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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce majowy numer Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej,
w którym głównym tematem jest sprawa
budowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.
16 marca 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły.
Podczas pierwszego etapu budowy powstały nowe sale lekcyjne. Jako kolejna
część miała zostać wybudowana hala
sportowa. Minęły 4 lata, a łopata pod dalszą rozbudowę nadal nie została wbita
w ziemię. Uczniów przez ten czas przybyło i zapewne siwych włosów na skroniach
dyrekcji i nauczycieli także. Dlaczego
dzieci ze szkoły w Krosinku muszą ćwiczyć na dworze lub na korytarzu, a hala
sportowa nadal nie powstała, mogą przeczytać Państwo w artykule Magdaleny
Zgrzeby „Projekt bez konsultacji, sprawa
sądowa w toku. Kiedy szkoła w Krosinku
doczeka się rozbudowy?”.
Zachęcamy także do przeczytania rozmowy z Janem Marciniakiem – radnym
Gminy Mosina oraz Przewodniczącym
Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego
oraz Przewodniczącym Komisji do Spraw
Monitorowania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Poruszone zostały
takie tematy jak remont tzw. Czerwonki,
funkcjonowanie spółek ZUK/PUK oraz
przyczyna rozpadu spółki basenowej.
Ponadto w numerze opisujemy pomysły
na rewitalizację Mosiny, remont Szosy
poznańskiej oraz niepokój mieszkańców
o wycinkę drzew przy rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 431.

Plaża i pomost w Dymaczewie Nowym

Maj jest miesiącem, w którym przyroda
jest już rozbudzona, zielenią się drzewa,
a w ogrodach pojawia się coraz więcej
kwiatów. Wyższe temperatury zachęcają do częstszych spacerów oraz spotkań
towarzyskich. Jedną z propozycji jest cykl
wystaw i koncertów zorganizowanych
przez puszczykowską Fundację Park.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury
Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej oraz
udanego wiosennego, ciepłego miesiąca.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Weronika Zwierzchowska

Kącik eleganta z Mosiny, część 113

11.03.2013, Mirek (w warsztacie)

- Tak, różnie mówi się na ten temat, że to niby od Czarnieckiego,
inni znowu że od Napoleona, albo że od krawców co tutaj byli,
faktem jest na pewno, że Stefan Czarniecki i Napoleon przebywali
w Mosinie jakiś czas temu i nie ulega wątpliwości, ale mi się wydaje jednak, że ci krawcy spowodowali powstanie tej legendy. I tyle
wiem na ten temat.
- Ale konkretnie co Twoim zdaniem, jak mówiło się w domu?
- Mi się osobiście wydaje, że tutaj chodziło o tych krawców. Mosina

miała dużo zawdzięczać swojej historii właśnie tym rzemieślnikom.
Zaczęto mówić o mieście krawców, podobno istniało bardzo dużo
zakładów mniejszych i większych, które wsławiły się znakomitym
mistrzostwem. Tutaj przyjeżdżali ludzie z różnych stron, aby tak
jak do niedawna jeszcze w Swarzędzu zamówić meble, tak u nas
zamawiali ubrania. Zrobiło się modne mieć garnitur z Mosiny i tak
powstało powiedzenie o elegancie. Tak przynajmniej mówiło się
kiedyś, bo teraz rzadko się używa tego określenia. Widzisz, właśnie
tak mówili na mnie w Poznaniu jak kiedyś tam pracowałem: „o,
idzie elegant z Mosiny”, „o, przyjechał ten elegant”, „aleś się wystroił
jak elegant” i różne takie docinki, zabawne uwagi, które mnie wcale nie denerwowały, bo zawsze lubiłem dbać o siebie, ubrać się,
żeby jakoś wyglądać. Z resztą lokalnym patriotą byłem i wiesz co
im czasem odpowiadałem? „A stolicą Polski Poznań nie był, a Mosina chociaż tylko kilka dni, ale byłą”. No i proszę taką mamy historię
i bardzo jestem dumny z tego, że tutaj mieszkam od urodzenia. Nigdzie bym się nie wyprowadził, bo jestem elegantem, zobacz, jak
wyglądam, nie muszę się wstydzić i bardzo przywiązałem się do
tego miejsca.
Roman Czeski
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„Muszę stanowczo zaprotestować”
– prezes ZUK i PUK odpowiada na nasz artykuł
Tuż przed świętami wielkanocnymi otrzymaliśmy list od prezes spółek komunalnych ZUK i PUK, Moniki Kujawskiej, dotyczący artykułu „Wydaje się czerpać satysfakcję ze swojego uporczywego zachowania”. Zarzuty, które stawia prezes w stosunku do naszego artykułu, uważamy za nieścisłe i mało
konkretne, ale list chcemy opublikować ze względu na zawartą w nim ilość wartościowych dla naszych czytelników informacji.
Pozwolimy sobie postawić tezę, że gdyby działalność ZUK i PUK była
transparentna, dobrze udokumentowana, żaden z naszych artykułów nie musiałby nigdy powstać. Brak powszechnej informacji niestety budzi wątpliwości mieszkańców. Obowiązkiem prezesa spółek komunalnych jest dbanie o dobre imię firmy. Naszym – pisanie
o sprawach ważnych, a taką bez wątpienia jest działalność spółek,
finansowanych z kieszeni podatników. Publikujemy treść wiadomości nie ze względu na obowiązek publikowania sprostowań (jeśli są
zasadne, to zgodnie z prawem prasowym, przesłanie sprostowania
do redakcji powinno nastąpić w ciągu 21 dni od publikacji), ale ze
względu na fakt, że nie mamy nic przeciwko pokazywaniu różnych
punktów widzenia.
...................

Szanowni Czytelnicy!
Po raz kolejny Gazeta Mosińsko-Puszczykowska publikuje tekst,
który jest nierzetelny. Autor, działający pod pseudonimem, używa
wobec Spółek określeń, których nie można używać bezpodstawnie
i nieodpowiedzialnie, a uważam, że tak się dzieje. Anonimowy autor
dopuszcza się np. stwierdzeń:
– „ (…) na jaw wyszło wiele nieprawidłowości w działaniu spółek
ZUK i PUK (…)”
– „A nieprawidłowości w działaniu mosińskich spółek komunalnych
jest sporo. Co jakiś czas na jaw wychodzą kolejne. Tak było w przypadku „zagubionych” setek tysięcy złotych z targowiska.”
– „(…) na jaw wyszło wiele nieprawidłowości, w tym kradzieży paliwa.”
Dodatkowo gazeta cytuje rzekome wypowiedzi mieszkańca i rzuca
kolejne gołosłowne oskarżenia, np.: „kontrowersyjny wykaz i zakupy
pojazdów od 2010 roku”, „Zadaje pytania, które z zakupów mogły
stanowić obejście prawa zamówień publicznych (…)”.
Jako Prezes Zarządu pomawianych przez Gazetę Mosińsko-Puszczykowską Spółek muszę stanowczo zaprotestować przeciwko takiemu
postępowaniu. Nie można rzucać oskarżeń o kradzież, nawet ubierając to w słowa typu „zagubienie” – oświadczam, że nic takiego nie
miało miejsca, a składane przez byłego pracownika Spółki zawiadomienia do rożnych organów w sprawie rzekomych nieprawidłowości na targowisku nigdy nie zostały potwierdzone, dochodziło do
umorzenia sprawy lub odmowy jej wszczęcia z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie takich zarzutów.
Pozwolę sobie stwierdzić, że każdy kto prowadzi działalność gospodarczą nie jest w stanie uniknąć błędów. Ale nie godzę się na obrażanie Spółki poprzez rzucanie gołosłownych, niepopartych żadnymi
dowodami pomówień.
Jako Zarząd podejmuję wiele działań, aby poprawiać jakość naszych usług. Działamy zgodnie z prawem, w szczególności z prawem
zamówień publicznych, właśnie kończymy kolejne postępowania
dotyczące zakupu śmieciarek, przygotowujemy się do kolejnych
zakupów, aby zwiększać możliwości i potencjał naszej firmy. Paliwo

dla wszystkich pojazdów firmowych jest nabywane w sposób transparentny z jednego źródła, po przeprowadzeniu przetargu. Paliwo
jest dostarczane cysterną do zbiornika, który znajduje się na terenie
naszej siedziby. Zbiornik jest monitorowany, a pojazdy zostały wyposażone w nowocześniejszy system GPS, umożliwiający także nadzór nad poziomem paliwa w bakach pojazdów. Wprowadziłam też
ograniczenie możliwości poruszania się pojazdów prywatnych po
terenie naszej firmy, rozszerzyliśmy system monitoringu, doświetliliśmy halę garażową i warsztatową, nawiązaliśmy współpracę z firmą ochroniarską (głównie z powodu zakupu nowego sprzętu oraz
pojazdów).
Sprawa Biuletynu Informacji Publicznej była już wielokrotnie wyjaśniana, przez lata korzystaliśmy z BIP naszego właściciela – Gminy
Mosina, co było dla nas rozwiązaniem tańszym i wygodniejszym.
Jednakże z uwagi na kolejne bezpodstawne zarzuty, podjęłam decyzję o nabyciu praw do własnego oprogramowania, tak aby Spółki prowadziły autonomiczne BIP-y – będzie to rozwiązanie droższe
i bardziej pracochłonne, ale mam nadzieję, że ostatecznie zamknie
temat i spowoduje wzrost zaufania do naszych firm.
Wszelkich informacji, o które zwracają się do nas radni, osoby prywatne, czy instytucje i organizacje w trybie wniosku o udzielenie
informacji publicznej, udzielamy na bieżąco. Znane są jednak przypadki z różnych części kraju, gdzie z tego narzędzia zaczynają korzystać osoby skonfliktowane z danym podmiotem, często chcące wymusić pewne zachowania. Osoby takie czy to celowo, czy poprzez
brak wiedzy, zadają pytania, które wymagają znacznego nakładu
pracy na ich przygotowanie i zaangażowania pracowników, którzy
są odsuwani często na wiele godzin od swoich obowiązków pracowniczych – wówczas możliwa jest odmowa udzielenia odpowiedzi
z uwagi na przekraczanie granic dostępu do informacji publicznej.
Także i nas spotykają takie sytuacje, wówczas także działamy zgodnie z przepisami i w oparciu o obowiązujące orzecznictwo sądowe.
Natomiast nigdy nie lekceważymy żadnego zapytania i udzielamy
odpowiedzi, jeśli tylko jesteśmy w stanie to uczynić. Skupiamy się
jednak na wykonywaniu zadań, dla których Spółki zostały powołane i zdając sobie sprawę z wysokich oczekiwań, jakie stawiają
przed nami mieszkańcy i władze Gminy, staramy się temu sprostać
najlepiej jak potrafimy, korzystając z takiego sprzętu i zasobów jakie
posiadamy. Codziennie staramy się podnosić jakość naszych usług,
dbać naszą postawą i codzienną pracą o dobre imię Spółek, których
jedynym właścicielem jest Gmina. Jednak jak w każdej działalności
zdarzają się też potknięcia, za które naszych klientów serdecznie
przepraszam i proszę o wyrozumiałość.
Z poważaniem
Monika Kujawska
Prezes Zarządu
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„Buta i ignorancja”.
Czy doczekamy się rankingu dróg w gminie?
Wtorek po świętach wielkanocnych teoretycznie jest dniem roboczym, choć dla wielu to
przedłużenie długiego weekendu. Wygląda na to, że do podobnego wniosku doszli burmistrzowie gminy Mosina.
Na wtorek, 19 kwietnia, zaplanowane zostało posiedzenie Komisji
Inwestycji i Mienia Komunalnego. Na spotkaniu zorganizowanym
zdalnie, przez platformę Zoom wstawili się wszyscy członkowie komisji, czyli dziesiątka radnych odpowiedzialnych za ten fragment
działalności rady. Porządek obrad komisji zawierał omówienie zamówień publicznych w pierwszym kwartale 2022 roku oraz realizacja
uchwały budżetowej. Jednak najciekawszym, przynajmniej ze strony
mieszkańców, wydawał się punkt dotyczący rankingu budowy infrastruktury drogowej.
W dokumencie dostarczonym przed posiedzeniem w imieniu burmistrza czytamy: „Zarys dokumentu był omawiany na posiedzeniach
Komisji w roku 2021. Burmistrz przedstawił wówczas propozycję
kwalifikacji budowy infrastruktury drogowej. Ze względu na rozbieżność stanowisk pomiędzy burmistrzem i radnych oraz wśród
radnych, radni mieli wskazać kryteria wyboru (kwalifikacji) drogi do
jej budowy z uwzględnieniem parametrów, które zdaniem radnych
są najważniejsze. Wytyczne kwalifikowalności miały być przedyskutowane i wskazane przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie i przekazane w formie papierowej do burmistrza. Do dnia dzisiejszego
burmistrz nie otrzymał takich wytycznych do sporządzenia rankingu
budowy infrastruktury drogowej”.
Jak czytamy we wpisie Małgorzaty Kaptur na blogu Czasmosiny2.pl,
opublikowanym w lipcu 2018 roku „burmistrz Jerzy Ryś, jak i jego zastępca Przemysław Mieloch mieli w swoich programach wyborczych
opracowanie rankingu, który ustaliłby kolejność budowania dróg
w naszej gminie. Opracowanie takie jednak do dzisiaj nie powstało. Kilka razy podejmowano próby, ale wszelkie propozycje, w tym
moja, trafiły na dno szuflady”.
Wydaje się, że skoro punkt ten został umieszczony w programie wyborczym, powinien być priorytetem w realizacji działań burmistrza.

Jednak mimo zaplanowaniu posiedzenia komisji z dużym wyprzedzeniem, na spotkaniu nie pojawił się nikt z ramienia burmistrza.
– Nikt nie sygnalizował braku zainteresowania tą tematyką przez
burmistrza – skomentował przewodniczący rady, Dominik Michalak.
– Skoro termin nie pasował żadnemu z burmistrzów, to gdzie jest
pani sekretarz, pani skarbnik? Zajmują się danym wycinkiem funkcjonowania gminy, ale stanowią ciągłość jej działalności – dodał Michalak. Po kilku próbach udało się dodzwonić do burmistrza, który
skwitował, że materiał jest bogaty i obszerny, nie wymaga omówienia, a jeśli są pytania, prosi o złożenie ich na piśmie.
– No tak – podsumował przewodniczący komisji, Jan Marciniak.
– W takim razie nie rozmawiajmy o materiale przysłanym przez burmistrza, skoro nie możemy z nim o tym dyskutować. Proszę o złożenie do biura rady pytań do tego materiału po jego analizie, kryteria,
propozycje do rankingu dróg – dodał przewodniczący. Głos zabrało kilku wzburzonych nieobecnością burmistrzów radnych. – Buta
i ignorancja – podsumował radny Łukasz Kasprowicz. – Nie jesteśmy
fachowcami, żeby ustalać ranking dróg. Trzeba uwzględnić obiektywne kryteria, potrzeby, dokonać analiz. Brak burmistrza to zupełna
ignorancja – dodał.
Temat potrzeby stworzenia obiektywnego rankingu dróg w gminie,
by według niego kierować się w decyzjach związanych z kolejnymi inwestycjami, przewija się od dekady. W Puszczykowie ranking
uwzględniający długość i szerokość dróg, ilość mieszkańców, itp. istnieje już od dawna, i co parę lat jest aktualizowany. Owszem, ilość
dróg w gminie Mosina jest nieporównywalnie większa niż w Puszczykowie, ale dekada wydaje się wystarczająca, by na poważnie pochylić
się nad tak istotnym aspektem rozwoju miasta i wsi. (MZ)

Most w Rogalinku zostanie nazwany
imieniem sławnego podróżnika?
Wszystko wskazuje na to, że nowy most w Rogalinku będzie nazwany imieniem sławnego
podróżnika pochodzącego z okolicznej Głuszyny.
Most im. Pawła Edmunda Strzeleckiego. Być
może taką nazwę będzie nosił nowy obiekt,
zlokalizowany nad Wartą w Rogalinku.
– W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego został złożony wniosek o nazwanie nowego mostu w Rogalinku
imieniem Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Czekamy na decyzję i mocno trzymamy kciuki za tę inicjatywę – informuje grupa społecznościowa „Paweł Edmund Strzelecki – reaktywacja pamięci” na facebooku.
Paweł Edmund Strzelecki urodził się 20 lipca 1797 w Głuszynie, a zmarł. 6 października
1873 w Londynie. Polski podróżnik, geolog,
geograf, badacz i odkrywca. Wsławił się również działalnością dobroczynną. Uważany
jest za jednego z najwybitniejszych polskich

podróżników. Jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych,
odwiedził wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy. W roku 2022 będziemy obchodzić
225 rocznicę urodzin, a w następnym roku
150 rocznicę śmierci podróżnika. Według
wielu osób jest to bardzo dobry okres, aby
przywrócić pamięć o tym niedocenianym
i zapomnianym Polaku.
Strzelecki doczekał się wielu form upamiętnienia. Na jego cześć nazwano, między innymi, Góry Strzeleckiego w Australii. Wystawiono mu także jedenastometrowy pomnik
w pobliżu Góry Kościuszki w Nowej Południowej Walii. Dwa jego pomniki znajdują się
również w Poznaniu. Natomiast w Dublinie
została umieszczona tablica upamiętniająca

humanitarną pomoc niesioną przez Strzeleckiego Irlandczykom w okresie wielkiego głodu. Ufundowali ją mieszkańcy Poznania przy
wsparciu Towarzystwa Irlandzko-Polskiego,
Fundacji Kultury Irlandzkiej oraz Rady Miasta
Dublina. (red)

Nowy most w Rogalinku ma otrzymać nazwę słynnego
podróżnika
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„Powiat nie kieruje się chęcią zysku”.
Starosta upomina radę w sprawie izby wytrzeźwień
Artykuł w sprawie finansowania izby wytrzeźwień odbił się sporym echem na naszym portalu, i – jak
się okazuje – również w starostwie. Przewodniczący rady miejskiej w Mosinie otrzymał pismo od starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego, z prośbą o przedstawienie go radnym na najbliższej sesji.
Starosta w piśmie do rady przedstawił
obszerne i szczegółowe zestawienie
czynności wykonywanych w trakcie pobytu w izbie wytrzeźwień, jednocześnie
podkreślając, że nie jest to obowiązek
starostwa, a działanie dobrowolne. Tłumaczenia starosty to pokłosie artykułu
opublikowanego na naszym portalu,
w którym przedstawiliśmy wątpliwości
radnych co do zasadności udzielania pomocy finansowej starostwu w wykonywaniu zadań poznańskiej izby wytrzeźwień.
Placówkę na zlecenie powiatu prowadzi
Stowarzyszenie MONAR – w ubiegłym
roku dowieziono z terenu powiatu poznańskiego 1199 osób w stanie nietrzeźwym. Starosta podkreśla także, że zadania
izby wytrzeźwień pokrywają się z przyjętym przez radę miejską w Mosinie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2022. Opłata za pobyt w placówce jest
niezmienna od 2018 roku i wynosi 250 zł.
Pismo odnosi się punkt po punkcie do
wątpliwości, które podczas lutowej sesji rady miejskiej wyrazili radni. – Powiat
dostaje pieniądze od nietrzeźwego. My
płacimy za prowadzenie działalności 60
tysięcy rocznie. A powiat na tym zarabia.
Absurdalne – skwitował wtedy radny Jan
Marciniak.
„Ustalając wysokość opłaty Rada Powiatu
nie kierowała się ewentualnym dążeniem
do „zarabiania” na izbie wytrzeźwień. Należy zwrócić uwagę, iż klientami izby są
często osoby bezdomne, zaniedbane
zdrowotnie, nie posiadające źródła dochodu, wobec których postępowania
windykacyjne są z reguły długotrwałe,
kosztowne i często nieskuteczne. Skalę
problemów z dochodzeniem należności
z tytułu opłat za pobyt w izbie najlepiej
obrazuje fakt, iż powiat poznański z tytułu uzyskanych opłat za pobyt w izbie
w roku 2021 uzyskał dochody w wysokości ok. 143 tys. zł, przy jednoczesnych
zobowiązaniach wymagalnych z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. w wysokości
ponad 705 tys. zł (suma z lat wcześniejszych), co przy koszcie jednej „wizyty”
250 zł daje liczbę ok. 2820 niezapłaconych pobytów, wobec których konieczne jest prowadzenie przez pracowników

starostwa postępowań windykacyjnych,
które jak wspominałem są często długotrwałe, kosztowne i bezskuteczne”.
Następnie starosta przedstawia kalkulacje
dotyczące udziału gminy Mosina w kosztach działalności izby wraz ze statystyką
dowozu osób z naszej gminy w ubiegłych
latach:
• w roku 2019 – 118 osób (co stanowiło
10% w ogólnej liczbie osób dowiezionych z terenu powiatu poznańskiego,
przy jednoczesnym udziale gminy
Mosina w finansowaniu działalności
izby na poziomie 8,4% ogółu kosztów),
• w roku 2020 – 100 osób (co stanowiło 9% w ogólnej liczbie dowiezionych
z powiatu, przy udziale gminy w wysokości 8,47%),
• w roku 2021 – 109 osób (co stanowiło 9% w ogólnej liczbie dowiezionych
z powiatu, przy udziale gminy w wysokości 8,38%).
„Powyższe zestawienie pokazuje, że procentowy udział gminy Mosina w finansowaniu działalności izby wytrzeźwień na
przestrzeni ostatnich lat był niższy, aniżeli
procentowy udział osób dowiezionych z tej
gminy do izby wytrzeźwień. Tym samym,
gdyby przyjąć za podstawę ustalania poziomu partycypacji liczbę osób dowiezionych
z poszczególnych gmin, to udział gminy
Mosina w roku 2021 wyniósłby 63 983 zł,
czyli o 8,5% więcej aniżeli przy aktualnym
sposobie kalkulacji”.
W podsumowaniu starosta dodaje:
„Chciałbym podkreślić, iż na wniosek gmin
powiat poznański może w przyszłości odstąpić od prowadzenia izby wytrzeźwień.
(…) W konsekwencji jednak osoby nietrzeźwe z terenu Gminy Mosina, nie będą
mogły być przywożone do izby. Uważam,
że zapewnianie osobom w stanie nietrzeźwym warunków bezpiecznego trzeźwienia oraz zapewnienie osobom często
bezdomnym i wymagającym pomocy
wsparcia w procesie wyjścia z nałogu nie
jest ‘rozrzutnością na nieodpowiedzialnych ludzi’, a oznaką postępu cywilizacyjnego (…). Takimi celami kieruje się powiat
poznański prowadząc izbę wytrzeźwień,
a nie jak sugerują niektórzy radni Gminy
Mosina, chęcią zysku”.

Radni otrzymali w lutym pod głosowanie projekt uchwały dotyczący udzielenia
pomocy finansowej na pokrycie kosztów
funkcjonowania działalności izby wytrzeźwień. W załącznikach do tego punktu
nie było jednak szczegółowego zestawienia kosztów i wydatków, jakie ponosi
w związku z tą działalnością starostwo
powiatowe, a które w powyższym piśmie
do rady przedstawił starosta. Podczas dyskusji podczas lutowej sesji radny Marcin
Ługawiak wystosował apel do burmistrza,
by ten zwrócił się do powiatu o wyliczenie
kosztu windykacji i o możliwe podwyższenie opłaty za pobyt w izbie. – Skoro my,
jako gminy, finansujemy tę placówkę, to
mamy prawo zgłaszać wnioski w tej sprawie do starostwa – podkreślił radny Ługawiak. – Powiat pobiera opłaty, czyli ma
dochód, a my nie wiemy, jakie ma wydatki
związane z windykacją. (MZ)

---- R E K L A M A ----
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Wolontariusze wysprzątali brzegi Warty
i Kanału Mosińskiego. I to jest impreza!
W niedzielę, 24 kwietnia odbyła się zakrojona na szeroką skalę akcja sprzątania brzegów rzek. W naszym regionie została podzielona na dwie lokalizacje. W pierwszej, w której prym wiedli mieszkańcy
Mosiny, wysprzątano Kanał Mosiński na wysokości centrum miasta. W drugiej wzięli udział członkowie
Wolontariatu WPN, którzy pracowali nad trudno dostępnymi brzegami Warty. Łącznie, w tych dwóch
miejscach uzbierano 64 worki śmieci (w tym setki butelek po alkoholu) oraz odpady gabarytowe.

VIII Sprzątanie Brzegów Warty i Dorzecza 2022
„Wspólnymi siłami możemy sprawić, aby brzegi naszej rzeki
były czystsze i przyjazne lokalnej społeczności” – brzmi slogan
akcji pt. Sprzątanie Brzegów Warty i Dorzecza 2022. W tym roku,
była to już 7 edycja tej szczytnej „imprezy”. Rąk do pracy nie
zabrakło także w naszym regionie, gdzie nad brzegami Warty
i Kanału Mosińskiego wolontariusze uzbierali ponad 60 worków
pełnych śmieci.
Dla niektórych impreza kojarzyć może się z tzw. małpkami, czyli małymi butelkami po alkoholu. Tych niestety nie brakowało
podczas sprzątania, gdyż odpady te, ze spożytą wcześniej zawartością, gęsto zalegają w praktycznie każdym zakątku naszego regionu. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, butelki te zaśmiecają trawniki, lasy i brzegi rzek. Jak podają (na szczęście w 100%
trzeźwi) wolontariusze z mosińskiej Jadłodzielni, tylko w Mosinie zebrano ich kilkaset. Imprezę można więc nazwać udaną!
– Ponad 400 małpek zebraliśmy podczas akcji VIII Sprzątanie
Brzegów Warty i Dorzecza 2022! 29 worków śmieci, tyle zalegało na tak niewielkim terenie – informuje mosińska Jadłodzielnia.
– Wolontariusze Przyrodobrania, Key 4 Tomorrow i Jadłodzielnia-Mosina wraz z mieszkańcami, którym na sercu leży dobro
naszej rzeki, wyruszyli tuż po godz. 9.00 dwoma brzegami Kanału Mosińskiego. Ekipa w wieku od lat kilku do siedemdziesięciu
kilku – informują wolontariusze.
– Posprzątaliśmy wspólnie odcinek między mostem przy parku,
mostem przy rynku a mostkiem przy kościele, a także trochę dalej. I wierzcie nam: mamy się czego wstydzić jako mieszkańcy.
Polecamy władzom Gminy Mosina rewitalizację przepięknego
miejsca - parku ze starodrzewem znajdującego się tuż przy kanale, a za sklepem Biedronka i za Zielonym Rynkiem. Gotowy

park, w świetnym miejscu ale potwornie zanieczyszczony! - dodają wolontariusze z mosińskiej Jadłodzielni.
Akcję sprzątania nad Kanałem Mosińskim wsparły firmy Slodkieboxy.pl, Pszczeli Pożytek i ZUK Mosina.
Akcja Sprzątania Brzegów Warty i Dorzecza 2022 odbyła się
równolegle nad brzegami Warty. Dzięki pracy wolontariuszy,
w trudnym terenie udało się zebrać równie dużo śmieci. – Zebraliśmy ponad 35 worków śmieci różnych rodzajów i gabaryty.
Warto dla Warty, warto dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
– podają członkowie Wolontariatu WPN.
Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w kolejnych edycjach. Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas
i mówi o naszej trosce o dobro wspólne. Warto o nie dbać. (red.)

Sprzątanie Kanału Mosińskiego 2022 – fot. Jadłodzielnia Mosina

Wolontariusze z kolejnymi workami przy placu Eleganta w Mosinie – fot. Jadłodzielnia Mosina

Worki pełne śmieci, zapełnionych przez niestrudzonych wolontariuszy. Sprzątanie
Kanału Mosińskiego 2022 – fot. Jadłodzielnia Mosina
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Perfecta Robert Gąsiorek
Firma z ugruntowaną pozycją na rynku usług: budownictwa drogowego
oraz usług budowlanych i remontowych.
TAP Poland – Producent wyrobów metalowych i wyposażenia magazynów. Jesteśmy
międzynarodowym specjalistą w dziedzinie
ochrony środowiska, magazynowania oraz
transportu wewnętrznego, który działa na
rynku krajowym i zagranicznym od 2001 roku.

Obecnie poszukujemy
pracowników na stanowiska:

Świadcząca usługi z zakresu:
• budowy dróg, chodników, parkingów, sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i telekomunikacyjnej a także różnego
rodzaju robót ziemnych i brukarskich.
• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni
magazynowych i biurowych.
• Wykonywania instalacji:
elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, automatyki przemysłowej.

SPAWACZ, ŚLUSARZ,
OPERATOR MASZYN

(laser, prasa krawędziowa,
piła, wiertarka),

OSOBA SPRZĄTAJĄCA

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

• Brukarz,
• Operator koparki / koparko-ładowarki,

OFERUJEMY:
• pracę w firmie produkcyjnej - branża metalowa,
• atrakcyjne warunki wynagrodzenia
• pełne szkolenie i wsparcie
• pracę w przyjaznej atmosferze

• Kierownik robót drogowych.

Oferty prosimy kierować na adres:
rekrutacja@tap-poland.pl
TAP POLAND Sp. z o.o.
ul. Podgórna 6, Mosina, tel. 61 285 54 66

• Pracownik remontowo – budowlany.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 715

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

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

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

(J010)

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

Fachowe doradztwo, sprzedaż,
oraz usługa montażu
anten naziemnych DVB-T2
oraz anten satelitarnych
Sprzedaż Tunerów Telewizji
Naziemnej DVB-T2 HEVC

FHU Daniel Radosz
ul. Sowiniecka 81
62-050 Mosina

P136

ROBOTY
ZIEMNE

Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 714

tel. 601-737-887
email. danielsat@op.pl

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

ATRAKCYJNE
CENY

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl
ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń
Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65
Tel. 668 865 148

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

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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Mieszkańcy Rogalinka doczekają się
budowy ulicy Sikorskiego?
Przejeżdżając przez Rogalinek przy głównej ulicy można zauważyć banery wywieszone
przez mieszkańców. Informują o proteście związanym z brakiem działań na ulicy Sikorskiego.
Mieszkańcy domagają się przede wszystkim odwodnienia. Sprawa ciągnie się już od 10 lat, a
droga po każdych opadach deszczu jest zalewana.
Problemem na Sikorskiego jest nie tylko woda deszczowa, lecz także nierówności. W związku z budową nowego mostu, niektórzy kierowcy skracają drogę lub objeżdżają tamtędy korek. Z drugiej strony
ulica Sikorskiego jest alternatywą, kiedy na ulicy Mostowej doszłoby
do wypadku. Mieszkańcy narzekają, że nie mogą poruszać się po
ulicy, dzieci wracające ze szkoły mają utrudniony powrót, a osoby
niepełnosprawne poruszające się nawet na elektrycznych wózkach
nie mogą wyjechać z domu.

Budowa części kolektora deszczowego przy drodze nr 431, czyli
ulicy Mostowej jest małym etapem, ale bez niego nie jest możliwe
odwodnienie ulic. (WZ)

Jak podkreśla radna Ewelina Dudek, sprawa budowy przeciąga się
od wielu lat. W 2018 roku złożyła ona interpelację, z odpowiedzi wynikało, że już wtedy projekt był gotowy i miały rozpocząć się prace.
Tak się nie stało jednak do dziś. W budżecie gminy projekt zatytułowany jest jako Odwodnienie ulicy Sikorskiego i Podgórnej, takie
określenie nie do końca precyzuje zakres i miejsce wykonywanych
robót. Najważniejszy element budowy kolektora deszczowego ma
zostać umieszczony w miejscach prostopadłych ulic Podgórnej i
Krótkiej do Mostowej. Kiedy ten etap zostanie zrealizowany będzie
możliwe odwodnienie ulicy Sikorskiego i Północnej.
– Ta inwestycja miała zostać zrealizowana przy okazji odwodnienia
mostu za jedną inwestycją WZDW za pośrednictwem firmy Skanska.
Niestety nie wiadomo jak przebiegały rozmowy między gminą Mosina
a WZDW kilka lat wstecz i kto nie doprowadził sprawy do końca. Teraz
postępowanie w planie zamówień publicznych na 2022 rok zostało
ujęte. Upłynął już termin składania ofert, a środki w budżecie gminy
są na tę inwestycję zabezpieczone – mówi radna Ewelina Dudek.

Protest mieszkańców Rogalinka

Protest mieszkańców Rogalinka

Zalane podwórko mieszkanca ulicy Sikorskiego w Rogalinku

Zalana po deszczu ulica Sikorskiego w Rogalinku
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Projekt bez konsultacji, sprawa sądowa w toku.
Kiedy szkoła w Krosinku doczeka się rozbudowy?
Niektórzy powiedzą, że to deszczowy poranek spotęgował moje wrażenie smutku i bezsilności. Ale
jeśli rozmowa z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Krosinku i poznanie realiów, z którymi przyszło jej
się zmierzyć przytłoczyła mnie, osobę postronną, to co czują pracownicy, uczniowie i ich rodzice, dla
których ta szkoła to niemalże drugi dom?
16 marca 2018 roku miało miejsce oficjalne otwarcie nowego budynku
Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku. Był wiceburmistrz, proboszcz, radni, przecinanie wstęgi i ogromna radość. Oto zakończył się
pierwszy etap budowy: powstały sale lekcyjne, niezbędne dla rozwoju
szkoły. Goście tłoczą się na korytarzu, ale już za chwilę powstanie też
hala sportowa, jako drugi etap budowy. Minęły 4 lata, a łopata pod
dalszą rozbudowę nadal nie została wbita w ziemię. Uczniów przez ten
czas przybyło, i zapewne siwych włosów na skroniach dyrekcji i nauczycieli także.
- Kiedy zaczęłam starania o rozbudowę tej szkoły, miałam świadomość,
że w okolicy zaczynają powstawać nowe osiedla mieszkaniowe – opowiada Bogumiła Woroch, dyrektorka szkoły. - Szczęście w tym naszym
nieszczęściu było takie, że jak zaczynałam zabiegać o rozbudowę, podstawówka była jeszcze sześcioklasowa. Nasze plany na rozwój nie były
jakieś wyjątkowo ambitne: szacowałam wielkość rozbudowy na stan
aktualny, żeby nikt mi nie zarzucił, że szkoła jest za duża i niepotrzebnie wydajemy środki. Kiedy w 2002 roku obejmowałam dyrektorstwo
w Krosinku, uczniów było 96. Stopniowo co rok było ich coraz więcej.
Wczoraj oddawałam do urzędu arkusz organizacyjny, na ten moment
mamy 333 dzieci – mówi z radością dyrektorka.
Pierwszy zarys projektu rozbudowy szkoły powstał jeszcze za czasów
burmistrz Zofii Springer.
- Wówczas konsultowano ze mną koncepcję wizualną tego budynku. Opcje były dwie: jedna chrom i szkło, druga była tym, na czym mi
najbardziej zależało: żeby nowa konstrukcja nie zdominowała starego
budynku i pasowała do tej naszej perełki, pierwszego budynku – podkreśla z uśmiechem. Po zatwierdzeniu projektu okazało się jednak, że
budowa zostanie podzielona na etapy, bo część terenu szkoły nie ma
pozwolenia na wysoką zabudowę. Pozyskano dofinansowanie i postawiono w zaledwie kilka miesięcy pierwszą część, czyli budynek dydaktyczny. - Był opór społeczny na wysoką zabudowę, co mnie wcale nie
dziwi, ale ubłagałam wtedy, by naszą działkę wyciągnąć z miejscowego
planu i procedować ją samą – dodaje Bogumiła Woroch. Jednak formalne kwestie trwały tyle, że w międzyczasie zarówno szkoła w Krosinku, jak i szkoła w Krośnie, zaczęły się przepełniać. Skoro projekt już był
wówczas nieważny, wygasło pozwolenie na budowę, dyrekcja szkoły
poprosiła o uwzględnienie w drugim etapie dobudowania dwóch sal
lekcyjnych, gabinetu wicedyrektora i dużej świetlicy.
- Projektu mi nie przedstawiono. I powiem Pani, że to jest dla mnie
smutne – dyrektorka nie musiała tego dodawać, smutek i poczucie
bezsilności bije od niej podczas naszej całej rozmowy. - Dużo zdrowia
kosztowała mnie ta budowa. Uważam, że architekt tworzący budynek
powinien być na bieżąco z osobą, która będzie to miejsce użytkować.
A architekt nie miał ochoty się ze mną spotkać. Nie uczestniczyłam też
w radach budowy, bo jak usłyszałam, „nie chcą mieć pyskującego dyrektora w radzie”. Na etapie budowy okazało się, że nie zaplanowano
ściany między moim gabinetem a sekretariatem, źle umiejscowiono
drzwi, w pokoju nauczycielskim, gdzie są nieotwierane okna przeciwpożarowe, nie zaplanowano klimatyzacji. Gdy dziewczyny gotowały
sobie wodę na herbatę, to po ścianach i szybach leciała woda. Zgodnie z wymogami pożarowymi projektant umieścił trzy pary szklanych
drzwi na jednym korytarzu. Trzy pary szklanych, ciężkich drzwi, których
żaden sześciolatek nie jest w stanie otworzyć, a prowadzą z sali do toalety. Czy to jest mądre planowanie przestrzeni? Komu ma to służyć?
Włączmy myślenie i współpracujmy. Nie jestem architektem, ja nie chcę
tworzyć projektu. Ale chciałabym o nim rozmawiać.

Z roku na rok w szkole jest coraz więcej uczniów

W trakcie naszej rozmowy dyrektorka proponuje wyjście na zewnątrz,
żeby lepiej zobrazować to, o czym mówimy. Po drodze napotykamy
na wąskim korytarzu grupkę dzieci, biegającą w kółko w podskokach,
w trampkach i białych koszulkach. To trzecia klasa, podczas lekcji wychowania fizycznego. To jedyne miejsce w całej szkole, gdzie odbywają
się lekcje w-f w czasie deszczu czy mrozu. - Dobrze, że może to Pani zobaczyć na własne oczy, bo to trudno opowiedzieć. Piąty rok ćwiczymy
na korytarzu. Zawsze trzymamy mocno kciuki za pogodę, staramy się
gdy to możliwe, wychodzić na zewnątrz, do lasu lub na boisko. Jesienią i zimą, aż do marca, żadne gry zespołowe nie wchodzą w grę. Tylko
gimnastyka. I to tylko w wersji siedzącej lub leżącej.
5 kwietnia, z inicjatywy radnych, Dominika Michalaka i Wiesławy Manii,
na boisku szkolnym odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział radni, zastępca burmistrza, przedstawiciel rady rodziców i dyrekcja szkoły.
Gmina Mosina aktualnie posiada pozwolenie na budowę sali sportowej wraz z zapleczem, ważne od czerwca 2021 roku. Środki w budżecie
na rozpoczęcie budowy są zabezpieczone. Gdzie leży problem? Zaprojektowany budynek wchodzi w obrysie w altanę domu, leżącego przy
szkole. Budynek przeznaczony jest do wyburzenia, w fatalnym stanie
technicznym. Ale jest zamieszkany przez starszą panią, która budynku nie chce opuścić. - Gmina zaproponowała właścicielce mieszkanie
w TBS w Krośnie, zaproponowaliśmy umorzenie sporych długów, które
posiada. Pani nie chce z tego skorzystać – podkreślił na obradach komisji do spraw oświaty wiceburmistrz Tomasz Łukowiak. Sprawa trafiła
do sądu, ale ugody w sprawie nie udało się osiągnąć: spór o ten teren
i dom trwa już od wielu lat.
Dopóki sprawa ewentualnego wyburzenia nie zostanie wyjaśniona
przez sąd, burmistrz nie ogłosi przetargu na wzniesienie hali sportowej, bo nie ma możliwości przekazania terenu pod budowę. Uczestnicy spotkania podsunęli pomysł kolejnego podziału budowy na etapy: wybudowanie sali sportowej z pomieszczeniami gospodarczymi
i szatniami, bez naruszenia spornego budynku. Niestety, analizy takiej
możliwości nikt dotąd nie zlecił, choć rozrastające się okoliczne osiedla
powinny być jasnym sygnałem, że potrzeby tej szkoły będą coraz większe, i to w bardzo szybkim tempie.
- Na spotkaniu zapadła decyzja o tym, żeby omówić z biurem projektowym możliwości etapowania tej budowy, czyli żeby część dydaktyczną
nowego budynku potraktować jako kolejny etap, a teraz przystąpić
do budowy hali sportowej – wyjaśnia Tomasz Łukowiak. - Zostają do
wyjaśnienia kwestie techniczne, bo wówczas trzeba przeprojektować
fundamenty, opracować część szczytową hali sportowej, na nowo instalacje wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Pojawiły się też kwestie
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związane z późniejszymi odbiorami i strefami przeciwpożarowymi
w przypadku dzielenia budowy na etapy. To wszystko jest w toku – dodał wiceburmistrz.
Jednak decyzja o podzieleniu budowy na etapy to jedno. Bogumiła Woroch zwraca uwagę na coś, co wydaje się już stracone: niefunkcjonalny
projekt. - Proszę sobie wyobrazić: na kwietniowe spotkanie burmistrz
przyjeżdża z projektem, który ja widzę po raz pierwszy. I co widzę? Sale
lekcyjne na parterze, świetlica na piętrze, ale wszystko położone w stronę ulicy. Bardzo ruchliwej ulicy. Budynek kończy się w newralgicznym
punkcie, gdzie mieszka pani, z którą od lat jest konflikt i nierozwiązana
sprawa, a cały tył działki jest niezagospodarowany. Jestem rozgoryczona – dodaje stanowczym tonem. - Kto ocenił funkcjonalność tego budynku? Czy ktoś w ogóle na to spojrzał?

Dzieci ćwiczą na zajęciach z w-f w deszczowe dni na korytarzu szkoły

Drugą ważną kwestią, która budzi wątpliwości to utrata tożsamości
szkoły. - Ten stary, mały budynek, to nasza perełka, nasza wartość historyczna. Wysoki budynek, pociągnięty niemal do drogi, zdominuje
całą bryłę. Z punktu widzenia estetycznego ten najmniejszy budynek
powinien być wyeksponowany, bo on zaraz zniknie. Stanie się przedsionkiem szkoły. Trzeba szanować stare rzeczy. Cenne. Bo bez tego nie
istniejemy – podkreśla dyrektorka, pokazując imitację pruskiego muru
na nowym budynku szkoły. - Mamy na tą działkę plan miejscowy i biorąc pod uwagę kubaturę budynku oraz przepisy przeciwpożarowe, dojazdy i zapis związany z 2 miejscami parkingowymi na każde 100 m2
powierzchni użytkowych, teren mamy już maksymalnie zagospodarowany, tego nie da się przesunąć w głąb – tłumaczył podczas posiedzenia komisji oświaty Tomasz Łukowiak.
Inicjator kwietniowego spotkania, Dominik Michalak, stawia sprawę
jasno: - Postawą są konsultacje przedprojektowe, czyli w momencie,
gdzie jeszcze czas pozwala na naniesienie zmian, które nie będą generowały takich sytuacji jak teraz. Nikt z nas nie jest inżynierem, ale osoba
zarządzająca obiektem najlepiej wie, co jest istotne przy jego funkcjonalności. To samo przerabialiśmy przy budowie OSiR na Krasickiego.
Dopiero w sytuacji bez wyjścia rozpoczynamy dyskusję, szukamy rozwiązań, możliwości etapowania. Panie burmistrzu, proszę nas włączać
w fazę projektową – zaapelował radny.
Może znalezienie winnego za ten impas ułatwiłoby doprowadzenie
sprawy do końca. Ale kogo tu winić? Burmistrza za niekonsultowanie
projektu z użytkownikami obiektu? Radę za zbyt małe zainteresowanie
i drążenie tematu? Starostwo, sąd, projektantów? Starszą panią, która
od ponad 60 lat mieszka w tym samym domu i nie chce go opuścić?
Czy dyrektorkę, która – jak sama przekornie o sobie mówi – „pyskuje”?
Magdalena Zgrzeba

Wypadek w tunelu
19 kwietnia w tunelu na ulicy Śremskiej w Mosinie doszło do wypadku ciężarówki
WUKO (pojazd do czyszczenia kanalizacji) z busem liniowym marki Iveco (oba pojazdy
należą do mosińskiej spółki komunalnej ZUK/PUK).
Tunel drogowy w czasie trwania akcji ratunkowej został tymczasowo zablokowany. Na miejscu działali strażacy z państwowej
i ochotniczej straży pożarnej, policjanci, pomoc drogowa oraz
Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowany kierowca
busa został przewieziony do szpitala. Na szczęście obyło się bez
poważnych obrażeń, jeszcze tego samego dnia został zwolniony
do domu.
Przyczyną wypadku była nieuwaga kierowcy busa. Za spowodowanie wypadku został on ukarany mandatem karnym w wysokości 4 tys. złotych. (red)

Wypadek busa z ciężarówką w tunelu na ulicy Śremskiej w Mosinie

Wypadek busa z pojazdem WUKO – zdjęcie od Czytelnika
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Rewitalizacja w Mosinie: Jest koncepcja, co dalej?
Wraca pomysł rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrum Mosiny. Samorządowcy planują przywrócić blask takich miejsc jak Kokotek, pałac Budzyń (wraz z otoczeniem), plac 20 Października czy
plac Eleganta wraz z promenadą nad Kanałem Mosińskim. Odnowienie i upiększenie tych miejsc planowane jest od co najmniej 10 lat, kiedy powstawały pierwsze projekty i koncepcje.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i
gospodarki. Takie działania są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Dokument ten wskazuje cele rewitalizacji
oraz kierunki działań związanych z realizacją jej wizji.

Od 2018 r. w Mosinie działa Komitet Rewitalizacji, pod kierunkiem przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mosinie Dominika Michalaka. Jak
informują urzędnicy „KR to forum współpracy
i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji
(użytkownicy obszaru rewitalizacji, ale także osoby w inny sposób z nim powiązane) z
organami gminy, w sprawach dotyczących
przygotowania prowadzenia i oceny procesu
rewitalizacji”. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla burmistrza.

Rada Miejska w Mosinie przyjmując Gminny
Program Rewitalizacji zobowiązała burmistrza do jego realizacji. W marcu br. zarządzeniem burmistrza powołany został Gminny Zespół ds. Rewitalizacji. Zespół, którego
przewodniczącym został zastępca burmistrza Adam Ejchorst, stał się odpowiedzialny
za koordynację działań zapisanych w tym
obszernym dokumencie.
– Zmieniająca się rzeczywistość – społeczna,
gospodarcza, a także na skutek zmieniającego się klimatu, stawia nowe wyzwania, którym musimy starać się sprostać. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi
zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Równocześnie chcemy
więcej zieleni, przyjaznych
przestrzeni publicznych, możliwości ekologicznego, bezpiecznego transportu, miejsc
wypoczynku – zwracają uwagę urzędnicy.
Jak dodają pracownicy magistratu, w „najbliższym czasie” chcą zająć się rewitalizacją
placu 20 Października wraz z zagospodarowaniem głównej płyty, Parku Budzyń wraz
z pałacem, Kokotka wraz z jego otoczeniem
oraz Placu Eleganta i promenady nad Kanałem Mosińskim.
Wśród pierwszych działań, jakie planuje
magistrat jest zaproszenie mieszkańców do
udziału w ankiecie dotyczącej rewitalizowanych przestrzeni. Na bazie wyników ankiety
zostanie „przygotowana koncepcja ogólna
dotycząca wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych wymienionych zadań oraz
ich relacji z otoczeniem czyli z pozostałymi
obszarami miasta, gminy, jak również opracowanie dla nich szczegółowych koncepcji”.
Jak się dowiadujemy, osoby odpowiedzialne
za działania rewitalizacyjne planują też postarać się o dofinansowanie zewnętrzne na
renowację zniszczonych obiektów i okolicznych obszarów.

Tereny objęte konsultacjami społecznymi w ramach programu rewitalizacji Gminy Mosina na lata 2017 –
2027. Plac Eleganta, rynek oraz „Kokotek” wraz z przyległym terenem, fot. UM Mosina

– Do tej pory z działań ujętych w programie
rewitalizacji udało się zrealizować m.in. Park
przy Kanale oraz Przystanek Glinianki, który został ostatnio nagrodzony w konkursie
na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń
publiczną w Wielkopolsce. Było to działanie
rozłożone na lata, które udało się zrealizować
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Cieszymy
się z tych przestrzeni, ale widzimy potrzebę
dalszych działań. Tylko wspólnie możemy
zmieniać Naszą Gminę na lepsze! – twierdzi
Miłosz Sura Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Budownictwa.
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Koszty zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji będą mieścić się w ramach wydatków bieżących funkcjonowania Urzędu
Miejskiego w Mosinie. Za monitorowanie wdrażania Programu
Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Referat właściwy ds. rewitalizacji, który co dwa lata będzie koordynował pozyskiwanie danych
od instytucji publicznych (np. Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej,
itp.). Na podstawie zgromadzonych informacji raz na dwa lata będą
tworzone raporty przedstawiające postępy w realizacji Gminnego
Programu Rewitalizacji.
Jaki będzie efekt prowadzonych na szeroką skalę formalnych działań samorządowców? Czy uda się przywrócić blask, popadających
w ruinę obiektów? Mamy nadzieję, że zapał urzędników i radnych
nie opadnie i tym razem uda się zrealizować wszystkie planowane i
oczekiwane przez mieszkańców koncepcje. (JB)

Kokotek i okoliczne tereny, fot. UM Mosina

Kokotek z lotu ptaka, fot. UM Mosina

Pałac Budzyń w Mosinie, fot. UM Mosina

Promenada nad Kanałem Mosińskim w Mosinie

Rynek i centrum w Mosinie – widok z lotu ptaka, fot. UM Mosina

Niszczejący Kokotek - czy jest jeszcze do uratowania?

Plac Eleganta w Mosinie
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Remont Szosy Poznańskiej przy wjeździe do Mosiny
21 kwietnia, rozpoczął się remont Szosy Poznańskiej. Kierowcy dopytują o możliwy objazd remontowanego odcinka, by w godzinach szczytu ominąć korki. Niestety, wielu opcji nie ma.
Jak informuje Łukasz Wiśniewski, kierownik robót firmy Eurovia, która wygrała
przetarg na realizację tego zadania, nie
jest planowane całkowite zamknięcie tej
trasy. – Utrudnienia, które będą występowały na odcinku drogi, na którym będą
prowadzone roboty, to m.in. zawężenie
istniejącej jezdni, okresowo wprowadzany
ruch wahadłowy oraz prowadzenie ruchu
pieszego chodnikiem tymczasowym, z zamknięciem istniejącego chodnika.
Czytelnicy dopytują o ewentualną możliwość pominięcia remontowanej drogi.
– Zamknięte zostaną skrzyżowania na
przebudowywanym odcinku drogi: udostępnione dla ruchu będzie zamiennie

jedno ze skrzyżowań, z ulicą Leśną lub
Wysoką, którymi poprowadzony będzie
objazd. Dla części pojazdów objazd prowadzony będzie ulicą Mocka – informuje
Łukasz Wiśniewski.
O planowanym remoncie wiadomo od
paru miesięcy. Rozsądne wydają się pomysły objazdu remontowanego odcinka
przez Pożegowo, obok Aquanetu, by auta
jadące w kierunku Krosinka od razu przekierowywać z pominięciem wjazdu do
Mosiny. Sprawa nie jest jednak tak oczywista. Jak informuje radny Dominik Michalak, ulica Spacerowa, którą mógłby odbywać się objazd, nie jest drogą publiczną.
– Drogi, a w zasadzie działki, na której się

Przez kilka miesięcy kierowcy muszą przygotować się na ruch wahadłowy
na remontowanym odcinku

znajdują, należą do skarbu państwa w zarządzie Aquanetu (w Księdze Wieczystej
wpisana jest jeszcze firma PGWiK). Gmina
próbowała przejąć działki, na której znajduje się ulica Spacerowa, niestety wojewoda odmówił. Obecnie spór toczy się
pomiędzy Aquanetem a WPN.
W ramach inwestycji wykonana zostanie
nowa nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, chodnik, poprawione zostanie
odwodnienie poprzez renowację rowów
przydrożnych. Oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe. Planowany
termin zakończenia robót to 8 sierpnia
2022 r. (red)

Remont Szosy Poznańskiej – czerwona linia to remontowany odcinek, pozostałe kolory to
proponowane objazdy

Strażnicy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę.
W ostatniej chwili udało się uniknąć zderzenia”
”
W poprzednim wydaniu Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej opublikowaliśmy informację o ujęciu
nietrzeźwego kierowcy przez mosińskiego policjanta. Teraz podobnym sukcesem mogą pochwalić się strażnicy miejscy z Mosiny. Zatrzymany miał
2 promile i stwarzał bezpośrednie niebezpieczeństwo na drodze.

– W dniu 4.04.22 r. strażnicy miejscy przy ul. Konopnickiej
w Mosinie dokonali ujęcia nietrzeźwego kierowcy – informują strażnicy miejscy z Mosiny. – Do zdarzenia doszło po
godz. 20.00. Funkcjonariusze zauważyli samochód jadący
środkiem jezdni bez włączonych świateł, wprost na radiowóz. W ostatniej chwili udało się uniknąć zderzenia. Kierowca zatrzymał się dopiero na parkingu pobliskiego marketu.
Na miejsce wezwano policję. Jak się okazało prowadzący
auto miał 2 promile alkoholu – dodają. (red)

Nowy radiowóz mosińskiej Straży Miejskiej
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Droga w budowie, drzewa znikają – remont DW431 trwa
Trwa realizacja kolejnego etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na dwóch odcinkach: Rogalin – Świątniki i Mieczewo – Kórnik. Aktualny stan prac przy kościele w Rogalinie wywołuje niepokój
mieszkańców, którzy grzmią: „w Rogalinie nie ma już drzew!”.
– Pamiętacie piękną, leśną drogę, z Kórnika, przez Rogalin, do Mosiny? Już jej
nie ma! – napisał do nas pan Wojciech
Hildebrandt. Trudno się nie zgodzić: odcinek drogi wojewódzkiej nr 431 w okolicy
Muzeum w Rogalinie był dotąd niezwykle
malowniczym, zalesionym fragmentem
trasy, wiodącej wzdłuż Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. – Trwa właśnie wycinka tysięcy dorodnych drzew przy tej
drodze. Pas wyrżniętego lasu przypomina
budowę autostrady – dodaje w emocjonalnej wiadomości czytelnik.
Zlecającym wykonanie rozbudowy trasy
Mosina – Kórnik jest Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zakres
robót na całej drodze obejmuje rozbudowę pasów ruchu, wzmocnienie nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę
dwukierunkowych ścieżek rowerowych
na całej długości oraz przebudowę całej
infrastruktury wokół trasy, czyli chodników, oświetlenia, zatok autobusowych,
itd. Wspomniane dwa odcinki mają być
oddane do użytku w czerwcu 2023 roku.
Jednym z głównych celów inwestycji jest
podniesienie bezpieczeństwa kierowców,
rowerzystów i pieszych na przeznaczonym pod modernizację odcinku.
Zapytaliśmy o wycinkę drzew na 800-metrowym odcinku dyrektora WZDW w Poznaniu, Pawła Katarzyńskiego: – Zgodnie
z dokumentacją projektową dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku
Rogalin – Świątniki zinwentaryzowano do
wycinki około 570 drzew. Część z nich znajdowała się na gruntach istniejącego pasa
drogowego, a część na gruntach Skarbu
Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Babki – informuje dyrektor WZDW. Jak
podkreśla, wycinka została zakończona.

Wycinka drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431

Choć droga straciła swój niepowtarzalny klimat, mieszkańcy podkreślają poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku

Nasi czytelnicy dopytują także o ewentualne nasadzenia zastępcze. – Zgodnie
z obowiązującymi przepisami projekt
przewiduje nasadzenia kompensacyjne
gatunkami rodzimymi. Nasadzenia będą
na przyległym terenie, w tych miejscach
pasa drogowego, gdzie istnieje taka możliwość – tłumaczy Paulina Jęczmionka –
Majchrzak z WZDW w Poznaniu.
Zdania na temat wycinki są podzielone.
Owszem, dla turysty droga przez Rogalin
przed wycinką była ładniejsza, bardziej
klimatyczna niż teraz. Ale mieszkańcy
w większości pozytywnie odbierają rozpoczęcie prac na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Sprawę komentuje pani Maria:
- Nie zgadzam się z stwierdzeniem "w Rogalinie nie ma już drzew". Są ich jeszcze
tysiące. Rogalin jest ukryty właśnie wśród

drzew, a wycinka jest niezbędna do powstania odpowiedniej infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa - podkreśla czytelniczka. - Jako ponad sześćdziesięcioletnia
mieszkanka dopiero teraz doczekałam
się bezpiecznego i widocznego wyjazdu
z ulicy Poznańskiej na drogę nr 431. Fakt,
że powstał bezpieczny wyjazd, na pewno ucieszy kierowców, a zwłaszcza tych
kierujących autobusem szkolnym, którzy
musieli się nieźle namęczyć wyjeżdżając
na drogę wojewódzką. Osobiście nie słyszałam protestów mieszkańców, a wręcz
przeciwnie: zadowolenie z nowej inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - podsumowuje pani
Maria. (MZ)

Projekt przewiduje nasadzenia zastępcze w najbliższej okolicy
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Traktuj pieniądze podatnika tak,
jak traktujesz swoje domowe środki finansowe
- rozmowa z Janem Marciniakiem, radnym gminy Mosina
Czy gmina Mosina rozwija się w dobrym kierunku? Jakie braki widać w okolicy? Zaprosiliśmy do audycji radiowej radnego Jana Marciniaka, z którym poruszyliśmy wiele tematów, dotyczących funkcjonowania gminy, spółek ZUK/PUK, a także problemów pracowniczych wewnątrz magistratu. Publikujemy
jedynie część wywiadu, a do odsłuchania całego nagrania zapraszamy na portal gazeta-mosina.pl.
Weronika Zwierzchowska: Co mieszkańcy sądzą, w rozmowach z Panem, o życiu w Mosinie? Dobrze im się tu mieszka?
Jan Marciniak: Myślę, że dobrze się mieszka w Mosinie. Cała
gmina, a Mosina w szczególności, posiada wszystko to, co
mieszkańcowi jest do życia potrzebne. Mamy bardzo dobrą sieć
sklepów, są spółki medyczne, realizujące swoją powinność, banki, których jest sporo. Jeżeli chodzi o tę stronę, to mieszkaniec
może być zadowolony. Natomiast w kwestii komfortu zamieszkania, na przykład dróg, które są bolączką Mosiny, i to nie tylko
od wczoraj - tutaj na pewno krytyka ze strony mieszkańców jest
całkowicie uzasadniona.
WZ: Co mieszkańcy najczęściej krytykują?
JM: Jeżeli chodzi o drogi, to zdecydowanie ich stan: drogi nie
utwardzone od dziesiątek lat, a niektóre może nawet nietknięte
od stu lat. Problem jest bardzo złożony i bardzo trudny, a cała
kwestia opiera się jak zwykle na braku funduszy. Tę kwestię
można byłoby uregulować poprzez „zmniejszanie” planowania
przestrzennego, gdyż nowe plany zagospodarowania wywołują nowe drogi na dziewiczych terenach. Mieszkańcy wykupują
grunty w miłej i sympatycznej okolicy, ale nie zdają sobie sprawy, że realizacja utwardzenia drogi, krótko po wprowadzeniu
się mieszkańca jest nierealna do wykonania. Mamy tych dróg
nieutwardzonych setki kilometrów w całej gminie i nie da się
tego zrealizować w krótkim czasie. Niestety, jest to przykre i to
jest największa bolączka mieszkańców. Drugą bardzo istotną kwestią związaną z drogami jest fatalna komunikacja, jeśli
chodzi o dojazd z Poznania z dwóch stron – od Lubonia i Puszczykowa oraz Starołęki przez Czapury, Wiórek i Rogalinek. Jak
Państwo wiedzą, w godzinach szczytu tworzą się niebywałe
i niebotyczne korki. Rozpoczął się remont Szosy Poznańskiej
na odcinku przed Mosiną do torów kolejowych Osowa Góra.
Został wprowadzony tam ruch wahadłowy, którego przykład
mamy przy budowie mostu w Rogalinku. Objazdy nie zostały
przygotowane przez inwestora, którym jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jak również nie było w tym zakresie
współdziałania z gminą. Burmistrz nie wykazał się jakąkolwiek
inicjatywą. Będziemy mieli problem przez dłuższy czas. Rozwiązaniem byłaby sprawa tzw. Czerwonki, która mogłaby stanowić
objazd utrudnień.
WZ: Od wielu lat mieszkańcy czekają na tę inwestycję. Czy
możemy liczyć na wyremontowanie tego odcinka, który
mógłby odciążyć Mosinę z korków, a mieszkańcom skrócić
drogę do Krosna, Dymaczewa czy Stęszewa?
JM: Jako radny mogę mówić o pewnej perspektywie w tej kadencji, która kończy się w 2023 roku. Nie widzę na to żadnych
szans. Można byłoby mówić o historii Czerwonki, która genezą
sięga do lat dwutysięcznych. Gmina wykupiła grunty za milion
złotych i nic się nie dzieje. W latach 2014, 2015, 2016 został wykonany projekt, który właściwie jest do wyrzucenia, bo nie był

Radny Jan Marciniak podczas nagrania audycji radiowej w naszej redakcji

uzgadniany ani z województwem, ani z powiatem. Gmina polemizowała z tymi instytucjami zupełnie bezzasadnie. Trzeba było
przyjąć te rozwiązania i liczyć na skuteczną pomoc finansową.
W 2016 roku, wówczas jeszcze wiceburmistrz Przemysław Mieloch, w filmiku reklamowym zapowiadał wykonanie Czerwonki
do jesieni 2018 roku. Dzisiaj mamy 2022 rok, nie jest ona wykonana, i stwierdzam z przykrością, że w tej kadencji niestety nie
będzie.
WZ: Radni stoją przed decyzją uchwalania nowego Studium.
Jakie zmiany są planowane? Czy coś niepokoi radnych?
JM: Obecne studium jest z 2010 roku. Było wiele prób nowelizacji tego dokumentu, ale propozycje burmistrza nie były
akceptowane przez radnych. Mogę powiedzieć jedynie z własnego punktu widzenia, dlaczego tak się działo. Studium to jest
olbrzymi dokument, z obszerną, niezbyt dokładną mapą, która
charakteryzuje się tym, że gmina jest przedstawiona w różnych
kolorach. Do tego dołączona jest olbrzymia część opisowa, do
której jeżeli mieszkaniec nie zdoła dotrzeć, to jest pozbawiony
jakiejkolwiek wiedzy, co mówi studium o jego działce. Właściciel
działki w zabudowie mieszkalnej może uważać, że nigdy nie będzie on dotknięty przez jakiekolwiek plany zagospodarowania
przestrzennego. Otóż może być dotknięty. Dlatego chciałbym,
aby każdy właściciel gruntu mieszkaniowego czy działalności
gospodarczej otrzymał informację jeszcze przed pracą merytoryczną nad studium, co o jego działce mówi ten dokument.
Jeżeli dostanie informację, która go zaniepokoi, to wtedy może
złożyć uzasadnioną uwagę do studium.
Oczywiście w gminie powinna być mieszkaniówka i działalność
gospodarcza oraz miejsca pod drogi, które ułatwią mieszkańcom poruszanie się i zlikwidują ewentualne korki związane
z dojazdem do pracy, a przede wszystkim do Poznania. Ale tego
nie ma. Na przykład jest znowu próba wprowadzenia na terenie
zabudowy pod działalność gospodarczą przy ulicy Gałczyńskiego [mieści się tam Stora Enso, Anton Rohr – przyp. red] obiektów o dominacie bardzo wysokiej ponad 45 metrowej.
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WZ: Dlaczego spółka basenowa, czyli ,,Park Strzelnica” rozwiązała się i prace nad basenem, na którego powstanie liczyli mieszkańcy, zakończyły się fiaskiem?
JM: Tak zwaną „spółkę basenową” powołała rada na wniosek
burmistrza minimalną przewagą głosów. Według burmistrza
koszt budowy basenu miał zamknąć się w granicach 12 mln złotych. Kiedy zdecydowaliśmy ostatecznie o rozwiązaniu uchwałą
tejże spółki to się mówiło się o koszcie budowy 35- 40 milionów
złotych. Oczywiście nikt nie kwestionuje chęci ze strony pewnej,
nawet sporej grupy mieszkańców, głównie młodego pokolenia. Dlaczego mają jeździć do Poznania, Kórnika, Puszczykowa
czy do Śremu, jak mogliby mieć możliwość pływania na terenie
miasta? Ale tutaj dotykamy znowuż spraw inwestycji, głównie
infrastrukturalnych: na terenie gminy brakuje jeszcze sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz dróg. Znowuż wrócę do
tej kwestii kadencji. Do końca 2023 roku na pewno basenu nie
będzie, a nawet nie rozpocznie się jego budowa.
WZ: Prezes ZUK/PUK, Monika Kujawska, zapowiada powstanie BIP-u tych spółek. Czy jest on potrzebny?
JM: Ten temat jest mi dobrze znany, bo wystąpiłem z interpelacją do burmistrza. Ustawa związana z dostępem do informacji
publicznej zobowiązuje wszystkie spółki gminne prawa handlowego, gdzie właścicielem jest burmistrz do zamieszczenia czy
opracowania BIP-u na swojej stronie internetowej. I to dotyczy
Zakładu Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. ZUK jako
przedsiębiorstwo, jak mówi niejednokrotnie pani prezes, ma się
finansowo dobrze. Parę złotych nie spowoduje krachu w tym
przedsiębiorstwie. Mają być BIP-y i do tego my jako radni będziemy dążyć.

WZ: W Mosinie obiecuje się dużo inwestycji. Dlaczego tak
wiele rzeczy jest obiecanych, a tak mało robionych?
JM: Dzieje się tak ze względu na ograniczone fundusze. Na wydatki bieżące przeznacza się około 80% budżetu. Przy kwocie 180 mln
pozostałe 20% to około 20 mln własnych środków finansowych. Jestem zwolennikiem i cały czas do tego dążę, by czytać budżet paragraf po paragrafie. Rozważamy każdą kwotę, bo aby dobrze poznać
budżet, trzeba wiedzieć o czym dany paragraf mówi, co za nim się
kryje. Zanim wydamy złotówkę, obejrzyjmy ją dwa razy, bo mamy do
dyspozycji pieniądze podatnika. Traktuj te pieniądze tak, jak traktujesz swoje domowe środki finansowe. Nie szalej ponad stan. Gminy,
w tym nasza, zadłużają się poprzez obligacje. Dlaczego mamy obligacjami wspierać banki? Płacimy za nie olbrzymie odsetki. Obligacje
stały się modne w latach dwutysięcznych i tak są modne cały czas,
jakby bez nich nie można było spiąć budżetu. Nikt, kto jest opowiedziany za rodzinę nie pójdzie po kredyt do banku na mercedesa, którego będzie spłacał całe życie. Co innego mieszkania dla młodych,
których oni potrzebują. Patrzę z przerażeniem, jak młodzi ludzie,
małżonkowie czy partnerzy idą do banku i biorą kredyt hipoteczny
na 400 tysięcy złotych. Wchodzą do mieszkania jeszcze w stanie deweloperskim, muszą je wykończyć i do 60. roku życia będą spłacać
coraz wyższe raty kredytu. Powinno ruszyć budownictwo komunalne - to jest jedno z naszych zadań wpisanych do ustawy. Niech te
domy będą ładne, piękne, słoneczne, jasne i niech młode pokolenie
tam się wprowadzi. Dlatego w ostatnim Informatorze Mosińskim napisałem sprawozdanie z komisji, dlaczego dzisiaj mamy rynek deweloperski. Gminy cieszą się, bo deweloper wybuduje mieszkania,
ale jakim kosztem dla mieszkańców.
WZ: Dziękuję bardzo za rozmowę.
JM: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.

Jakich zmian w gminie Mosina chcą mieszkańcy?
W kwietniu w Mosinie i Daszewicach odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące uwag
do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak zapewniali Burmistrz oraz Miłosz Sura, kierownik referatu planowania przestrzennego i budownictwa do magistratu już w 2018 roku wpłynęło wiele uwag dotyczących dokumentu.
Zrobiono wówczas rewizję założeń i obecnie uchwale zostanie poddany nowy projekt.
W obecnym Studium zmieniono zaplanowanie terenów aktywności
gospodarczej koło Rogalina i Świątnik na usługi w zieleni. Mieszkańcy przesłali dużo wniosków dotyczących przywrócenia zabudowy
mieszkaniowej w Sasinowie. Doprecyzowano w Mieczewie parametryzację zabudowy i zauważano, że jest to wieś o charakterze zagrodowym i wolnostojącym bez zabudowy szeregowej. Poruszono kwestię Krajkowa i strefy ochronnej ujęcia wody. W 2018 roku wpłynęło
wiele skrajnych uwag sugerujących poszerzenie lub ograniczenie
terenu ochronnego. Jak powiedział Miłosz Sura – Biorąc pod uwagę
głos Aquanetu i dobro wspólne, którym jest ujęcie wody, ten projekt
został zrewidowany i tereny zostały umniejszone – [na rzecz strefy
ochronnej ujęcia wody – przyp. red].
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem polityki przestrzennej gminy, który jest wiążący przy
uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na portalu Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej dyskusja mieszkańców nad kierunkami rozwoju gminy wciąż trwa, lecz także głosów
z uwagami nie zabrakło podczas spotkania w Mosińskim Ośrodku
Kultury. Obecni na spotkaniu pytali o kierunki rozwoju gminy i chcieli
wyjaśnienia, gdzie będą znajdowały się tereny rekreacyjne, wypoczynkowe oraz jaka zabudowa jest przewidziana na takich obszarach.
Obawiano się o przypadkową, zmieszaną zabudowę.

Rolnicy z Pecnej domagają się aktywizacji miejscowości. Ze względu na gleby V klasy uprawa ziemi staje się nieopłacalna. Niestety
ze względu na brak infrastruktury technicznej rozwój miejscowości
w innym, niż rolniczym kierunku musi zostać odłożony w czasie.
Do 22 kwietnia można było składać uwagi do UM. Zostaną one rozpatrzone przez magistrat. Mieszkańcy obecni na spotkaniu stacjonarnym poddawali wiele kwestii do dyskusji, które będą mogły być
uwzględnione przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego. (WZ)
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W Puszczykowie powstanie budynek komunalny
za blisko 4 mln złotych
Wielorodzinny obiekt powstanie przy ul. Nadwarciańskiej (na terenie miejskim za remizą strażacką,
tam, gdzie kiedyś działała firma Eko-Rondo). Zanim wykonawca zacznie budować, musi wyburzyć
pięć budynków gospodarczych, które się tam znajdują. Budynek będzie dwupiętrowy z mieszkalnym
poddaszem użytkowym – łącznie 10 mieszkań.
– Będzie też całkowicie podpiwniczony, a w piwnicy znajdą się komórki lokatorskie przynależne do
mieszkań oraz dwa pomieszczenia magazynowe
(gospodarcze) – informują urzędnicy z puszczykowskiego magistratu.
Trzy firmy złożyły ofertę w postępowaniu na budowę budynku komunalnego w Puszczykowie ul.
Nadwarciańskiej. Otwarcie ofert nastąpiło 16 marca br. i obecnie trwa ich weryfikacja.
Kosztorys budowy przygotowany przez miasto
opiewa na ok. 3,7 mln zł. Około 2,95 mln zł. będzie stanowiło dofinansowanie, które miasto pozyskało z Funduszu Dopłat w ramach realizacji
przez BGK rządowego programu budownictwa
komunalnego, reszta czyli ok. 750 tys. zł. będzie
pochodziła z budżetu Puszczykowa. (red)

Dwupiętrowy budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym, który powstanie w Puszczykowie;
źródło: Puszczykowo.pl

Budowa ulicy Lema
Trwa budowa ulicy Lema w Mosinie. Inwestycja warta ponad 8 mln zł ma zostać
sfinalizowana jeszcze tego lata.
Budowa ulicy Lema otrzymała dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 4 mln złotych.
Przedmiotem zamówienia, realizowanym przez firmę Nojan
z Grodziska Wielkopolskiego jest budowa chodników, zjazdów,
drogi rowerowej, jezdni, miejsc postojowych dla samochodów
osobowych i ciężarowych oraz zatok autobusowych. Inwestycja
obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej.
W założeniu budowa ulicy Lema ma zmniejszyć natężenie ruchu w centrum Mosiny, wyprowadzić tiry parkujące z ulicy Gałczyńskiego oraz ułatwić dotarcie do szkół dzieciom z osiedla nr
2 „Nowe Krosno” do szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Sowinieckiej. (red)

Celem budowy jest usprawnienie ruchu tirów oraz bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów

Trwa budowa ulicy Lema w Mosinie

Zakończenie budowy jest zaplanowane na lato tego roku
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„Pamiętajcie o ogrodach – czyli kultura schodzi pod strzechy”
Maj jako miesiąc w pełni rozkwitającej przyrody jest wiosennym przebudzeniem do życia towarzyskiego. Z okazji obchodów 60-lecia uzyskania praw miejskich przez Puszczykowo zaplanowano artystyczne wystawy w ogrodach mieszkańców Puszczykowa.
Hasło ,,Puszczykowo miasto ogród” jest dobrze znane mieszkańcem tej miejscowości oraz rozsławia ją jako miejsce pełne spokoju,
wytchnienia i pięknych terenów. Fundacja PARK postanowiła w takiej konwencji zorganizować wystawy artystyczne oraz koncerty
w lokalnych ogrodach.
– Zmęczeni długotrwałą pandemią, zamknięciem w domach tęsknimy do możliwości integracyjnych spotkań na świeżym powietrzu.
Taką okazję stwarza projekt „Pamiętajcie o ogrodach – czyli kultura schodzi pod strzechy”. Intencją realizatorów jest otwarcie się na
nową formę wydarzeń kulturalnych realizowanych w prywatnych
ogrodach mieszkańców Puszczykowa – pisze o projekcie Małgorzata Ornoch – Tabędzka, prezes Fundacji PARK.
Od 1 maja do 18 czerwca pięć puszczykowskich ogrodów zamieni
się na krótko w mini salony artystyczne. Wystawy i koncerty będą
odbywały się w majowe i czerwcowe weekendy:
1 maja, niedziela, godz. 16.00 – KONCERT POLSKO- UKRAINSKI,
ogród przy ul. Podleśnej 10,
14 maja, sobota, godz.17.00 – WYSTAWA ARTYSTYCZNYCH PRAC
RODZINY KRENZ ogród przy ul. Słowackiego 15,
29 maja, niedziela, godz. 18 – KONCERT WIOSENNY – Mipetraka –
Ogród Kultur i Tolerancji przy ulicy Fiedlera,
04 czerwca, sobota, godz.17.00 SALON LITERACKI – spotkanie
z twórczością Andrzeja Falkiewicza, ogród przy ul. Podleśnej 10,
18 czerwca, sobota, godz. 17.00 WYSTAWA MALARSTWA Zbigniewa
Cichockiego i przyjaciół, ogród ul. Żupańskiego 7.
W długi majowy weekend odbędzie się pierwszy z cyklu koncert,
który jest naszym ukłonem dla walczącej Ukrainy. Na program złożą
się utwory polskie i ukraińskie w wykonaniu p. Jaska Skowrońskiego – klawisze i Jurija Czerwińskiego – trąbka.
Więcej informacji na temat kolejnych wydarzeń będzie można znaleźć na profilu Fundacji PARK na portalu Facebook oraz na stronie
internetowej www.park.info.pl. (red)

Wystawa prac odbędzie się w puszczykowskich ogrodach

Jednym głosem z wolną Ukrainą
– XI Koncert UAM Charytatywnie
Wojna w Ukrainie wciąż trwa. Rosyjska agresja nie oszczędza nawet cywili. Na ulicach giną starsi
ludzie, mężczyźni, kobiety oraz dzieci, którym wojna odbiera najbliższych. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza 7 czerwca zaprasza na koncert, z którego dochód zostanie przekazany na pomoc ukraińskim dzieciom, w także sierotom znajdującym się w szpitalach.
W Auli Uniwersyteckiej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu rozbrzmią głosy znanych artystów, takich jak Małgorzata
Ostrowska, Czesław Mozil, Katarzyna Groniec, Swiernalis, Bianka
Szałaty oraz „Chór Pogłosy” i Orkiestra Kameralna UAM pod dyr.
Aleksandra Grefa.
Koncert uświetnią także wykładowcy UAM, którzy wystąpią w roli
artystów. Będą to: Dominika Narożna, Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk, Jędrzej Skrzypczak oraz Natalia Janowska.
Koncert zorganizowany przez Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej
i Społecznej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

ma na celu wsparcie ofiar w Ukrainie i stworzenie miejsca do spotkania dla ludzi solidaryzujących się z obywatelami Ukrainy.
Wejście na koncert jest możliwe po zakupie „cegiełki”, których liczba jest ograniczona. Wydarzenie oprócz muzycznych rytmów urozmaicą licytacje przedmiotów, takich jak prace Igora Morskiego. W
przekazaniu zebranego dochodu dla dzieci i sierot do ukraińskich
fundacji będzie pośredniczyć Stowarzyszenie Warto Razem. (red)
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Ulica Cyryla Ratajskiego w rejestrze zabytków
historycznego układu urbanistycznego
Ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie została wpisana do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Obszar jest fragmentem średniowiecznego traktu handlowego. Obecnie znajduje się tutaj zabytkowa dzielnica willowa, położona nad malowniczym terenem nadwarciańskim.
Historyczny układ urbanistyczny
Ulica Cyryla Ratajskiego, znajdująca się we wschodniej części
miasta, na odcinku w granicach objętych wpisem do rejestru
jest fragmentem średniowiecznego traktu handlowego z Poznania do Głogowa i Wrocławia, utrwalonego w XIII. Dawny
trakt, a następnie droga wiejska, stała się ulicą willową położoną
nad malowniczym terenem nadwarciańskim, przy której wzniesiono okazałe i interesujące pod względem architektonicznym
zabudowania, reprezentujące różne style architektoniczne.
Ulica biegnie z północy na południe, równolegle do brzegu Warty. Posesje po wschodniej stronie ulicy położone są na wysokiej
malowniczej skarpie, opadającej na wschód w kierunku rzeki.
Na przełomie XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym w wyniku kształtowania się nowej koncepcji Puszczykówka jako ekskluzywnego letniska, na skarpie rzecznej oraz
w obrębie ulicy Cyryla Ratajskiego powstała zabudowa willowa,
wśród zieleni ogrodów zakładanych wokół domów. Powstało
wówczas wiele restauracji, pensjonatów stanowiących bazę
turystyki podmiejskiej. Zabudowa ulicy Ratajskiego z początku
XX w., podobnie jak innych ulic Puszczykowa i Puszczykówka,
realizuje koncepcję miasta-ogrodu, zgodną z myślą Ebenezera
Howarda („Garden cities of Tmorrow" z 1898 r.), czy architektów
Williama Morrisa i Hermana Muthesiusa.
Historyczna zabudowa - wille wraz z budynkami służebnymi
w zespołach willowych, są świadkami myśli architektonicznej
tego czasu oraz jej stosunku do kształtowania przestrzeni. Zabytkowa zabudowa ulicy Ratajskiego cenna jest również jako
świadectwo bogatego kontekstu społecznego i politycznego
czasu, w którym powstawała i była eksploatowana, z jednej strony prezentując tzw. gust niemiecki (domy wzniesione w tradycji
ruchu Heimatschutz), z drugiej odważny odpór społeczności
polskiej (styl dworkowy, styl krajowy).
W kartach historii Puszczykowa już w 1757 roku pojawia nazwa
Puszczykówka położonego w pobliżu szesnastowiecznego młyna nad Wartą, który zlokalizowany był właśnie przy ulicy Cyryla
Ratajskiego. Prawdopodobnie młyn leżał nad Wartą u wylotu dzisiejszej ulicy Cyryla Ratajskiego: do młyna przynależały
grunty leżące wzdłuż dróg do Trzebawia (dzisiejsza Dworcowa),
Czarnokurza (dzisiejsza 3 Maja), nad drogą wiodącą od młyna
ku wsi Puszczykowo.
W historii tej, obecnie zabytkowej ulicy, pojawia się nazwisko
Władysława Tomaszewskiego (1865-1914), który był bankowcem, ekonomistą, działaczem gospodarczym i dyrektorem
Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Jako jeden
z pierwszych zbudował w 1897 r. dom przy dzisiejszej ulicy
Cyryla Ratajskiego, stając się tym samym prekursorem budownictwa letniskowego w tym rejonie. Na swojej posesji Władysław Tomaszewski, wraz z żoną Anielą, ufundował figurę Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, którą poświęcił ksiądz oficjał Edmund
Dalbor, późniejszy pierwszy prymas niepodległej Polski. Figura
została poświęcona 15 lipca 1910 r. w dniu 500. rocznicy Bitwy
pod Grunwaldem, co było aktem patriotyzmu i odwagi wobec
trwającej germanizacji obszarów zaboru pruskiego.

Dom Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie wraz tablicą pamiątkową

Wpis do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego
W 2019 roku Urząd Miejski w Puszczykowie otrzymał od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru
zabytków. W celu ustalenia rozmiaru i jakości zachowanych
zasobów dziedzictwa kulturowego Puszczykowa, konserwator
zlecił wykonanie Studium historyczno-urbanistycznego układu przestrzennego Puszczykowa. We wniosku wytypowano
fragment ulicy Cyryla Ratajskiego wraz z najcenniejszymi pod
względem historycznym i zabytkowym willami wraz z towarzyszącą zabudową służebną, ogrodami oraz zabytkową zielenią.
Pismem z dnia 4.04.2018 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poprosił Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo, z którego oficjalnie wpłynął wniosek, o zajęcie stanowiska
w sprawie zmiany proponowanego zakresu ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego Puszczykowa, to jest ograniczenia jej do fragmentu ulicy Ratajskiego, zgodnie z założeniami Studium historyczno-urbanistycznego. Stowarzyszenie
pismem z dnia 6.05.2019 r. pozytywnie odniosło się do proponowanego przedmiotu ochrony konserwatorskiej, podtrzymując swój wniosek o wpis historycznego układu urbanistycznego
Puszczykowa do rejestru zabytków - w granicach określonych
w opracowaniu (fragment ulicy Ratajskiego).
Jakiś czas później Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa,
wniósł o wyłączenie z postępowania pasa drogowego powiatowej drogi publicznej, pozostającej w jego zarządzie, argumentując, że wpis do rejestru zabytków utrudni efektywne zarządzanie drogą. Burmistrz zadeklarował ze swojej strony możliwość
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy
Ratajskiego, co zapewni ochronę zabytkowego obszaru z uwagi
na współuczestniczenie konserwatora zabytków w procedurze
planistycznej. Burmistrz wskazał również, że na terenie podlegającym planowanemu wpisowi do rejestru zabytków układu
urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego znajdują się już nieruchomości wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, co skutkuje objęciem ich „podwójną ochroną konserwatorską" oraz
wniósł o ich wyłączenie z postępowania.
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W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie było podstaw do takich obaw, czego jak stwierdził
dowodem jest funkcjonowanie wielu miast na terenie Wielkopolski, o układach urbanistycznych wpisanych do rejestru
zabytków, gdzie zarządzanie pasami drogowymi przebiega
bezproblemowo. Żądanie wyłączenia obiektów indywidualnie
wpisanych do rejestru zabytków uznał więc za bezzasadne.
Ostateczny zakres ochrony konserwatorskiej znajduje się na poniższej mapie:
Przedmiotem ochrony konserwatorskiej podlega układ drożny,
parcelacja, historyczna zabudowa willowa wraz z budynkami słu-

żebnymi, najstarszy drzewostan, historyczna mała architektura.
Zachowany stosunkowo jednorodny, malowniczy zespół przestrzenny ulicy Ratajskiego w Puszczykowie jest wyjątkowy pod
względem stylistycznym i historycznym. Puszczykowo jako podpoznańskie letnisko znane jest w całym kraju na równi z podwarszawskimi miejscowościami wypoczynkowymi. Ulica na
odcinku objętym wpisem do rejestru zabytków, stanowiącym
fragment średniowiecznego traktu handlowego, jest cennym
świadectwem trwałości sieci drożnej, niezmiennej pomimo licznych przemian zachodzących w przestrzeni. Zachowanie drogi
w stanie niezmienionym ma istotne znaczenie kulturowe zarówno dla Puszczykowa, jak i dla całego regionu. (JB)

Willa na ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Mapa z zaznaczoną strefą ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego
w rejonie ulicy Ratajskiego

Dom W. Tomaszewskiego, widok od ul. Cyryla Ratajskiego

Ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Wiosenny widok na Wartę z ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie
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Z ziemi wołyńskiej do Wielkopolski
Wydarzenia Wiosny Ludów 1848 roku na terenach Ziemi Mosińskiej miały wielu naocznych świadków, jednak żaden z nich nie zostawił po sobie tak obszernych wspomnień, jak Zygmunt Szczęsny
Feliński. Późniejszy arcybiskup warszawski oraz święty Kościoła katolickiego nie jest mimo to dostatecznie znany na terenie Mosiny i okolic. Dobrym pretekstem do zmiany tego stanu rzeczy jest
przypadająca w tym roku 200 rocznica jego urodzin. Krótki pobyt Felińskiego w Mosinie na początku maja 1848 roku oraz jego ciekawe spostrzeżenia niech będą pretekstem do zastanowienia się
nad pewnymi niuansami związanymi z wydarzeniami Wiosny Ludów na terenie miasta.
Święty Zygmunt urodził się w 1822 roku
na Wołyniu, jednak koleje losu zaprowadziły go na studia do Paryża. Tam dowiedział się o trwającym patriotycznym
poruszeniu w Wielkim Księstwie Poznańskim i na początku kwietnia 1848 roku
wybrał się z kilkoma kolegami (w tym
z Juliuszem Słowackim) do Poznania.
Przyłączył się do stacjonującego w okolicach Górki oddziału kapitana Cypriana
Celińskiego, a drugiego maja brał udział
w bitwie pod Trzebawiem. Stamtąd wraz
z innymi powstańcami wyruszył w nocy
z 2 na 3 maja w kierunku Rogalina, w którym zlokalizowany był główny obóz
stacjonujących w okolicy powstańców
pod wodzą Włodzimierza Wilczyńskiego.
Wtedy też młody Zygmunt Szczęsny pod
osłoną nocy przechodził przez Mosinę.
Charakterystyczne jest to, że w swoich
obszernych i drobiazgowych „Pamiętnikach” nie zanotował nigdzie nazwy tego
miasta. Jednym z powodów tego stanu
rzeczy mógł być fakt, iż swoje wspomnienia spisał kilkadziesiąt lat później. Trudno
jednak nie zastanowić się nad faktem
pominięcia przez niego opisu wydarzeń,
które po latach obrosły w Mosinie grubą
warstwą legendy.
To właśnie w nocy z 2 na 3 maja na mosińskim rynku Jakub Krauthofer powołał
polskiego burmistrza Wojciecha Rosta
na miejsce pruskiego włodarza nazwiskiem Kulau. We wspomnieniach Felińskiego brak jednak najmniejszych nawet
odwołań do tego symbolicznego aktu
odbicia Mosiny z rąk pruskiego zaborcy.
Autor „Pamiętników” został mianowany porucznikiem strzelców i jak wynika
z pozostawionych przez niego zapisków,
był wtajemniczony w plany dowódców
podpoznańskiej partyzantki. Zastanawia
zatem to zagadkowe milczenie Zygmunta Szczęsnego na temat ogłaszanej przez
powstańców „Polski powstającej”. Rozwiązaniem tej pozornej zagadki może
być mająca gorzki smak goryczy prawda – proklamowana przez partyzantów
„Rzeczpospolita Polska” nie była wcale tak
szumnie rozpropagowana, jak sobie to
dzisiaj wyobrażamy. Nie było wszak żadnej „Rzeczpospolitej Mosińskiej”, a Mosina

nie uzyskała wtedy statusu miasta stołecznego. Te późniejsze dopowiedzenia,
trącająca nieco lokalną megalomanią,
mało mają wspólnego z prawdą, czego
dowodem są spostrzeżenia późniejszego Świętego. Zobrazujmy ten stan rzeczy
prostym przykładem: pojmani przez powstańców dnia 2 maja 1848 roku pruscy
oficerowie zostali wypuszczeni na wolność po złożeniu przysięgi, że nie będą
walczyć przeciwko „Rzeczpospolitej Polskiej”, co do wiadomości podała lokalna
prasa wychodząca w tym okresie. Sam Feliński zanotował z kolei, iż kapitan Cyprian
Celiński „od oficerów wziął słowo honoru,
że w ciągu tej kompani z Polakami bić się
nie będą (…) do Poznania odjechać im pozwolił”. Zauważmy, że w swojej relacji nie
odwoływał się do sformułowania „Rzeczpospolita Polska”, której proklamowanie
było swoistym znakiem rozpoznawczym
stacjonujących w okolicy powstańców.
Czy pominięcie przez niego tak znaczącego, wydawało by się, kontekstu tych
wydarzeń można tłumaczyć niepamięcią
notującego te słowa kilkadziesiąt lat później Felińskiego?
W zasadzie można by potraktować przytoczoną wątpliwość jako pytanie retoryczne, jednak na szczęście pochodzący
z Wołynia porucznik strzelców pozostawił po sobie całą masę listów. Wśród jego
korespondencji odnajdziemy wiadomość
wysłaną dnia 15 października 1848 roku
do Jana Koźmiana, w której młody Zygmunt podzielił się swoimi krótkimi spostrzeżeniami na temat Wiosny Ludów na
podpoznańskich terenach. Relacjonował
on co następuje: „przyłączyłem się (…)
do partii partyzantów, która po tygodniowym błąkaniu się po lasach i kilku nieznacznych bitwach w rozsypkę poszła”.
Znowu ani śladu opisów wskrzeszanej
„Rzeczpospolitej Polskiej” czy ogłaszaniu
stolicy Polski w Mosinie – zamiast tego
znajdziemy kolejne gorzkie słowa o „błąkaniu się po lasach”. Feliński pisał te słowa zaledwie 5 miesięcy po zakończeniu
poznańskiego powstania, stąd trudno
tłumaczyć rzekome braki w jego relacji
krótkotrwałą amnezją czy popowstańczą
traumą. Nie miał on ponadto żadnego

Zygmunt Szczęsny Feliński jako porucznik strzelców
w 1848 roku. Rys. Roman Czeski

interesu w tym, by pewne fakty zataić
– w tamtym okresie na terenie Prus nie
obowiązywała cenzura, w związku z czym
mógł on swobodnie pisać to, co mu leżało na sercu. Feliński nie uległ zatem „kultowi politycznego frazesu”, tylko starał się
powstanie opisywać z umiarem i ostrożnością cechującą rzetelnego kronikarza.
Ten komentarz przez przemilczenie to
także dowód na pewne otrzeźwienie porucznika strzelców – szybko zrozumiał, że
prowadzona w 1848 walka z zaborcą nie
miała szans powodzenia i była w zasadzie
z góry skazana na porażkę.
Co spowodowało, że Zygmunt Szczęsny
nie zdecydował się jednak na opisanie
zajęcia Mosiny przez grupę około 150
powstańców? Wydarzenia te odcisnęły
się przecież piętnem na historii miasta,
czego dowodem były zeznania naocznych świadków tych wydarzeń. Odpowiedź wydaję się być dosyć prozaiczna:
Feliński nie opisał tych wydarzeń, ponieważ najzwyczajniej na świecie w nich nie
uczestniczył. Z kontekstu historycznego
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wynika, że maszerował on razem z oddziałem kapitana Celińskiego, a na wysokości Mosiny odłączył się od nich oddział
oficera Kamienieckiego, który następnie
zajął Mosinę. Biorąc pod uwagę ówczesny rozkład dróg, partyzanci musieli maszerować z Górki trasą wiodącą traktem
nad Jeziorem Góreckim, po czym przez
Pożegowo udali się w kierunku dzisiejszej
ulicy Krotowskiego, skąd odbić musieli na
Szosę Poznańską i tam udać się w kierunku Rogalina. Główny korpus maszerujących, wśród których był i nasz porucznik
strzelców, przeszedł zatem przez Mosinę

jej ówczesnymi obrzeżami. Nie jest wykluczone, że podobną trasę obrał Feliński,
kiedy dnia 10 maja udał się z Rogalina w
kierunku Konarzewa. Opis jego kilkudniowego pobytu na prawym brzegu Warty
to wspaniałe pole do dalszych rozważań,
jednak przekroczyły by one znacznie objętość niniejszego wywodu, a kto wie, czy
i nawet majowego wydania „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”. Na tym zatem
poprzestańmy.
Historia pobytu Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego na terenie Wielkopolski wio-

sną 1848 roku to fascynujący zapis wielu
przeżyć tego niezwykłego człowieka, jednak wydarzenia te do dzisiaj nie wyryły się
w pamięci mieszkańców podpoznańskim
miast i wsi. Z okazji 200 rocznicy jego urodzin pracujemy jednak nad tym, żeby stan
ten nieco odmienić. Jednym ze sposobów
na to będzie wyznaczenie, oznakowanie i
rozpropagowanie wielkopolskiego szlaku
Świętego, o czym w szczegółach postaram się w Państwu opowiedzieć w następnym wydaniu „Gazety”.
Wojciech Czeski

Historia rodziny Hoffów w centrum uroczystości w Forcie VII
6 kwietnia w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Forcie VII w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja miesiąca pamięci narodowej. Nasza redakcja miała w tegorocznych uroczystościach spory udział.
W ubiegłym miesiącu kustosz Fortu VII zwrócił się do redakcji z
propozycją współpracy, związanej z rozpoczynającym się miesiącem pamięci. Co roku na uroczystościach upamiętniana jest
postać, bezpośrednio związana z poznańskim miejscem kaźni.
W tym roku postanowiono opowiedzieć o bohaterze zbiorowym
– rodzinie Hoffów z Rogalinka. Rybak wraz z żoną i piątką dzieci
dał schronienie zbiegłym jeńcom brytyjskim, ukrywając ich przed
gestapo. Jako redakcja mieliśmy przyjemność zebrać informacje
na temat tej niezwykłej historii zwyczajnej rodziny, która jest niezwykle adekwatna do aktualnej sytuacji w Polsce. Całą historię
możecie przeczytać w poprzednim numerze naszej Gazety.
W uroczystościach, poza licznymi reprezentacjami szkół i władz,
w tym mosińskimi, licznie wstawiła się rodzina Hoffów, co nadało
uroczystości wyjątkowy, wzruszający charakter. Bolesną historię
swoich dziadków przestawił Henryk Hoffa.

Tego samego dnia w programie „Wielkopolska warta Poznania”
na TVP3 Poznań wystąpiła nasza redakcyjna koleżanka, Weronika Zwierzchowska, która przedstawiła widzom fragment historii
rodziny Hoffów. (MZ)

Uroczystości w Forcie VII

Wspomnienie Zbigniewa Nowaka 1932 - 2022
Zbigniew Nowak był długoletnim zawodnikiem MKS Mosina. Starsi kibice pamiętają jego wspaniałe umiejętności strzeleckie. Wraz z nieżyjącym bratem Kazimierzem występował w drużynie, która
w 1955 roku awansowała do III ligi. Należy wspomnieć, że był to najlepszy okres świetności klubu.
Często bywał na meczach mistrzowskich.
Pasją Zbigniewa było wędkarstwo. Można
go było spotkać, jak przechodząc obok
stadionu kierował się w stronę Kanału Mosińskiego, trzymając swe wędziska. Są to
częste wspomnienia Bronka Kołodzieja, w
końcu była to ich wspólna pasja.
Zarząd klubu KS 1920 Mosina wraz z działaczami, trenerami, zawodnikami składa
serdeczne wyrazy współczucia najbliższej
rodzinie. Dziękuje również Panu Bogda-

nowi Robakowskiemu, byłemu burmistrzowi Mosiny, Panu Tomikowskiemu,
kierownikowi Swarzędzkiej Fabryki Mebli,
Andrzejowi Bilskiemu, byłemu wiceprezesowi klubu 1920 Mosina, Mieczysławowi
Zwierzchowskiemu, byłemu piłkarzowi
MKS Mosina.
były piłkarz MKS Mosina
Stanisław Dorosiński
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Mosińscy piłkarze sprawiają zawód (KLASA OKRĘGOWA)
Nie tak wyobrażali sobie kibice i sympatycy klubu 1920 Mosina
początek rozgrywek w rundzie wiosennej w wykonaniu swojego
zespołu, występującego w klasie okręgowej. Póki co, mosinianie
rozegrali już 5 meczów i zdobyli zaledwie 1 punkt. Ulegli na własnym boisku GKS-owi Żerków – 0:1, Polonii Poznań – 1:2, i Clescevii Kleszczewo – 0:1. Zremisowali z Lechitą Kłecko – 1:1 oraz przegrali na wyjeździe z liderem – Unią Swarzędz – 0:4. Oczywiście to
jeszcze nie jest alarm ale przydałaby się jakaś zdobycz punktowa,
żeby oddalić się od strefy spadkowej – a jeszcze lepiej – umocnić
w środkowej strefie tabeli.
Władysław Szczepaniak

Las Puszczykowo vs Luboński KS (A KLASA)
W pierwszym spotkaniu rundy wiosennej Las Puszczykowo przegrał na wyjeździe z KS Fałkowo
0:1. Następnie puszczykowska drużyna podejmowała sąsiada zza miedzy – Luboński KS. W tym
prestiżowym meczu zmierzyli się nie tylko zawodnicy obu zespołów ale również trenerzy –
Sebastian Maćkowski (Las Puszczykowo) i Marek Wilczyński (LKS), którzy jeszcze niedawno byli
razem szkoleniowcami w lubońskim klubie.
Spotkanie było dosyć interesujące, a 37.
minuta okazała się bardzo szczęśliwa dla
gości którzy po zdobytej przez Michała
Korgulę bramce, wyszli na prowadzenie,
co pozwoliło im zejść na przerwę z jednobramkową przewagą. W 70. minucie drugiej połowy Filip Bąkowski zdobył wyrównującego gola dla gospodarzy na 1:1 i od
tego momentu spotkanie nabrało jeszcze
większego tempa. W doliczonym czasie
(94 min.) arbiter podyktował rzut karny
dla gospodarzy, jednak zawodnik Lasu nie
wykorzystał świetnej okazji i po jego uderzeniu piłka trafiła w słupek. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się sprawiedliwym
remisem.
Po meczu trenerzy podsumowali przebieg
spotkania Trener Lasu Puszczykowo – Sebastian Maćkowski: „Pierwsza połowa w
naszym wykonaniu była bardzo nerwowa. Mieliśmy problem ze stworzeniem
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20
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Trener Lubońskiego KS-u Marek Wilczyński: „Mecz bez historii, z małą liczbą podbramkowych sytuacji. Obie drużyny były
bardziej skupione na defensywie niż na
atakowaniu przeciwnika. Wynik sprawiedliwy, choć w końcówce meczu mogliśmy
przegrać”.
Władysław Szczepaniak

Klasa A Proton 2021/2022
grupa wielkopolska IV

Klasa Okręgowa Red Box 2021/2022
grupa wielkopolska III
1. Kłos Zaniemyśl
2, Polonia II Środa
3. LZS Cielcza
4. Lider Swarzędz
5. Avia Kamionki
6. Polonia Poznań
7. UKS Śrem
8. GKS Żerków
9. Lechita Kłecko
10. Jarota II Witaszyce
11. 1920 Mosina
12. Suchary Suchy Las
13. Clescevia Kleszczewo
14. Lotnik 1997 Poznań
15. Orkan Jarosławiec
16. Płomień Nekla

sytuacji podbramkowych, tak naprawdę
uderzenie Bartka Graszy z rzutu wolnego
było największym zagrożeniem dla przeciwnika. Zespół z Lubonia czekał na okazje do kontrataków i stałe fragmenty gry.
Po jednym z nich strzelił bramkę. Jestem
zadowolony z reakcji mojego zespołu w
drugiej części spotkania. Z minuty na minutę prezentowaliśmy się coraz lepiej, co
udokumentowaliśmy zdobyciem bramki
wyrównującej. Mieliśmy jeszcze okazję na
przechylenie szali zwycięstwa na naszą
korzyść, niestety, szczęście w tym dniu nie
było naszym sprzymierzeńcem. Bardzo
pozytywny impuls dali zawodnicy którzy
weszli na boisko z ławki rezerwowych –
Hubert Kowalkiewicz oraz Janek Potocki,
których dwójkowa akcja doprowadziła do
rzutu karnego. Niestety nie udało się go
wykorzystać, przez co musimy zadowolić
się jednym punktem i zwycięstwa szukać
w kolejnych meczach.

66:22
53:28
55:28
48:30
56:42
40:37
42:27
22:31
28:35
41:54
28:37
36:45
26:43
40:68
28:56
21:47

1. Szturm Junikowo Poznań
2. Pogoń Książ Wielkopolski
3. Warta Pyzdry
4. KSGB Manieczki
5. KS Fałkowo
6. WKS Owieczki
7. Luboński KS
8. Maratończyk Brzeźno
9. Piast Łubowo
10. Orlik Miłosław
11. Koziołek Poznań
12. Las Puszczykowo
(W.S.)

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

28
26
25
25
23
18
16
15
14
13
6
5

45:13
38:17
34:22
29:23
26:20
21:22
20:25
16:29
15:21
21:32
8:32
10:27

-------- R E K L A M A -------LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół.
Prowadzą instruktorzy
PZSzach.

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

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

Kontakt:

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Mosina, ul. Strzelecka 82

tel. 535-535-916

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery
Żaluzje, Verticale,
Plisy, Roletki materiałowe

(J050)

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

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25

BIURO OGŁOSZEŃ

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

Sprzedaż - Montaż - Serwis

Pracownia
krawiecka

e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

MA016

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

roletydudzik@onet.pl
601 775 420

61 817 18 39

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

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

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

www.bksc.pl

(P023)

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

(J043)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

FOTOWOLTAIKA
!

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

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

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

INDYWIDUALNE PROJEKTY
BUDOWLANE
ADAPTACJE
INWENTARYZACJE

DZIAŁAMY NA CAŁYM
TERENIE WIELKOPOLSKI

tel. Adam: 792 656 383

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

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni
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ElegantoMani!
Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 8
62-040 Puszczykowo

SKUP

(WYSOKIE CENY)
@elegantomanii

793 411 811

i

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
POMPY DO BETONU

ODZIEŻ

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

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

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

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

UL. CZECHOSŁOWACK A 52

+ 4 8 7 9 4 59 3 7 7 7

P OZ N A Ń DĘ B I EC

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

O D M A RC A D O W R Z E Ś N I A
Z A P R A S Z A M Y RÓ W N I E Ż W NIEDZIELE W GODZ . 10 -14

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

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349

(J028)

Ja i moje
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
pieniądze

(J032)

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

JAN RYGLEWICZ
Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

dr Małgorzata Wójcik

TEL. 663 595 858

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

BIURO OGŁOSZEŃ

www.ﬁzjo-osteo.pl

ulica Biedrzyckiego 18, Poznań

(J023)

(J035

tel. 502 439 875

(P008)

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

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

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. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

(J041)

(J038)

www.wirbus.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J026)

(P011)

PRZEWÓZ OSÓB

34
Autoryzowany
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,
Zastępca redaktor naczelnej: Weronika Zwierzchowska. Współpraca: Paulina Korytowska,
Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa
Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet, 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
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SZKOŁA PODSTAWOWA
Puszczykowo ul. Poznańska 47
Tel. 881 601 007
collegiumartes@wp.pl

• ośmioletnia Szkoła Podstawowa
• realizuje program zgodny z MEN
• dodatkowe zajęcia językowe i artystyczne
• małoliczne grupy
• całoroczna rekrutacja
• przyjmujemy dzieci:
5 letnie do ,,Przedszkółki”
6 letnie do ,,Zerówki”
do klas 1,2,3
do Edukacji Domowej

zatrudnię
pracownika

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

INSTALACJE

 WODNO
KANALIZACYJNE
INSTALACJE

OFERUJEMY

ﬁranki, zasłony,
rolety rzymskie,
konfekcja stołowa,
haft komputerowy

 ODKURZACZE
CENTRALNE
 SYSTEMY
KLIMATYZACJI
 SYSTEMY
REKUPERACJI
 POMPY
CIEPŁA

Luboń, ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)

tel. 888 703 992

WYKONUJEMY

 CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

DekorMania

www.dekormania-ﬁranki.pl

www.topvac.pl

509 834 814

HASŁO:

Top Vac

MA018

RABAT 10%

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 604 27 27 27

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

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

