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Zwykle wolimy o tej porze roku cieszyć się 
słońcem i  ciepłem. Niestety, niepokojąca 
susza, liczne pożary lasów i  niski poziom 
rzek powoduje, że cieszymy się, składając 
dla Was czerwcowy numer naszej gazety, 
z padającego deszczu za oknem.

Tematem numeru jest historia pewnej 
drogi, która miała być budowana przed 
wieloma laty, a do dziś śladu po niej nie 
ma. Legendarna już „czerwonka”, bo to 
o niej mowa, miała być odciążeniem ru-
chu w centrum Mosiny. Jednak trudności 
z procedowaniem uniemożliwiają budo-
wę obwodnicy od 20 lat, a  mieszkańcy 
stoją w  coraz większych korkach, zasta-
nawiając się: ile to jeszcze potrwa?

Niezwykle ważnym dla nas tematem 
w  tym numerze jest historia Przemka, 
który od 24 lutego był na Ukrainie już 
osiem razy, zawożąc niezbędne rzeczy 
potrzebującym, a  przywożąc do Polski 
kobiety i  dzieci. Pojechałby kolejny raz, 
ale nie ma czego zawozić: własne zasoby 
się wyczerpały, a zbiórki stanęły w miej-
scu. Nie wyhamowały, a  zatrzymały się: 
jako społeczeństwo zmęczyliśmy się 
pomaganiem. Nasi rozmówcy przeko-
nują jednak, że pomoc jest potrzebna 
na dwóch frontach: ludziom, którym po-
magamy na miejscu, ale także za granicą, 
gdzie z dnia na dzień coraz trudniej jest 
zapewnić podstawowe produkty, nie-
zbędne do przeżycia. Inflacja doskwiera 
nam wszystkim, ale wystarczą małe, nie-
zauważalne dla naszego portfela gesty, 
żeby pomóc tym, którzy nie mają nic.

Zapraszamy także do zapoznania się z ar-
tykułem Wojciecha Czeskiego, który zapra-
sza nas na wędrówkę. Mieszkańcy Mosiny 

prawdopodobnie zauważyli już tajemni-
cze znaki w kształcie litery „F”, namalowa-
ne na przydrożnych słupach i  drzewach 
na terenie gminy - to Wielkopolski szlak 
Świętego Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego. Nasz redakcyjny historyk jest po-
mysłodawcą, twórcą i  realizatorem tego 
wielkiego przedsięwzięcia.

Kontynuujemy także historię rogaliń-
skich rodzin, które pomagały zbiegłym 
Anglikom w  trakcie wojny: w  tym nu-

merze przedstawiamy rodzinę Juchacz. 
Zapraszamy także do fotorelacji z imprez 
plenerowych. Robimy to szczególnie 
chętnie, od kiedy drukujemy dla Was całą 
gazetę w kolorze!

Dobrego startu w lato!

W imieniu zespołu redakcyjnego

 Magdalena Zgrzeba 

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

- Słyszałam, że podobno w  tym wszystkim chodzi o  Napoleona, 
tak? Dobrze mówię? W każdym razie słyszałam coś kiedyś o kraw-
cu, który uszył mu nowy mundur. Tak przynajmniej mówią, ale jak 
można uszyć stary mundur, tego nie wiem (ha, ha, ha). Tak na po-

ważnie, kiedy wszystko było gotowe, czyli zapięte na ostatni guzik, 
wtedy z  jego otoczenia ktoś zauważył i zapytał się, kto uszył ten 
wspaniały strój, taki elegancki podobno, a wtajemniczony żołnierz 
odparł, że w Mosinie i w  ten sposób zaczęto mówić o elegancie 
z Mosiny. Widać musiał być z  tego krawca znakomity fachowiec, 
skoro potrafił sprostać takiemu zadaniu, prawda, w końcu to był 
przecież cesarz francuski, nie byle kto i  pewnie nie jednemu by 
się igła złamała z  nerwów i  tremy przy takim zamówieniu. Takie 
zdarzenie oczywiście szybko rozniosło się po okolicy i  z  czasem 
powstało tutaj dużo innych firm krawieckich, które starały się kon-
tynuować tradycje z pokolenia na pokolenie. A tak odbiegając już 
od tych dywagacji historycznych muszę panu powiedzieć, że samo 
powiedzenie jest szalenie sympatyczne i pośród moich znajomych 
funkcjonuje jako żart o pozytywnym odczuciu. To tyle.

 Roman Czeski

13.03.2013 – pani nauczycielka w Szkole Specjalnej w Mosinie:
Kącik eleganta z Mosiny, część 114

Warta w Rogalinie.
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- Pierwszy wyjazd na Ukrainę zaliczyłem już 24 lutego, granicę prze-
kraczałem w  nocy, jeszcze przed zakończeniem pierwszej doby 
wojny – opowiada Przemysław Demuth, właściciel firmy budowla-
nej. - Wiozłem żonę jednego z moich pracowników, która jechała 
po dzieci na Ukrainę. Nie chciałem sam przekraczać granicy, nie 
wiedząc, jak to wygląda na miejscu i  czego się spodziewać – tłu-
maczy Przemek. Przekroczenie granicy przez Polaka, z ukraińskimi 
dziećmi na siedzeniach busa mogło być różnie odebrane podczas 
kontroli, szczególnie, że nie są rodziną. Przemek opowiada, że na 
granicy, na powrocie, stali ponad 30 godzin. - Ale nie 70, jak inni, i to 
tylko zasługa polskich tablic i polskiego paszportu w ręce. Już wte-
dy pojawiły się blok-posty, punkty kontrolne z żołnierzami, w każ-
dej wiosce po drodze. Polskie auta były wyciągane z kolejek i do 
granicy dojeżdżały pierwsze.

Przemek przez dwa miesiące był na Ukrainie 7 razy. W  chwili od-
dawania tego numeru do druku, dostałam wiadomość: „Jednak 
trafił się kurs! Dom dziecka w Iwano-Frankiwsku, gdzie relokowali 
dzieciaki z Mariupola. Wieczorem wyjazd. 8 raz”. Na zdjęciu widać 
zapakowany niemal pod dach bus z kartonami ubranek, środków 
czystości, pieluch i  jedzenia. Wszystkie wyjazdy Przemka były 
w  zbliżone lokalizacje: w  okolice wspomnianego Iwano-Frankiw-
ska, bo stamtąd pochodzą rodziny jego pracowników z  Ukrainy, 
którzy pracują już u  niego 6 lat. Pierwsze trzy wyjazdy to busy 
pełne towaru, nie pochodzącego ze zbiórek, tylko z  jego własne-
go portfela. - Wiedziałem od nich dokładnie co potrzeba, bez akcji 
zawożenia czegokolwiek, tylko realizowania faktycznych potrzeb 
w  konkretnym miejscu. Miałem informację od chłopaków, będą-
cych na miejscu, że szykują miejsce w  gimnazjum do dzieciaków 
ze wschodu, z domu dziecka. Kiedy przyjechali na miejsce, wszyst-
ko było już gotowe: łóżka, materace, podstawowe wyposażenie 
i produkty – Przemek mówi o tym wszystkim w taki sposób, jakby 
te wyjazdy na Ukrainę nie były niczym nadzwyczajnym. - Zawozi-
łem produkty żywnościowe, leki, opatrunki. Pełny bus. Rozładunek 
i powrót do granicy. Ale nie na pusto, tylko do pełna z kobietami 
i dziećmi. W sumie przewiozłem ponad 60 osób, najmłodszy pasa-
żer miał dwa miesiące.

Pytam, czy gdyby nie powiązanie z  Ukrainą przez pracowników, 
to jeździłby z pomocą? - To jest pytanie bez odpowiedzi – uśmie-
cha się i rozkłada ręce. - Na pewno nie jechałbym pierwszego dnia, 
tylko siedział przed telewizorem i patrzył, co się dzieje. Jak prawie 
wszyscy. Córki nie były zadowolone z moich wyjazdów, ale wiedzia-
ły, że cokolwiek powiedzą, i  tak pojadę. Poszło dużo prywatnych 
pieniędzy, więc trzeba wrócić do pracy, odrobić. Moje zasoby się 
skończyły. Przyhamowało też zbieranie. Wojna nam spowszedniała.

Niestety, zbiórki żywności i  produktów higienicznych ograniczyły 
się w zasadzie do zera. - Rzuciliśmy temat zbiórki na stronę mosina.
pl i nasze social media: nie było żadnego odzewu. Żadnego – mówi 
Piotr Demuth z MOK-u. - Nie prosiliśmy o wymyślne rzeczy, tylko 
o podstawowe produkty: konserwy, kasze, artykuły higieniczne dla 
kobiet. Ludzie mają ograniczone środki i  możliwości. Były tłumy 
wolontariuszy, pracujący od rana do nocy. Teraz nie ma nikogo. Mi-
nęły niespełna 3 miesiące! A potrzebujący nadal przychodzą, szu-
kają pomocy – dodaje Piotr.

- W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, wystarczyłoby, że każdy dał-
by od siebie minimalnie: jedną paczkę kaszy i  jedną puszkę kon-
serw na tydzień – dodaje Przemek. - To ci budżetu nie zrujnuje, ale 
potrzebujemy nie pięciu, ale pięćdziesięciu takich „ktosiów”, którzy 

dorzucą „trochę”. Nie jeździłem w rejony walk. Jeździłem tu, gdzie 
jest względny spokój, ale są ogromne potrzeby: przez brak dostaw, 
pracy, powołanie do wojska. Ogólnopolskie media wysyłają bardzo 
niedobry sygnał: już wracają do siebie, już jest dobrze. A ta pomoc 
jest nadal potrzebna.

Sytuacja za granicą to jedno morze potrzeb. Drugie mamy tu, na 
miejscu. - Towaru nie ma, bo ludziom skończyły się zasoby, i wcale 
mnie to nie dziwi – mówi Marcin Zawartowski, koordynator maga-
zynu pomocy na Krasickiego. Spotykamy się po przeszło miesiącu 
w tym samym miejscu, pomiędzy kartonami na magazynie. Różni-
ce są spore: kartonów jest mniej niż wcześniej. Pomiędzy osoba-
mi sortującymi, porządkującymi tą przestrzeń słychać teraz język 
ukraiński, a nie polski. - Dziewczyny z naszych domów przychodzą 
tu organizować wszystko: pracują dla siebie i swoich rodaków. Sta-
ramy się, żeby pieniądze, które zarobią dorywczo dziewczyny, mo-
gły odkładać na własne mieszkanie, i  ten koszt życia był dla nich 
jak najmniejszy. Robią dyżury: jedna zostaje z  dziećmi, a  trzy czy 
cztery jadą pracować: sprzątają, malują płoty, ogarniają ogródki – 
podkreśla Marcin. - Potrzebowalibyśmy rowery, bo praca często jest 
w Żabinku, Krośnie czy Puszczykowie, a nie ma jak tam dojechać. 
Potrzebne byłyby też dodatkowe lekcje języka polskiego, bo jedna 
czy dwie w tygodniu to za mało, żeby móc podjąć stałą pracę, a nie 
jedynie drobne, dorywcze zajęcia.

W mediach ogólnokrajowych słyszymy, że wojna się od nas oddala, 
a Ukrainki wracają do domów. Jeśli mają do czego. Czy faktycznie tak 
jest? - Większość kobiet z okolic Kijowa albo już wróciła, albo szykuje 
się do wyjazdu. W ich miejsce, w zasadzie 1:1 przyjeżdżają kobiety 
z  dziećmi lub w  ciąży ze wschodu Ukrainy, z  Mariupola, Zaporoża. 

Zmęczyliśmy się pomaganiem
Czy zmniejszyły się potrzeby Ukraińców? - Nie, skończył się nasz zapał – odpowiada z goryczą Prze-
mek. - Jesteśmy krótkodystansowcami: dajemy z siebie wszystko na starcie, ale nie możemy dobiec 
do mety. A problemy się piętrzą.

Najnowszy, ósmy transport Przemka, do ukraińskiego domu dziecka.
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Bardzo dużo kobiet jest na końcu ciąży lub z noworodkami, nawet 
dwutygodniowymi. W  zasadzie nie ma dnia, żebym nie wydawał 
wózka, przewijaka, pieluch czy odzieży ciążowej – podkreśla z troską 
Marcin, pokazując regał oznaczony rysunkiem ciężarnej kobiety.

Kiedy wchodziłam na magazyn, pod jego drzwiami dwie dziew-
czynki, na oko dziesięcioletnie, jeździły wózkiem ze śpiącym dziec-
kiem. Po kilku minutach naszej rozmowy w  magazynie Marcin 
proponuje wyjście na zewnątrz: musi zobaczyć co u Antka, jego kil-
kumiesięcznego synka, który spał pod czujnym okiem ukraińskich 
dziewczyn. - Muszę zabierać go tu ze sobą do pomocy – śmieje się 
Marcin. Wszyscy muszą pracować, bo poza pomocą, trzeba przede 
wszystkim żyć. - Chciałem zamknąć ten magazyn: pracuje tu teraz 
tylko trzech Polaków oprócz mnie – mówi Marcin Zawartowski. - 
Wszyscy się wykończyli, są zmęczeni pomaganiem. Ja też. Ale gdy 
miałem zamykać, pod bramą pojawiły się nowe osoby. Z  siatką 
w  ręku: w  środku był cały ich dobytek. W  wieku moich rodziców. 
Poprosili o dwa kubki, dwa talerze, jakiekolwiek ubrania. Nie mo-
głem zamknąć, bo nie mógłbym z  tym żyć – dodaje ze szczerym 
wzruszeniem.

Stowarzyszenie Pomocni, założone przez Marcina w celu ułatwienia 
zbiórek i możliwości przejrzystego rozliczania się z każdej otrzyma-
nej złotówki, organizuje ostatnią przedwakacyjną zbiórkę w szko-
łach. - Najbardziej potrzebne jest wyposażenie kuchni i  ogólnie 
domu: garnki, patelnie, pościele, ręczniki. Artykuły higieniczne dla 
kobiet: to ogromny problem, bo tego nikt nie przynosi. Zabawki dla 
dzieci. Ludzie dostali puste mieszkania w  Mosinie, i  nie mają nic, 
same ściany. To już dla nich dużo, ale tak się nie da żyć. Wielu ma 
pracę, zaczynają zarabiać, i chcą tu zostać na dłużej. Trzeba ich po-
pchnąć, żeby nabrali wiatru.

Stowarzyszenie Pomocni trzeci miesiąc utrzymuje trzy domy pełne 
mieszkańców. - Lecimy z płatnościami z kieszeni własnej i sponso-
rów. Koszt miesięczny teraz, poza sezonem grzewczym, to około 7 
tysięcy. Na jeden dom. Czyli ponad 20 tysięcy miesięcznie, wszystko 
od darczyńców. Dziewczyny mieszkające w domach, dostają jeden 

ciepły posiłek dziennie z organizacji World Central Kitchen. Przywo-
żą nam codziennie z Poznania jedzenie, i także do zaprzyjaźnionych 
domów ze stowarzyszeniem w Krajkowie czy Żabnie. 250 ciepłych 
posiłków dziennie.

Mijają trzy miesiące od ataku Rosji na Ukrainę. Zaczynamy czerwiec. 
Żyjemy słońcem, latem, urlopem, wakacjami, odsuwając od siebie 
złe myśli i  czarne scenariusze. Czy w  tym naszym wygodnym ży-
ciu, znajdziemy miejsce na kupienie kilku puszek konserw? Mamy 
dwa fronty, na których małymi gestami moglibyśmy pomóc – tu, na 
miejscu, oraz tam, za naszą granicą. Tak, wszystkim nam zmniejszyły 
się zasoby w portfelu. Tak, wszystkich nas dotyka inflacja. Ale nadal 
mamy bezpieczne niebo nad głową, własny fotel i ulubiony kubek 
z kawą. Więc droga koleżanko, sąsiedzie, czy nieznajomy z interne-
tu: jeśli chcesz ponownie wygłosić tezę, że „dla naszych dzieci to nic, 
a dla ukraińskich wszystko za darmo”, i inne, podobne, przypomnij 
sobie, że życie jest przewrotne. A dobro wraca.

  Magdalena Zgrzeba

7 czerwca 2022 roku w Auli UAM przy ulicy 
Henryka Wieniawskiego 1 w Poznaniu o go-
dzinie 19 odbędzie się koncert, z  którego 
dochód zostanie przekazany Stowarzyszeniu 
Warto Razem. Bilety/cegiełki będą możliwe 
do uzyskania bezpośrednio przed koncer-

tem. Organizatorzy nie prowadzą sprzedaży, 
cegiełki zostaną rozdane, a wraz z ukraiński-
mi przyjaciółmi liczą na otwarte serca i daro-
wizny do puszek. W trakcie koncertu będzie 
można wylicytować grafiki Igora Morskiego, 
książki z  autografem Tabithy King, autorki 
takich dzieł, jak „Survivor” czy „Small World” 
oraz przedmioty od Premiera i  Marszałka 
Senatu. Zebrane pieniądze trafią do chorych 
i potrzebujących dzieci. 

Podczas koncertu wystąpią:

• Czesław Mozil

• Małgorzata Ostrowska

• Katarzyna Groniec

• Swiernalis

• Bianka Szalaty

• Chór Pogłosy pod dyrekcją J. Sykulskiej, 

• Orkiestra Kameralna UAM pod dyrekcją 
Aleksandra Greffa,

• Pracownicy UAM: Dominika Narożna, 
Jędrzej Skrzypczak, doktoranci: Małgorzata 
Tadeusz-Ciesielczyk i Natalia Janowska 
oraz studenci i przyjaciele uniwersytetu.

Już teraz wpłat można dokonywać na numer 
konta, które zostało stworzone specjalnie na po-
trzeby akcji: 33 1090 1463 0000 0001 5034 6042. 

Koncert zorganizowany przez Koło Nauko-
we 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. 
Spędźmy ten wieczór, śpiewając głosem wol-
ności razem dla Ukrainy. (WZ)

Jednym głosem z wolną Ukrainą
Ukraina zmaga się z  inwazją rosyjską od 24 lutego 2022 roku. Otworzyliśmy swoje serca 
i domy dla tych, którzy uciekli z ogarniętego kraju wojną do Polski. Niestety wiele chorych 
dzieci i sierot zostało w Ukrainie i potrzebują pomocy. Nie pozostawajmy obojętni na cierpie-
nie bezbronnych maluchów. 

Samochody w Ukrainie, oznaczone w ten sposób, mają ułatwiony przejazd.



6

Mosina obchodziła swoje dni
Dni Mosiny 2022 rozpoczęły się już w piątek 20 maja uroczystą Sesją Rady Miejskiej. Na mieszkańców 
czekało wiele atrakcji sportowych i muzycznych oraz artystycznych. Nie zabrakło strefy gastronomicz-
nej oraz wesołego miasteczka. 

Podczas piątkowej Sesji Rady Miejskiej w  MOKU-u  wręczono 
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Bogumile Meyerównej oraz 
przyznano zbiorowy medal Mosińskim Uczestnikom Powstań 
1918-1921. 
W  sobotę OSiR w  Mosinie zapraszał na maraton fitness „Pod 
Palmami”, a miłośnicy kajaków mogli wziąć udział w GIBaniu po 
kanale. W tym konkursie najlepsi okazali się:
I miejsce Bartosz Leśniewicz i Dawid Leśniewicz z czasem 1:23:11 
II miejsce Krzysztof Tyliński 1:27:12
III miejsce Aleksandra Prusimska i Michał Prusimski
O rozbujanie mosinian zadbała Orkiestra Dęta im. hm Antonie-
go Jerzaka, Seecret x Seba (ProjektRap), Maja Idkowiak z zespo-
łem, Cuda Niewidy oraz koncert muzyki poważnej, a  gwiazdą 
wieczoru był Andrzej Piaseczny. 
Na scenie swoje układy choreograficzne zaprezentowały forma-
cje takie, jak Mini Balet, Aktiv Mosina oraz pole dance Adrenali-
na Fitness. 
W  Galerii Sztuki w  Mosinie odbył się wernisaż wystawy histo-
rycznej „720 lat Miasta Mosina” oraz wernisaż malarstwa Marka 
Przybyła „Srebro, Rdza, Popiół i inne cykle malarskie”. 
Jak co roku, nie mogło zabraknąć Zawodów Wędkarskich, Tur-
nieju Szachowego, Turnieju Strzeleckiego, Rajdu Eleganta z Mo-
siny oraz Biegu na 5. 
Choć pogoda nie rozpieszczała, to wielu mieszkańców Gminy 
Mosina mogło znaleźć coś dla siebie. Atrakcje były dla najmłod-
szych, starszych i dorosłych. Wiele działo się na wodzie i na lą-
dzie. A  Mosina w  tych dniach była miejscem sportowym, mu-
zycznym i artystycznym. (red)

Dni Mosiny 2022 – scena na parkingu przy rynku w Mosinie.

Stoiska z zabawkami i słodyczami.

Strefa gastronomiczna.Mosiński rynek w czasie Dni Mosiny.
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Kronika OSP Puszczykowo

Gorące dyskusje wokół planu przebudowy 
ulicy Poznańskiej w Puszczykowie

Zawrzało na puszczykowskiej grupie na Facebook’u po dostarczeniu nowego numeru „Echa Puszczy-
kowa” do mieszkańców. Sprawą szeroko dyskutowaną jest plan modernizacji ulicy Poznańskiej.

Jak czytamy w  majowym numerze „Echa Puszczykowa”, starosta 
poznański wydał decyzję o zmianie organizacji ruchu na przeszło 
dwukilometrowej ulicy. Obowiązująca organizacja nie jest dosto-
sowana do aktualnych przepisów o ruchu drogowym: zbyt wąskie 
ścieżki rowerowe lub ich brak oraz rozmieszczenie miejsc postojo-
wych w  niedozwolonych miejscach. Jak argumentuje starostwo, 
korekta ulicy Poznańskiej jest niezbędna w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i  kierowców. W  odpo-
wiedzi na sugestie starosty, urząd wykonał koncepcję przebudowy 
ulicy, szczególnie na odcinku stanowiącym ścisłe centrum miasta.
Cały plan podzielony jest na etapy. Pierwszy z nich, od ulicy Pod-
leśnej do Różanej, zakłada stworzenie wyniesionego skrzyżowa-
nia na wysokości ulicy Podleśnej. Drugi, od Różanej do Klonowej, 
planowana jest budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wraz 
z odrębnym chodnikiem dla ruchu pieszego. Od Klonowej do Mio-
dowej ruch rowerowy ma zostać podzielony na dwie części, w za-
leżności od kierunku ruchu: dla jadących w kierunku centrum mia-
sta, ścieżka zostanie wykonana w  istniejącym pasie zieleni, obok 
chodnika, częściowo stanowiąc część wspólną dla rowerzystów 
i  pieszych. Dla ruchu w  kierunku stacji PKP wytyczony zostanie 
fragment jezdni dla rowerzystów. Na tym odcinku, w  celu spo-
wolnienia ruchu, mają powstać progi zwalniające wyspowe, tzw. 
poduszki berlińskie. Czwarty etap obejmuje fragment ulicy od 

Miodowej do Sosnowej: ma tu powstać pięć wyniesionych skrzy-
żowań, ruch rowerowy będzie puszczony jezdnią, bez wydzielone-
go pasa. Chodniki zostają w aktualnym położeniu, z ewentualnym 
poszerzeniem. Ostatni etap obejmuje ulicę Poznańską od Sosno-
wej do ronda przy cmentarzu: chodnik po wschodniej stronie zo-
staje bez zmian, natomiast po zachodniej stronie wybudowana 
zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Dodatkowo przy ulicy 
Ogrodowej ma się pojawić kolejna tzw. poduszka berlińska.
Wspomniane wzniesienia drogi budzą wątpliwości mieszkańców. 
– Żeby przejechać ulicę Poznańską od dworca do cmentarza, bę-
dziemy musieli 11 razy wyhamować i  rozpędzać auto – napisał 
pan Jakub, wywołując dyskusję. – Hamulec przed, gaz za progiem. 
Zwiększając emisję spalin, i nie tylko. Gdyby ktoś szukał przyczyn 
pogarszającego się powietrza w  naszej nizinnej miejscowości, 
to sami sobie to robimy – dodał. – Zamiast progów są bardziej 
eleganckie rozwiązania – zauważa pan Jan. – Jak ktoś nie ma po-
mysłu jak zredukować prędkość w mieście, to wrzuca albo progi, 
albo fotoradar, kompletny brak kreatywności i polotu, do tego źle 
oznakowane – podsumował internauta.
Pojawiło się też kilka głosów popierających planowaną przebudo-
wę, zauważając, że znacząco poprawi to bezpieczeństwo w  tym 
miejscu: – Progi zwalniające będą wyspowe, a skrzyżowania wynie-
sione, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem – zauważa pan Michał. 
– Ogólnie Poznańską i tak ciężko jechać szybciej jak 40km/h, a więc 
zdjęcie nogi z pedału i zwolnienie do 30 km/h nie powinno przyspo-
rzyć problemu dobremu kierowcy. Hamowanie inaczej jak silnikiem 
to głupota i  brak dobrej szkoły kierowców – dodał. Jedna z  inter-
nautek zauważyła też kwestię poruszania się po „spowalniaczach” 
przez autobusy i karetki: – I autobusom to nie przeszkadza? Od lat 
słyszę argumenty, gdy któraś z ulic postuluje o progi, że nie można, 
bo karetki. To jak to w końcu jest? – pyta retorycznie pani Dominika.
Do 16 maja mieszkańcy mieli czas na złożenie uwag do projektu. 
- W ramach konsultacji dotyczących przebudowy ul. Poznańskiej 
w  Puszczykowie, zostało złożonych kilkanaście wniosków, uwag 
i opinii mieszkańców, które podlegać będą wnikliwej analizie za-
sadności, która umożliwi podjęcie decyzji o ostatecznym kształcie 
rozwiązań technicznych - poinformowała nas Jagoda Andrzejew-
ska, kierowniczka referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury 
urzędu miejskiego w Puszczykowie.
Koszty planowanej przebudowy będą bardzo wysokie, stąd ma-
gistrat będzie starał się o wykonanie jej z funduszy zewnętrznych. 
(MZ)

Ulica Poznańska ma być dostosowana do obowiązujących przepisów.

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których 
doszło od 21 kwietnia 2022 do 20 maja 2022. 21 kwietnia - Przechylone 
drzewo (Rogalin, ul. Kosynierów)

26 kwietnia - Pożar sadzy w przewodzie kominowym (Puszczykowo, ul. 
Mikołaja kopernika)
29 kwietnia - Zdarzenie dla monitoringu L.O (Puszczykowo, ul. Jana Żu-
pańskiego)
30 kwietnia - Pożar drzewa w lesie (Puszczykowo, ul. Mazurska)
4 maja - Potrącenie przez pociąg (Puszczykowo)

6 maja - Kolizja drogowa- dachowanie pojazdu (Puszczykowo, ul. Nad-
warciańska)
13 maja - Pożar ściółki w lesie (Puszczykowo, ul. Kościelna)
15 maja - Pożar ściółki w lesie (Puszczykowo, ul. Kościelna)
18 maja - Plama oleju- (Puszczykowo ul. Poznańska)
18 maja - Wyczuwalny zapach gazu (Puszczykowo ul. Cienista)

Więcej informacji i zdjęć:
https://www.facebook.com/OSP.Puszczykowo
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PERFECTA
Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20, 
62-052 Komorniki
www.perfecta-poznan.pl

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

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

• Wykonywania instalacji:
elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, automatyki przemysłowej.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

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

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

• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni 
magazynowych i biurowych.

tel. 501 099 327, 572 202 280

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

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

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

P1
36

WALDEMAR
ŁASKARZEWSKI

- DOLEGLIWOŚCI KRĘGOSŁUPA
- MASAŻ LECZNICZY-REHABILITACYJNY
- KINEZYTERAPIA

TEL. 503 965 006
DOJAZD DO KLIENTA

WIERCENIE
STUDNI

Uruchamianie
hydroforów

885-027-128

woda na ogrodzie
fachowe wykonanie

Fachowe doradztwo, sprzedaż, 
oraz usługa montażu 

anten naziemnych DVB-T2 
oraz anten satelitarnych

FHU Daniel Radosz
ul. Sowiniecka 81

62-050 Mosina
tel. 601-737-887

email. danielsat@op.pl

Sprzedaż Tunerów Telewizji
Naziemnej DVB-T2 HEVC

602-75-34-57
szczegóły pod numerem 

Skład kamieni ogrodowych 
w Mosinie

poszukuje
pracowników 

do pracy stałej i sezonowej
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Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65

Tel. 668 865 148

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

WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
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Defibrylator AED to urządzenie medyczne, które pozwala przy-
wrócić akcję serca w przypadku nagłego zatrzymania. Może ko-
rzystać z niego każda osoba, nawet bez przeszkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy. Sprzęt wydaje jasne instrukcje i  ocenia, czy 
należy przeprowadzić defibrylację.

Do naszej redakcji zwrócił się ratownik medyczny, który kilku-
krotnie był wzywany do przypadku zatrzymania krążenia w  ob-
rębie Placu 20 października. Niestety w  żadnej sytuacji nikt nie 
pobiegł po defibrylator AED, który znajduje się na ścianie Urzędu 
Miejskiego przy Placu 20 października 1. Jak podkreśla ratownik 
medyczny – nawet przy najszybszym dojeździe pogotowia, urzą-
dzenie zwykle znajduje się bliżej.

– Może warto spróbować wraz z  urzędem pomyśleć o  zmianie 
lokalizacji urządzenia by bardziej rzucało się w  oczy a  nie było 
schowane pod sama ścianą wejścia budynku? (…) Wielokrotnie 
na szkoleniach powtarzamy, tłumaczymy [jak korzystać z defibry-
latora – przyp. red.], ale niestety nadal świadomość osób i świad-
ków zdarzenia jest jeszcze zbyt mała – pisze ratownik medyczny.

Warto podkreślić, że defibrylator AED może uratować komuś ży-
cie, a osoba udzielająca pierwszej pomocy nigdy nie ponosi kon-
sekwencji za popełniony błąd. Elektrody defibrylatora przykleja się 
na gołą skórę pacjenta, a podczas defibrylacji należy się odsunąć.

Na stronie Urzędu Miejskiego znajduje się informacja, w jaki spo-
sób korzystać z urządzenia.

– „Półautomatyczny defibrylator Philips FRx jest prosty w obsłu-
dze: należy zdjąć pokrywę, która każdorazowo wyzwoli alarm 
dźwiękowy, wyciągnąć defibrylator i  włączyć. Nie potrzeba do-
świadczenia z zakresu pierwszej pomocy. Urządzenie wydaje ja-
sne polecenia głosowe, krok po kroku prowadzi przez akcję ratun-
kową, dostosowując tempo do prowadzonych działań. Algorytm 
analizy SMART sprawdza rytm serca i pozwala na wykonanie defi-
brylacji tylko wtedy, gdy jest ona zalecana. Aby uzyskać instrukcje 
dotyczące resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO), wystarczy 
wcisnąć przycisk informacji („i”). W razie konieczności wykonania 
defibrylacji, naciśnięcie pomarańczowego przycisku wyzwoli im-
puls defibrylacyjny. Zawarte w elektrodach czujniki mierzą opór 
ciała pacjenta i dobierają odpowiednie parametry wyładowania” 
– czytamy na stronie www.mosina.pl.

Defibrylator może być wykorzystywany na metalowych i mokrych 
powierzchniach. Producent zapewnia bezpieczeństwo jego uży-
cia. Urządzenie posiada też tryb pediatryczny, czyli przełącza się 
w tryb pracy dostosowany dla pomocy dzieciom.

Zapytaliśmy mosiński magistrat czy planowana jest zmiana loka-
lizacji urządzenia lub czy zostanie wprowadzone oznakowanie 
defibrylatora oraz czy zostanie przeprowadzone szkolenie dla 
mieszkańców. Oto odpowiedź:

Za lokalizacją defibrylatora AED na budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, gdzie został zainstalowany jesienią 2020 r., przemawia-
ły następujące argumenty:

- budynek Urzędu Miejskiego w Mosinie jest obiektem użyteczno-
ści publicznej administrowanym przez Gminę Mosina, położonym 
na centralnym placu miasta – miejskim rynku, w ścisłym centrum 
miasta, kojarzonym jako najważniejszy obiekt w centrum, miejski 
„ratusz”,

- by zapewnić jego obsługę w tym miejscu w razie konieczności, 
grupa pracowników Urzędu Miejskiego w  Mosinie odbyła prak-
tyczne szkolenie z jego użycia.

Zainstalowaniu defibrylatora na budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie towarzyszyła kampania informacyjna na stronie www.
mosina.pl, fb Gminy Mosina oraz na łamach „Informatora Mosiń-
skiego”. Urząd Miejski w Mosinie zamieścił na stronie internetowej 
Gminy opisową i  filmową instrukcję obsługi defibrylatora AED. 
Defibrylator wydaje polecenia głosowe, prowadząc krok po kroku 
akcję ratunkową. Ponadto na warsztatach z udzielania pierwszej 
pomocy organizowanych dotąd przez Gminne Centrum Infor-
macji i  adresowanych do mieszkańców, o  których Urząd Miejski 
w  Mosinie informował za pośrednictwem strony internetowej 
Gminy Mosina, gminnych mediów społecznościowych oraz „Infor-
matora Mosińskiego”, elementem programu była obsługa defibry-
latora AED. Planowana jest kontynuacja tych warsztatów. Idąc za 
sugestią przestawioną w zapytaniu, Urząd Miejski w Mosinie zleci 
dodatkowe oznakowanie defibrylatora AED na budynku UM, na-
prowadzające na miejsce jego lokalizacji. (WZ)

Pokaz defibrylatora AED przy urzędzie miejskim.   fot. UM Mosina

Defibrylator AED na budynku urzędu w Mosinie.   fot. UM Mosina

Na UM wisi defibrylator AED 
– czy mieszkańcy o nim wiedzą?

Na budynku UM w Mosinie wisi defibrylator AED. Niestety niewielu mieszkańców o tym wie. 
Napisał do naszej redakcji ratownik medyczny, który kilkukrotnie był wzywany do przypad-
ków zatrzymania krążenia w okolicy Placu 20 października. Nawet najszybsza karetka nie 
dotrze w tak krótkim czasie, jak defibrylator.
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Pierwsza koncepcja budowy tzw. „Czerwonki”, czyli zachodniej obwod-
nicy Mosiny, pojawiła się w 2010 roku, ale nie były to pierwsze próby 
wyprowadzenia ruchu z drogi wojewódzkiej nr 430 poza ścisłe centrum 
miasta. - Od początku kadencji 2002 - 2004 ówczesna burmistrz gminy 
Mosina, Zofia Springer, występowała o  uzgodnienie potwierdzające 
możliwość zaprojektowania drogi, która byłaby przedłużeniem ulicy 
Piotra Mocka, wpinającym się w ulicę Konopnickiej, przed wjazdem do 
Krosinka – informuje nas Joanna Nowaczyk z mosińskiego magistratu. 
- Dwukrotnie Burmistrz  otrzymała wówczas odpowiedź o braku takiej 
możliwości, ponieważ droga taka przecinałaby w  dwóch miejscach 
tory kolejowe linii Poznań – Osowa Góra, a co byłoby niezgodne z para-
metrami drogi wojewódzkiej – dodaje.

Pomimo powyższego utrudnienia, Rada Miejska uchwaliła w 2004 roku 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwiał-
by przebieg drogi w  miejscu z  pierwotnego planu. Niestety, kolejne 
lata nie przyniosły żadnych zmian w temacie możliwości rozładowania 
ruchu w centrum miasta, pomimo rosnącej z roku na rok ilości miesz-
kańców. - W tym czasie, a także w latach kolejnych, linia kolejowa Po-
znań – Osowa Góra funkcjonowała w zasobach eksploatacyjnych PKP, 
w związku z czym gmina Mosina nie miała żadnych możliwości przeję-
cia gruntów pod tę inwestycję – tłumaczy Joanna Nowaczyk.

Zastępczym rozwiązaniem dla pominięcia odcinka spornego z  PKP 
stała się wizja wybudowania tzw. „czerwonki”, która w założeniu miała 
połączyć Szosę Poznańską z ulicą Konopnickiej. Niespełna kilometro-
wy odcinek byłby alternatywą dla tych, którzy chcieliby dostać się do 
Krosna, Dymaczewa czy Stęszewa. Droga omijałaby korki w centrum 
Mosiny, które dzięki „czerwonce” byłyby mniejsze. W budżecie na rok 
2013 zarezerwowano środki i mieszkańcy niebawem mieli zyskać małą 
obwodnicę. Jednak w  2014 budowa nadal nie ruszała. Na zapytanie 
jednego z radnych, zastępca ówczesnego burmistrza, Sławomir Rataj-
czak, zapewnił, że koniec prac projektowych to wrzesień 2014 roku.

- Zarówno burmistrz kadencji 2014 - 2018 Jerzy Ryś, jak i jego ówcze-
sny zastępca, a obecny burmistrz Przemysław Mieloch, przychylali się 
do stanowiska Wielkopolskiego Parku Narodowego, według którego 
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, nie powinno być zabudowy wie-
lorodzinnej, ani sklepów wielkopowierzchniowych [taką koncepcję za-
proponowała w poprzedniej kadencji burmistrz Zofia Springer – przyp. 
red.] - tłumaczy dalej Joanna Nowaczyk. - Dlatego przedstawili dyrekcji 
WPN zmianę charakteru zagospodarowania terenu przylegającego do 
tzw. „czerwonki”, proponując jego zabudowę willami miejskimi i rezy-
gnując perspektywy handlu wielkopowierzchniowego na rzecz lokali-
zacji na tym terenie stacji benzynowej z usługą. Zdaniem ówczesnego 

zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha, w bezpośrednim sąsiedz-
twie WPN nie ma miejsca na gęstą zabudowę – podkreśla urzędniczka.

Jak tłumaczy magistrat, kolejne przeszkody pojawiły się już jednak 
w trakcie procedowania pozwolenia na budowę. Wówczas starostwo 
powiatowe wskazało na konieczność budowy ronda u zbiegu ulic Koł-
łątaja i Mickiewicza, co nie dość, że budziło pewne prawne wątpliwości, 
to jeszcze przedrożyłoby koszt inwestycji.

Podczas modernizacji linii kolejowej Wrocław – Poznań, tory kolejowe 
do Osowej Góry zostały wyłączone z zasobów PKP, co stanowiło zielo-
ne światło do powrotu do pierwszej koncepcji, z początku lat dwuty-
sięcznych. - W obecnej kadencji zostały podjęte działania w tym kie-
runku: Gmina Mosina wystąpiła do PKP o  przekazanie tych gruntów 
i z końcem 2021 r. zakończyła się procedura ich przejęcia, przeszły na 
własność Gminy – informuje magistrat. - W tej sytuacji, budowa drogi 
wyprowadzającej ruch z centrum miasta w kierunku Krosinka o najbar-
dziej optymalnym przebiegu, czyli od ronda przy zbiegu ulicy Piotra 
Mocka i Szosy Poznańskiej, która jest zgodna z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2004, jest obecnie za-
daniem priorytetowym i w kontekście znaczenia dla mieszkańców, tj. 
uspokojenia ruchu w centrum Mosiny, budowa tzw. „czerwonki” traci 
swoją wagę priorytetową - podsumowuje.

Wydaje się, że w sytuacji mosińskich korków, z którymi borykamy się 
od lat, każda alternatywa będzie lepsza niż jej brak. Plan działań, któ-
ry przedstawił nam magistrat, pozwala uwierzyć w  możliwość jego 
realizacji: odłożenie obwodnicy w miejscu tzw. “czerwonki”, a starania 

Niekończąca się opowieść o "czerwonce"
20 lat to dużo czy mało? Wielu powie: to zależy. Zapytaliśmy mosiński magistrat o temat, któ-
ry wśród czytelników nie wywołuje już ekscytacji, a jedynie rozczarowanie: wszak mieszkań-
ców przybywa nieproporcjonalnie do przepustowości miasta, a temat obwodnicy będziemy 
zaraz omawiać już trzecią dekadę.

Budowa "czerwonki" miała być alternatywną drogą dla kierowców jadących w kie-
runku Krosinka.

W założeniu "czerwonka" miała połączyć Szosę Poznańską z ulicą Konopnickiej.Aktualnie trwa remont DW 430, jedynej drogi dojazdowej do Mosiny.
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– Niestety, użytkownicy nowych przejść, którzy ze względu na 
niepełnosprawność poruszają się na wózku, zgłosili uwagę, że 
nie jest to zgodne ze stanem faktycznym, bo napotykają trud-
ność ich pokonania – zwraca uwagę urzędniczka w majowym 
“Informatorze Mosińskim”. 

– Wyniesione przejścia dla pieszych zostały wybudowane zgod-
nie ze sztuką i z przepisami, także pod kątem dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. Krawężniki chodników zostały obni-
żone, jednak ze względu na konieczność swobodnego przepły-
wu wody opadowej w ścieku przykrawężnikowym, urządzenie 
zostało zakończone przed ściekiem bez bezpośredniego po-
łączenia z krawężnikiem. Okazało się, że w praktyce brak tego 
bezpośredniego połączenia powoduje właśnie trudność wje-
chania wózkiem na przejście – tłumaczy Joanna Nowaczyk.
Jak dodaje magistrat, w związku ze zgłoszonymi uwagami osób 
niepełnosprawnych w tej sprawie, latem samorząd przystąpi do 
dalszej modernizacji przejść, a dokładnie bezpośredniego połą-
czenia wyniesionego przejścia z chodnikiem.
– W tym celu zostanie zastosowane odwodnienie liniowe lub wpu-
sty uliczne. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, w pierw-
szej kolejności modernizacja obejmie jedno przejście, następnie 
w miarę dostępnych środków zmodernizowane zostaną pozosta-
łe wyniesione przejścia – informuje mosiński magistrat.
Wspomniane przejścia są od momentu ich powstania są szero-
ko komentowane przez mieszkańców, głównie kierowców. Pasy 
namalowane na wzniesieniach starły się w kilka tygodni od ich 
wykonania, tym samym wzniesienia są słabo oznakowane i nie-
widoczne dla kierowców. (red)

o realizację planu, wynikającego z zapisów MPZP. - W tym przypadku 
pojawiają się jednak dość istotne fakty, które wpłyną na procedowanie 
całego pomysłu - komentuje sprawę przewodniczący rady miejskiej, 
Dominik Michalak. - Po pierwsze, budowa wspomnianej drogi nie jest 
priorytetem dla WZDW, który skupia się na wyremontowaniu starego 
śladu DW 431, jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na opra-
cowanie dokumentacji projektowej. Konieczne jest także wykonanie 
dokumentacji środowiskowej dla nowego przebiegu drogi, co zawsze 
wiąże się z długim okresem procedowania oraz problematyczne może 
okazać się przejście drogi przez teren zakładów betonowych i zabytko-

wą halę. Do tego warto też zauważyć, że zagospodarowanie terenów 
pomiędzy ulicą Budzyńską a Fiedlera nie pozwala już na inny wariant 
przejścia drogi - wylicza radny. - Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, 
procedowanie samego projektu nowego przebiegu DW 431 będzie 
trudne, rozciągnięte w perspektywie minimum czteroletniej - podsu-
mowuje Michalak.

Zapytaliśmy także magistrat o dotychczasowe koszty związane z „czer-
wonką”. Na podstawie dokumentacji dostępnej w mosińskim urzędzie, 
od 2014 r., droga ta kosztowała:

- dokumentacja projektowa w 2014 r.: 59 532 zł;

- nabycie gruntów, 2014 r.: 350 000 zł;

- nabycie gruntów w drodze zamiany, 2015 r.: 753 252 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej, 2019 r.: 38 000 zł.

- Gmina wykupiła grunty za milion złotych i nic się nie dzieje – sprawę 
komentował radny Jan Marciniak podczas kwietniowej audycji w na-
szym radiu. - Gmina polemizowała z instytucjami [województwem, po-
wiatem – przyp. red.] zupełnie bezzasadnie. Trzeba było przyjąć te roz-
wiązania 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 – podsumował radny.

20 lat to umownie przyjęta wartość, określająca zmianę pokolenia. To 
całkiem dużo czasu na wybudowanie kilkuset metrów drogi, która na 
pewno nie byłaby remedium na mosińskie korki, ale chociaż wsparciem 
dla kulejącego transportu w gminie. (MZ)

Jedno z wyniesionych przejść dla pieszych w Mosinie.

MPZP dopuszcza budowę ronda przy zbiegu ulicy Piotra Mocka i Szosy Poznańskiej.

Wyniesione przejścia na mosińskim rynku 
utrapieniem dla niepełnosprawnych

Od listopada ubiegłego roku na mosińskim rynku pojawiły się nowe, wyniesione przejścia dla 
pieszych. Jak podaje Joanna Nowaczyk z Urzędu Miejskiego w Mosinie, celem budowy wynie-
sień było uspokojenie ruchu kołowego, w szczególności na ul. Niezłomnych, pl. 20 Października 
i ul. Poznańskiej. Przejścia te są jednak sporym utrudnieniem dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.
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Przed przystąpieniem do głosowania sekretarz gminy, Dorota Tomy-
ślak, zabrała głos i poprosiła o ponowne rozważenie przedłożonego 
wniosku. - Chciałabym podkreślić, że determinantem do tego wpro-
wadzenia jest inflacja, z  którą wszyscy mamy do czynienia. Średnie 
wynagrodzenie bieżące, z ostatniego miesiąca, wynosi 5100 zł brutto, 
bez osób, które zatrudnione są w oparciu o powołanie i wybór. Aż 13% 
załogi ma płacę zasadniczą wynoszącą podstawę minimalną, czyli 
3100 zł. W większości są to osoby bez choćby minimalnego dodatku 
stażowego, który wynosi 13% - tłumaczyła sekretarz gminy.

Wniosek na głosowaniu nie uzyskał jednak większości: za głosowało 
5 radnych, 9 było przeciw. O powód takiego głosowania zapytaliśmy 
Wiesławę Manię, przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów: - Radni, 
zarówno Komisji Budżetu i Finansów, jak i pozostali, nie są przeciwni 
regulacjom wynagrodzeń pracowników Urzędu. Jak mówiłam na sesji, 
do tego wniosku trzeba wrócić – podkreśla radna. - Jesteśmy zgodni, 
że takowe regulacje muszą nastąpić, i  to jak najszybciej. Pragniemy 
tylko uzyskać szerszą wiedzę, według jakiego klucza burmistrz prze-
widuje regulacje płac. Trwają już rozmowy na ten ważny temat – pod-
sumowuje przewodnicząca komisji.

- Ostatnia regulacja związana z  „wyrównaniem” płac pracowników 
Urzędu Miejskiego o stopień inflacji, miała miejsce w czerwcu 2019 r. 
i wyniosła wtedy około 2% - komentuje sprawę burmistrz Przemysław 
Mieloch. - Niestety na sesji budżetowej w grudniu 2021 r., Rada Miejska 
w Mosinie odrzuciła moją propozycję, umniejszając o 5% kwotę zapla-
nowaną na wynagrodzenia i  to na cały rok. Dokonała więc realnego 
zmniejszenia środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu w sto-
sunku do 2021 r. i to w sytuacji postępującej inflacji. Przewodniczący 
Klubu Radnych „OdNowa” Roman Kolankiewicz deklarował wówczas 
publicznie, że w  I  kwartale bieżącego roku, niedobory wynikające 
z umniejszonych przez Radę środków przy uchwalaniu budżetu, także 
i w tym dotyczącym płac pracowników, zostaną uzupełnione – doda-
je burmistrz. - Na tegorocznej sesji kwietniowej i nadzwyczajnej sesji 
majowej, wnioskowałem do Rady o  zwiększenie środków na wyna-
grodzenia pracownicze. Rada, na ostatniej sesji 17 maja br., decydując 
o  podziale wolnych środków, odrzuciła mój wniosek o  zwiększenie 
planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Przychyliła 
się jednak do proponowanych zmian w płacach pozostałych jednostek 
budżetowych gminy – podkreśla.

Jan Marciniak, członek Komisji Budżetu i Finansów, zwraca uwagę na 
fakt, że o podwyżkach nie decydują radni: leży to w kompetencji bur-
mistrza, jako kierownika jednostki. - W magistracie pracuje na obecną 
chwilę 114 osób. Nie wiemy, kto konkretnie z imienia i nazwiska otrzy-
mał podwyżkę, a kto nie. Dzięki wspólnej pracy radnych i skarbnika 
gminy, mamy wiedzę, ile na poszczególnym stanowisku pracy się zara-
bia, ale nie wiemy, kto kryje się pod tym stanowiskiem (np. kierownik, 
inspektor, specjalista). Radni uchwalając budżet, decydują o  łącznej 
wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia – tłumaczy 
radny. - W 2018 roku burmistrz na wynagrodzenia dla pracowników 
urzędu dysponował kwotą 5,96 mln, a  w  roku bieżącym 2022, już 
o półtora miliona większą, a konkretnie 7,46 mln. W podanej kwocie 
znajdują się pensje, sześciomiesięczne odprawy emerytalne, nagrody 
jubileuszowe, zwykłe nagrody oraz pieniądze dla nowo przyjmowa-
nych pracowników, a w ostatnich latach przyjęto spore ich zastępy – 
wylicza Jan Marciniak.

Burmistrz zapewnia, że regulacją płac w Urzędzie mają zostać objęci 
wszyscy pracownicy. - Dokonam jej po przywróceniu w budżecie kwo-
ty, o jaką Rada umniejszyła środki na wynagrodzenia przy uchwalaniu 
budżetu oraz po zwiększeniu ich o 5%. Jeżeli Rada zgodzi się na moją 
propozycję, pula płac w Urzędzie wzrośnie tylko o 5% w stosunku do 
roku 2021, przy obecnej inflacji na poziomie ponad 12%. Natomiast 
budżet nagród zależny będzie od zaawansowania realizacji planu wy-
datków na wynagrodzenia w kolejnych miesiącach bieżącego roku – 
podkreśla burmistrz.

- Rada, podejmując większością głosów decyzję o  nieprzyznaniu 
wnioskowanych środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu 
Miejskiego, argumentowała ją brakiem wystarczających danych – 
podsumowuje burmistrz. - Radni oczekiwali przedstawienia przeze 
mnie szczegółowych informacji, jakich niestety nie mogę ujawniać: 
informacja o  wysokości wynagrodzeń może stanowić naruszenie 
dóbr osobistych poszczególnych pracowników, chronionych prze-
pisami prawa.

Temat podwyżek dla pracowników mosińskiego magistratu zo-
stanie poruszony na kolejnej sesji rady, poświęconej zmianom 
w budżecie. (MZ)

Na nadzwyczajnej sesji mosińskiej rady miejskiej w dniu 17 maja głosowano nad kilkudziesięcioma 
zmianami w budżecie. Jedna z nich, odrzucona przez radę, dotyczyła podwyżek dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie miałaby wynieść prawie 
850 tysięcy złotych.

21 kwietnia ZUK zakupił autobus marki Mercedes Sprinter 313, rocz-
nik 2015. - Zakup ten był konieczny dla zapewnienia ciągłości reali-
zacji zadań transportowych - informuje kierownik Działu Transportu 
Osobowego, Norbert Frydrychowicz.

- Jeśli chodzi o Dział Transportu Osobowego, to na początku tego 
roku jako Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie podpisa-
liśmy umowy na dostawę dwóch fabrycznie nowych, hybrydowych 
autobusów miejskich marki Solaris Urbino 10 Mild Hybrid oraz no-
wego samochodu osobowego typu BUS, marki Volkswagen Crafter, 
dziewięcioosobowego, przystosowanego do przewozu osób z nie-
pełnosprawnościami – wylicza kierownik. - Jako Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie podpisaliśmy umowę na 

dostawę nowego autobusu czterdziestoosobowego typu miejskie-
go, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami 
marki Mercedes Sprinter 519. Niedługo zakończymy też postępo-
wanie na dostawę autobusu szkolno-wycieczkowego na 51 osób, 
rocznik 2020 – dodaje.

Jak informuje nas kierownik transportu, spółki czekają także na roz-
strzygnięcie naborów w ramach Polskiego Ładu, gdzie burmistrz 
złożył m.in. wniosek na zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla ko-
munikacji gminnej. (MZ)

Pod koniec 2021 roku publikowaliśmy wywiad z prezes ZUK i PUK, Moniką Kujawską, w którym pod-
kreślała, że rozwój taboru to priorytet dla spółek. Otrzymaliśmy wówczas informację, że w sprawie au-
tobusów, spółki szukają możliwości finansowania zewnętrznego. Plany zaczynają się materializować.

Pracownicy magistratu póki co bez podwyżek

ZUK odświeża tabor autobusowy
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- Budowa ulicy Lema to inwestycja, która jest bardzo potrzebna - 
podkreśla burmistrz Przemysław Mieloch. - Ulica ta będzie alterna-
tywą wyprowadzenia ruchu samochodowego poza Osiedle nr 4 „Za 
Barwą”, przez co zmniejszy się natężenie ruchu w ścisłym centrum 
miasta. Chodnikiem i  ścieżką rowerową bezpieczniej będą mogli 
przemieszczać się mieszkańcy Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”, a przede 
wszystkim dzieci i młodzież w drodze do Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Sowinieckiej - dodaje burmistrz.

Konsekwencją pojawienia się dużych firm, działających w  okolicy 
ulicy Lema jest ruch samochodów ciężarowych. Od lat mieszkańcy 
centrum Mosiny i okolic “dwójki” skarżą się na wzmożony ruch cięż-
kich aut i tym samym długie kolejki do przejazdu kolejowego na uli-
cy Sowinieckiej oraz zajmowanie pasa ruchu na ulicy Gałczyńskiego 
przez zaparkowane tiry. - Po wybudowaniu Lema powstanie natu-
ralne miejsce do parkowania samochodów ciężarowych, którego do 
tej pory nie było na terenie Mosiny, przez co całkowicie powinien 
zniknąć problem parkowania TIR-ów na ulicy Gałczyńskiego, czy 
w innych miejscach w mieście - podkreśla burmistrz.

Firmy, zlokalizowane wzdłuż budowanej ulicy, bez wątpienia zyskają 
na tej inwestycji. - Budowa ulicy Lema będzie miała duże znaczenie 
dla firmy przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa i wygo-
dy dojazdu pracowników oraz klientów do siedziby - komentuje in-
westycję wiceprezes firmy Impakt, Dariusz Żurkowski. - Dotychcza-
sowa droga była niebezpieczna: wąska i o nierównej nawierzchni. 
Nie bez znaczenia jest kwestia wizerunku gminy Mosina i naszego 
kraju, gdyż jako firma operująca w ponad 50 krajach na kilku konty-
nentach, często odwiedzają nas goście z całego świata - podkreśla.

Firma Impakt ma swoją siedzibę przy ulicy Lema od 2015 roku. - 
W bogatszych od nas krajach funkcjonuje taka zasada, że najpierw 
przygotowuje się plany zagospodarowania, buduje drogi, uzbraja 
teren, a potem gmina stara się zainteresować inwestorów - komen-
tuje wiceprezes firmy. - Uważamy, że kwestia drogi została opraco-
wana na wysokim poziomie, co z pewnością pomoże gminie w po-
wstawaniu nowych miejsc pracy i  zasilaniu budżetu przez nowo 
pozyskanych inwestorów. Inwestycję oceniamy bardzo pozytywnie. 
Czy infrastruktura będzie spełniała nasze oczekiwania? Musimy po-
czekać do oddania budowy i przetestowania jej w praktyce - podsu-
mowuje Dariusz Żurkowski.

Ulica ma być oddana do użytku tego lata. Przedmiotem zamówie-
nia, realizowanym przez firmę Nojan z  Grodziska Wielkopolskiego 
jest budowa chodników, zjazdów, drogi rowerowej, jezdni, miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych i  ciężarowych oraz za-
tok autobusowych. Inwestycja obejmuje także budowę kanalizacji 
deszczowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego oraz przebudo-
wę sieci elektroenergetycznej. (MZ)

– 6 maja około godziny 18 na ulicy Mocka w Puszczykowie doszło do koli-
zji 3 aut – informuje nas Dominika Pupkowska – Bral z Zespołu Prasowego 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. – Policjanci, którzy byli na miej-
scu zdarzenia wstępnie ustalili jego przebieg. Z  informacji nam przekaza-
nych wynika, że kierująca osobowym Citroenem, stojąc w korku w kierunku 
Kórnika, wyjechała na przeciwległy pas ruchu, by sprawdzić jak długi jest 
korek. W ten sposób doprowadziła do zderzenia z samochodem marki Toyo-
ta, który omijał sznur pojazdów stojących w korku, w celu skręcenia w lewo 
[w ulicę Nadwarciańską – przyp.red.]. W wyniku zderzenia tych pojazdów, 
Toyota wpadła do rowu i dachowała, a Citroen najechał na poprzedzający go 
pojazd marki Renault – opisuje Dominika Pupkowska – Bral.

Jak podkreśla przedstawicielka Zespołu Prasowego KWP w Poznaniu, wszy-
scy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i nikt nie wymagał hospitalizacji. (MZ)

Prace na ulicy Lema zbliżają się ku końcowi. Koszt całej inwestycji to ponad 8 mln złotych,  czego po-
łowę pozyskano z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

6 maja w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu ulic Mocka oraz Nadwarciańskiej w Puszczykowie 
doszło do groźnie wyglądającego wypadku, w którym wzięły udział trzy samochody osobowe. Jedno 
z aut dachowało.

Budowa ulicy Lema w Mosinie zbliża się ku końcowi

Groźny wypadek na Mocka 

Roboty w tej okolicy mają zakończyć się jeszcze tego lata.

Wartość inwestycji to 8 mln zł.

Na miejscu niezbędna była pomoc strażaków.  Fot. Czytelnik
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy 
z komendantami Państwowej Straży Pożarnej przyznaje dotacje na 
zakup nowych samochodów ratowniczo- gaśniczych. W  tym roku 
jednostka ochotniczej straży pożarnej w Radzewicach została wyróż-
niona, otrzymując subwencję z ministerstwa w wysokości 50% kosz-
tu zakupu wozu strażackiego. Pozostałe 50% strażacy muszą pokryć 
ze środków własnych. Nowy pojazd będzie kosztował, w zależności 
od rozstrzygnięcia przetargu, około 1 200 000 złotych. 

– Dotychczas (poza Gminą Mosina) wysłaliśmy już ponad 100 wnio-
sków z  prośbą o  udzielenie pomocy do instytucji zewnętrznych. 
Zwracamy się również do Państwa o  wsparcie w  pozyskaniu środ-
ków. Liczy się dla nas każda złotówka i każda chęć pomocy – apelują 
radzewiccy ochotnicy. 

Obecny samochód, którym dysponuje OSP Radzewice, pochodzi z 2000 
roku. Wóz wymaga generalnego remontu, który jest nieopłacalny. De-
gradująca karoseria i postępujące zużycie części może sprawić utratę po-
jazdu, służącego przede wszystkim mieszkańcom gminy. Koszt naprawy 
już niedługo może przerosnąć wartość 22-letniego Jelcza.

Dla jednostki w Radzewicach nowy samochód ratowniczo – gaśniczy 
to ogromna szansa na przyspieszenie rozwoju i o wiele sprawniejsze 
wykonywanie najważniejszych działań dotyczących ratowania ludzi, 
zwierząt i mienia. Jak mówią strażacy, tak duża inwestycja ma służyć 
wspólnemu bezpieczeństwu. 

– Liczymy, że razem uda nam się znaleźć środki na zakup tego wozu. 
Przez lata to my nieśliśmy pomoc potrzebującym, dziś my sami jej 
potrzebujemy. Zawsze jesteśmy gotowi walczyć o życie innych osób, 
bez względu na zagrożenie i pomimo strachu idziemy tam, skąd inni 
uciekają. Ratujemy tych, którzy w obliczu niebezpieczeństwa są bez-
silni – dodają strażacy. 

Ochotnicza Straż Pożarna w  Radzewicach powstała w  1947 roku 
i  obecnie posiada 45 członków, w  tym 18 ratowników uprawnio-
nych do udziału w  akcjach ratowniczo – gaśniczych. Posiadają oni 
kwalifikacje w zakresie ratownictwa technicznego, wysokościowego, 
wodnego, lodowego, medycznego, poszukiwawczo – ratowniczego 
oraz działań gaśniczych. Jednostka deklaruje pełną mobilizację i wy-

soki poziom zaangażowania w swoją pracę. Ich średni czas reakcji to 
mniej, niż 5 minut. 

OSP w Radzewicach jest jedyną jednostką na terenie Gminy Mosina, 
znajdującą się po drugiej stronie Warty. Dzięki stacjonowaniu na tzw. 
Zawarciu są w stanie dotrzeć do poszkodowanych szybciej niż naj-
bliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej. 

Do zadań OSP należy nie tylko wsparcie zawodowej Państwowej 
Straży Pożarnej w terenie, lecz także pomoc w ramach szeroko ro-
zumianych działań ratowniczych, do których należy zaliczyć między 
innymi usuwanie skutków zmian klimatycznych takich jak nawałni-
ce, gradobicia, pożary w związku z trwającymi suszami. Choć może 
nie jest to oczywiste, jednak strażacy zapewniają bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe dla okolicznego dziedzictwa kultury, czyli Pałacu 
i Mauzoleum w Rogalinie oraz Majątku Rogalin. Nieocenione są dzia-
łania ratownicze podczas wypadków samochodowych i  stłuczek. 
Strażacy niejednokrotnie byli pierwsi na miejscu, by udzielić pierw-
szej pomocy osobom poszkodowanym podczas kolizji przy drodze 
wojewódzkiej nr 431 (Kórnik – Mosina). Szybka pomoc udzielana po-
szkodowanym daje większe szanse na ocalenie zdrowia i życia. 

Strażacy z OSP w Radzewicach zbierają 
na nowy samochód pożarniczy

Strażacy – ochotnicy mają szansę na nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Koszt takiego pojazdu 
to ponad milion złotych. Prowadzona jest zbiórka między innymi złomu, jednak żeby udało się zebrać 
potrzebą kwotę, konieczna jest pomoc mieszkańców.

Strażacy z Radzewic podczas akcji.

Remontowanie obecnego wozu wkrótce stanie się nieopłacalne.
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Osoby zainteresowane wsparciem jednostki w Radzewicach (fi-
nansowym i  nie tylko) mogą skontaktować się pod numerem 
telefonu 505 918 611 lub 602 467 482 oraz za pomocą e-maila 
osp.radzewice47@vp.pl.

Wpłaty z tytułem „Darowizna na zakup nowego wozu dla OSP Radze-
wice” można dokonać na numer konta bankowego: 20 1240 3220 
1111 0010 3662 9689 Bank PEKAO SA. 

 Weronika Zwierzchowska

Strażacy podczas gaszenia stogu siana.

Wóz strażaków z Radzewic lata świetności ma już za sobą. Karoseria ulega postępującemu niszczeniu.

Około 2 w nocy pani Malwina wstała z łóżka i zauważyła, że na ze-
wnątrz jest pomarańczowa łuna. Okazało się, że już wtedy ich dom, 
w którym przebywali, stoi w ogniu. Obudziła męża, Mariusza, oraz 
dwójkę dzieci, i tak jak stali, wybiegli na zewnątrz. Dom spłonął do-
szczętnie, jak widać na zdjęciach: stracili cały dobytek. W akcji gasze-
nia domu jednorodzinnego brało udział kilka zastępów straży pożar-
nej: z Radzewa, Czmonia, Kórnika, Poznania oraz pogotowie gazowe 
i zespół ratownictwa medycznego.

Podstawowe produkty, ubrania oraz tymczasowe mieszkanie zostało 
zapewnione. Dom był ubezpieczony, ale otrzymanie środków zwykle 
trwa długi czas, i nie pokryje kosztów wyposażenia. Mieszkańcy Ra-
dzewa i okolic, przyjaciele, znajomi, społeczność szkolna – wszyscy 
ruszyli z pomocą.

– Mój mąż, Mariusz, pochodzi z Mosiny, z ulicy Poziomkowej – napi-
sała do nas pani Malwina Nowodczyńska. – Tam też zamieszkaliśmy 
po narodzinach naszego pierwszego dziecka i  zaczęliśmy wspólne 
życie. Na jakiś czas wyprowadziliśmy się z  Mosiny, ale wróciliśmy, 
i przez kilka lat mieszkaliśmy w Krośnie, na ulicy Głównej. Pochodzę 
z Rogalina, oboje z mężem chodziliśmy do gimnazjum przy ulicy So-
winieckiej, tam też chodził nasz syn. W  Radzewie wybudowaliśmy 
nasz wymarzony dom, ale pomimo odległości, do dziś nasze dzieci 
są pod opieką pediatry w  przychodni Vis Medica, a  z  sentymentu 
robimy nawet zakupy spożywcze w Mosinie – dodaje pani Malwina.

Pomóc rodzinie można poprzez wpłatę na konto Kórnickiego Towa-
rzystwa Pomocy Społecznej: 50 9076 0008 2001 0007 0739 0010, 
w tytule dopisując „Dla pogorzelców z Radzewa”. 

Można także wpłacić dowolną kwotę przez portal zrzutka.pl “Dla po-
gorzelców z Radzewa Mariusza i Malwiny”. (red)

Spłonął dom w Radzewie. Pomóżmy go odbudować!
Nie dla każdego majówka okazała się być czasem relaksu i odpoczynku. W nocy z 1 na 2 maja spłonął 
doszczętnie dom rodziny Nowodczyńskich w Radzewie, małżeństwa pochodzącego z Mosiny.

Dom spłonął doszczętnie. Szczęśliwie rodzinie nic się nie stało. Fot. OSP Radzewo
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O ćwiczenia, które obserwowaliśmy na te-
renie jednostki, zapytaliśmy komendanta 
OSP Mosina. 

- Ćwiczą kontrolę czasu pracy rot w strefie, 
w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych 
- wyjaśnia Michał Kołodziejczak, naczel-
nik OSP Mosina. - Doskonalą umiejętność 
kontroli czasu, ile dany ratownik jest np. 
w zadymionym budynku, tak by nie skoń-
czyło mu się powietrze - dodaje naczelnik.

- W  celu osiągnięcia zbliżonego wysiłku, 
porównywalnego z  pracą ratowników 
użytkujących sprzęt ochrony układu od-
dechowego, zaplanowano pięć punktów 
inicjujących intensywny wysiłek. W  trak-
cie wykonywanych ćwiczeń prowadzo-
no pomiary czasu i ciśnienia (w butlach), 

a  całość monitorowano na dostępnym 
sprzęcie wykorzystywanym podczas 
prawdziwych działań (tablica do kontroli 
czasu pracy ratownika) - poinformowali 
strażacy z PSP. 

W ćwiczeniach udział brały: JRG 9 Mosina, 
OSP Mosina oraz OSP Puszczykowo. Orga-
nizatorem ćwiczeń był d-ca zmiany 3 - mł. 
kpt. Artur Jewstrat.

Zdjęcia: JRG-9

Ćwiczenia w aparatach powietrznych 
na terenie mosińskiej remizy strażackiej

7 maja 2022 roku, w godzinach przedpołudniowych, na terenie JRG-9 w Mosinie zorganizowano ćwi-
czenia doskonalące pomiar czasu pracy strażaków pracujących w aparatach powietrznych, zapewnia-
jący bezpieczeństwo pracy ratowników w pomieszczeniach zadymionych.

– Nie dziwmy się temu. Przez wiele, wiele lat słyszeliśmy różne obiet-
nice – tłumaczy radny Gminy Mosina oraz sołtys Mieczewa, Roman 
Kolankiewicz. – Były podawane różne przyczyny, że nie ma takiej 
możliwości technicznej, itp. Teraz ta możliwość jest bardzo, bardzo 
realna – podkreśla radny.

Aquanet będzie wyprowadzał wodę z ujścia w Sasinowie. Magistrala 
wodociągowa wybudowana zostanie przez miejscowości Sasinowo, 
Rogalin- Podlesie, Huby Mieczewskie do Mieczewa, wzdłuż drogi wo-
jewódzkiej 431 i drogi 434 do Kórnika. Całość inwestycji wyceniono na 
ponad 75 mln złotych, planowany termin zakończenia prac to grudzień 
2024. Przyłączenie do wodociągu Mieczewa to inwestycja wykonana 
„przy okazji” – głównym celem rozbudowy magistrali jest dostarczenie 
wody do Kórnika, gdzie gmina od dawna ma problem z niedostatkami 
wody, co hamuje rozwój budownictwa w sąsiedniej gminie.

– Po zakończeniu prac ta droga będzie dalej rozbudowywana przez 
Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich – informuje rzecznik spółki 
Aquanet Zofia Koszutska-Taciak. To ważne dla mieszkańców Miecze-
wa, którzy mają znacznie bliżej do Kórnika niż Mosiny: wzdłuż całej 
drogi powstanie droga rowerowa w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Przypomnijmy: całość budowy drogi wojewódzkiej nr 431 podzielo-
no na etapy. Pierwszy jest na ukończeniu: most w Rogalinku, który 
ma zostać oddany do użytku w te wakacje. Wykonano także odci-
nek drogi między Świątnikami a Mieczewem. Na ten moment trwają 
prace przy budowie magistrali wodociągowej na odcinku Mieczewo 
– Kórnik oraz rozpoczęto przygotowanie do budowy drogi z Rogali-
na do Świątnik. (MZ)

Czy Mieczewo nareszcie doczeka się przyłączenia do sieci wodociągowej? Choć Aquanet rozpoczął 
prace w tym kierunku, mieszkańcom nadal trudno w to uwierzyć: czekają na przyłącze od 20 lat.

Trwa budowa magistrali wodociągowej. 
Mieszkańcy Mieczewa czekają na przyłączenie

Montaż rur w trakcie budowy magistrali wodociągowej z Sasinowa do Kórnika. 
Fot. Aquanet.
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Przypomnijmy, że Feliński jako 25 letni 
student udał się w  kwietniu 1848 roku 
z  Paryża do Poznania, skąd następnie 
trafił do podpoznańskich miejscowości. 
2 maja brał udział w potyczce pod Trze-
bawiem, a następnie awansowany został 
na porucznika strzelców. Walczył także 
w bitwie pod Rogalinem 8 maja, co bar-
dzo obszernie opisał w  swoich „Pamięt-
nikach”. Dzieło to jest do dzisiaj kopalnią 
wiedzy o wielkopolskich powstaniu roku 
1848. Zygmunt Szczęsny jako naoczny 
świadek i  uczestnik walk partyzanckich, 
także na terenie naszej gminy, wydaje się 
być zatem idealnym przewodnikiem po 
szlaku naznaczonym wojennymi wspo-
mnieniami, które po sobie pozostawił.

Inicjatywa powołania Wielkopolskiego 
Szlaku Świętego Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego objęta jest patronatem Zgro-
madzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi, które do życia powołał Feliński 
w  roku 1857. Oznakowanie i  rozpropa-
gowanie Szlaku mają na celu wzmożenie 
ruchu pielgrzymkowo-turystycznego 
na terenie kilku podpoznańskich gmin: 
Komorniki, Dopiewo, Stęszew i  Mosina. 
Długość Szlaku to około 39 kilometrów, 
a  przy jego trasie znajduje się 7 kościo-
łów parafialnych, w  których przechowy-
wane są relikwie Świętego. Zarówno piel-
grzymi, jak i turyści z pewnością docenią 
walory przyrodnicze trasy – ta wiedzie 
bowiem przez tereny Wielkopolskiego 
Parku Narodowego oraz Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego.

Start znajduje się w  Komornikach, skąd 
trasa prowadzi przez Konarzewo, Trzcie-
lin, Stęszew, Łódź, Górkę, Mosinę, Roga-
linek i przecinając słynne nadwarciańskie 
łęgi, kończy się na Rogalinie. Nie oznacza 
to jednak, że pielgrzym-turysta nie bę-
dzie mógł obrać trasy w przeciwnym kie-
runku. Wraz z  inauguracją Szlaku, zosta-
nie wydana mapa w skali 1: 30 000 wraz 
z  przewodnikiem po trasie. Będzie on 
zawierał krótki rys historyczny wydarzeń, 
w których w 1848 roku brał udział święty 
Zygmunt. Mapa będzie także wzbogaco-
na omówieniem całej trasy, która została 
podzielona na 6 mniejszych odcinków. 
Zarówno amatorzy długich wypraw, jak 

i miłośnicy krótszych wycieczek pieszych 
znajdą w  przewodniku coś dla siebie. 
Ułatwieniem w  planowaniu wędrówek 
po Szlaku będą zaznaczone na mapie 
elementy infrastruktury oraz komunikacji 
miejskiej: nazwy przystanków autobuso-
wych wraz z  podanymi numerami linii, 
inne szlaki rowerowe i  piesze, dworce 
kolejowe, hotele, restauracje oraz inne 
atrakcje turystyczne.

Na trasie Szlaku ustawione są tablice 
informacyjne zawierające krótkie omó-
wienie życiorysu Świętego oraz kontek-
stu historycznego wydarzeń, w  których 
Feliński brał udział. Opisy te nawiązują 
tematycznie do wydarzeń historycznych 
związanych z  konkretnymi miejscami, 
w  których tablice zostały ustawione. 
Można się z nich na przykład dowiedzieć, 
gdzie w  maju 1848 roku Prusacy urzą-
dzali obławy na pokonanych Polskich 
powstańców oraz pozna ówczesny głów-
ny trakt wiodący z  Mosiny do Stęszewa. 
Podkreślmy, że wcale nie jest to dzisiejsza 
droga wojewódzka numer 306.

Największa ilość wspomnianych tablic zo-
stała umieszczona na terenie Wielkopolskie-
go Parku Narodowego, co ma przyczynić 
się do rozpropagowania wiedzy o  wyda-
rzeniach Wiosny Ludów oraz przypomnieć 
postać wielkiego Polaka, jakim niewątpli-
wie był obecny na tych ziemiach święty 
Zygmunt Szczęsny Feliński. Liczymy na to, 
że powołany do życia Szlak będzie wspa-
niałym miejscem do poznania walorów 
przyrodniczych podpoznańskich gmin oraz 
zrozumienia historii krótkiego powstania 
okresu Wiosny Ludów. Już teraz zachęcamy 
do organizowania wycieczek oraz rajdów 
szkolnych i  harcerskich trasą Szlaku celem 
obcowania z  żywą historią, którą może-
my poznawać w  trakcie wspólnej rekreacji 
w  myśl zasady „ucząc i  bawić”. Wystarczy 
założyć buty i  podążać za biało-zielonym 
znaczkiem „F”, będącym oznakowaniem ca-
łej 39 kilometrowej trasy. W Mosinie odnaj-
dziemy go między innymi na ulicach Moc-
ka, Poznańskiej, Kościuszki, Słowackiego, 
Kilińskiego, Reja i Pożegowskiej. Owocnego 
wędrowania i podróżowania!

 Wojciech Czeski

Wyprawą bawiąc, historii ucząc
Mieszkańcy Mosiny prawdopodobnie zauważyli już tajemnicze znaki w kształcie litery „F”, namalo-
wane na przydrożnych słupach i drzewach na terenie gminy. Jest to kolejny element świętowania 
dwusetnej rocznicy urodzin świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który w roku 1848 przeby-
wał na terenie Ziemi Mosińskiej. Wspomniane oznakowanie prowadzą przez Wielkopolski Szlak jego 
imienia, który oficjalnie zostanie zainaugurowany dnia 19 czerwca podczas uroczystości w Katedrze 
Poznańskiej.

Na trasie Szlaku ustawione są tablice informacyjne zawierające krótkie omówienie życiorysu Świętego oraz kon-
tekstu historycznego wydarzeń, w których Feliński brał udział.
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Klimat się zmienia. Susza 2022
Pożary, słabej jakości plony, brak wody w okolicznych rzekach, niskie ciśnienie w przydomowych in-
stalacjach, a nawet burze piaskowe, które przeszły przez naszą okolicę w połowie kwietnia to pro-
blemy, z którymi będziemy zmagać się coraz częściej. Wydawało się, że po epidemii Covid-19 oraz 
wybuchu wojny w Ukrainie, nic gorszego nie może nas już spotkać. Okazuje się jednak, że w tym roku 
będziemy zmagać się także z suszą.

Mamy coraz mniej wody, a inwestycji jak na lekarstwo

Temat ten poruszany jest na naszych łamach od dawna. Sy-
tuacja tym bardziej powinna niepokoić, gdyż nic nie wska-
zuje, że najbliższe lata przyniosą zmianę na lepsze. Wczesne 
żniwa, ubogie plony to problemy z  jakimi zmagają się rolni-
cy. Na przestrzeni tych lat, w gminie Mosina, która z definicji 
jest gminą miejsko-wiejską niewiele się zmieniło. A  potrzeby 
są spore. Okoliczne rzeki, takie jak Kanał Mosiński, Samica Stę-
szewska, Głuszynka, Wirynka czy Kanał Szymanowo-Grzybno 
rokrocznie wysychają, zarastają, a w większości z nich, w lipcu 
czy sierpniu, możemy przejść tzw. suchą stopą. Niestety, na te 
sygnały władze najwidoczniej są ślepe, gdyż niewiele się robi, 
aby zadbać o  kurczące się zasoby wody. Brakuje inwestycji, 
mających na celu zatrzymanie czy piętrzenie wody w rzekach. 
A ta, w okresach, w których jest najbardziej potrzebna – zwy-
czajnie wyparowuje.

Susza i stepowienie. Następstwem m.in. wyższe ceny żywności

Jak podaje wikipedia, susza to długotrwały okres bez opa-
dów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku 
do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Na-
tomiast susza hydrologiczna to występujący w  następstwie 
suszy atmosferycznej okres, podczas którego przepływy 
w  rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich. 
W przypadku przedłużającej się suszy obserwuje się znacznie 
zmniejszone zasoby wód powierzchniowych, a także obniże-
nie poziomu zalegania wód podziemnych (ich późniejsza re-
generacja jest procesem długotrwałym).

Susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całko-
wite zniszczenie upraw roślin (a co za tym idzie klęski głodu), 
zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone praw-
dopodobieństwo katastrofalnych pożarów.

„Wielkopolska stepowieje”, słyszymy coraz częściej. Niestety 
jest to fakt. Według szacunków Wielkopolska jest najbardziej 
dotkniętym suszą regionem w Polsce, z czego najgorsza sytu-
acja występuje na północ i południe od Poznania tj. w gminie 
Mosina, Kórnik i Luboń. Niewystarczające opady oraz progno-
zowane coraz wyższe temperatury oznaczają, że susza będzie 
się pogłębiać.

– W całej Wielkopolsce, patrząc z Lubuskim, susza występuje 
w wierzchniej warstwie gleby – mówi na antenie Radia Poznań 
Marta Ceglarek, specjalista z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. – 
Jeżeli będzie padać deszcz, rośliny jakoś będą w stanie funk-
cjonować, jeżeli nie, na pewno odbije się to na jakości plonu, 
jego ilości i na sytuację ekonomiczną rolników, która i tak nie 
jest w tej chwili dobra. Począwszy od drogich nawozów, kosz-
tów energii, środków produkcji – to na pewno przełoży się na 
ceny – dodaje Marta Ceglarek.

– Trzeba przeprowadzać procesy odwrotne niż te, które zaczę-
ły się dwa stulecia temu: nawadniać pola, sadzić lasy mieszane. 
Nieodzowne jest też kontrolowanie obiegu wody w miastach 
– twierdzi prof. Lech Ryszkowski z Polskiej Akademii Nauk.

Raczkujące inwestycje. Kropla w morzu potrzeb

Jednym ze sposobów radzenia sobie z  tym problemem są 
zbiorniki retencyjne, które służą poprawie bilansu wodnego, 
a także łagodzeniu skutków suszy i powodzi.

Obecnie, jeden ze zbiorników powstaje właśnie na terenie 
gminy Kleszczewo, gdzie odnotowuje się jedne z najniższych 
w  Polsce rocznych poziomów opadów deszczu. Inwestycja, 
realizowana przez PGW Wody Polskie, czeka na swój finał już 
30 lat. Obiekt powstanie w grudniu 2022 r. Woda znajdzie się 
tu w wyniku spiętrzenia wody rzeki Męciny, po wybudowaniu 
zapory czołowej, znajdującej się około 70 m powyżej drogi 
Tulce–Środa Wielkopolska. Zbiornik będzie miał pojemność 
retencyjną 242 tys. m3, będzie magazynował prawie 67 tys. m3 
wody dla nawodnień rolniczych, w tym użytków zielonych.

Zbiornik retencyjny w ostatnich latach powstał również w Mo-
sinie, na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno”. Jest to zbiornik o  po-
wierzchni 3 tys. m2 i pojemności ponad 7 tys. m3. Inwestycja 
służy do odwodnienia dróg osiedlowych, odprowadzenia 
nadmiaru wód deszczowych i  powierzchniowych oraz zapo-
bieganiu podtapianiu gruntów ornych, łąk i zabudowań w re-
jonie ulic Leśmiana, Śremskiej i Jasnej.

- Sukces całej Madery – mówił w styczniu 2019 roku Andrzej 
Raźny, radny rady miejskiej w  Mosinie. - Tak można nazwać 
kolejny milowy krok w  realizacji budowy zbiornika na wodę 
deszczową na osiedlu Nowe Krosno i całej Madery. To również 
sukces Burmistrza Jerzego Rysia, który zamknął ciągnący się 
ponad 20 lat etap dyskusji o  rozpoczęciu budowy odwod-
nienia na Maderze. Bez tego pozwolenia nie otrzymalibyśmy 
takich dużych pieniędzy. Zwłaszcza, że już słyszałem wiele 
głosów, że to droga inwestycja i trzeba taniej, czyli w domyśle 
“kiedyś tam” – mówił radny. 

Wysychająca Warta obnaża miejscami swoje dno. Pod mostem w  Rogalinku 
w  lipcu 2019 roku można było zaobserwować wystające z  wody wraki pojaz-
dów. Ciekawe co jeszcze zalega na jej dnie?
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Tego rodzaju inwestycje niwelują niedobory wody, a  także 
wezbrania spowodowane gwałtownymi ulewami. W  obliczu 
nasilających się zmian klimatu takie rozwiązania są skuteczne. 
Niestety, jest to kropla w morzu potrzeb, bo podobnych inwe-
stycji w naszym regionie jest jak na lekarstwo.

Susze prowadzą do pożarów. Następstwa są bardzo nega-
tywne złożone

W  związku z  występującą suszą także strażacy mają trudny 
okres. Panująca susza prowadzi do ogromnych pożarów w la-
sach i na polach. Podobnych zdarzeń, o  ile nie spadną desz-
cze, będzie więcej. Długotrwałe susze mają wpływ na czę-
stotliwość i  rozmiary pożarów.  O  ile skutki ekonomiczne są 
wymierne, o  tyle następstwa ekologiczne są bardzo złożone 
i trudne do wyliczenia.

Przy okazji warto zaznaczyć, że często  zmagamy się z  błęd-
nym mitem wypalania traw, którego rzekomym efektem mia-
łoby być lepsze użyźnienie gleby. Ten stary zwyczaj skutkuje 
wyjałowieniem gleby, prowadząc do zaburzenia naturalnego 
cyklu obiegu materii. Trzeba też dodać, że popioły są szybko 
rozwiewane przez wiatr, co jeszcze silniej zubaża glebę.

Czy działania jednostek mogą zatrzymać postępujący proces 
stepowienia? Nie rozwiąże to systemowego problemu, ale 
pewne działania, które powinny stać się naszym nawykiem, 
mogą dać wytchnienie matce naturze. W  jaki sposób? Ła-
pać deszczówkę do podlewania roślin, czy zmienić kąpiel na 
prysznic. Oprócz drobnych nawyków domowych, możemy też 
zadbać o naszą przestrzeń zieloną: sadzić rośliny, które zatrzy-
mują wodę w glebie. (JB)

Zbiornik retencyjny na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.

Budowa nowego mostu w Rogalinku zmierza ku końcowi.

Susza na polach, fot. Majątek Rogalin (archiwum).

W obiektywie GMP
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Pamiętajcie o ogrodach 
– wystawa w ogrodzie rodziny Krenz

14 maja, w „tajemniczym” ogrodzie przy ulicy Słowackiego mia-
ła miejsce wystawa artystycznych prac rodziny Krenzów. O swo-
ich rodzicach, mamie, która była malarką i ojcu, który zajmował 
się artystycznym rękodziełem opowiadała ich córka Anna Krenz 
osoba wielu talentów: plastycznych, architektonicznych i  spo-
łecznych. Zebrani goście mieli również możliwość wysłuchania 
ciekawej historii domu i jego mieszkańców.

– Wystawiliśmy dzieła 4 osób:  mojego, taty, mamy, mojego syna 
i moje. Dobór był taki, że wzięłam te rzeczy, które mogą pasować 
do ogrodu, czyli akwarele mojej mamy, które nota bene znala-
złam miesiąc temu w kartonie. To są rysunki kwiatów z ogrodu, 
więc wpasowały się idealnie. Mój syn zasugerował, żebyśmy po-
stawili akwarele tam, gdzie dana roślina rośnie. Nawiązują one 
ewidentnie do ogrodu – opowiada o wystawie pani Anna Krenz. 

Jednym z eksponatów był witraż zrobiony z prześcieradła, jeden 
z 9 z cyklu „Nieuleczalnie żywa”. Witraż został stworzony przez pa-
nią Longinę Poterek-Krenz w latach 80. na kuchennym stole.  Jak 
opowiada pani Anna, jej mama miała potrzebę serca, żeby opo-
wiedzieć ogólną historię kobiety od młodej dziewczyny, która 
wrasta rozwija aż kogoś poznaje,przeżywa pasję i rodzi dziecko. 
To była opowieść na 9 prześcieradłach, jak 9 miesięcy ciąży.  Każ-
de z nich jest w bielach, a materiały mają różne grubości i faktury, 
więc sprawiają wrażenie witrażu. 

Ogrody nie są codziennymi miejscami na prezentację obrazów 
czy rzeźb. Jak podkreślają odwiedzający wystawę – sztuka wpisu-
je się w atmosferę, którą tworzy ogród. 

– Wystawa bardzo nam się podobała, wszystko jest wkompono-
wane w ogród, który jest tajemnicy, półdziki, a klimat jest niesa-
mowity. Ogród pomaga w ekspozycji, w wyeksponowaniu war-
tości, bo można iść do muzeum i obejrzeć wystawę obrazek przy 
obrazku, natomiast kiedy są one  umiejscowione w żywym miej-
scu, tam gdzie powstawały, to nabierają zupełnie innej wartości 
– mówią Anna i Jakub, odwiedzający wystawę.

Puszczykowo ma wiele starych ogrodów. Nie zawsze są one upo-
rządkowane, ale mają wiele zakątków, dzięki czemu sprawiają 
wrażenie tajemniczych. 

– Puszczykowo to ogrody i  myślę, że w  tych starych, pięknych 
ogrodów jest jeszcze trochę. One żyją własnym życiem, ludzie się 
spotykają w bardzo maleńkich zwartych gronach, a warto byłoby 
czasami je otworzyć dla szerokiej publiczności. Mamy sporo arty-
stów, sporo osób, które mogą się pochwalić różnymi  dziedzinami 
nauki i  poopowiadać o  swoim życiu oraz przodkach – twierdzi 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka, prezes Fundacji PARK. 

Ogród przy ulicy Słowackiego 15 w Puszczykowie wypełnił się… sztuką. W ramach projektu „Pa-
miętajcie o ogrodach, czyli kultura schodzi pod strzechy”. Z okazji obchodów 60-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Puszczykowo zaplanowano artystyczne wystawy w ogrodach mieszkańców 
Puszczykowa.

Pierwszomajowy koncert polsko-ukraiński.

7 Wspaniałych - lalki przedstawiające świętych męczenników. Akwarela Longiny Poterek-Krenz.

Materiałowy witraż przedstawiający etapy w życiu kobiety.
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Już 4 czerwca w sobota o godzinie 17.00 odbędzie się Salon Lite-
racki – spotkanie z twórczością Andrzeja Falkiewicza w ogrodzie 
przy ul. Podleśnej 10, a  18 czerwca zaplanowana jest wystawa 
malarstwa Zbigniewa Cichockiego i  przyjaciół w  ogrodzie przy 
ulicy Żupańskiego. 

Cykl wystaw zorganizowany został z  inicjatywy Fundacji PARK 
oraz dofinansowany z Miasta Puszczykowa oraz Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 Weronika Zwierzchowska

„Szkoda farby na Putina”

Justyna Dziabaszewska, artystka i  twór-
czyni muralu naszkicowała projekt, a każ-
dy chętny mógł pomalować wybraną 
przez siebie część. Nie były ważne umie-
jętności, ale chęci do wspólnego działania.

– Rozmów tego popołudnia jest wiele. Świe-
ci słońce. Na mosińskim, betonowym placu 
targowiska robi się wręcz upalnie. A lokalna 
społeczność i nasi goście z Ukrainy malują 
w najlepsze – napisała w poście na portalu 
Facebook Jadłodzielnia – Mosina.

Mural poszerzony o motyw ukraiński jest 
wspólnotowy, radosny i  włączający. Taki 
zamysł był celem inicjatorki Magdaleny 
Kaczmarek. Opiekunka artystyczna Justy-
na Dziabaszewska podkreśliła istotę sło-
neczników, które znajdują się na muralu. 
Według niej symbolizują pokój i Ukrainę.

Duże wrażenie wywarł malowany przez 
panią Zofię Staniszewską, pisarkę aktorkę 
teatralną i  bibliotekarkę, Putin. Wypeł-
niony kolorem krwistoczerwonym przy-
prawiał uwagę malujących. Jak wynika 
z  relacji Jadłodzielni jedna z  malujących 
Ukrainek skomentowała ten fragment 
muralu w  bardzo krótki sposób „Szkoda 
farby na Putina”.

Zapraszamy do oglądania muralu, po-
większonego o  ukraiński motyw, na mo-
sińskim targowisku przy ulicy Farbiarskiej.

 Weronika Zwierzchowska

Na mosińskim targowisku lokalni mieszkańcy wraz z gośćmi z Ukrainy dokończyli EKO_MUR_ALL. 
Kolorowe malowidło na dobre wpisało się już w otoczenie, a wiele osób może poczuć się jego twór-
cami. Było to w końcu społeczne malowanie.

Wystawie towarzyszyły ciekawe rozmowy.Rzeźba Anny Krenz.

Zofia-Staniszewska-i-Justyna-Dziabaszewska.Akwarela Longiny Poterek-Krenz. Autorka na tle muralu.

Krwistoczerwony-Putin.
Materiałowy witraż przedstawiający etapy w życiu kobiety.
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„Nie wszyscy umrzemy, ktoś musi przeżyć i wrócić” 

Wojenna historia Janiny Juchacz – Sro-
czyńskiej przeplata się z  dziejami rodzi-
ny Hoffów z  Rogalinka. Przedstawione 
przez redakcję Gazety Mosińsko – Pusz-
czykowskiej w  kwietniowym numerze 
wspomnienia o Rozalii, Ignacym, Łucjanie 
i Stefanie są związane z pomocą jeńcom 
angielskim. Wydarzenia znad Warty w Ro-
galinku rozpoczynają się od znalezienia 
przez synów Rozalii i  Ignacego Hoffów 
trójki Anglików w tataraku. 

Prosili oni o pomoc, jedzenie i odzież, bo 
jedyne, co mieli, to zarzucone na siebie 
ubrania, czyli angielskie mundury. Chcie-
li odpocząć parę dni, najeść się, wyspać 
i ruszyć dalej. Jednak zaostrzenie i zwięk-
szenie kontroli wywołanej wojną spowo-
dowało, że przemieszczanie się na własną 
rękę stało się niemożliwe. W wyniku tego 
trójka zbiegłych jeńców została u rodziny 
Hoffów przez całe lato i  jesień. Ciasnotę 
można przetrwać przez jakiś czas. Kiedy 
zbliżała się zima, Ignacy postanowił zgło-
sić się do ruchu oporu, by rozdzielić an-
gielskich gości po innych domach. Jeden 
z  Anglików udał się pod osłoną nocy do 
Poznania, do obozu jeńców wojennych. 
Dwóch pozostałych w  kolejnych miesią-
cach zmieniało miejsca pobytu pomiędzy 
wspomnianymi rodzinami Juchaczów 
i  Jabłeckich z  Rogalina – tak było bez-
pieczniej zarówno dla gospodarzy, jak 
i ukrywających się mężczyzn.

Dom rodziny Juchaczów zawsze był 
otwarty dla potrzebujących. Władysława 
Juchacz, matka Janiny, nikomu nie odma-
wiała pomocy. Zakupione gospodarstwo 
przez Walentego Juchacza w  1926 roku 
przy ulicy Prezydialnej w  Rogalinie dało 
możliwość przetrwania wojny i  produ-
kowania pożywienia, którym dzielili się 
z  najuboższymi. Zapewniali także schro-
nienie przed okupantem. 

Janina Juchacz urodziła się 7 grudnia 
1922 roku w Poznaniu. Uczyła się w szko-
le powszechnej i gimnazjum w Poznaniu, 
którego ukończenie potwierdza Mała 
matura. Należała do harcerstwa, które 
przygotowało ją do trudu, z jakim musiała 
zmagać się w obozach koncentracyjnych. 
Wrzesień 1939 roku rozpoczął się dla niej 
3-tygodniową tułaczką. Uciekając przed 
nacierającymi wojskami niemieckimi 
opiekowała się dwutygodniowym synem 
kierownika szkoły w  Rogalinku – obec-
nym prof. dr. hab. Andrzejem Kostrzew-
skim. Jak można przeczytać w  wywia-
dzie sprzed lat, Janina wmawiała sobie, 
że z  małym dzieckiem na ręku nie może 
stać się jej krzywda. Nie odczuwała wtedy 
nawet strachu. Po powrocie do Rogalina, 
jako członkini grupy konspiracyjnej „Dla 
Ciebie Polsko” kolportowała nielegalne – 
podziemne gazety.

Jesienią 1941 roku Janina wraz ze swo-
im ojcem Walentym i  przedstawicielami 

rodziny Jabłeckich oraz Konradem La-
tanowiczem udała się do Rogalinka nad 
Wartę po angielskich jeńców wojennych. 
Do swojego domu przyjęli G. J. Pritcharda 
zwanego Jakubem. Ukrywali go w  sto-
dole w ziemiance, gdzie Walenty trzymał 
konie, wykorzystywane do pracy w  go-
spodarstwie. 

Niestety, działania rodzin Hoffa, Jucha-
czów i  Jabłeckich wydały się. W  sierpniu 
1942 roku aresztowano rodzinę znad 
Warty, a w październiku Janinę i Walente-
go. Fort VII w Poznaniu był miejscem kaźni 
wielu Wielkopolan. Janina spędziła tam 6 
miesięcy uznana za zdrajczynię państwa 
niemieckiego. Z tego czasu zachowała się 
korespondencja, która była cenzurowana 
przez hitlerowców. Janina wymieniała 
krótkie listy z celi 19 Fortu VII, opatrzone 
znaczkiem pocztowym z  wizerunkiem 
Adolfa Hitlera, z matką Władysławą, która 
czekała na jej powrót w Rogalinie. 

Po masowej egzekucji w Forcie VII, kiedy 
powieszono 40 więźniów i na ich miejsce 
przywożono kolejnych członków ich ro-
dzin, Janina została wsadzona do pociągu 
i wywieziona w nieznane. 

Towarowe wagony i  obstawa żandarme-
rii nie przygnębiły Janiny. Czuła zmianę, 
ruch powietrza i  łagodniejsze traktowa-
nie, w porównaniu do Fortu VII. Więźnio-
wie martwili się, dokąd są przewożeni, 
jednak Janina była pełna wiary w  swój 
powrót do domu, wspierała innych, mó-
wiąc „nie wszyscy umrzemy, ktoś musi 
przeżyć”. Wysiadła w Oświęcimiu, a wśród 
makabrycznej scenerii – wzdłuż dro-

Janina Juchacz – Sroczyńska była mieszkanką Rogalina. Należała do grupy konspiracyjnej „Dla Cie-
bie Polsko” Konrada Latanowicza, który był jej komendantem. Pomoc Anglikowi G. J. Pritchardowi 
kosztowała ją ponad 3,5 roczny pobyt w obozach. Wróciła do domu w 1945 roku. 

Janina Juchacz-Sroczyńska.

List z celi Fortu.
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gi prowadzącej do Brzezinki, wiszących 
lamp i fosforyzujących drutów – szła wraz 
z  innymi w  eskorcie służby obozowej 
i psów. Otrzymała numer 41 349 i została 
umieszczona w Bloku 16a. Pobyt w obozie 
Auschwitz-Birkenau, to czas wypełniony 
eksperymentami medycznymi, selekcjami 
i chorobami – 4 miesięcznym tyfusem pla-
mistym i brzusznym. Janina miała w sobie 
niezwykłą siłę, która pozwoliła jej po dłu-
giej i wycieńczającej chorobie przed ocza-
mi nazistów – selekcjonerów przebrnąć 
kilkoro schodów w górę i w dół. 

Janina Juchacz w  obozie koncentracyj-
nym została przydzielona do opieki nad 
dziećmi, które przywieziono w  sierpniu 
1944 roku, po wybuchu powstania war-
szawskiego. Mali więźniowie byli oddzie-
leni od matek podwójnymi drutami i prze-
znaczeni do zgermanizowania. Dzieci nie 
były bite i katowane, nie musiały wycho-
dzić na apele i  dostawały trochę lepsze 
pożywienie. 

W  październiku 1944 roku została prze-
wieziona z Auschwitz-Birkenau do Drezna. 
Tam Janina pracowała w fabryce Zeiss-Icon 
Werk. Podczas bombardowania – dywa-
nowych nalotów alianckich – udało się jej 
uciec. Droga do domu nie była łatwa, trwa-
ła tygodniami. Janina wracała na dachu 
pociągu, korzystała z podwózki mężczyzny 
śpiewającego piosenkę „Serce w  plecaku”, 
musiała uważać na wojska radzieckie, które 
gwałciły kobiety. Ostatnie 7 kilometrów do 
domu w  Rogalinie przeszła pieszo. Córka 
Janiny – Ewa – podczas opowieści o swo-
jej mamie przywołała wspomnienie babci 
Władysławy. – Kiedy babcia zobaczyła ko-
bietę zbliżającą się w  kierunku ich domu 
pomyślała, że to kolejna żebraczka i zmar-
twiła się, że nie będzie mogła jej pomóc. 
Dopiero kiedy Janina była bliżej domu jej 
matka ją rozpoznała. 

Po wojnie Janina Juchacz – Sroczyńska 
uczęszczała do liceum pedagogiczne-
go i uczyła w szkole, a potem zajmowała 
się gospodarstwem. Była osobą, która 
poświęcała swój czas innym, angażowa-
ła się społecznie, a  wśród mieszkańców 
i znajomych cieszyła się dużym uznaniem 
i  posłuchem. Pani Ewa wspomina, że jej 
mama niechętnie opowiadała o  wojen-
nych przeżyciach i  pobytach w  obozach, 
ale z  biegiem lat otwierała się. Podczas 
takich wspomnień towarzyszył jej smutek 
oraz wzruszenie. 

W 1974 roku do Rogalina do domu Janiny 
Juchacz – Sroczyńskiej przyjechał angiel-
ski jeniec G. J. Pritchard. Jak relacjonuje 
Pani Ewa ukląkł on przed jej mamą i  po-
dziękował za uratowanie mu życia.  

 Weronika Zwierzchowska

Janina Juchacz-Sroczyńska.

Podwórko rodziny Juchaczy.

Adres Pritcharda.
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Postawić wszystko na marzenie 
- o realizacji fotograficznej pasji Małgorzaty Sobczak

Spod jej ręki (i  oka) wychodzą repor-
taże z  rodzinnych uroczystości, relacje 
z  wydarzeń sportowych i  kulturalnych. 
Szczególnym upodobaniem Małgosia 
darzy jednak sesje indywidualne, kobiece 
i  biznesowe. Stworzyła kilka ciekawych 
projektów, wśród których na uwagę za-
sługuje cykl zatytułowany “Kobiecość”. 
Spotkania z kobietami, jak sama przyzna-
je, stały się dominującym nurtem w  jej 
fotografii. Podsumowaniem dwóch lat 
pracy nad sesjami kobiecymi była wysta-
wa kobiecych portretów, prezentowana 
w marcu br. w City Park w Poznaniu. Ka-
dry można było oglądać także w restau-
racji Szafoniera w Puszczykowie - przy tej 
okazji Małgosia zorganizowała cykl pt. 
“Kobiece sesje wiosenne”, zapraszając 
panie na fotograficzne spotkania w  wy-
jątkowej scenerii Szafoniery. 

Od lat, niezmiennie, najbardziej fascy-
nują ją kadry czarno-białe. Małgosia 
uważała zawsze, że kolor zaburza prze-
kaz tego, co najważniejsze, w  pewnym 
sensie przeszkadzając w  odbiorze. Kto 
zna jej fotografie ten wie, że kocha mo-
nochromatyczne zdjęcia. Ale śledząc jej 
twórczość można zobaczyć także wiele 
ujęć w pełnym kolorze. Teraz, na wiosnę, 
ten kolor jakby pobudza do działania, 
eksperymentowania, próbowania czegoś 

nowego - Małgosia idzie za tym głosem 
i  zapowiada, że w  tym roku ma wielką 
ochotę na kolor! 

Szczególne miejsce zajmuje w  jej sercu 
tango i  milongi - Małgosia, sama będąc 
uczestniczką tych spotkań i biorąc udział 
w  tańcu, potrafi doskonale uchwycić 
wyjątkowe momenty podczas tańca. 
Powstają kobiece sesje tangowe, sesje 
dla par, reportaże z milong czy pokazów. 
Wszystkie pełne pasji i  emocji. Są też 

sesje specjalne, szyte jakby “na miarę”, 
dopasowane indywidualnie do upodo-
bań, oczekiwań czy będące spełnieniem 
szczególnych, fotograficznych fantazji 
klienta.  

Takie właśnie, pełne pasji i  emocji, są 
fotografie Małgosi. W  każdym kadrze 
widać coś nieprzeciętnego, nie zauwa-
żane dotąd detale, wyjątkowe momen-
ty, uśmiech, zamyślenie, ułamki sekund 
uchwycone na zawsze. Te zdjęcia mają 
charakter. Do tego potrzebna jest nie-
zwykła umiejętność patrzenia, słuchania 
ludzi i  niesamowita wrażliwość. Małgo-
sia ma to wszystko i  potrafi to wykorzy-
stać. Każda sesja fotograficzna jest nie-
zwykłym spotkaniem z  fotografem, ale 
przede wszystkim - spotkaniem osoby 
fotografowanej ze sobą. Powiedziałabym 
nawet, że zdjęcia są czymś, co powstaje 
“przy okazji” takich spotkań. Rozmowy 
przy herbacie, chwile spędzone na opo-
wiadanie o projekcie, a przede wszystkim 
uważne słuchanie - wszystko to buduje 
atmosferę i  pozwala Małgosi stworzyć 
niezwykłe kadry z  efektem przekracza-
jącym wcześniejsze oczekiwania. Jedno 
jest pewne: jeśli raz spotkacie się z Mał-
gosią i staniecie za jej obiektywem, zapa-
miętacie to spotkanie na zawsze i będzie-
cie chcieli tam wrócić! 

Spotkałyśmy się po raz pierwszy na początku 2018 roku. Małgosia zaczynała wówczas rozwój wła-
snej działalności, postanawiając trwającą od lat pasję przekuć w pracę zawodową. Napisałam o niej 
wtedy: “fotograf z wielkim sercem, otwartym umysłem i niezliczoną ilością pomysłów na własny 
rozwój”. To wielkie serce i otwarty umysł zaprowadziły ją zarówno na ścieżki, o których marzyła, jak 
i takie, których nie miała nawet w planach. Od czterech lat rozwija swoją firmę Małgorzata Sobczak 
Fotografia, działając na wielu płaszczyznach i realizując wciąż nowe projekty. 

Małgorzata Sobczak - sesja kobieca.
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tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA
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W pierwszym wywiadzie, opowiadając o powstaniu pomysłu na 
własną działalność,  Małgosia powiedziała: “wiedziałam, że albo 
postawię wszystko na moje marzenie i będę próbowała je reali-
zować, albo ono zawsze będzie gdzieś obok”. Przez cztery lata 
spełnia to marzenie, przy okazji też uszczęśliwiając innych. 

 Marta Mrowińska

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

DekorMania
firanki, zasłony,
rolety rzymskie,

konfekcja stołowa,
haft komputerowy

tel. 888 703 992

Luboń, ul. Wschodnia 5
(VIS A VIS UL. KOPERNIKA)
www.dekormania-firanki.pl

WWW.OKNA-STUCKI.PL

64-020 CZEMPIŃ, UL STĘSZEWSKA 14
KOM. 602 729 358

E-MAIL: ZSTUCKI@OKNA-STUCKI.PL

PHU "STYL" ZBIGNIEW STUCKI

OKNA
DRZWI
ROLETY
PARAPETY

DORADZTWO
POMIAR

MONTAŻ
SERWIS

Wynajmę mieszkanie 
rodzinie z dziećmi 

w zamian za opiekę 
w okolicach Mosiny 

kontakt:
603-086-131

- - - -  R E K L A M A - - - - 
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

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

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

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 
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!

FOTOWOLTAIKA
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• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

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

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

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

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

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

(J
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ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000

www.condor-polska.pl

SKUP
(WYSOKIE CENY)

i

SPRZEDAŻ
• ZŁOMU
• MAKULATURY

ElegantoMani!

793 411 811@elegantomanii

Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 8
62-040 Puszczykowo 

UL. CZECHOSŁOWACKA 52

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

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

OD MARC A DO WR ZEŚNIA
Z APR A SZ AMY RÓWNIEŻ W NIEDZIELE W GODZ. 10-14
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APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie

62-081 Wysogotowo

tel. Adam: 792 656 383

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

509 834 814

zatrudnię
pracownika
do zakładania
i pielęgnacji

ogrodów
(J

00
8)

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

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

5)
(J

02
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY
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9)
(J

04
7)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko
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Ja i moje 
pieniądze

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

specjalista w dziedzinie fizjoterapii
fizjoterapeuta i DO osteopata 
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ulica Biedrzyckiego 18, Poznań

JAN RYGLEWICZ

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

TEL. 663 595 858

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14
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KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825
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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

Poznań & Warszawa

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

PRZEWÓZ OSÓB

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

(P
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
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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

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

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

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

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
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LEKCJE SZACHOWE 
INDYWIDUALNE 
I GRUPOWE 

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

oraz oferta dla szkół. 
Zajęcia prowadzą 
instruktorzy PZSzach. 
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tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

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

ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA
BONGO
SHISHA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY
FAJKI

AKCESORIA

Czynne
przez 7 dni w tygodniu

ul. Poznańska 10, Mosina

roletydudzik@onet.pl
601 775 420      61 817 18 39

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery

Żaluzje, Verticale, 
Plisy, Roletki materiałowe

M
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