwały się na co najmniej pół roku bowiem
Zygmunt wyjechał razem z Arkadym Fiedlerem do Brazylii. Przed Jego
wyjazdem widziałem jak starannie się do niego przygotowywał kompletując sprzęt fotograficzny i robiąc zakupy dużej ilości filmów. Wrócił
opromieniony sławą podróżnika do egzotycznych krajów – towarzysza
wyprawy sławnego pisarza. Bardzo interesująco opowiadał o tym wyjeździe, o swojej pracy fotografika i o miejscach, które zobaczył. Rezultatem
udziału Zygmunta w tej wyprawie były setki zdjęć oraz kilkadziesiąt gablot z wypreparowanymi owadami, głównie motylami, które były darem
Arkadego Fiedlera dla wielkopolskich szkół. Wiele fotografii autorstwa
Zygmunta wykonanych w czasie tej podróży znajduje się w archiwum
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
Jeszcze jako uczeń Liceum jak tylko mogłem i potrafiłem pomagałem
w rozmaitych pracach technicznych w hodowli żab zielonych, będącej
poligonem badawczym Profesora Leszka Bergera, a którą głównie opiekował się Zygmunt. Brałem nawet udział w budowie tej hodowli, robieniu
wykopów pod pierwsze stawki i założeniu dość prymitywnego ogrodzenia; wszystko wykonywaliśmy wspólnie tj. Profesor, Zygmunt i ja. Czyszczenie niezliczonych akwariów z hodowanymi kijankami i ich karmienie
było codzienną poranną pracą, wręcz rytuałem, przez wiele dni i lat. A po
wyczyszczeniu akwariów często z Zygmuntem chodziliśmy z wiaderkami
do Ogrodu Zoologicznego, gdzie od pielęgniarzy w pawilonie dużych
drapieżników z lwami dostawaliśmy niezjedzone kości po ich posiłku.
Kości (codziennie „świeże”) wykładało się następnie przy stawkach w hodowli. Przylatywały do nich muchy, na które polowały żaby. Przynoszenie

Zygmunt Pniewski i Krzysztof Kasprzak, 1972 r. Instytut Zoologiczny PAN w Poznaniu

wiader z kośćmi było tak „odpowiedzialną” pracą, że często wykonywał ją
osobiście Profesor. Uważał, że kości, które On przynosi były jakby lepszej
jakości z punktu widzenia much, niż kości przynoszone przez Zygmunta
i mnie. Braliśmy także razem udział w licznych wspólnych wyjazdach terenowych z Profesorem, nosząc na przemian plecaki, siatki i słoiki. Przez lata
widziałem jak Zygmunt dokumentował tysiącami fotografii wyniki prac
Profesora, który odkrył nowy typu dziedziczenia podczas rozmnażania
z udziałem mieszańca i jednego z jego gatunków rodzicielskich (zjawisko
hybrydogenezy). Byłem wręcz świadkiem dokonania wyjątkowego odkrycia, co nieczęsto się komuś może zdarzyć.
W końcu lat 60. XX wieku Zygmunt pokazał mi terasę zalewową Warty
ze skupiskiem dębów szypułkowych, które fotografował całe swoje życie, a zwłaszcza niektóre miejsca w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Razem chodziliśmy po Morenie Pożegowskiej, nad glinianki, do Studni
Napoleona i leśniczówki leśnictwa Osowa Góra (obecnie Obwód Ochronny Osowa Góra, gdzie Zygmunt mieszkał wtedy ze swoją rodziną żoną
Wandą i dwoma synami Przemkiem i Sławkiem. Pokazał mi źródła na
morenie, Świńskie Obórki, grąd w obwodzie ochronnym „Grabina”, jeziora
Skrzynka, Budzyńskie i Góreckie. Niektóre z tych miejsc stały się po kilku
latach obiektami moich badań naukowych. Po skończonych w 1970 roku
studiach z wolontariusza stałem się pracownikiem ówczesnego poznańskiego oddziału Instytutu Zoologicznego PAN, a Zygmunt moim Kolegą
z pracy, z którym przez kilka lat pracowałem w jednym pokoju. Zdobyte dzięki Profesorowi i Zygmuntowi doświadczenie w pracy terenowej
i w pracowni bardzo przydało mi się w początkach pierwszej pracy zawodowej, a jeszcze wcześniej podczas studiów. Zygmunt pokazał mi także
miejsce upadku meteorytu na Morasku razem z niewielkimi kraterami.
Bardzo aktywnie współdziałał On w realizacji inicjatywy prof. Andrzeja
Dzięczkowskiego, prof. Bohdana Kiełczewskiego oraz Franciszka Jaśkowiaka mającej na celu objęcie tego miejsca ochroną rezerwatową. Stało
się to w 1976 roku kiedy utworzony został krajobrazowo-leśny rezerwat
przyrody „Meteoryt Morasko”.
Zygmunt nauczył mnie także podstaw fotografii przyrodniczej. Dzięki
Jego pomocy i wskazówkom jakość opanowałem umiejętność posługiwania się prostymi aparatami fotograficznymi (lustrzanki dwuobiektywowe Start typu Rolleicord i wcześniejszy radziecki Lubitiel, Smena, następnie Beirette Meritar oraz mieszkowy aparat Meopta Milona, który nawet
odkupiłem od Zygmunta) i wykonywania na filmach ORWO w miarę poprawnych czarnobiałych fotografii wnętrza lasu liściastego latem (był to
grąd „Grabina” nad Jeziorem Góreckim), płynącej wody w rzece i potoku,
niektórych zbiorowisk roślinnych (np. w dolinie rzeki Wełny, w Pieninach,
nad jeziorami konińskimi). Niektóre z moich fotografii okazały się nawet
na tyle dobre, że zostały opublikowane z dopiskiem „ Foto. K. Kasprzak ”.
Dzisiaj dodałbym jeszcze nieskromnie „ uczeń Zygmunta Pniewskiego ”!
W 1974 roku dzięki Zygmuntowi poznałem red. Eugeniusza Rożdżyńskiego, który był wtedy redaktorem naczelnym „Poradnika Gospodarskiego”.
Było to czasopismo rolnicze, którego tytuł wymyślił i wydawanie zainicjował 5 lipca 1889 r. sam Maksymilian Jackowski. W tym okresie czasopismo, wydawane przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
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Oddział w Poznaniu (redakcja mieściła się przy ul. Franciszka Ratajczaka
33) było organem Związku Kółek Rolniczych dla Wielkopolski, Pomorza
i Ziemi Lubuskiej. Mottem czasopismo umieszczonym na okładce było
przysłowie: Czego dziś nie zrobisz, jutro nie dogonisz – a szkoda, jeżeli
dzień jeden uronisz! ; pojawiło się ono już na okładce w 1903 roku w XIV
wydaniu. Zygmunt przez wiele lat współpracował z redakcją wykonując
dla różnych potrzeb wydawniczych liczne fotografie, w tym fotografie na
okładki, a nawet samemu pisząc krótkie notatki. W latach 1974-1984 na
łamach „Poradnika Gospodarskiego” opublikowałem kilkadziesiąt popularnych artykułów, dotyczących m.in. wpływów rolnictwa na środowisko
przyrodnicze terenów rolniczych, fauny glebowej, ochrony gleb, stawów
wiejskich i zasobów przyrody w krajobrazie rolniczym. Większość z nich
była ilustrowana fotografiami wykonanymi przez Zygmunta.
Razem z Zygmuntem interesowaliśmy się także obiektami przyrodniczymi, które można by objąć ochroną prawną, co w latach 1978-1981
sprecyzowaliśmy w naszych artykułach. Dotyczyło to zwłaszcza terasy
zalewowej Warty koło Rogalina1 oraz krasu gipsowego na Ponidziu2. Krajobraz doliny Warty z dębami został formalnie objęty ochroną dopiero 19
lat później (!), kiedy utworzono Rogaliński Park Krajobrazowy (wcześniej
w 1994 r. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Łęgi Rogalińskie). Rozważane w latach 1976-1987 włączenie części doliny Warty pod Rogalinem
w granice rozszerzonego, znacznie rozszerzonego Wielkopolskiego Parku Narodowego nigdy nie doszło do skutku3. Położone w obrębie Niecki
Nidziańskiej Nadnidziański Park Krajobrazowy i Szaniecki Park Krajobrazowe, chroniące m.in. wychodnie gipsu, utworzone zostały w 1986 roku.
Ogromną zasługą Zygmunta była Jego pomoc w wykonaniu dla potrzeb
moich prac fotografii żywych drobnych bezkręgowców (skąposzczety)
w „kropli wody” oraz preparatów mikroskopowych. Zygmunt zestawił
niezbędną aparaturę sprzężoną z mikroskopem i jako pierwszy na świecie wykonał fotografie żywego skąposzczeta pasożytującego na rakach
żyjących w Jeziorze Skrzynka. Fotografie mikroskopowe wykonane przez
Zygmunta wykorzystywałem także podczas przygotowywania rycin dla
potrzeb różnych opracowań. W czasach braku dostępu do kserografów
Zygmunt wykonywał także tysiące stron fotokopii różnych publikacji, do
których dostęp był ograniczony, a które były niezwykle pomocne w pracy.
Znacznym osiągnięciem Zygmunta było wypracowanie metody wykonywania fotografii obrazujących morfologiczne i anatomiczne różnice mikoryz w zależności od tworzącego je gatunku grzyba w hodowli na agarze
dla potrzeb prac badawczych prowadzonych w Stacji Bioekologii Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, która znajdowała się w Jeziorach.
Opracowana przez Zygmunta metoda wykonywania tych fotografii przyniosła mu w 1979 roku dyplom mistrza fotografii.
Praca z Zygmuntem w jednym pokoju była jeszcze interesująca pod
jednym względem. Otóż Zygmunta w pracy odwiedzali chyba wszyscy,
których znał. Z konieczności więc ich poznawałem i chcąc nie chcąc przysłuchiwałem się rozmową, czasem w nich uczestniczyłem. Byli profesorowie, studenci, uczniowie, kolekcjonerzy, hobbyści, artyści malarz, graficy
i muzycy, starzy i młodzi, profesjonaliści i entuzjaści, gawędziarze i osoby
rzeczowe, miłośnicy astronomii, geologii, znaczków pocztowych, kolekcjonerzy monet, fotograficy, terenowcy, przyszli maturzyści, magistrowie i doktorzy, emerytowani nauczyciele, krajoznawcy, wielu dziwaków,
zarówno osoby spokojne, jak i żywego usposobienia. Na ogół każdy coś
chciał, albo porady, albo najczęściej to takiej, czy innej fotografii. Pamiętam prof. Andrzeja Dzięczkowskiego, który zaprzyjaźniony był także z Profesorem, prof. Jana Rafalskiego, mojego promotora pracy magisterskiej
i późniejszego recenzenta mojej rozprawy doktorskiej i habilitacji, świetnego grafika i karykaturzystę Stanisława Mrowińskiego, grafika i malarza
Andrzeja Kandziorę, pracującego nad plakatem reklamującym Ogród
Zoologiczny (były na nim żyrafy), red. Adama Kochanowskiego, nie tylko
świetnego dziennikarza i twórcę wielu interesujących programów radiowych i telewizyjnych, ale i dobrego entomologa. Przychodził prof. Jarosław Urbański i dr Adam Taborski, dyrektor Ogrodu Zoologicznego, którzy
pracowali nad monografią (przedmowę napisał wspomniany wcześniej
red. Adam Kochanowski) obrazującą dzieje i rozwój tej placówki, w której
także znajdują się fotografie Zygmunta4. Pamiętam wiolonczelistę Józefa
Klonowskiego, koncertmistrza Filharmonii Poznańskiej, który był jednocześnie uznanym entomologiem-amatorem zajmującym się motylami
i Arkadego Fiedlera, niezwykle barwnie opowiadającego o swoich przy-

godach na całym świecie. Najbardziej ceniłem te, które niekoniecznie mogłyby znaleźć się w książkach dla młodzieży. Niesamowite, że jedna osoba
mogła wokół siebie skupiać tylu ludzi!
Żegnając Zygmunta 10 marca 2019 roku na cmentarzu w Puszczykowie
wiedziałem, że odszedł człowiek niezwykły. I nie jestem w tej opinii odosobniony! Jego twórczego życia nie mogą oddać żadne biograficzne artykuły5, bowiem często pozbawione są one osobistej nuty, którą wyrażają
wspomnienia. W moich wspomnieniach o Zygmuncie poza pracą są także
nasze poranne rozmowy, np. przy śniadaniu. Barwne opowieści, a nawet
skąpe informacje o sprawach, które Zygmunt zapewne chciał wyprzeć
z pamięci i o nich zapomnieć. To okres okupacji, Jego przejścia w szkole
niemieckiej, gdzie jako dziecko polskie poddawany był presji zniemczenia, następnie aresztowanie i pobyt w obozie karno-śledczym w Żabikowie. Zygmunt niezwykle rzadko o tym mówił, a jeżeli już wspominał to
tylko osobom, do których miał zaufanie. Do dzisiaj czuję się wręcz zaszczycony, że byłem powiernikiem niektórych Jego przykrych wspomnień. Nasze śniadania w pracy miały niekiedy pewne cechy nawiązujące jakby do
gospodarki towarowej. W poniedziałki często bowiem wymienialiśmy się
przygotowanymi w domu kanapkami. Powodem było to, że w soboty, jak
Zygmunt i jego żona wracali późnym popołudniem z pracy do domu, to
w sklepach w Mosinie nie było już chleba. Pani Wanda wieczorem piekła
więc wysoki placek drożdżowy, który zastępował chleb. Wspaniały smak
kanapek zrobionych z placka drożdżowego z wędliną utrwalił mi się na
zawsze. Ale miałem to tylko w niektóre poniedziałki.
Po 1983 roku kiedy zmieniłem pracę moje kontakty z Zygmuntem stały
się rzadsze. W 1991 roku prosiłem go o konsultację tekstu dotyczącego
pomników przyrody w Mosinie6 . W 1992 roku jako Wojewódzki Konserwator Przyrody musiałem zając stanowisko w sprawie rekultywacji
lub ewentualnej ochrony nieczynnego wyrobiska kruszywa żwirowiska
w Puszczykowie, gdzie odnaleziono interesujące obiekty geologiczne.
Nasze zdania na temat tej ochrony zdecydowanie się różniły, co spowodowała zlecona przeze mnie opinia geologiczna7 . Przez lata śledziłem
Jego osiągnięcia jako fotografika, liczne wystawy pokazujące piękno
wielkopolskiego krajobrazu, dębów i kamieni. Podobnie jak wielu innych
osób także mój podziw wzbudziła wystawa Zygmunta „Otwieram kamienie …”. Ostatni raz nieco dłużej rozmawiałem z Zygmuntem w 2008 roku
w Fundacji Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu podczas promocji książki
Profesora o badaniach żab zielonych8 . Z tego spotkania została mi poza
wspomnieniami także ostatnia wspólna fotografia.
Krzysztof Kasprzak
1 K. Kasprzak, Z. Pniewski: O ochronę terasy zalewowej rzeki Warty koło Rogalina. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Kraków, 1978, 34, 4: 33-41.
2 K. Kasprzak, Z. Pniewski: Siesławicki kras. Przyroda Polska, Warszawa,
1979, 2: 22; K. Kasprzak, Z. Pniewski: Godny zachowania zespół form krasu
gipsowego w Siesławicach koło Buska Zdroju. Chrońmy Przyrodę Ojczystą,
Warszawa-Kraków, 1979, 35, 4: 68-74; K. Kasprzak, Z. Pniewski: Gipsy i kras
gipsowy nad Nidą. Wszechświat, Kraków, 1981, 7-8 (2211-2212): 165-167.
3 K. Kasprzak, B. Raszka: Rogaliński Park Krajobrazowy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza, 2011, 42, 300 s.
4 J. Urbański, A. Taborski: Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Dzieje i perspektywy
rozwoju. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań, 1975, 299 s.
5 K. Kasprzak, M. Rybacki: Zygmunt Pniewski – przyrodnik, fotografik, kolekcjoner. Kronika Wielkopolski, Poznań, 2021, 2 (176): 30-38.
6 B. Raszka, K. Kasprzak: Pomnikowe drzewa na terenie naszego miasta
i gminy. Mosiński Merkuriusz Ekologiczny [dodatek do nr 8/9 (80/81) „Ziemi
Mosińskiej], Mosina, 1992, 1: 1-2.
7 K. Kasprzak: Wyrobisko kruszywa w Puszczykowie – chronić czy rekultywować? Gazeta Puszczykowska, Puszczykowo,1.09.1992, 33: 1 i 6-7 (polemika
z artykułem – A. Dzięczkowski: Sensacja geologiczna w Puszczykowie. Jaskinia piaskowa. Gazeta Puszczykowska, Puszczykowo, 1992, 31: 1 i 8-9).
8 L. Berger: Chrońmy europejskie żaby zielone. Fundacja Biblioteki Ekologicznej, Poznań, 2008, 77 s.
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Pamięć zrównana z ziemią
Wielkopolski Park Narodowy w 1848 roku był miejscem, w którym toczyła się historia wiosennego
powstania. Jędrzej Moraczewski zanotował następującą uwagę o działaniach powstańców okresu
Wiosny Ludów: „założono obóz w trójkącie między Trzebawiem, Górką i Łodzią u jeziora na bardzo obronnym stanowisku”1. Mowa była naturalnie o Jeziorze Góreckim, nad którym powstańcy
założyli jeden ze swoich obozów wojennych. Bliskość położonych nieopodal wsi, zalesienie terenu
oraz lokalizacja Wyspy Zamkowej na wspomnianym jeziorze stanowiły niewątpliwy atut dla polskich partyzantów walczących z Prusakami. Ziemie te były także świadkiem wydarzeń, które do
dnia dzisiejszego nie utrwaliły się w świadomości miejscowych.
Powstańcy pod wodzą kapitana Cypriana Celińskiego usadowili się między Trzebawiem, Górką i Łodzią 1 maja 1848 roku,
kolejnego dnia uczestniczyli w krótkim starciu z pruskim wojskiem. Nie zdołali jednak zbyt dużo zagrzać tutaj miejsca – obóz
w Trzebawiu i Górce został spacyfikowany przez Prusaków dnia
9 maja. Dysponujemy dosyć skromnym materiałem źródłowym
pozwalającym na odtworzenie tych wydarzeń. Jednym z nich
jest utrzymana w dość ironicznej konwencji opowieść pruskiego żołnierza, który bezpośrednio uczestniczył w pacyfikacji pobliskich wsi. Według jego wersji wydarzeń, dnia 9 maja pruska
„ekspedycja karna” wyruszyła z Poznania i zatrzymała się po
drodze w Jarosławcu. Tam doszło do podziału maszerujących
oddziałów na dwie grupy: jedna udała się do Trzebawia, a druga
do Górki. Żołnierze przeszukali las leżący między obydwiema
wsiami, czego efektem było wypłoszenie grupy kilkudziesięciu
uzbrojonych powstańców. Doszło do starcia, w wyniku którego
zabity został jeden z Polaków, a inni trafili do pruskiej niewoli2.
O wspomnianym starciu, faktycznej liczbie rannych i zabitych
po obu stronach nic za bardzo nie wiemy. Nie znamy też dokładnego miejsca, w którym doszło do zbrojnej konfrontacji
Polaków i Prusaków. Pomocne w dalszych ustaleniach jest podanie o cmentarzu znajdującym się niegdyś nad brzegiem Jeziora Góreckiego. Wspomniał o tym Jerzy Wojciech Szulczewski:
„poległych w potyczce ułożono do snu wiecznego na północno-wschodnim brzegu jeziora, tam, gdzie kończy się las. Jeszcze
w pierwszych latach zmartwychwstałej Polski tarzały się tutaj
szczątki opłotowania cmentarnego”3. Warto dodać, że swoje
rozważania urozmaicił on mapą, na której została zaznaczona
przybliżona lokalizacja wspomnianego cmentarza. Stanowi ona
ilustracje niniejszego artykuły: zaobserwować na niej można
znak krzyża nad północno-zachodnim brzegu Jeziora Góreckiego. Prawdopodobnie w rozważaniach Szulczewskiego wkradł
się błąd, ponieważ wspomniał on o północno-wschodnim wybrzeżu. O cmentarzu w 1958 roku wspomniał także autor przewodników po Wielkopolskim Parku Narodowym, Franciszek
Jaśkowiak: „cmentarz powstańczy znajdował się na północnym
brzegu Jez. Góreckiego, a spoczęli w nim powstańcy z obozu
w Trzebawiu. Jeszcze trzydzieści kilka lat temu wyraźnie widoczne były jego ślady i resztki opłotowania. Obecnie trudno
miejsce to odnaleźć. Cmentarz został splanowany i zalesiony”4.
Na podstawie tych dwóch krótkich podań możemy spróbować ustalić dokładną lokalizację wspomnianego cmentarza
powstańców z 1848 roku. Uważnego Czytelnika będącego turystą doskonale obeznanym z terenami Parku pragnę uświadomić, iż nie były to te same mogiły, które znajdują się nieopodal
tak zwanej Grajzerówki, przy czerwonym szlaku prowadzącym
w kierunku Puszczykowa. Mówimy o zupełnie innym cmentarzu. Na podstawie map z okresu dwudziestolecia międzywojennego możemy dokładnie ustalić, który obszar nad północno-zachodnim brzegu Jeziora Góreckiego nie był pokryty lasem.

Wszak Franciszek Jaśkowiak wspomniał, że teren cmentarza
został splanowany i zalesiony. Obszar ten zaznaczyłem dwoma
krzyżami na mapie terenu z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Za lokalizacją tą przemawia ponadto jej usytuowania
nieopodal istniejących w 1848 roku dróg, które dnia 9 maja
przemierzać musiały maszerujące z Jarosławca do Górki wojska
pruskie. Zgodnie z podaniem, wypłoszyć one miały polskich
powstańców z lasu położonego między Górką i Trzebawiem.
Patrząc na mapy majątku Działyńskich z połowy XIX wieku
możemy wywnioskować, że na zachód od Jeziora Góreckiego,
między Górką i Trzebawiem znajdował się młody las sosnowy
z pojedynczymi brzozami5. W tych okolicach dojść zatem musiało do krótkiej potyczki między powstańcami i wojskami pruskimi. Nieznaną liczbę poległych pochowano zapewne nieopodal
miejsca starcia, czyli nad północno-zachodnim brzegu jeziora.
Z cytowanych podań wiemy, że już w latach 50-tych XX stulecia cmentarz powstańców był trudny do odnalezienia. W 2020
roku udało mi się przeprowadzić dwie ekspedycje terenowe
mające na celu ustalenie dokładnej lokalizacji dawnego cmentarza. W pierwszej z nich uczestniczył redakcyjny kolega Tomasz
Kaczmarek i mimo wielu pomysłów, nie udało nam się natrafić
na ślad poszukiwanych mogił. Druga próba również okazała się
bezskuteczna. Sprawdzanie rzeźby terenu na współczesnych
mapach specjalistycznych także nie pozwoliło na zlokalizowanie nietypowych nierówności podłoża. Jest zatem tak, jak napisał Franciszek Jaśkowiak – teren został zrównany i zalesiony,
czego dowodem są drzewa rosnące na omawianym obszarze.
Ich rozmieszczenie sugeruje, że zostały sztucznie nasadzone przez człowieka. Brakuje jednak śladu jakichkolwiek mogił
i trudno powiedzieć, czy jeszcze kiedykolwiek uda się je odnaleźć. Uprzedzając pytania o inny lokalny incydent wojenny
z okresu Wiosny Ludów informuję, że szczegółową odpowiedź
na pytanie czy Prusacy faktycznie ostrzelali zamek Klaudyny Potockiej na Wyspie Zamkowej znajdą Państwo na łamach mojej
niewydanej jeszcze książki zatytułowanej „Polska powstająca”.
Premiera (miejmy nadzieję) jeszcze w tym roku.
Wojciech Czeski
1. J. Moraczewski, Wypadki poznańskie z roku 1848, Poznań 1850,
s. 140-141.
2. „Zeitung des Großherzogthums Posen”, 13.V.1848, nr 111, s. 645.
3. J.W. Szulczewski, Wielkopolski Park Narodowy, „Ziemia”, 1950, nr 4,
s. 70.
4. F. Jaśkowiak, Wielkopolski Park Narodowy zielone zaplecze Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 1958, R. 26, nr 2, s. 41-42.
5. Mapy Fundacji „Zakłady Kórnickie” zamieszczone w wersji cyfrowej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
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List do redakcji

„Zamknęła się historia najstarszych mieszkańców
i potomków rozstrzelanego patrioty”
Decyzją starosty, mieszkańcy zajmujący lokale w budynku mieszkalnym, położonym w sąsiedztwie
młyna przy ulicy Kolejowej w Mosinie, zostali zmuszeni do jego opuszczenia. Na temat niszczejącego
budynku, jak również usunięcia z niego jego lokatorów mówi się coraz więcej. Jak podaje profesor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Ewa Chudzińska „fakt zajmowania mieszkania od ponad 80 lat, ani olbrzymi wysiłek włożony w jego utrzymanie i remonty, ani to, że mieszkali
tam wraz z rodzinami tam «od zawsze» nie miał dla Starostwa znaczenia.”
Dom na ulicy Kolejowej
„Cóż, słychać chichot historii” – List do redakcji
Z uwagą obserwuję dyskusję, która dotyczy nieruchomości
na ul. Kolejowej. Od początku jego istnienia mieszkała tam
bowiem rodzina Jana Majchrzaka, który był bliskim krewnym
właściciela Jana Frąckowiaka i jednocześnie mechanikiem
pracującym w młynie. Wraz z żoną i dwiema córkami zajmował mieszkanie do momentu wysiedlenia, z powodu przejęcia domu przez niemieckiego gestapowca – Starka. Jan Majchrzak, podobnie jak Jan Frąckowiak, zresztą ojciec chrzestny
starszej córki – Zofii Majchrzak został rozstrzelany, w maju
1941 roku. Po wojnie wdowa, Maria Majchrzak, wróciła do
swojego mieszkania i pozostała w nim do śmierci. W 1950 roku
do Mosiny przeprowadził się z Poznania lekarz – Franciszek
Brzozowski. Jako niespełna dziewiętnastoletni student brał
udział w Powstaniu Wielkopolskim, po uzyskaniu niepodległości był wśród pierwszych studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Jego dyplom podpisał pierwszy rektor Uniwersytetu –
Heliodor Święcicki (z czego ja będąc profesorem UAM, jestem
szczególnie dumna). W czasie kampanii wrześniowej, do 11 listopada 1939 r., był komendantem polowym szpitala w Błoniu
i powtórnie zmobilizowany w czasie II wojny światowej do służby w szpitalach frontowych II Armii Wojska Polskiego dosłużył się stopnia majora. Po przeprowadzce na ulicę Kolejową
wraz z żoną i synem Andrzejem zamieszkał w sąsiedztwie Marii

Dawny młyn przy ul. Kolejowej w Mosinie

Majchrzak i jej dwóch córek. Pracował w pierwszym Ośrodku
Zdrowia, na obecnej ulicy Poznańskiej. Do niedawna żyli jeszcze pacjenci i współpracownicy doktora, który zmarł w wieku
zaledwie 55 lat. Zofia Majchrzak i Andrzej Brzozowski po ślubie
pozostali w mieszkaniu na pierwszym piętrze do momentu,
gdy zostali z niego usunięci. Było to bulwersujące zarówno
ze względu na formę jak i sposób podejścia do lokatorów, którzy od urodzenia mieszkali w tym domu. O przejęciu nieruchomości dowiedzieli się bowiem od Starosty Poznańskiego po
ponad roku od zaistniałego faktu i co istotne, dowiedzieli się
wówczas także o rzekomo bezumownym zajmowaniu lokalu! Biorąc pod uwagę, że nikt ich o konieczności podpisania
jakiejkolwiek umowy nie poinformował, było to oburzające.
Niestety, ani fakt zajmowania mieszkania od ponad 80 lat, ani
olbrzymi wysiłek włożony w jego utrzymanie i remonty, ani to,
że mieszkali tam wraz z rodzinami tam „od zawsze” nie miał
dla Starostwa znaczenia. W ten sposób zamknęła się historia
najstarszych mieszkańców i potomków rozstrzelanego patrioty – Jana Majchrzaka i lekarza – powstańca wielkopolskiego –
Franciszka Brzozowskiego. A jeden z najstarszych i najładniejszych domów popadł w ruinę. Cóż, słychać chichot historii…
prof. UAM dr hab. Ewa Chudzińska
................

Opuszczony budynek mieszkalny przy ulicy Kolejowej 13 w Mosinie, po jego prawej stronie widoczny jest fragment młyna

Budynek mieszkalny wraz z młynem przy ul. Kolejowej w Mosinie powstał na przełomie wieków XIX i XX. Był to młyn parowy, w którego kompleksie powstał także dom mieszkalny.
W roku 1939, właściciel młyna Jan Frąckowiak, znalazł się
wśród 15 obywateli rozstrzelanych 20 października na Rynku
w Mosinie. Po wojnie, do budynku wprowadził się major Franciszek Brzozowski, Powstaniec Wielkopolski. (red)
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Zwykli ludzie, wielcy bohaterowie
Część osób na zdjęciu szeroko się uśmiecha. U niektórych widać spore przejęcie – w końcu obecność aparatu fotograficznego w 1941 roku to nie codzienność. Patrząc na tą czarno-białą fotografię nikt by nie przypuszczał, jak straszną historię przeżyje chwilę później ta rodzina: Rozalia
i Ignacy Hoffa z Rogalinka wraz z dziećmi.

Na zdjęciu: od lewej stoją Konrad Latanowicz, Jimm Pritchard, Clark (Anglik, przyszedł z Latanowiczem), Francis McElwee, Norman Cullity, Stefan Hoffa, Mieczysław Sumiński
(przyszedł z Latanowiczem). Siedzą, od lewej: Łucjan, Zofia, Rozalia i Ignacy, poniżej Marian i Stefania Hoffa.

Był upalny czerwiec 1941 roku, kiedy nad
brzegiem Warty, w szuwarach, synowie
Rozalii i Ignacego Hoffów zauważyli trójkę młodych mężczyzn. Prosili o pomoc,
jedzenie i odzież, bo jedyne co mieli, to
zarzucone na siebie ubrania, czyli angielskie mundury. Chcieli odpocząć parę dni,
najeść się, wyspać i ruszyć dalej. Jednak
zaostrzenie i zwiększenie kontroli wywołanej wojną niemiecko – rosyjską spowodowało, że przemieszczanie się na własną
rękę stało się niemożliwe. W wyniku tego
trójka zbiegłych jeńców została u rodziny
Hoffów przez całe lato i jesień, pomimo
oczywistego ryzyka dla rodziny, wynikającego z ukrywania Anglików: możliwego wyroku śmierci.
Ciasnotę można przetrwać przez jakiś
czas. Kiedy zbliżała się zima, Ignacy postanowił zgłosić się do ruchu oporu, by
rozdzielić angielskich gości po innych domach. Parę dni później w domu Hoffów
u brzegu Warty pojawił się Konrad Latanowicz, komendant działającej na obszarze Rogalinka grupy konspiracyjnej „Dla
Ciebie Polsko” wraz z przedstawicielami
rodzin Jabłeckich i Juchaczów z Rogali-

na. Jeden z Anglików udał się pod osłoną
nocy do Poznania, do obozu jeńców wojennych. Dwóch pozostałych w kolejnych
miesiącach zmieniało miejsca pobytu
pomiędzy wspomnianymi rodzinami: tak
było bezpieczniej zarówno dla gospodarzy, jak i ukrywających się mężczyzn.
W piątek, 21 sierpnia 1942 roku, w progu
domu Hoffów stanęło gestapo. Rodzina
szła w zaparte, że Norman, Anglik, który
był w ich domu, przyszedł tu przed chwilą, chciał się tylko napić, coś zjeść i ruszać
dalej. Jednak tłumaczenia zdały się na nic
– gestapo aresztowało ojca rodziny, Ignacego, oraz Anglika. Równy tydzień później wrócili z Normanem, który wskazał,
w którym chlewie mieszkał i gdzie spał.
Aresztowano także Rozalię i wywieziono
tam, gdzie jej męża: do Fortu VII.
W domu Hoffów została piątka dzieci:
22-letni Stefan, 20-letni Łucjan, 19-letnia
Zofia, 16-letni Marian i 12-letnia Stefania.
Zofia była na przymusowej pracy w gospodarstwie Kędziory w Kubalinie, które
zostało przejęte przez Niemców. Stefan
i Łucjan zajmowali się tym, z czego wcze-

śniej żyła rodzina: Ignacy był rybakiem,
na tyłach domu u brzegu Warty cumowała ich łódka, a w dokumentach rodziny
do dziś można znaleźć pismo dotyczące
dzierżawy i prawa do połowu przez Ignacego, zawarte przed wojną.
W Forcie VII była możliwość odebrania
ubrań przez rodziny więźniów i zabierania
ich do prania, a wraz ze świeżymi ubraniami, można było dać żywność. Kiedy
w lutym 1943 roku Stefania po raz kolejny zaniosła paczkę do Fortu, dowiedziała
się przy bramie więzienia, że Hoffów już
tam nie ma. To była jedyna informacja. Po
latach Stefan, Łucjan oraz ich dzieci próbowali się czegoś dowiedzieć, szukać. Nic.
Zniknęli, nie ma po nich śladu. Na cmentarzu w Rogalinku zostali wypisani na zbiorowej tablicy, upamiętniającej „poległych
w obozach dla sprawy polskiej”.
Niespełna dwa miesiące później, 9 kwietnia 1943 roku, do domu nad brzegiem
Warty wkroczyło ponownie gestapo.
W domu przebywał Łucjan, został aresztowany i przewieziony do Domu Żołnierza
na przesłuchanie, gdzie dwie godziny póź-
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niej spotkał swojego brata, Stefana. Wyrok:
więźniowie polityczni. Od tego momentu
najmłodsi w domu, Stefania i Marian, zostali sami. Starsza siostra Zofia, po aresztowaniu braci, dostała zgodę od Niemca,
u którego pracowała, na spędzanie nocy
w domu rodzinnym. W ciągu dnia Marian
pracował jako rybak, Stefania zajmowała
się domem i ogrodem.
We wspomnieniach Stefanii czytamy: Łucjan i Stefan, więźniowie Fortu VII, mogli przesyłać kartki do rodziny, które były
cenzurowane. Łucjan chciał się dowiedzieć, czy rodzina wie, co się stało z rodzicami, lub czy były od nich jakieś wieści.
Nie mógł o to pytać w oficjalnej poczcie,
która przechodziła ostrą cenzurę. Podobnie jak po aresztowaniu rodziców, tak
i teraz co tydzień ktoś z rodziny przychodził pod bramę Fortu, odbierając brudne
ubrania do prania, i przynosząc czyste.
Łucjan ukrył malutki liścik w podeszwie
buta. Zastanawiałyśmy się, jak przesłać
mu odpowiedź. Niemcy kroili wszystkie
dostarczane więźniom ciasta. Upiekłyśmy bardzo płaskie ciasteczka i w jednym
z nich ukryłyśmy wiadomość. Zofia zaniosła paczkę wraz z ciastkami, ale strażnicy
znaleźli karteczkę. Zapytali, kto przygotowywał paczkę. Zofia odpowiedziała, że
to jej młodsza siostra, wówczas niespełna
13-letnia Stefania, przygotowuje wszystkie przesyłki. Nie chcieli uwierzyć. Zofia
odpowiedziała, zgodnie z prawdą, że jej
siostra zajmuje się całym gospodarstwem,

bo nie ma kto tego robić. Powiedzieli, że
ze mną porozmawiają. Zosia wróciła do
domu i kazała mi się schować w piwnicy
u sąsiadki. Przyjechał samochód, zatrzymał się koło domu, ale za chwilę odjechał.
Pewnie chcieli nas nastraszyć. Zawsze bałam się piątków. W piątki były wszystkie
aresztowania – kończy opowieść Stefania.
Stefan i Łucjan od momentu aresztowania
byli nierozłączni. Od kwietnia do niemal
końca sierpnia przebywali we Forcie VII,
początkowo niemal codziennie przewożeni do Domu Żołnierza na przesłuchania,
połączone z biciem. W spisanych wspomnieniach rodzinnych są jedynie dwie
wzmianki o tym miejscu. Pierwszą z nich
przytacza Łucjan: - W Forcie mieliśmy wylęgarnię wszy. Żywe wszy łapaliśmy do
butelki, esesman przychodził po nie co
jakiś czas i je zabierał – czytamy w jego
wspomnieniach. Drugą historię przytacza
najmłodsza z rodzeństwa, Stefania: - Buty,
które Łucjan i Stefan przysyłali do domu,
były naprawiane przez Stanisława Witczaka, brata mojej mamy Rozalii, który był
szewcem. Dziwił się, że po miesiącu buty
są tak zniszczone, i zawsze w ten sam sposób: podeszwy były starte z jednej strony,
na boku. Później okazało się, że to od wspinania się pod górę: Niemcy kazali wspinać
się więźniom na strome schody. Tym, którym się to nie udawało, bili ich i spuszczali
na nich psy, żeby ich rozszarpały.
Po pięciu miesiącach pobytu w Forcie VII
Hoffów zaprowadzono pieszo do Żabiko-

Karta Rozalii Hoffy jako byłego więźnia Fortu VII. Tu ślad po niej i jej mężu zaginął

wa. Stamtąd, w gorący, wrześniowy poranek, zapakowano ich wraz z dużą grupą
więźniów do blaszanych wagonów i wywieziono do Oświęcimia. - Tam najgorsze
były selekcje – pisze we wspomnieniach
Łucjan. - Wszyscy więźniowie z bloku musieli wyjść, stanąć na placu apelowym, a esesman chodząc między rzędami wybierał
tych, co byli zbyt weseli, i tych co byli za
smutni. Często odbywały się pokazy i popisy między kapo a esesmanami: kto z nich za
jednym uderzeniem zabije więźnia oprawą
od łopaty. Po takich „zabawach” w trakcie
pracy musieliśmy nieść nieboszczyków
z powrotem do obozu, bo stan liczbowy
musiał się zgadzać – podkreśla Łucjan.
- Z bratem nigdy się nie rozstaliśmy – czytamy dalej. - Pamiętam, jak jednego dnia
zapisywali na transport: mieliśmy ze Stefanem kolejne po sobie numery, jego zapisali,
a mnie nie. Zebrałem się na odwagę i poszedłem do blokowego poprosić, żeby dopisał mnie do transportu. Powiedziałem, że
straciłem już w tej wojnie rodziców, a tym
transportem jedzie mój brat i chcę być
z nim. Odpowiedział, że pożałuję. Mimo to
kazałem się dopisać, dałem mu za to cztery papierosy. Trafiliśmy do Brzezinki. Kiedy
nas prowadzili, mijaliśmy dymiące piece
krematoryjne. Nie wiedzieliśmy, co z nami
zrobią. Jednak nie wiedzieć czemu, przenocowaliśmy w barakach i wywieźli nas dalej,
do Neuengamme pod Hamburgiem. Kiedy
komendant obozu usłyszał, że jesteśmy Polakami, przywitał nas słowami: „o ty biedny,
zdychający Polski Narodzie”. Pracowaliśmy przy przerzucaniu ziemi: na dworze,
w deszczu, w mokrych ubraniach, których
nie było jak wysuszyć – wspomina Łucjan.
Po paru miesiącach Stefan dowiedział się,
że zapisali go na transport. Znów bez brata. Tym razem wpisanie na listę do obozu
w Drutte kosztowało Łucjana 5 papierosów. Tam pracowali od lutego 1944 do
kwietnia 1945. Byli tokarzami, pracowali
po 12 godzin dziennie, z minimalnym wyżywieniem. - Praca pod dachem, ale za to
pod bombami – wspomina Łucjan. - Produkowano tam amunicję do dział przeciwlotniczych SS. Spaliśmy tam pod mostem, jedna zmiana liczyła około 800 więźniów. Gdy
było słychać działa zbliżającego się frontu,
załadowali nas w wagony i pociąg ruszył
w kierunku Neuengamme. Kiedy w lesie
podczas drogi słychać było bardzo wyraźnie bliskie wybuchy, nasz pociąg zmienił
trasę i wjechał pomiędzy dwa pociągi,
które były pełne dział przeciwlotniczych
i karabinów maszynowych. Po godzinie
nadleciały eskadry samolotów, podczas
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nalotu straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, usłyszałem po niemiecku okrzyki
„wszyscy do lasu!”. Wokół mnie leżeli zabici
więźniowie. Mieli wnętrzności na wierzchu,
potrzebowałem czasu, żeby dojść do siebie. Kiedy wreszcie wyszedłem z wagonu,
spotkałem Stefana: oboje byliśmy okrwawieni. Przespaliśmy w lesie noc. Rano nas
zbierali z tego lasu, gromadzili po pięciu,
kazali kłaść się na ziemię i rozstrzeliwali.
Po trzeciej piątce reszta się rozbiegła. Przyszedł jakiś wyższy stopniem, i z komendantem rozmawiał o zniszczonych torach do
Neuengamme. Przekierował nas do obozu
w Bergen – Belsen, dokąd szliśmy pieszo.
Na grupę więźniów, cudem ocalałych z nalotu, w obozie czekał pusty teren: na placu
apelowym było cicho, nie było ani więźniów, ani strażników. Wskazano im barak,
w którym mieli zamieszkać. - W baraku
były ludzkie ciała. Wybraliśmy spośród siebie 20 więźniów, którzy zajęli się wynoszeniem ciał. Gdy ruszyliśmy te ciała, to dopiero zrobiło się niewesoło. Nie mieliśmy ani
szypy, ani łopaty, wykorzystaliśmy resztki
podłogi. Wykopaliśmy głębszą dziurę, i tą
ziemią zasypaliśmy podłogę w baraku, bo
musieliśmy tam spać. Do jedzenia dostawaliśmy zupę z brukwi. Więźniowie zaczynali chorować i umierać na tyfus.
15 kwietnia 1945 roku obok obozu przejechały czołgi angielskie. Następnego dnia jeden z nich wjechał na teren naszego obozu
i przez megafon informował, że więźniowie
zostali wyzwoleni. Ze względu na choroby,

alianci nie zalecali opuszczać obozu, bo
w każdej chwili pojawi się pomoc z Czerwonego Krzyża. - Na bloku zjawili się dwaj
żołnierze. Dostałem cztery tabletki na tyfus,
i kolejne cztery na rozwolnienie. Jeden z naszych studiował kiedyś medycynę, potwierdził, że dostałem węgiel drzewny. Później
spalałem drewno tak, żeby zostawał węgiel
i to zażywałem – pisze Łucjan. Stefan chorował dużo poważniej, co utrudniało próby
powrotu do domu.
Ostatecznie bracia Hoffa wrócili do domu
rok później, w maju 1946 roku. O ich powrocie, tak pisze Stefania, najmłodsza z rodzeństwa: - To była niedziela, byłam sama
w domu. Zbierałam kurczaczki z ogrodu,
żeby je zamknąć na noc. Zobaczyłam wóz
jadący od strony Warty, i ktoś strasznie
popędzał konie. Myślałam, że to żołnierze
radzieccy, a że miałam z nimi przykre doświadczenia, pozamykałam wszystkie okna
i drzwi i zamknęłam się w domu. Usłyszałam, jak przeskakują przez bramkę i spojrzałam przez okno. Rozpoznałam brata
Łucjana, więc otworzyłam drzwi i powiedziałam z radością: „no nareszcieście wrócili!”. Stefan był o lasce z zabandażowaną
nogą. Było dużo radości, uścisków i łez.
------- Ojciec zaczął to wszystko spisywać w zeszycie - mówi z zadumą Henryk Hoffa, syn
Łucjana. - Prosiłem go o to wielokrotnie.
Na podstawie jego zapisków zebrałem to
w całość – dodaje.

Powojenne podziękowanie za pomoc z alianckich sił
zbrojnych dla Łucjana.

- Czy ojciec wracał wspomnieniami do
tych historii? - pytam. - Niezwykle rzadko.
------Za pomoc trójce angielskich lotników:
Normanowi, Frankowi i Jimm’owi, zamordowanych zostało osiem osób. Aresztowanych za udzielenie im pomocy i osadzonych w obozach koncentracyjnych
zostało jedenastu mieszkańców okolic,
głównie z Rogalinka, Rogalina i Świątnik.
Trójka Anglików przeżyła wojnę.
Magdalena Zgrzeba
Weronika Zwierzchowska

Robert Kiszkurno laureatem
srebrnego medalu ,,Labor Omnia Vincit”
Przewodnik historyczny i regionalista, kilkukrotnie goszczący na łamach naszej gazety otrzymał
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit”. Nagroda została przyznana za całokształt działalności historyczno-turystycznej.
Nagroda została przyznana decyzją Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jest to bardzo prestiżowe uhonorowanie w świecie polskiej
i europejskiej kultury, sztuki, biznesu
i środowisk opiniotwórczych przyznawane od 2005 roku. Towarzystwo nadaje te
wyróżnienia, chcąc dać wyraz uznania,
szacunku i podziękowania dla osób wybitnych, szczególnie zaangażowanych
w krzewienie idei pracy organicznej. Jak
przyznaje pan Robert, wyróżnienie przyszło zupełnie z zaskoczenia.
Robert Kiszkurno lokalnej społeczności
(i nie tylko) jest znany przede wszystkim

z organizowania i przewodzenia podczas
autorskich spacerów po Puszczykowie.
Jako przewodnik historyczno-turystyczny krzewi wiedzę wśród słuchaczy o najciekawszych zakątkach. Pan Robert jest
szczególnie oddany dla Puszczykowa.
Historyczne odkrycia i ciekawostki można śledzić na portalu Facebook – Robert
Kiszkurno – Śladami historii Puszczykowa
i okolic.
Redakcja Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej składa serdeczne gratulacje i zachęca
do śledzenia strony Pana Roberta.
Robert Kiszkurno
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REKLAMA

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą

Kontakt:

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Z okazji świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Klientom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres
będzie dla wszystkich okresem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Rada Nadzorcza,
Zarząd
oraz Pracownicy

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

ALKOHOL E-PAPIEROSY
PAPIEROSY
pREMIXY
TYTONIE
BAZY
CYGARA
LIQUIDY
BONGO
FAJKI
SHISHA
AKCESORIA
ul. Poznańska 10, Mosina
Czynne
przez 7 dni w tygodniu

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J043)

MA018

!

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

BIURO OGŁOSZEŃ

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

www.bksc.pl

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

(P023)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
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www.topvac.pl

WYKONUJEMY



INSTALACJE
WODNO KANALIZACYJNE



INSTALACJE
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OFERUJEMY

 ODKURZACZE
CENTRALNE
 SYSTEMY
KLIMATYZACJI
 SYSTEMY
REKUPERACJI
 POMPY
CIEPŁA

HASŁO:

Top Vac

RABAT 10%

tel. 604 27 27 27

NOVATECH

INSTALACJE SANITARNE

• Projekty instalacji gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji;
• projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych,
kanalizacji, sanitarnej oraz deszczowej

tel. Adam: 792 656 383

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie
62-081 Wysogotowo

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

• montaż instalacji gazowych, wod-kan, c.o.
• montaż i serwis pomp ciepła

e-mail: info@aptherm.com
e-mail: serwis@aptherm.com

tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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ElegantoMani!
Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 6
62-040 Puszczykowo

SKUP

(WYSOKIE CENY)
@elegantomanii

i

793 411 811

SPRZEDAŻ

• ZŁOMU
• MAKULATURY

ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000
www.condor-polska.pl

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
BETONU
TOWAROWEGO

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

Naszym Klientom życzymy
radosnych Świąt Wielkanocnych.

POMPY DO BETONU

OFERTA:

Zakład Skórzewo
ul. Spółdzielcza 50
Tel. 605 732 420
Zakład Buk
ul. Św. Rocha 11
Tel. 605 732 420

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

BERGER BETON Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
NOWOŚĆ NA RY
• ELEKTRYKA
NKU
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
ELEKTRONICZ
NA BLOKADA
• HAKI HOLOWNICZE
SKRZYNI BIEG
• AUTO GAZ
ÓW.
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

E-JOYLOCK

KONTAKT:

ADRES:

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

E-MAIL:

ul. Powstańców Wlkp. 4A serwis@niedzwiedz-lock.pl
62-030 Luboń
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

tel.
tel.513
513064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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„Lebioda Park”? Skończyły się konsultacje
w sprawie nazwy parku przy Wagnera
Urząd Miejski w Mosinie postanowił zorganizować konsultacje dotyczące nadania nazwy parkowi,
położonemu nad Kanałem Mosińskim. Temat szybko podchwycili mieszkańcy, którzy zaproponowali
kilka poważnych, jak i zabawnych nazw.
– „Park chaszcze”, „South Park”, „Bagno”,
„Dzicz”, „Lebioda Park” – wymieniają potencjalne nazwy mieszkańcy w grupie
społecznościowej „Gmina Mosina – aktualności, dyskusje”. W internecie, na profilu
społecznościowym UM w Mosinie, znajdziemy też bardziej poważne propozycje.
Brzmią one: „Budzyńskie Łąki, „Oaza spokoju” czy po prostu: „Park Nad Kanałem”.
Urzędnicy zaproponowali też swoją nazwę: Park Kwietnej Łąki.
Propozycje dotyczące nowej nazwy
można było zgłaszać do 9 marca 2022 r.
Następnie urzędnicy wybrali 16 propozycji i poddali pod głosowanie w formie
kwestionariusza on-line. Nazwa, która
otrzymała najwięcej głosów, zostanie zaproponowana Radzie Miejskiej w Mosinie
w formie projektu uchwały. Na moment
zamykania tego numeru gazety nie podano jeszcze do publicznej wiadomości wyników głosowania mieszkańców.

– Urzędnicy gminy porzucili go po otwarciu, czego efektem jest zniszczenie przez
chwasty całego parku, wszystkich zasadzonych roślin i doprowadzenie go do
stanu dżungli. Nie wystarczy teraz ściąć
chwasty… park wymaga kompletnej rekultywacji i posadzenia na nowo roślin,
a więc kolejnych setek tysięcy złotych – sygnalizował redakcji kolejny z czytelników.
– Pomysłu na nazwę jeszcze nie mam, ale
mam pytanie – czy krążą gdzieś pomysły,
by połączyć kładką park z okolicą ulicy
Strzeleckiej? Byłoby to rewelacyjne połączenie dwóch dzielnic, które leżą rzut
beretem od siebie, a jednak pieszo to już
spora wyprawa - zauważyła mieszkanka

w grupie dyskusyjnej. Na ważne pytanie
mieszkanki szybko odpowiedział jeden
z mosińskich radnych. – Nie tyle pomysły,
co i wnioski składane do budżetu od kilku
lat. Bez skutku – skwitował radny Michał
Kleiber.
Park, który niekoniecznie spotkał się z ciepłym przyjęciem mieszkańców, kosztował
podatników ponad 1,5 miliona złotych.
Mieszkańcy zarzucają osobom odpowiedzialnym za inwestycję kiepską lokalizację, brak dostępu do Kanału Mosińskiego
czy wręcz „niebywałą niegospodarność,
marnotrawienie środków unijnych i gminnych”. Są również zwolennicy parku, którym podoba się jego koncepcja. (jb)

Przy okazji szukania nazwy, powróciły
jednak „stare demony” dotyczące samego
obiektu i licznych kontrowersji z nim związanych. Park przy ulicy Wagnera został
udostępniony do użytku mieszkańcom
jesienią 2019 roku. W założeniu, zamiast
trawników, miały powstać kwietne łąki,
które zdobiłyby park. Niestety, odwiedzający często zwracali uwagę na liczne zaniedbania.
– Chwasty na 170 cm wysokie, tam, gdzie
miała być kwietna łąka – jest pole uprawne ostów itd.- pisał do nas czytelnik. Jego
list opublikowaliśmy w artykule: „Park nad
Kanałem czy kanał kompletny”.
Park nad Kanałem Mosińskim niecały rok po oddaniu do użytku. Fot. czytelnik.

Podejrzany mężczyzna zaczepia dzieci.
Podaje się za strażnika i wyłudza pieniądze
Otrzymaliśmy informację od rodzica o podejrzanym mężczyźnie, który podszywając się pod strażnika miejskiego, próbował wyłudzić pieniądze od dziecka wracającego ze szkoły (SP nr 2 w Mosinie).
Osoba, poruszająca się na pomarańczowym rowerze, z kolorowym plecakiem,
powołując się na strażnika miejskiego zaczepiło dziecko wracające ze szkoły. Pod
pozorem mandatu za rzekome złamanie przepisów ruchu drogowego, oszust
chciał wyłudzić od dziecka pieniądze (150
zł, prawdopodobnie na alkohol).

Przerażone dziecko zaczęło uciekać po
ruchliwej drodze, jednocześnie narażając
się na potrącenie. Mężczyzna ruszył w pościg, na szczęście dziecka już nie dogonił.
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez
monitoring. Niestety nie udało się ustalić
wizerunku oszusta, jakość też pozostawia wiele do życzenia. Według informacji

przekazanych przez rodzica, poruszał się
on na rowerze bez hamulców (hamował
nogami).
Sprawa została zgłoszona policjantom
z komisariatu policji w Mosinie. Jeśli ktoś
był świadkiem tej, bądź podobnej sytuacji,
prosimy o kontakt z policją. (red)
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY
Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

(J039)

(J047)

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

(J025)

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

1992 r.
(J027)

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl
LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół.
Prowadzą instruktorzy
PZSzach.

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

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

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

MOSINA

LOKALE DO WYNAJĘCIA
(J028)

Ja i moje
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
pieniądze

TEL. 660 031 893

JAN RYGLEWICZ

dr Małgorzata Wójcik

TEL. 663 595 858

BIURO OGŁOSZEŃ

www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

(J035

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875

SPECJALISTA
LARYNGOLOG
(P008)

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

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

Masaż leczniczy
całego ciała
Refleksologia
stóp

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

Masaż Kobido
- japoński lifting twarzy

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

Gabinet w Puszczykowie

tel. 61 8 103 825
(P004)

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

tel. 664-912-248

PRZEWÓZ OSÓB

Gazeta

REKLAMA
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Mosińsko-Puszczykowska

(P011)

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

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

(J026)

(J032)

(J038)

www.wirbus.pl

Pracownia
krawiecka

(J041)

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

BIURO OGŁOSZEŃ

(J050)

Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety,
suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych
grup wiekowych

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

Poznań & Warszawa

Profesjonalnie i Szybko
• Przeprowadzki prywatne i firmowe
• Przewóz pianin, sejfów, itp.
• Przenoszenie mebli
• Usługi transportowe
• Magazynowanie
• Montaż mebli
Kontakt:
tel. 61 843 91 61
tel. 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

SKŁAD WĘGLA

grunty - min. 0,5 ha

KOSTKA, ORZECH
EKO-GROSZEK

I gat. bez zanieczyszczeń i miału

lub kamienicę
(J037)

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

KUPIĘ

CENY PRODUCENTA!

Tel. 663 808 241

KAMIEŃ OGRODOWY
MIECZEWO, tel. 691 741 743
www.wegiel.pc.pl

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni

(J049)

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

(J048)

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

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

BIURO OGŁOSZEŃ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Magdalena Zgrzeba
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz
Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet,
Weronika Zwierzchowska oraz Willma.
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się
przy budynku redakcji.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz

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

REKLAMA
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ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

U L . C Z E C H O S ŁO WAC K A 5 2
POZNAŃ DĘBIEC

+ 4 8 7 9 4 59 3 7 7 7

zatrudnię
pracownika

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

W W W. S K L E P M O T O S F E R A . P L

509 834 814

INDYWIDUALNE PROJEKTY
BUDOWLANE

LP009

ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 665 545 545

ADAPTACJE
INWENTARYZACJE

DZIAŁAMY NA CAŁYM
TERENIE WIELKOPOLSKI

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

40

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

