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 Czy Mosina wykorzystuje 
swój turystyczny potencjał? 
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Nowa stacja paliw na terenie gminy Mosina już otwarta! Budynek 
stanął na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej oraz Świerkowej w Czapurach. 
Zaglądamy do środka, i sprawdzamy ofertę dla kierowców.

Stacja paliw CEL w Czapurach to marka prywatnego inwestora, 
w trzeciej, po Dąbrówce i Biedrusku, lokalizacji.

Stacja oferuje swoim klientom poza paliwami także myjnię bezdo-
tykową oraz darmowy odkurzacz. Kierowcy mogą także skorzystać 
z bogato wyposażonego w akcesoria samochodowe i oleje sklepu, 
oraz zaplecza gastronomicznego. Aktualnie w sprzedaży są hot-dogi, 
kawa i lody naturalne, ale oferta ma być systematycznie poszerzana, 
jak w pozostałych obiektach.

Stacja paliw Cel to także karty lojalnościowe, dzięki którym można 
zaoszczędzić na każdym litrze paliwa.

Obecnie stacja czynna jest 24h.

Wszelkie aktualności związane z nową stacją można śledzić na 
funpage’u stacji na Facebook’u: www.facebook.com/stacjacel.

Kierowcy na CEL! 
Nowa stacja paliw na terenie gminy Mosina

Stacja paliw CEL, ul. Poznańska 17, 61-160 Czapury
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Czerwcowe upały przypomniały, że mamy już lato. Wakacje rozpo-
częły się w pełni wraz z zakończeniem roku szkolnego. Wielu z nas 
ma zaplanowane urlopy w Polsce lub za granicą, albo po prostu 
wypoczywa w domu. W lipcowym numerze przedstawiamy tury-
stykę w gminie Mosina. Choć bywa ona dla wieloletnich mieszkań-
ców okolicy czasem niewidoczna, to ma w sobie potencjał. Czy jest 
on dobrze wykorzystany? To zostawiam do subiektywnej oceny 
każdemu z Państwa. Choć wieża widokowa na Gliniankach jest nie-
czynna do odwołania, to jednak nie zapominajmy, że to, co mamy 
najbliżej czasami jest przez nas nieodkryte. 

Wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i se-
niorów. Ratownik medyczny radzi, jak powinniśmy zadbać o siebie 
i  swoich najbliższych. Bardzo często powtarzane zdania o  odpo-
wiednim nawodnieniu mogą się już nudzić, ale picie odpowiedniej 
ilości płynów jest podstawą dla naszego organizmu, a nie wyma-
ga od nas wiele wysiłku. Sezon na warzywa i owoce zachęca, żeby 
przygotowywać chłodniki, sałatki albo wrócić do prostych potraw 
z dzieciństwa. 

Nie zapominajmy o psach i kotach, dla których lato bywa niełatwe. 
O  przykrym porzucaniu zwierząt w  wakacje, ale też o  tym jak za-
troszczyć się o pupila w podróży oraz na co zwrócić uwagę oddając 
czworonoga do hoteliku, opowiada behawiorysta Grzegorz Kałużny.

W tym miesiącu przychodzimy z dobrymi wiadomościami dotyczą-
cymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 7 starań o działkę 
i przeprowadzeniu gruntownego remontu, obiekt zostanie odda-
ny do użytku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z  planem, jesienią 
tego roku. ŚDS skierowany jest do dorosłych osób z zaburzeniami 
psychicznymi, które po ukończeniu edukacji w  szkole specjalnej 
często skazane są na pozostanie w domach rodzinnych, izolowane 
od społeczeństwa, bez możliwości utrzymania umiejętności, które 
pozyskali na swojej edukacyjnej ścieżce. Czas spędzony w takim 
domu jest nie tylko bardzo korzystny dla osób z niepełnosprawno-
ścią, ale także dla całych ich rodzin: daje możliwość podjęcia pracy, 
rozwijania zainteresowań, czy po prostu chwilę odpoczynku, która 
dla osób pracujących przy własnych dzieciach 24 godziny na dobę, 
często od kilkudziesięciu lat, jest najcenniejsza.

Podczas wzmożonych opadów deszczu nie uniknęły nas takie 
problemy, jak nie pierwszy raz zalany tunel na ulicy Śremskiej. 
Gwałtowna burza sprawiła, że studzienki nie nadążały z  odpro-
wadzaniem wody. Tym razem jej poziom był tak wysoki, że jeden 

z kierowców miał spory problem z pokonaniem przeszkody wod-
nej, jaką napotkał na swojej drodze. Jego auto straciło kontakt 
z podłożem i ... zaczęło płynąć. 

Zostając w „drogowych” tematach mieszkańcy gminy oraz inni kie-
rowcy korzystający z przeprawy na Warcie w Rogalinku będą mogli 
cieszyć się ukończoną budową. Otwarcie nowego mostu planowa-
ne jest na lipiec. 

Wracając uwagą do wojny w  Ukrainie, która trwa już ponad 100 
dni chciałabym zachęcić tych, którzy mają możliwości o wsparcie 
wschodnich sąsiadów. Początkowy zapał uległ ostudzeniu, a  po-
trzeby są ogromne. Wydarzenie, któremu patronowaliśmy w czerw-
cu – koncertowi – Jednym głosem z Wolną Ukrainą pokazało, że chęć 
wsparcia potrzebujących ciągle jest w nas. Wystarczyło rozejrzeć się 
po zapełnionej Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  Artyści 
– Małgorzata Ostrowska, Bianka Szalaty, Czesław Mozil, Swiernalis 
oraz wielu innych polskich i ukraińskich muzyków przypominało, 
jak ważna jest solidarność oraz dziękowali za okazane dobro. 

Oddajemy w Państwa ręce lipcowy numer. W  imieniu całego ze-
społu redakcyjnego Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej życzymy 
udanego, bezpiecznego wypoczynku w wybranym przez Państwa 
miejscu. Korzystajmy z lata, ale rozsądnie i bezpiecznie. 

W imieniu zespołu redakcyjnego

 Weronika Zwierzchowska 

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

- Zaraz, zaraz, moment, jeden moment. Widzisz, wszystko zaczę-
ło się stąd, że tutaj kiedyś przechodziły wojska napoleońskie, co 
jak zapewne wiesz, jest autentycznym faktem historycznym i nie 
podlega żadnej dyskusji. Ci żołnierze, ale oczywiście nie wszyscy, 
zatrzymali się u naszych przodków na jakiś czas, a wtedy w Mosi-
nie było pełno krawców, kapujesz, i podobno tu wojskom uszyli 

mundury, zapewne nowe, ma się rozumieć. Widzisz to? Po jakimś 
czasie, kiedy oni, ci ubrani w nowe mundury spotkali się w Pozna-
niu, chyba w Poznaniu z tą resztą oddziałów, wtedy zaraz było wi-
dać różnicę. Oni jacyś tacy zadbani i ładni ubrani bardzo dobrze 
się prezentowali na tle całości, rozumiesz? Zaczęli ich wypytywać 
skąd mają takie eleganckie mundury, wtedy oni im odpowiedzieli, 
że z Mosiny. Ot i cała prawda powstania naszej legendy o elegan-
cie. W takiej właśnie wersji słyszałam niejeden raz w różnych miej-
scach i przy różnych okolicznościach opowiadanych. Poza tym, co 
tutaj dużo mówić, wystarczy czasem gdzieś w Polsce powiedzieć, 
że „pochodzę spod Poznania”, wtedy mówią: „no, no, z Poznania”, 
a ja, że właściwie z Mosiny, a wtedy czasem słyszę entuzjastyczny 
okrzyk: „o, to elegant z Mosiny z pani!”.

 Roman Czeski

14.03.2013, Wiesia u siebie w domu
Kącik eleganta z Mosiny, część 115

Glinianki w Mosinie; fot. Paweł Wolniewicz.
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- Remont ścieżki rowerowej, ulica Lesz-
czyńska. Inwestycja polegająca na po-
szerzeniu ciągu pieszo-rowerowego do 
szerokości 2,5 metra. Dołożono brakujące 
8 cm – informuje na Facebook’u  radny 
Maciej Patela. Faktycznie, do ścieżki, od 
strony parku Strzelnica, dołożono jedną 
kostkę oraz krawężnik. Być może sprawa 
nie budziłaby aż takich kontrowersji gdy-
by nie fakt, że stan nawierzchni całej drogi 
rowerowej jest kiepski: nie trudno trafić na 
ubytki w asfalcie oraz liczne wybrzuszenia 
od korzeni drzew i krzewów.

Drugi etap prac, od parku Strzelnica w stro-
nę Krosna, wydaje się już dużo bardziej 
zasadny: w okolicach ulicy Strzałowej wy-
mieniono nawierzchnię, wykonano nowe 
podjazdy do nieruchomości oraz sklepów. 
Realizacja tego odcinka jest jednak prze-
prowadzana jednocześnie z  dwóch stron 
ulicy. - Ścieżka rowerowa rozkopana od 
ulicy Jarzynowej do Strzałowej, zastawio-
ny i zerwany chodnik na tej samej wysoko-
ści po drugiej stronie ulicy, na wysokości 
ulicy Długiej, w kierunku Krosna. Którędy 
mają iść piesi, po ruchliwej Leszczyńskiej, 
między samochodami? - pyta pan Woj-
ciech na lokalnej grupie.

O  wykonywane prace, planowany ich 
przebieg oraz koszt zapytaliśmy mosiński 
magistrat. - W związku z uwagami Starosty 
Poznańskiego, zarządcy tej drogi, wskazu-
jącymi na konieczność uporządkowania 
oznakowania pionowego i  poziomego 
w  jej przebiegu, Gmina Mosina przygo-
towała projekty zmiany stałej organizacji 
ruchu według wskazań Starosty – infor-
muje Referat Mienia Komunalnego urzę-
du w  Mosinie. - W  trakcie zatwierdzania 
projektów przez Starostę Poznańskiego, 
dodatkowo wskazał on także konieczność 
regulacji szerokości obecnej ścieżki ro-

werowej do szerokości 2,5 metra i  wpro-
wadził do projektów roboty budowla-
no-drogowe. Obejmują one odcinek ul. 
Leszczyńskiej rozpoczynający się od ul. 
Kasprowicza, a  kończący przed granicą 
z miastem Mosina – tłumaczy Joanna No-
waczyk z mosińskiego magistratu.

Wprowadzone zmiany w stałej organizacji 
ruchu w ciągu ulicy Leszczyńskiej w Mosi-
nie to nie jedynie kosmetyczne poprawki, 
związane z dołożeniem kostki przy drodze 
rowerowej. Jak zapewnia magistrat, prze-
prowadzone zostaną także nowe utwar-
dzenia, wymiana nawierzchni oraz korekta 
wysokościowa krawężników i  kostki bru-
kowej. - Zatwierdzone projekty zakładają 
przede wszystkim uporządkowanie ozna-
kowania pionowego i poziomego w ciągu 
ul. Leszczyńskiej, w ramach którego m.in.: 
w  miejscu obecnej ścieżki rowerowej za-
projektowano ciąg pieszo-rowerowy, któ-
rego szerokość wyniesie 2,5 m, zaprojek-
towano dodatkowe przejścia dla pieszych 
w ul. Jarzynowej, w ul. Leszczyńskiej przy 
ul. Długiej i  ul. Dębowej oraz wjazdy na 
ścieżkę pieszo-rowerową z jezdni ul. Kasz-
tanowej, ul. Dębowej, ul. Kolejowej, ul. Ka-
sprowicza - informuje pani Nowaczyk.

Czy zatem chwilowe niedogodności dla 
ruchu pieszych i rowerzystów zostaną na-
grodzone bardziej komfortowymi warun-
kami do przemieszczania się? Z oceną po-
czekajmy na zakończenie prac. - Całkowity 
koszt inwestycji w obecnym roku wyniesie 
191 513,00 zł brutto, z czego 50% pocho-
dzi z dotacji celowej Powiatu Poznańskie-
go – podkreśla magistrat. (red)

Za mało o 8 cm. Absurdów drogowych ciąg dalszy
Od niemal początku czerwca trwają prace w obrębie ulicy Leszczyńskiej w Mosinie. To jedna z głów-
nych ulic w gminie, tym samym każdego dnia remontowi przyglądają się setki kierowców, pieszych 
i rowerzystów. I nie pozostawiają na wykonywanych pracach suchej nitki.

W ramach poszerzenia drogi rowerowej do ustawowej szerokości 2,5 m dołożono kostkę i krawężnik

W  okolicach ulicy Strzałowej roboty wykonywane są jednocześnie z  dwóch stron drogi. Pieszym i  rowerzystom 
w trakcie prac pozostaje przemieszczanie się po jezdni
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518 055 810

Zadbaj o oczy:
 

- oferta specjalna na szkła okularowe do -25%
- bezpłatne badanie wzroku

- nowoczesny sprzęt
- setki opraw do wyboru

 
Umów się już dzisiaj!

Mosina,
ul. Niezłomnych 3
pasaż Mosinova

BEZPIECZNIE
DO CELU
NA CZAS

Preferujemy 
zamówienia terminowe

kom. 798 254 784
lub 602 732 103
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Rozpocząć należy od rozgraniczenia dwóch 
form turystyki w Mosinie, jakie gmina powin-
na oferować. Pierwsza z  nich to ta turystyka 
przez duże „T”: ściągnięcie zwiedzających 
z  Poznania czy Kórnika, lub gości naszych 
mieszkańców, którzy będą mieli ochotę od-
wiedzić gminę przy okazji odwiedzin w Wiel-
kopolsce. Druga forma turystyki to zakrawa-
jąca o  lokalny patriotyzm chęć pozostania 
w  weekendy czy dni wolne od pracy „u  sie-
bie”: traktowanie okolicy własnego domu jako 
miejsce warte poświęcenia mu uwagi i czasu.

W pierwszej części zajmiemy się próbą zwabie-
nia turystów. Zacznijmy więc od oczywistych 
„pereł” turystycznych na terenie gminy Mosina, 
z których możemy być dumni, nawet pomimo 
mniejszych czy większych niedociągnięć. 

Pałac w Rogalinie

Mamy wrażenie, że to miejsce, którego nieraz 
my, jako mieszkańcy, nie doceniamy. A  jest 
miejscem bardzo znanym, cieszącym się sła-
wą wśród polskich i  zagranicznych turystów. 
Co roku kompleks pałacowo-parkowy jest 
przez około 40 tysięcy zwiedzających. Co war-
to podkreślić, we wtorki zwiedzanie obiektu 
jest darmowe.

Kto nie był w ostatnich latach w pałacu, może 
się zdziwić, przekraczając dziś jego próg. 
Prace remontowe w  Rogalinie zostały ukoń-
czone w  2015 roku, a  wnętrza pałacowe od-
zyskały wygląd taki, jak w  1939 roku, kiedy 
obiekt opuszczała rodzina Raczyńskich. Pałac 
został wzniesiony na polecenie Kazimierza 
Raczyńskiego w  latach 1770 – 1776. Był on 
marszałkiem koronnym na dworze Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. Przypuszcza się, 
że projektantem pałacu był jeden z  saskich 
architektów. W  latach 80-tych XVIII wieku za 
projekt modernizacji wnętrz w  stylu klasycy-
stycznym odpowiadali, określani jako najwy-
bitniejsi architekci królewscy, Dominik Merlini 
i Jan Christian Kamsetzer. 

W pierwszej połowie XIX wieku właścicielem 
Rogalina i  posiadłości stał się hrabia Edward 
Raczyński - zasłużony dla Poznania i  okolic. 
Przebudował salę balową na zbrojownię, a ka-
plicę, która wówczas znajdowała się w skrzy-
dle południowym, na bibliotekę i  archiwum. 
Szczególnie zwraca na siebie uwagę wzniesio-
na przez hrabiego kaplica na wzór rzymskiej 
świątyni Maison Carree z  Nimes. Podziemia 
kościoła pełnią obecnie funkcję mauzoleum 
rodzinnego rodu Raczyńskich, które w week-
endy jest udostępniane zwiedzającym. Ko-
ściół pw. św. Marcelego nosi wezwanie na 
cześć Marcelego Lubomirskiego, kuzyna fun-
datora, poległego podczas oblężenia Sando-
mierza w 1807 roku.

Kiedy właścicielami Rogalina zostali Edward 
Aleksander Raczyński i  jego żona Róża hr. 
z  Potockich, zatrudnili krakowskiego archi-
tekta Zygmunta Hendla, który zaprojektował 
neobarokową bibliotekę oraz przeprowadził 
wiele prac renowacyjno-konserwatorskich. 
Edward Aleksander wzniósł na początku XX 
wieku budynek przeznaczony na gromadzo-
ną przez niego kolekcję malarstwa europej-
skiego i  polskiego przełomu XIX i  XX wieku, 
uznawaną przed II Wojną Światową za naj-
lepszy zbiór malarstwa współczesnego na 
ziemiach polskich. Dziś można podziwiać tam 
dzieła takich twórców, jak Teodor Axentowicz, 
Olga Boznańska, Julian Fałat, Aleksander Gie-
rymski, Jacek Malczewski, Jan Matejko (Dzie-
wica Orleańska), Leon Wyczółkowski, Stani-
sław Wyspiański, Wlastimil Hofman oraz Paul 
Delaroche. Ówczesny właściciel majątku udo-
stępniał budynek publiczności. Było to bardzo 
rzadkie przedsięwzięcie w tamtych czasach.

Podczas II wojny światowej rogaliński pałac 
stał się siedzibą Hitlerjuged Gebietsfuhrer-
schule. Po jej zakończeniu wyposażenie pała-
cu uległo rozproszeniu. Zachowały się zbiory 
zabezpieczone przez Rogera Raczyńskiego. 
Od 1949 roku pałac w Rogalinie jest Oddzia-
łem Muzeum Narodowego. Edward Bernard 
Raczyński, prezydent RP na Uchodźstwie 
w  1991 roku powołał Fundację im. Raczyń-
skich, której przekazał prawa własności do 
dzieł sztuki oraz rogalińskiej rezydencji.

Pałac w Rogalinie otacza ogród w stylu fran-
cuskim i  park w  stylu angielskim, w  którym 
znajdują się dęby Lech, Czech i Rus oraz dąb 
Edward.

Kolejną atrakcją turystyczną cieszącą się popu-
larnością wśród zwiedzających jest otaczający 
pałac Rogaliński Park Krajobrazowy. Został 
utworzony w  1997 roku i  zajmuje powierzch-

nię 12 750 ha. Na jego terenie znajduje się jed-
no z  największych w  Europie siedlisk dębów 
szypułkowych. Kolejnym walorem parku jest 
rzeźba terenu, która powstała w  czasie wyco-
fywania się zlodowacenia bałtyckiego. Obec-
nie można obserwować tam moreny czołowe, 
sandry, ozy i  wydmy. Na unikatową rzeźbę 
terenu doliny Warty składają się starorzecza. 
W RPK utworzono dwa rezerwaty: Goździk Siny 
w Grzybnie, gdzie ochronie podlega zagrożony 
wyginięciem goździk siny oraz Krajkowo, który 
został utworzony w celu zachowania fragmen-
tu trasy zalewowej doliny Warty. Na terenie 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego zostały 
wyznaczone 4 szlaki piesze (Szlak turystyczny 
Osowa Góra – Sulęcinek (Rogalinek – Roga-
lin), Szlak turystyczny Wiórek-Rogalinek, Szlak 
turystyczny Iłowiec – Otusz (Mosina PKP – Re-
zerwat Goździk Siny – dworzec PKP w Pecnej), 
Szlak turystyczny Żabno – Drużyna Poznańska 
(Żabno – Krajkowo Folwark – Drużyna Poznań-
ska), 11 szlaków rowerowych oraz 3 ścieżki dy-
daktyczne (Bobrowy Szlak, Borówkowy Szlak 
i Rogalin – Rogalinek).

Wielkopolski Park Narodowy

Charakterystyczną cechą WPN-u  jest fakt, że 
ze świecą możemy szukać tu turystów przy-
padkowych. Kiedy ktoś decyduje się na pie-
szą turystykę, musi się przygotować z choćby 
drobnym prowiantem i  dobrym obuwiem: 
park oferuje przepiękne, malownicze trasy 
spacerowe, ale stosunkowo długie. Muzeum 
Przyrodnicze w  Jeziorach zbiera wiele pozy-
tywnych opinii zwiedzających: nie jest duże, 
ale warto je potraktować jako wstęp do spa-
ceru po parku. Sam park poza oczywistymi 
walorami przyrodniczymi i  trasami spacero-
wymi ma do zaoferowania co najmniej trzy 
historie do opowiedzenia. O  najnowszej, hi-
storycznej, związanej ze szlakiem Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, pisaliśmy obszernie 
w poprzednim numerze. Nie sposób pominąć 
tu historii ruin zamku myśliwskiego Klaudyny 

Czy Mosina wykorzystuje swój potencjał?
Przegląd turystycznych perełek gminy

Jest sobie taka gmina. Niezbyt duża, ale pięknie położona: w otulinie parku narodowego, blisko du-
żego miasta, często odwiedzanego przez turystów. Z mnóstwem malowniczych jezior, tras spacero-
wych i rowerowych, a na jej terenie znajduje się jeden z najważniejszych i najpiękniejszych pałaców 
w Polsce. Czy ta piękna gmina wykorzystuje swój potencjał i ściąga do siebie rzesze turystów? I czy 
mieszkańcy w weekendy zostają u siebie, czy szukają atrakcji poza gminą? Zapraszamy do subiek-
tywnego, redakcyjnego przeglądu atrakcji gminy Mosina. 

Jezioro Kociołek w Wielkopolskim Parku Narodowym
Pałac w Rogalinie zachwyca i ściąga tłumy turystów 
od lat

CZĘŚĆ 1
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Potockiej na jeziorze Góreckim, wybudowany 
w 1827 roku (warto wybrać się na spacer wo-
kół jeziora, zbudowano tam taras widokowy), 
oraz legendy związanej ze studnią Napoleona. 
Absolutnie unikatowe, będące ciekawostką 
geologiczną jest malownicze jezioro Kociołek, 
wydrążone przez kamienie poruszane wirują-
cą wodą, płynącą pod lądolodem.

Warto tu także wspomnieć o Aktywnej Trójce: 
wspólnej inicjatywie gmin leżących w otulinie 
WPN, w  ramach której wyznaczono sieć tras 
w  formie zamkniętej pętli, przeznaczonych 
do uprawiania nordic walking, a w sezonie zi-
mowym narciarstwa biegowego. Wytyczono 
cztery pętle: mosińską (7,4 km), stęszewską 
(12,2 km), komornicką (10,1 km) oraz puszczy-
kowską (20 km). Całość połączona jest łącz-
nikami, dzięki czemu pętle można dowolnie 
łączyć, w zależności od chęci i możliwości. 

Glinianki

Miejsce z ogromnym potencjałem, i będziemy 
to podkreślać na każdym kroku. Miejsce, które 
ma wiele do zaoferowania: swoją historię, po-
łożenie, otulinę parku narodowego.

Glinianki są zbiornikami wodnymi, powsta-
łymi w  miejscu dawnej kopalni gliny, zaopa-
trującej w  ten surowiec zakłady ceramiczne 
w Mosinie. Zakład ceramiczny powstał w 1886 
roku i  funkcjonował aż do lat 90. XX wieku, 
choć lata świetności przypadają na początek 
XX wieku oraz okres międzywojenny, w  naj-
lepszym dla zakładu czasie  zatrudniano  400 
pracowników. Wytwarzano przede wszystkim 
cegły (16 mln sztuk rocznie!), ale także da-
chówki, ceramiczne rury oraz kafle, oznaczane 

sygnaturą „M. Perkiewicz”. Cegły można wciąż 
odnaleźć na budynkach w okolicach, chociaż-
by zostały wykorzystane do budowy budyn-
ków i fosy w poznańskich fortach.

Ale wróćmy do naszych Glinianek: wyrobi-
ska pokopalniane, po zaprzestaniu produkcji, 
w  naturalny sposób wypełniły się wodą, two-
rząc początkowo niewielkie stawy, otoczone 
coraz gęściej zielenią. Przełom lat 90 i początek 
dwutysięcznych to czas, kiedy w  okolicy coraz 
więcej osób zaczęło korzystać ze stawów jako 
„dzikiego kąpieliska”. Coraz większe zaintere-
sowanie tym terenem mieszkańców jako miej-
scem na cichy, spokojny wypoczynek na łonie 
natury spowodował, że rozpoczęto prace nad 

poprawieniem bezpieczeństwa w tym miejscu 
i wykorzystanie jego potencjału. Od 2013 roku 
oficjalnie Glinianki stały się kąpieliskiem. W oko-
licy zbudowano ścieżki, nasadzono rośliny, zbu-
dowano infrastrukturę i wieżę widokową.

Właśnie, wieża widokowa. Nasz powód do 
dumy i  jednocześnie pętla na szyi dla naszej 
gminnej turystyki. Wieża została postawiona na 
przełomie lat 2011/2012. Drewniana konstruk-
cja o  wysokości niemal 17 metrów wznosi się 
ponad całym terenem: widać z niej doskonale 
całą Mosinę, okoliczne wioski, a w drugą stronę 
także Poznań. Ten charakter atrakcji turystycz-
nych przyciąga wiele osób. A czy jest coś gor-
szego i  bardziej budzącego niechęć do dane-
go miejsca, niż wybranie się na atrakcję, która 
jest nieczynna? Niestety, w  wyniku działania 
warunków atmosferycznych, ilości turystów, 
a  także kruchości samego drewna, w  wyniku 
interwencji patrolu policji, wieża chwilowo 
jest nieczynna. Jak długo? Miejmy nadzieję, 
że przed końcem sezonu zostanie otwarta, bo 
odbijający się turyści od taśm zabezpieczają-
cych to smutny widok dla mieszkańców, którzy 
chcieliby być dumni ze swojego miasta.

Mosińska kolej drezynowa

W  weekendy, przy ulicy Budzyńskiej, moż-
na spotkać osobliwe wagoniki, napędzane 
siłą nóg swoich pasażerów. To nic innego jak 
Mosińska Kolej Drezynowa: naszym zdaniem 
absolutnie unikatowa atrakcja na skalę całego 
regionu. Z  resztą, nie tylko naszym zdaniem: 
zdjęcie mosińskiej drezyny przewija się na 
okładce folderu o  aktywnym spędzaniu wol-
nego czasu w całym powiecie!

W dniu, kiedy akurat robiliśmy zdjęcia, w dre-
zynie były osoby z drugiego końca Polski: przy 
okazji odwiedzenia rodziny w okolicy, wybrali 
się na wycieczkę: od najmłodszych, po naj-
starszych. Kto silniejszy siada za kierownicą, 
a reszta w tym czasie może podziwiać widoki. 
Cała wycieczka trwa około 1,5 godziny, po-
konuje się po torach 7 kilometrów. Drezyny 
ruszają spod garażu na Budzyńskiej w stronę 
Puszczykówka, do torów kolejowych, gdzie 
przy odrobinie szczęścia można spotkać prze-
jeżdżający pociąg osobowy. Następnie drezy-
na jest obracana, by wrócić do miejsca rozpo-
częcia wycieczki. Ale to nie koniec: najlepsze 

przed nami. Teraz drezyna wjeżdżać będzie 
na Osową Górę. Odcinek ten jest wyjątkowo 
atrakcyjny ze względu na walory przyrodni-
cze: mijamy po drodze rezerwat ścisły wokół 
Jeziora Budzyńskiego. Dojeżdżamy do opusz-
czonej stacji Osowa Góra, obracamy drezynę 
i wracamy do garażu.

Mosińska Kolej Drezynowa jest prywatnym 
przedsięwzięciem, które w  2019 roku otrzy-
mało certyfikat rekomendowanej atrakcji tu-
rystycznej powiatu poznańskiego. Szczegóły, 
kontakt i  godziny kursów można znaleźć na 
stronie www.naszedrezyny.pl.

A teraz ręka do góry, drodzy mieszkańcy Mosi-
ny i Puszczykowa, kto już korzystał z tej atrak-
cji? Niewielu? Trochę wstyd, prawda?

—----------------

Podsumowując: mamy czym zachęcić turystów 
do przyjazdu do nas. Gmina Mosina ma ogrom-
ny potencjał, bo atrakcje wymienione w  arty-
kule to tylko te, które są doskonałym wabikiem 
na turystów, ale nie są to jedyne, wartościowe 
propozycje dla odwiedzających okolicę. 

Nie wspomnieliśmy choćby o  Galerii Sztuki 
w  Mosinie, usytuowanej w  zabytkowym bu-
dynku dawnej bóżnicy żydowskiej, wybudo-
wanej około 1876 roku. Na piętrze znajduje 
się galeria historii ziemi mosińskiej, natomiast 
w dolnej przestrzeni jest miejsce przeznaczone 
głównie dla współczesnych autorów. Galeria 
utrzymywana jest ze środków miejskich, nie ma 
więc charakteru komercyjnego, co ma ogrom-
ny wpływ na prezentowane w niej wystawy.

Mamy na terenie gminy także zabytkowe ko-
ścioły: w  Rogalinku oraz Krośnie. Może mało 
komercyjną, ale unikatową introligatornię 
w Rogalinku. Pomnik Eleganta i związaną z tym 
legendę. Budynek szpitala w  Ludwikowie. Od 
niedawna mamy także Zielony Przylądek: miej-
sce zorganizowane oddolnie, nie wpisujące się 
w klasyczne kanony organizacji przestrzeni pu-
blicznej, dzięki czemu jest oryginalne, ciekawe, 
odmienne, warte odwiedzenia.

 Tymczasem w ankiecie na temat atrakcji tury-
stycznych gminy Mosina czytamy komentarze 
mieszkańców:

“Tylko Rogalin jest atrakcją turystyczną, nic 
ciekawego do zwiedzania nie ma w gminie”;

“Oprócz WPN nie mamy zupełnie czym się po-
chwalić”;

“Brak organizacji i infrastruktury”;

“Jest potencjał, ale nie jest w ogóle wykorzy-
stywany”;

“Nic nie jest naprawiane, ani zadbane”;

“Gmina nie inwestuje w rozwój turystyki”;

“Duży, marnotrawiony potencjał”.

 Redakcja GMP

W kolejnym, sierpniowym numerze zaprasza-
my do części 2, poświęconej miejscom, które 
mogłyby trafić na powyższą listę, ale… Wła-
śnie. Opowiemy o tym “ale”.

Glinianki w sezonie letnim są idealnym miejscem na 
spędzanie wolnego czasu, pomimo niedociągnięć

Mosińska Kolej Drezynowa przyciąga w weekendy 
wielu turystów spoza Mosiny
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Hat trick burmistrza: 
trzeci raz bez wotum zaufania i absolutorium

Wotum zaufania to podjęta w  specjalnym głosowaniu, uchwała 
rady, wyrażająca zaufanie do burmistrza, akceptująca jego bieżącą 
działalność. Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum za-
ufania poprzedzone jest prezentacją raportu o stanie gminy. W tym 
roku, podobnie jak ubiegłym, ten obszerny dokument przedstawił 
były prezydent Poznania – Ryszard Grobelny, jako przedstawiciel 
firmy, która przygotowywała dokument. W  dyskusji nad stanem 
gminy zabrakło niestety udziału mieszkańców. Fakt braku wypo-
wiedzi z  ich strony mógł być związany ze skomplikowaną proce-
durą uzyskania głosu (należało złożyć m.in. pisemne zgłoszenie 
poparte podpisami co najmniej 50 osób).

– Raport przedstawił nam i mieszkańcom pan burmistrz jako doku-
ment ustawowy. 238 – stronicowy raport to praca naukowa, a nie 
sprawozdanie. Mam wiele uwag do tego całego opracowania, sku-
pię się tylko na kilku. Jak dla mnie jest zbyt obszerny i mało przej-
rzysty. Zawiera całe mnóstwo tabel, wykresów, fotografii, z różnych 
działów, ale które nie są w dużej mierze podpisane, czego dotyczą, 
kogo dotyczą i można się tylko domyślać przykładów – rozpoczęła 
radna Jolanta Szymczak.

W swojej wypowiedzi wyszczególniła, między innymi, że w rapor-
cie brakuje porównania wydatków i  wpływów do innych gmin 
i określenia pozycji gminy Mosina wśród nich. Jej zdaniem zabrakło 
uszczegółowienia, ile realizowano wniosków, w programie Czyste 
powietrze, wymienienia innych atrakcji turystycznych niż strefa re-
laksu na placu 20 października, a także pominięcie opisania sytuacji 
finansowej gminnych spółek prawa handlowego.

– Kiedy brakuje nam wizji, gonimy za iluzją, bo czy nie jest iluzją 
uporczywe trzymanie się wizji budowy basenu i utrzymywania eg-
zystencji spółki basenowej z ogromnymi konsekwencjami, w wyso-
kości około 300 tys. rocznie, i  to wbrew rzeczywistości rynkowej, 
która wskazuje, że budowa basenu za 40 mln zł w gminie Mosina 
to już tylko marzenie. Czy nie jest iluzją wspomniane wcześniej 
pisane listów do premiera w  imieniu 33 tysięcy zameldowanych 
mieszkańców Gminy Mosina? […] –zastanawiał się radny Andrzej 
Raźny. – Zadajemy sobie pytanie czy destrukcję kadrową, która 
była w roku 2021 i duże rotacje kadrowe, to pozytywna wizytówka 
dokonań czy działań burmistrza, który odpowiada za to wszystko? 
On jest zwierzchnikiem urzędu. I to rotacje, które wpłynęły bardzo 
negatywnie na jakość pracy i na postrzeganie urzędu. Nie można 
wszystkich jedną miarą liczyć. Urząd to jest ponad 100 osób, które 
wiele pracy i  sił poświęcali, pomimo wszystkim przeciwnościom, 
aby swoją pracę sumiennie wykonywać. Wreszcie fatalny nadzór 
nad mieniem gminy zlokalizowany w spółkach komunalnych. Ge-
neralnie dowiedzieliśmy się o tym, że Pan burmistrz nie dba za bar-
dzo o finanse tych spółek. O to mienie gminy, które zostało do tych 
spółek wniesione – kontynuował rozważania nad raportem i pracą 
burmistrza radny.

Głos zabrał też radny Jan Marciniak.

– Raport jest obszerny, komunikatywny moim zdaniem, zawiera-
jący najistotniejsze informacje o  gminie i  działalności urzędu, jak 
i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy oraz jednoosobo-
wych spółek prawa handlowego gminy. Są obszary, które warto by-
łoby poszerzyć. […] Zadanie, które postawił ustawodawca zostało 

przez burmistrza wykonane, ale czy on w treści zadowoli radnego 
czy mieszkańca, to już inna kwestia. Raport nie jest obiektywny, jest 
ewidentnie subiektywny, to punkt widzenia burmistrza. Niewątpli-
wie raport jest tak opracowany, aby wzbudzić u mieszkańca pełne 
zrozumienie dla bieżących działań burmistrza i akceptacji jego wizji 
rozwoju gminy. Nie da się ukryć, że jest to materiał propagando-
wy, też PR-owy – zaczął radny Jan Marciniak. – O transparentności 
działań burmistrza nie mam, nie wiem jak koleżanki i koledzy radni, 
pozytywnego zdania. Jest tutaj bardzo wiele do zrobienia. W słowie 
wstępnym, burmistrz podkreśla, że myśli o przyszłych pokoleniach. 
Według mnie, Pan myśli o najbliższych wyborach i wszelkie działa-
nia jakie pan podejmuje są tym podyktowane.

– Finanse gminy niewątpliwie przedstawione są dość wybiórczo 
– kontynuował Marciniak. – Podano wykonane dochody w  roku 
2021, w tym bieżące, majątkowe oraz dochody własne i unijne. Brak 
informacji jest o dochodach planowanych. Nie można dowiedzieć 
się jak były wykonane, bo być może zakładaliśmy dochód 10 mln 
w jakiejś pozycji, a ostatecznie jest 5 milionów i jaka jest przyczyna, 
dlaczego tak się stało? Mieszkaniec zupełnie nie ma takiej wiedzy, 
orientacji, ale być może się zastanowi skąd te dochody są czerpane, 
czy można było więcej, czy można było mniej? Tego nie ma. […] 
Warto podkreślić, że środki własne gminy, na zadania inwestycyj-
ne przy prawie 200 mln budżecie, wyniosły ponad 11 mln złotych. 
A  więc 11 mln złotych przeznaczyliśmy środków własnych na in-
westycje. To jest raptem 6% budżetu. Jest to bardzo niski, wręcz 
katastrofalnie niski, jak na potencjał naszej gminy wskaźnik – kon-
tynuował. – W 2021 roku na wydatki inwestycyjne wyasygnowano 
23, 7 mln złotych i  to niestety jest aż o 39% mniejsze wykonanie 
niż w roku 2020. Aż o 39%. Dlaczego tak się stało, będziemy mówić 
przy budżecie. Proszę państwa, nie ma się czym szczycić. Z drugiej 
strony po co burmistrz, my radni planujemy, a burmistrz tego osta-
tecznie nie wykona? […] Po co my tworzymy budżet? Po co my go 
uchwalamy? – mówił dalej Jan Marciniak.

Burmistrz Przemysław Mieloch odnosił się do uwag, każdego z rad-
nych, tłumacząc jakie czynniki miały wpływ na jego decyzje.

– Jeżeli chodzi o decyzje, które przekazywane są do SKO, to pamię-
tam, przed dwoma albo trzema laty, to był rodzaj zarzutu, że Gmina 
Mosina wydaje decyzje odmowne, które są zaskarżane do SKO. SKO 
uchyla decyzje burmistrza i to były często decyzje takie, na mocy 
których można byłoby budować mieszkania w polu, przy czym bu-
dowa mieszkania w polu generuje z drugiej strony [koszty – przyp. 
red]. Był zarzut, że było tak dużo uchyleń decyzji burmistrza o wa-
runkach zabudowy przez SKO, a z drugiej strony wskazują słusznie 
[radni – przyp. red], że mamy gwałtowny i  nadmiarowy przyrost 
dróg, które trzeba byłoby utwardzić. Musimy podjąć jedno stano-
wisko. Czy godzimy się na to, że burmistrz decyzjami o warunkach 
zabudowy hamuje budowę domów w polu i ogranicza liczbę dróg, 
które by przyrastały i państwo [radni –przyp. red.] szanują decyzję, 
które mogłyby być uchylone przez SKO, albo idziemy w drugą stro-
nę, i państwo uznają, że burmistrz powinien takie decyzje wydać, 
tylko, że nie powinno być zarzutu, że mamy tyle dróg, które tak 
szybko przyrastają, których my nie nadążamy utwardzać – mówił 
burmistrz gminy Mosina.

29 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej, która w innych samorządach zwykle kończy się kwia-
tami i gratulacjami. U nas pozostał niesmak i wstyd. Po raz trzeci rada nie udzieliła burmistrzowi 
wotum zaufania oraz nie podjęto uchwały o udzieleniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2021.
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Przemysław Mieloch tłumaczył także, dlaczego nie powstał basen, 
z  jakiego powodu pisał listy do premiera, z czego wynikały zmia-
ny kadrowe na najwyższych stanowiskach w urzędzie oraz jaki miał 
pomysł związany z zarządzaniem kryzysowym – budowa strzelnicy, 
na której powstanie nie zgodzili się radni. Burmistrz podkreślał, że 
inwestycje związane z infrastrukturą drogową zwolniły ze względu 
na modernizację szkół.

Następnie przystąpiono do głosowania, w którym radni nie udzielili 
burmistrzowi wotum zaufania.

Przeciw głosowali: Ewelina Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Elżbieta 
Jarecka, Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, 
Marcin Ługawiak, Ziemowit Maląg, Jan Marciniak, Adam Monikow-
ski, Maciej Patela, Andrzej Raźny i Jolanta Szymczak.

Za głosowali: Waldemar Wiązek oraz Waldemar Waligórski.

Wstrzymali się od głosu: Arkadiusz Cebulski, Izabela Demska, Zbi-
gniew Grygier i Ryszard Rybicki.

Przypomnijmy, w poprzednich dwóch latach, radni odrzucili uchwa-
łę, która udzielała wotum burmistrzowi. Za udzieleniem wotum 
zaufania burmistrzowi w 2021 roku zagłosowało jedynie czterech 
radnych.

Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budże-
tu za 2021 rok oraz przedstawiono opinie RIO, Komisji Rewizyjnej, 
komisji stałych rady miejskiej oraz klubu radnych. Po dyskusji przy-
stąpiono do głosowania.

Uchwała o absolutorium jest podejmowana bezwzględną większo-
ścią głosów ustawowego składu rady miejskiej, także ‚za’ powinno 
zagłosować 11 radnych. Tymczasem w głosowaniu uchwałę popar-
ło dwóch radnych: Waldemar Waligórski oraz Waldemar Wiązek. 
Przeciw było 4 radnych: Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman 
Kolankiewicz oraz Jan Marciniak. Pozostałych 14 radnych wstrzyma-
ło się od głosu, tym samym uchwała nie została podjęta, a sprawa 
pozostaje nierozstrzygnięta.

Tym samym trzeci rok z rzędu mamy identyczną sytuację, a konflikt 
na linii burmistrz – rada cały czas narasta. Czy jest wyjście z tej pato-
wej sytuacji? (WZ, MZ)

Po raz trzeci radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium

Kolejne zmiany w wywozie odpadów: 
nowe pojemniki i wzrost opłat

Na sesji rady miejskiej w dniu 23 czerwca radni uchwalili zmianę w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie Mosina. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, wprowadzono nową, szóstą frak-
cję odpadów segregowanych: popioły.

Nowa frakcja odbierana będzie w  pojem-
nikach koloru szarego lub czarnego z  na-
pisem „popiół”. Popioły zbierane będą od 1 
października do 31 kwietnia raz na tydzień 
w  przypadku budynków wielolokalowych 
i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w za-
budowie jednorodzinnej. Od 1 maja do 30 
września popioły będą zbierane rzadziej, 
analogicznie raz na 4 lub 8 tygodni.
- Ideą wprowadzenia dodatkowej frakcji od-
padów selekcjonowanych jest zmniejszenie 
stawki za odpady zmieszane – tłumaczył 
radnym kierownik referatu ochrony środo-
wiska, rolnictwa i leśnictwa, Radosław Łucka. 

- Odpady zmieszane pozbawione odpadów 
bio i popiołów są znacznie tańsze. Ta różni-
ca będzie się bilansowała z  kosztami, jakie 
będzie generowało odbieranie dodatkowej 
frakcji. Pierwsze miesiące dostarczą nam 
istotnej wiedzy, z jaką masą tego typu odpa-
dów rzeczywiście mamy do czynienia – pod-
kreślił kierownik referatu.
Zgodnie z regulaminem odbioru odpadów, 
gmina nie przewiduje dostarczenia pojem-
ników na popioły mieszkańcom: obowiązek 
takiego wyposażenia ciąży na właścicielu 
nieruchomości.

Kierownik referatu poinformował także radę 
o  odnotowaniu wzrostu strumienia odpa-
dów do analogicznego okresu w  ubiegłym 
roku. - Po otrzymaniu danych za miesiąc 
czerwiec, zapewne w połowie lipca, będzie-
my analizowali wielkość strumienia odpa-
dów za pierwsze półrocze. Bazując jednak na 
aktualnych danych, wielce prawdopodobna 
jest weryfikacja wielkości opłaty jeszcze 
w tym roku – dodał Radosław Łucka.
Wygląda więc na to, że jeszcze w te wakacje 
czeka nas wzrost opłaty za wywóz odpadów. 
Obecnie opłata wynosi 30 zł za osobę. (red)

Radni na sesji uchwalili nową frakcję odpadów segregowanych. To niestety nie wszystkie zmiany, jakie nas czekają tego lata
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Regularnie zalewany tunel na Śremskiej. 
Czy coś można z tym zrobić? 

Komisje w trybie stacjonarnym. 
Czy będą transmisje on-line?

W nocy, 19 czerwca przez region przeszła burza, której towarzyszył ulewny deszcz. Konsekwencją opa-
dów był m.in. zalany tunel drogowy na ulicy Śremskiej w Mosinie. Gwałtowna burza sprawiła, że stu-
dzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja.

– Paradoksalnie pandemia wzmocniła demokrację – piszą na naszym portalu czytelnicy. Nie sposób 
się z tym nie zgodzić: zdalne posiedzenia komisji rady miejskiej przez platformę Zoom dawały możli-
wość udziału w niej wszystkim zainteresowanym, bez wychodzenia z domu.

Tym razem poziom wody był tak wysoki, że jeden z kierowców miał 
spory problem z pokonaniem przeszkody wodnej, jaką napotkał na 
swojej drodze. Jego auto straciło kontakt z  podłożem i  ... zaczęło 
płynąć. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kierującego, które 
dostępne jest na naszym profilu społecznościowym na facebooku 
(www.facebook.com/GazetaMP  - uwaga, w filmie pojawiają się wul-
garyzmy). Z przejechaniem na drugą stronę problem miało też wielu 
innych kierowców.
To nie pierwszy raz, kiedy gromadzący się nadmiar wody w tunelu, 
uniemożliwia bezpieczne korzystanie z  obiektu. Jak tłumaczą nam 
specjaliści, problemem jest nienadążanie przyjmowania i odprowa-
dzania mas wody przez studzienki, towarzyszące ulewom. Zjawisko 
zlewania tunelów, choć zdarza się i w innych miejscach, nie jest rze-
czą powszechną.
Często, odprowadzaniem wody zajmują się strażacy, którzy odpom-
powują jej nadmiar. Do podobnej sytuacji regularnie dochodzi rów-
nież w tunelu pod torami kolejowymi w Drużynie Poznańskiej. Po-
dobnie jak przy ulicy Śremskiej w Mosinie, tunel ten zalewany jest od 
początku istnienia. O ile w przypadku tunelu w Drużynie, jak śmieją 
się komentujący mieszkańcy, wystarczy para kaloszy, tak w Mosinie 
może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, jak również zalania sil-
nika samochodu.
Ciekawym pomysłem jednego z  czytelników może być zamonto-
wanie szlabanów z czujnikiem deszczu i zamykanie tunelu w czasie 
większych opadów. Niestety, jeśli rozwiązaniem problemu nie zajmą 
się odpowiedzialne za utrzymanie tunelu osoby, z podobnymi sytu-
acjami będziemy zmagać się jeszcze nie jeden raz. Warto wziąć to 
pod uwagę, podczas przejazdu w czasie i jakiś czas po ulewie. A w ra-
zie niebezpieczeństwa, wybrać inną drogę. (red)

Jednak wraz z zakończeniem pandemicznej 
rzeczywistości komisje wróciły do spotkań 
stacjonarnych, które odbywają się w  sali 
urzędu miejskiego lub sali konferencyjnej 
budynku OSiR przy Krasickiego. Mieszkańcy 
zgodnie z  prawem mogą w  nich osobiście 
uczestniczyć. Materiały przygotowane na 
posiedzenia komisji są także umieszczane na 
portalu mosina.e-sesja.pl, a wyniki głosowań 
przedstawione w  formie protokołu w  Biu-
letynie Informacji Publicznej. Istnieje także 
możliwość wystąpienia o  udostępnienie 
nagranie audio z posiedzenia komisji po jej 
zakończeniu drogą e-mailową, ale niestety 
na ten moment nie ma możliwości transmi-
towania obrad komisji na żywo.
Po obradach Komisji rewizyjnej z 13 czerwca 
Czytelnicy zauważyli, że wyniki głosowania nie 
zostały opublikowane na portalu e-sesja. Jak 

informuje przewodniczący rady miejskiej, Do-
minik Michalak, problemem jest brak dostępu 
do internetu w budynku Urzędu Miejskiego: – 
W urzędzie radni nie mają dostępu do interne-
tu, ze względu na wprowadzone ograniczenia 
po awarii sieci komputerowej – tłumaczy nam 
radny. – By umożliwić transmisję posiedzeń 
komisji, należy zakupić odpowiedni sprzęt 
mobilny, zapewniający możliwość nagrywania 
dźwięku i  obrazu. Dodatkowo, by umożliwić 
transmisję on-line na portalu e-sesja potrzeba 
bezpośredniej obsługi informatycznej w  bu-
dynku MOK, gdzie znajduje się główny serwer 
– tłumaczy przewodniczący. – Rozwiązaniem 
tej sytuacji jest nagrywanie i retransmitowanie 
posiedzeń. Takie rozwiązanie planuje przed-
stawić Radzie Miejskiej i  po zaakceptowaniu 
wprowadzić do budżetu Gminy Mosina na rok 
2023 – podkreśla Dominik Michalak.

Przewodniczący rady informuje także, że gło-
sowania podczas komisji są w związku z bra-
kiem internetu przeprowadzane tradycyjnie, 
poprzez karty do głosowania. – Wyciąg z gło-
sowań będzie udostępniany w  formie pliku 
pdf po opracowaniu kart przez Biuro Rady 
Miejskiej – podkreśla. (MZ)

Tunel drogowy przy ulicy Śremskiej w Mosinie

Zalany tunel przy ulicy Śremskiej (archiwum)
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Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 8.30 
odprawą Dowódcy Jednostki st. kpt. Pawła 
Zielińskiego, który przedstawił przebieg za-
jęć.Następnie przedstawiciel firmy pan Ma-
ciej Radaszewski omówił parametry tech-
niczno – taktyczne ciężkiego samochodu 
gaśniczego GCBA 5,4/32 (MAN TGM), który 
został zabudowany przez Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o.

W trakcie wykładu szczegółowo zostały 
przedstawione takie zagadnienia jak przy-
gotowanie pojazdu do obsługi, oświetle-
nie pojazdu, napędy oraz ich zastosowanie 
oraz obsługa autopompy.

W dalszej części alarmu na terenie Żwirow-
ni Duda, w miejscowości Rybojedzko, prze-
prowadzono szkolenie z technik jazdy.

Kierowcy mogli przećwiczyć różne warian-
ty zachowania pojazdu przy bezpiecznych 
manewrach w trudnych warunkach tereno-
wych. Każdy uczestnik mógł przećwiczyć 
zasady techniki i taktyki jazdy oraz manew-
rowania pojazdami pożarniczymi.

Ostatnim punktem ćwiczebnego alarmu 
"Burza" dla funkcjonariuszy JRG 9 było 
omówienie bieżących spraw organizacyj-
nych jednostki.

       Opracował: st. kpt. Paweł Zieliński z JRG 9

W wyniku awarii sieci wodociągowej, pod samochodem osobo-
wym jednego z mieszkańców, powstała dziura o głębokości ok. 
2 m i średnicy ok. 1 m. W tym miejscu została wypłukana ziemia 
przez wodę wydobywającą się z pękniętej rury. 

Pomimo zakręcenia wody przez pracowników Aquanetu ziemia 
stopniowo obsuwała się do dziury stwarzając duże zagrożenie, że 
samochód do niej wpadnie.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz pojazd, po czym 
niezwłocznie przystąpili do zbudowania podbudowy z dostęp-
nych drewnianych elementów. Następnie udało się przetranspor-
tować samochód po stabilnej podbudowie wykorzystując wcią-
garkę samochodową. Auto znalazło się w bezpiecznym miejscu, 
dlatego Straż Pożarna mogła zakończyć swoje działania. Oprócz 
JRG 9 na miejscu działała również Straż Miejska oraz Aquanet.

  mł. asp. Sebastian Koterbiak, JRG-9

Jak informuje mosiński magistrat, 
przeloty te mają związek z  wykony-
waniem inspekcji linii energetycz-
nych dla firmy ENEA S.A. Przeloty 
na wysokości około 90 metrów nad 
ziemią będą się powtarzać do końca 
września, w  godzinach od 8 do 18, 
a  każdorazowy przelot może trwać 
maksymalnie godzinę. Inspekcję dla 
firmy ENEA S.A. wykonuje firma Visi-
mind LTD Sp. z  o.o. z  Olsztyna, heli-
kopterem Robinson R44.

Enea S.A. już od kilku lat rozwi-
ja wykorzystanie usług lotniczych 
w  związku z  inspekcjami linii ener-

getycznych. Helikoptery lub drony 
wyposażone są w  specjalistyczny 
system pomiarowy, składający się 
z kamer, termowizji oraz systemu na-
wigacyjnego.

– Doświadczenia Enei Operator 
wskazują, że wykorzystanie śmi-
głowców do oględzin setek kilo-
metrów linii energetycznych jest 
efektywniejsze, niż standardowe ob-
chody – informuje Enea S.A. – Należy 
jednak wspomnieć, iż powyższy fakt 
nie eliminuje całkowicie standardo-
wych obchodów, a znacząco je ogra-
nicza. (MZ)

Ćwiczenia terenowe podczas Akcji Burza   Zdjęcia: ogn. 
Jacek Glabus

Pod samochodem powstała dziura o głębokości ok. 2 m, fot. mł. ogn. Marek Pucher, JRG-9

Helikopter Robinson R44. Źródło wikipedia.org

Akcja "Burza"

Wyrwa w ziemi

Trwa inspekcja linii energetycznych

Zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na 
terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 9, zorganizowano i przeprowadzono akcję "Bu-
rza", która miała na celu zaalarmowanie całego stanu osobowego jednostki do stawienia się 
w miejscu pełnienia służby.

Zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 został zadysponowany do niecodziennego 
zdarzenia w Mosinie.

Od pierwszych dni czerwca na niebie nad Mosiną można zauważyć nisko przelatujący helikopter.
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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

WIERCENIE
STUDNI

Uruchamianie
hydroforów

885-027-128

woda na ogrodzie
fachowe wykonanie

BOISZ SIĘ SWOJEGO KREDYTU?
TWOJA RATA CIĘ PRZERAŻA?

Uporządkuj swoje zobowiązania 
zanim będzie za późno!

Jeśli przez inflację, wzrost rat 
kredytów albo inne zdarzenia 
tracisz kontrolę nad swoimi 

finansami,

 

tel. 502 182 182
biuro@pro-acco.pl

MOŻEMY 
CI POMÓC!

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
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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

MASZ DOBRĄ HISTORIĘ KREDYTOWĄ?
MOŻESZ PRZENIEŚĆ SWÓJ KREDYT

 LUB OTRZYMAĆ NOWY!

Oprocentowanie 7,2%  - rata nie 
wzrośnie przez cały okres kredytu !

Max okres 10 lat 
Kwota kredytu do 150 000 PLN

Przykładowa rata kredytu :
10 000 na 10 lat – 129 PLN
10 000 na 5 lat – 219 PLN
30 000 na 10 lat – 384 PLN
30 000 na 5 lat – 653 PLN 

ZADZWOŃ – PRZELICZYMY TWOJĄ 
ZDOLNOŚĆ I RATĘ KREDYTU. 

Tel. Robert 791 207 342
Tel. Edyta 505 977 587
Poznań, ul. Palacza 13

DENERWUJĄ CIĘ ROSNĄCE RATY 
TWOJEGO KREDYTU GOTÓWKOWEGO?

CHCESZ MIEĆ KREDYT NA STAŁYM 
OPROCENTOWANIU?

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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„DACHY”
SZYMKOWIAK
CZŁONEK POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

OD 30 LAT
NA RYNKU

FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE

OC FIRMOWE

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

poszukujemy pracownika

sprawdź
nasze trasy

sprawdź
nasze trasy

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
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Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w  kościele w  Kro-
śnie, skąd uczestnicy przemaszerowali na parking przy OSiR na ulicy 
Krasickiego. To tu odbyła się część oficjalna uroczystości: przemowy, 
gratulacje, odznaczenia, prezenty i wzruszenia. 

W trakcie uroczystości przekazano kluczyki do trzech nowych pojaz-
dów dla OSP. Pierwszy z nich to ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy 
na podwoziu Scania, zakupiony z dotacji gminy Mosina, MSWiA oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
za kwotę 1,2 mln zł. Drugi pojazd to specjalny podnośnik ratowniczy 
o wysokości 33 metrów z 2008 roku, wcześniej używany w londyńskiej 
straży, zakupiony ze środków ze sprzedaży poprzedniego samocho-
du. Został odnowiony i przygotowany do działań ratowniczych przez 
strażaków OSP Mosina. Trzeci pojazd to lekki samochód ratownictwa 
wodnego na podwoziu terenowym, przekazany przez Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla grupy specjalistycznej. (red)

– Baner jest formą protestu na sposób trakto-
wania przez burmistrza jednostki OSP Mosina 
– tłumaczy naczelnik. – Cała sytuacja trwa już 
dłuższy czas, a  nawarstwiające się trudno-
ści zmusiły nas do podjęcia takich kroków. 
Inicjatywa powstania Ochotniczych Straży 
Pożarnych wiąże się bezpośrednio z  chęcią 
niesienia pomocy swoim społecznościom 
przez mieszkańców. Poświęcamy tysiące spo-
łecznych godzin rocznie, podejmując wiele 
inicjatyw. OSP to nie tylko działania ratowni-
cze, ale również czas spędzony na utrzymanie 
i remonty sprzętu, szkolenia czy inne działania 
na rzecz mieszkańców. Uważam, że jesteśmy 
w  tej sferze bardzo aktywni i  skuteczni, ale 
również oczekujemy wsparcia, zrozumienia 
i  szacunku od burmistrza gminy. Uporczywe 

utrudnianie naszej działalności wpływa na ja-
kość bezpieczeństwa mieszkańców, w związ-
ku z  tym zostaliśmy zmuszeni podejmować 
takie kroki, również te symboliczne – podkre-
śla Michał Kołodziejczak.

Ochotnicza Straż Pożarna w  Mosinie istnie-
je już od 120 lat, także współpracowali już 
z  wieloma włodarzami gminy. – Mamy po-
równanie, jak może i jak powinna wyglądać ta 
współpraca – dodaje naczelnik.

Zapytaliśmy o  przykłady braku współpracy. 
– Choćby najświeższe, z ostatniego miesiąca: 
z uwagi na zaobserwowaną, zwiększającą się 
ilość anomalii pogodowych podjęliśmy działa-
nia, by pozyskać podnośnik ratowniczy do na-
szej jednostki. Teren gminy Mosina, Stęszewa 

oraz miasta Puszczykowo obsługuje obecnie 
tylko jedna drabina z  jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej, która z  uwagi na wiek, co-
raz częściej się psuje. Posiadanie podnośnika 
w naszej jednostce w sposób znaczący skróci 
wydłużające się kolejki i  czas pomocy miesz-
kańcom przy likwidacji skutków wichur oraz 
innych zagrożeń pożarowych. Samochody 
tego typu są bardzo drogie i kosztują od 2 do 
4,5 mln zł. Nie mogliśmy w najbliższej przyszło-
ści liczyć na takie środki. Podjęliśmy więc dzia-
łania, by odnowić dotychczas używany przez 
nas samochód, dobrze go sprzedać, wyszuka-
liśmy w bardzo dobrym stanie podnośnik, któ-
ry był używany dotychczas w Londynie. Spro-
wadziliśmy go, zleciliśmy wyspecjalizowanej 
firmie przystosowanie do ruchu prawostron-

Ochotnicza Straż Pożarna ma już 120 lat!

Baner na mosińskiej jednostce: 
„Burmistrzu, szanuj strażaków z OSP Mosina”

W sobotę, 25 czerwca, od samego rana, w remizie OSP w Mosinie trwało wielkie poruszenie: 
wszystkie pojazdy wyciągnięte na podjazd, wypolerowane na błysk, przygotowane do wyjazdu. 
W końcu okazja do uczczenia wyjątkowa: 120 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. 

W dniu obchodów 120-lecia mosińskiej OSP nad wejściem do remizy pojawił się baner z napi-
sem: „Burmistrzu, szanuj strażaków z OSP Mosina”. W popołudniowych obchodach udział wziął 
burmistrz Puszczykowa, Andrzej Balcerek, składając gratulacje, podziękowania i życzenia na ręce 
władz OSP. Burmistrza Mosiny, Przemysława Mielocha, ani żadnego z jego zastępców, na uroczy-
stościach nie było. O sprawę banera zapytaliśmy naczelnika OSP, Michała Kołodziejczaka.

Flaga na maszt!

Odznaczenia dla prezes OSP Mosina Małgorzaty Piechockiej oraz naczelnika OSP 
Michała KołodziejczakaPodczas uroczystości przedstawiono także w dużym skrócie historię mosińskiej OSP
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nego, odnowiliśmy i odpowiednio wyposaży-
liśmy. Wszystko ze środków własnych, ogrom-
nym wysiłkiem i  poświęconym czasem pracy 
strażaków. Przy przerejestrowaniu zwróciliśmy 
się do gminy o  opłacenie ubezpieczenia OC 
podnośnika, tak jak w przypadku pozostałych 
pojazdów. Gmina posiada umowę brokerską, 
więc ryczałtowy koszt takiego ubezpieczenia 
wyniósłby ok. 370 zł. Jak każdy właściciel sa-
mochodu wie, jest to czynność obwarowana 
terminami i  wysokimi karami za nie dokona-
nie jej w  terminie. Niestety, przez cały dzień 
burmistrz, skarbnik oraz zastępcy burmistrza 
nie znaleźli czasu, by podjąć decyzję w  kwe-
stii 370 zł. W efekcie musieliśmy opłacić ubez-
pieczenie indywidualnie, co kosztowało nas 
1000 zł. Inaczej groziłaby nam kara z Funduszu 
Gwarancyjnego. Trudno nie potraktować tego 
jako działanie niezłośliwe, ponieważ burmistrz, 
jego zastępcy oraz skarbnik posiadają pojazdy 
i świetnie zdają sobie sprawę z konsekwencji – 
tłumaczy naczelnik OSP.

– Kolejna sytuacja: burmistrz przygotował 
w  ostatnim czasie nowe umowy użyczenia 
budynków, w  których znajdują się obecnie 
remizy OSP. Remizy, które wybudowali nasi 
dziadowie i ojcowie, w czynie społecznym, ze 
składek mieszkańców. Oczywiście zostały one 
skomunalizowane w  latach 90, jednak dalej 
z  przeznaczeniem, by służyły bezpieczeń-
stwu mieszkańców. Burmistrz zaproponował 
nam ich użyczenie na okres poniżej 3 lat i ob-
warował obowiązkiem natychmiastowego 
opuszczenia w przypadku niekontynuowania 
umowy. Również niewywiązywanie się z nało-
żonych obowiązków utrzymania obiektu może 
skutkować natychmiastowym wypowiedze-
niem umowy. Między innymi nie wskazano 
w  umowie sposobu oceny przez burmistrza 
prawidłowego użytkowania obiektu, okresu 
usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, 
organu odwoławczego, itp. To tylko część nie-
jasności. Nie wyobrażam sobie, by burmistrz 
zaczął usuwać OSP z  ich remiz. W  związku 
z  powyższym, jesteśmy na etapie zwracania 
się do Rady Miejskiej w  Mosinie o  użyczenie 
remiz OSP na okres bezterminowy, a  także 
podjęcia próby wypracowania i uregulowania 
właściwej formy, zasad i  obustronnych obo-
wiązków wynikających z  tych umów – opo-
wiada Michał Kołodziejczak.

Kolejna sprawa dotyczy kontroli w mosińskiej 
OSP. – Jednostka OSP Mosina w 2021 roku po-
zyskała środki na zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Na kwotę 1,2 mln zł 
złożyły się dotacje Komendanta Głównego 
PSP 500 000 zł, samorządu Gminy Mosina 500 
000 zł oraz WFOSiGW 200 000 zł. Burmistrz był 
przeciwny temu zakupowi, natomiast radni 
przyznali dotację celową na ten cel. W trakcie 
realizacji projektu nie uzyskaliśmy żadnej po-
mocy ze strony Urzędu Miejskiego. Przepro-
wadziliśmy całą procedurę przetargową sami, 
złożyliśmy do wszystkich instytucji dotujących 
stosowne sprawozdania, które zostały przyjęte 
i  rozliczone. Natomiast Burmistrz postanowił 
w maju br. zlecić osobom spoza urzędu prze-

prowadzenie kontroli doraźnej otrzymanej 
przez OSP Mosina dotacji celowej. Nie infor-
mując nawet upoważnionych osób do prze-
prowadzenia kontroli o  treści zapisów umo-
wy dotacji i możliwym zakresie kontroli. Czas 
kontroli, którą przewidział burmistrz to 33 dni 
robocze. Należy zauważyć, że burmistrz nie 
jest organem nadzoru nad Stowarzyszeniem, 
jakim jest OSP, więc może prowadzić kontrolę 
tylko w zakresie opisanym w umowie o dota-
cji. Oczywiście OSP korzysta z różnych dotacji 
i  mieliśmy w  przeszłości kontrole, z  różnych 
instytucji, w tym z MSWiA, Państwowej Straży 
Pożarnej, WFOSiGW oraz Urzędu Miejskiego. 
W  każdym przypadku, kontrola ograniczała 
się do jednorazowego, godzinnego spotkania, 
na którym kontrolujący zapoznali się z doku-
mentacją oraz sprawdzeniu czy założony efekt 
(sprzęt) znajduje się na wyposażeniu jednost-
ki i  jest prawidłowo użytkowany. Tu również 
trudno nie uznać, że działania burmistrza 
i  nękanie 33-dniową kontrolą, z  dziesiątkami 
kserowanych i potwierdzanych przez OSP do-
kumentów, pisaniem pism i wyjaśnień nie są 
formą uporczywego utrudniania działalności 
naszej OSP – informuje naczelnik.

– Jednostki OSP co roku wnioskują od Samo-
rządu Gminy o  środki na tzw. udział własny 
w różnego typu projektach celem zakupu po-
trzebnego sprzętu – opowiada dalej naczel-
nik. – W bieżącym roku OSP Mosina pozyskała 
dotację z PSP oraz WFOSiGW na zakup sprzętu 
służącego wyposażeniu zakupionego pod-
nośnika (piły, sprzęt asekuracyjny, detektory 
prądu, itp.) na kwotę 37 500 zł. Udział własny 
w projektach wyniósł 11 100 zł, o które złoży-
liśmy stosowny wniosek. Burmistrz obciął nam 
po raz kolejny tę kwotę do 5000 zł, co uniemoż-
liwia sfinansowanie żadnej z dotacji, choć stać 
go było na wydanie kwoty 10 000 zł na kontro-
lowanie OSP, które powinien wykonać pracow-
nik urzędu w godzinach pracy. Na szczęście po 
raz kolejny ze zrozumieniem i pomocą przyszli 
nam radni Rady Miejskiej, uzupełniając pod-
czas sesji środki do wymaganej kwoty.

– To tylko kilka przykładów „wsparcia” OSP 
przez burmistrza z  ostatniego miesiąca – 
podsumowuje Kołodziejczak. – Moglibyśmy 
podawać ich o  wiele więcej. Burmistrz rów-
nież pisze na nas skargi do Komendy Woje-
wódzkiej PSP, że nasze grupy specjalistyczne 
działają na ich wezwanie na terenie woje-
wództwa, szukając ofiar utonięć. Zrzekliśmy 
się w  ramach tych działań z  ekwiwalentu 
oraz przy pomocy sponsorów pokrywamy 
inne koszty, ponieważ jest to działanie bar-
dzo potrzebne społecznie, a na terenie woje-
wództwa są tylko dwa zespoły od tzw. tech-
nicznych poszukiwań podwodnych. Zresztą 
spotykamy się z  ogromną pomocą miesz-
kańców i wsparciem. Zdarzyło się, że podczas 
opłacania ubezpieczenia za samochód ra-
townictwa wodnego do tych działań, miesz-
kaniec stojący w  kolejce, słysząc rozmowę, 
że musimy sami pokryć ubezpieczenie zade-
klarował się, że on je opłaci. Możemy liczyć 
również na duże wsparcie i zrozumienie Rady 
Miejskiej. Pani Radna Elżbieta Jarecka, prze-
wodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i  Bezpieczeń-
stwa już w styczniu zorganizowała spotkanie 
pomiędzy OSP Mosina, członkami komisji 
oraz burmistrzem, by rozwiązać problemy 
współpracy pomiędzy Burmistrzem a  OSP 
Mosina. Niestety, burmistrz odmówił udziału 
w nim i do dnia dzisiejszego jego decyzja nie 
uległa zmianie – dodaje strażak.

– Na koniec chciałbym podkreślić, że do-
kładamy wszelkich starań, by problemy ze 
współpracą z  burmistrzem nie przełożyły 
się na bezpieczeństwo mieszkańców gmi-
ny i  możliwość podejmowania przez nas 
działań ratowniczych. Również każda nasza 
forma ewentualnego protestu nie będzie 
skutkować obniżeniem naszej gotowości. 
Mieszkańcy są dla nas najważniejsi i dołoży-
my wszelkich starań, by mimo przeciwności, 
funkcjonować jak najlepiej – zapewnia Mi-
chał Kołodziejczak. (red)
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Picie wody wydaje się banalną czynnością, ale żeby zachować zdro-
wie i dobrą kondycję nie należy o tym zapominać. Lekarze zwracają 
bardzo często na to uwagę, bo nawodnienie jest podstawą działania 
organizmu. Podczas normalnego funkcjonowania, w zależności od 
wagi, dorosła osoba powinna wypijać 2 -3 litry płynów dziennie. Dla 
każdego ilość wody jest inna. Osoby, które dużo się ruszają w ciągu 
dnia powinny przyjmować więcej płynów. Bardzo łatwym sposobem 
na prosty napój izotoniczny jest zmieszanie 900 ml wody, dodanie 
mięty, cytryny, miodu i szczypty soli. 

Latem bardzo łatwo może dojść do poparzenia słonecznego, kiedy 
nie zadbamy o  wcześniejszą ochronę przed promieniami poprzez 
używanie kremów z  filtrem lub zakładanie lekkiej, przewiewnej 
odzieży. Wtedy z ukojeniem przyjdą kremy z pantenolem, aloesem 
lub sposoby naszych babć, czyli miód, kefir lub maślanka. 

Warto szukać zacienionych miejsc i nie przebywać długo na słońcu 
oraz pamiętać o nakryciu głowy. Czasami objawy przegrzania nie są 
oczywiste, a należy natychmiast działać.

– Jeśli jest wysoka temperatura otoczenia i  ktoś pracuje, nawet 
w  ogródku, to wpływa to na organizm, na jego funkcjonowanie. 
Zwykle wtedy ludzie zaczynają odczuwać pierwsze objawy, takie jak 
skurcze mięśni nóg i brzucha. Może pojawić się zmęczenie, zawro-
ty głowy, ból głowy, wymioty – to są pierwsze oznaki przegrzania 
i tego, że musimy chronić się przed słońcem – mówi Konrad Pierz-
chalski, ratownik medyczny z “Pomogę, bo mogę”. 

Zagrożeniem wynikającym z upałów może być udar cieplny.

– Mamy w  udarze cieplnym typowe rozpoznanie: czyli splątanie. 
Nasz chory nie będzie odpowiadał logicznie na pytania, będzie sen-
ny, zaczerwieniony i miał gorącą skórę. Dotykając takiej osoby można 
wyczuć, że jest cieplejsza i początkowo może być spocona, a później 
skóra staje się sucha. Pierwsza pomoc to przerwanie ekspozycji na 
słońce i schładzanie ciała: można zmoczyć ręcznik letnią wodą, poda-
wać płyny dopóki osoba jest przytomna. Jeżeli chory jest nielogiczny 
i splątany, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego – radzi 
ratownik medyczny. 

W apteczce latem powinna znajdować się folia NRC. Przyda się, żeby 
rozwiesić nad nami i w ten sposób ochraniać się przed słońcem. War-
to mieć pod ręką bandaże, opatrunki i plastry oraz płyn z oktenidyną 
do przepłukiwania ran, choć sama woda też jest dobrym rozwiąza-

niem. Latem na dworze jest dużo owadów. Przyda się w apteczce sól 
fizjologiczna, która pomoże przepłukać oko, jeśli coś do niego wpad-
nie. Należy pamiętać o tym, żeby przepłukiwać oko od środka na ze-
wnątrz. Dodatkowo apteczkę można wyposażyć w chustę trójkątną 
i kleszczołapki, które w łatwy sposób pozwolą wyciągnąć kleszcza ze 
skóry. Dobrym rozwiązaniem, żeby chronić się na spacerach przed 
kleszczami jest czapka albo kask rowerowy, który nie tylko chroni 
przed urazem, ale utrudni kleszczowi kontakt ze skórą. 

Dzieci i osoby starsze są najbardziej narażone na wyczerpanie ciepl-
ne i udar cieplny. Dobrze, żeby w najcieplejszym momencie dnia po-
zostać w zacienionym miejscu lub w domu. U seniorów pragnienie 
jest mniejsze, często zaburzone, może być tak, że są oni już odwod-
nieni i nie czują pragnienia. 

Odwodnienie można sprawdzić poprzez nacisk na niepomalowaną 
płytkę paznokcia: kolor powinien wrócić w dwie sekundy. Nazywa-
my to nawrotem kapilarnym. Następnie wystarczy spojrzeć na ję-
zyk, jeżeli jest na nim biały nalot, to już mamy objawy odwodnienia. 
U małych dzieci i seniorów bardzo dobrze działa sprawdzanie fałdu 
skórnego. U osoby odwodnionej ten fałd zostanie i skóra nie wróci 
do siebie -  twierdzi Konrad Pierzchalski. 

Miłośnicy sportu nie chcą rezygnować z treningów nawet podczas 
upałów. Zalecane jest jednak poczekać do wieczora. Wysoka tem-
peratura otoczenia i  aktywność fizyczna powoduje przyspieszenie 
metabolizmu. Organizm szybciej zużywa wodę i przyspiesza pracę 
naczyń i mięśni. Sport lepiej uprawiać wczesnym rankiem albo póź-
nym wieczorem. (WZ)

Uwaga, upał!
Letnie temperatury sprawiają, że organizm musi podjąć wytężoną pracę. Ratownik medyczny radzi, 
jak rozpoznać przegrzanie i udar cieplny oraz zwraca uwagę na seniorów i dzieci. To oni narażeni są 
najbardziej na negatywne skutki upałów, ale dbać o siebie powinien każdy. 

Latem bardzo ważne jest nawodnienie organizmu

Z wieży rozpościera się widok 
na Mosinę, a przy dobrej wi-
doczności widać także Poznań

Awaria wieży widokowej na Pożegowie trwa od pierw-
szych dni czerwca. Taśmy ostrzegawcze oraz kartka 
z informacją o zamknięciu, wiszą bez zmian. Jak infor-
muje mosiński magistrat, wieża została zamknięta na 
skutek interwencji policji. - Patrol stwierdził kilka poła-
manych/niestabilnych desek podestów oraz chwiejącą 
się balustradę schodów. Usterki zostały zgłoszone do 
firmy specjalizującej się w konstrukcjach drewnianych, 
w celu dokonania oględzin i ustalenia zakresu niezbęd-
nych prac naprawczych. Na tej podstawie zostanie zle-
cony remont, a  termin udostępnienia wieży widoko-

wej będzie można określić po ustaleniu zakresu prac 
naprawczych - poinformował nas mosiński magistrat. 

To nie pierwsze problemy techniczne, związane z wie-
żą w  ostatnich latach: wieża była już remontowana 
i okresowo zamykana. Wieża widokowa na Gliniankach 
powstała na przełomie lat 2011/2012. Od tego czasu, 
powoli, ale cały czas rozwija się teren wokół: powstały 
ścieżki, ławki, nasadzenia, plaża wraz z  zadaszeniami, 
wiaty rowerowe, a od niedawna także plac zabaw, roz-
budowywany o kolejne elementy. (MK)

Wieża widokowa nieczynna "do odwołania"
Długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała spowodował wzmożony ruch tury-
styczny. Na Gliniankach w takie dni, parking i okolica jest przepełniona samochoda-
mi, nie tylko mieszkańców. Główna atrakcja niestety stoi opustoszała.
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Jezioro Dymaczewskie - przystań klubu MKŻ

Rozpoczął się sezon kąpieliskowy. 
Gdzie w okolicy można się bezpiecznie kąpać?

Wraz z rozpoczęciem wakacji coraz więcej osób korzysta z kąpieli w okolicy. Gdzie w powiecie po-
znańskim można się bezpiecznie kąpać, bez ryzyka chorób i zatruć?

Z  dniem 1 czerwca rozpoczął się sezon ką-
pieliskowy, który potrwa do 30 września. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemio-
logiczna nadzoruje dwa rodzaje obszarów 
wodnych, przeznaczonych do kąpieli: ką-
pieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzy-
stywane do kąpieli. Jak informuje Wiesława 
Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno – Epidemiologicznej, w  sezo-
nie 2022 r. w województwie wielkopolskim 
funkcjonować będzie 96 kąpielisk. Komu-
nikaty związane z  badaniami jakości wody 
umieszczane są na bieżąco na stronach stacji 
sanitarno – epidemiologicznej, zarówno wo-
jewódzkiej, jak i powiatowych. Szczegółowe 
informacje o kąpieliskach można także uzy-
skać w  ogólnopolskim Serwisie Kąpielisko-
wym: https://sk.gis.gov.pl/.

W powiecie poznańskim mamy w tym sezonie 11 kąpielisk:

kąpielisko „Oaza – Błonie” nad jeziorem Kórnickim w Kórniku – czynne od 15.06. do 04.09.;

kąpielisko „Owocowa plaża w Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim – od 01.07. do 31.08.;

kąpielisko „Akwen Tropicana” w Owińskach – od 16.06. do 31.08.;

kąpielisko „Glinianki” w Mosinie – od 01.07. do 31.08.;

kąpielisko „Kiekrz” nad jeziorem Kierskim – od 11.06. do 31.08.;

kąpielisko nad jeziorem Chomęcickim w Chomęcicach – od 25.06. do 31.08.;

kąpielisko nad jeziorem Jarosławieckim w Jarosławcu – od 25.06. do 31.08.;

kąpielisko nad jeziorem Lusowskim w Lusowie – od 26.06. do 28.08.;

kąpielisko Pobiedziska nad jeziorem Bezdruchowo – od 25.06. do 31.08.;

kąpielisko przy Hotelu Szablewskim na jeziorze Łódzko – Dymaczewskim – od 25.06. do 28.08.;

kąpielisko w Niepruszewie nad jeziorem Niepruszewskim – od 01.07. do 31.08.

Pasażerowie autobusu linii 692 zatrzymani przez policję
W piątek, 24 czerwca, na przystanku autobusowym przy ulicy Dworcowej w Mosinie, na autobus linii 
692 czekał patrol policji oraz straży miejskiej. Zatrzymano dwóch pasażerów, których po szamotani-
nie na przystanku przewieziono na komisariat. O szczegóły zapytaliśmy komendanta straży miejskiej, 
Jarosława Dobickiego.

– Około godziny 14.30 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie od 
kierowcy autobusu z  ZUK Mosina o  agresywnych pasażerach, 
którzy zaczepiali i obrażali jadącą w autobusie kobietę – infor-
muje nas komendant. – Po kilku minutach strażnicy na ul. Dwor-
cowej w  Mosinie potwierdzili zasadność zgłoszenia i  podjęli 
interwencję. W międzyczasie na miejsce przybyła także policja. 
Młodzi mężczyźni, jak się później okazało mieszkańcy Poznania, 
nie reagowali na wezwania funkcjonariuszy do zachowania spo-
koju. Wykrzykiwali obelgi i groźby pod adresem kierowcy, po-
szkodowanej kobiety oraz funkcjonariuszy – podkreśla Jarosław 
Dobicki.
Świadkiem całego zdarzenia byli także pasażerowie, czekają-
cy na autobus na przystanku. – W  pewnym momencie jeden 
z mężczyzn popchnął strażnika. W związku z zakłócaniem spo-
koju i  porządku publicznego, znieważeniem funkcjonariuszy 

publicznych, naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjona-
riusza na służbie oraz kierowaniem gróźb karalnych, osoby te 
zostały zatrzymane do dyspozycji policji. Dalsze czynności 
w sprawie o przestępstwa prowadzi Komisariat Policji w Mosi-
nie – podkreśla komendant.
Jak ustaliliśmy, agresywni mężczyźni wsiedli do autobusu w Dy-
maczewie Nowym. Gdy autobus ruszył w kierunku Mosiny, je-
den z mężczyzn zażądał zawrócenia na przystanek. Po odmowie 
ze strony kierowcy, mężczyźni słownie zaatakowali kierowcę, jak 
i pasażerkę, znajdującą się w autobusie. – Słowa uznania nale-
żą się kierowcy autobusu, który właściwie zareagował i  stanął 
w obronie pasażerki, a przede wszystkim zawiadomił służby – 
podkreśla Jarosław Dobicki. – Dzięki takiej postawie mogliśmy 
razem z policjantami szybko zareagować na to oburzające zda-
rzenie. (red)

Rzecznik WSSE przestrzega jednak przed 
konsekwencjami z  korzystania z  kąpieli 
w  zbiornikach wodnych, które nie są pod 
nadzorem sanepidu: – Przypominamy, iż 
ze względu na możliwość występowania 
ujemnych skutków zdrowotnych, nie na-
leży korzystać z  kąpieli w  wodach, które 
są mętne i  mają zmienioną barwę oraz 
ewentualnie zapach, co może świadczyć 
o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbior-
nikach wodnych. (MZ)



20

Krok od otwarcia nowego mostu w Rogalinku

Jest to ostatnia próba przed udostępnieniem mostu kierowcom, ro-
werzystom i pieszym. Próbne obciążenie miało na celu ustalić, czy 
most bezpieczne uniesie poruszające się po nim pojazdy. Na most 
wjechały specjalnie obciążone ciężarówki o  łącznej masie ponad 
250 ton. W  trakcie prób sprawdzano przemieszczenia konstrukcji 
oraz osiadania podpór, most został poddany też dokładnej ob-
serwacji. To kluczowy moment w drodze do otrzymania zgody na 
użytkowanie obiektu, co ma nastąpić w  najbliższych tygodniach. 
– Próbne obciążenie mostu to jeden z finalnych elementów budo-
wy, mający przede wszystkim potwierdzić poprawność wykonania 
i sprawdzić zachowanie konstrukcji w odniesieniu do założeń pro-
jektowych – tłumaczą pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.

Jak poinformował kierownik budowy, Remigiusz Grocki, wyniki te-
stów są prawidłowe. Wygląda więc na to, że już w wakacje będzie-
my mogli korzystać z nowej konstrukcji. 

W czasie prób obciążeniowych, na budowie w Rogalinku pojawił 
się Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego, który wraz z  Pawłem Katarzyńskim Dyrektorem WZDW 
w Poznaniu, Remigiuszem Grodzickim z firmy Skanska, w towarzy-
stwie mediów przyglądali się całej „operacji” – również wewnątrz 
nowego mostu.

Podczas prac w Rogalinku nie doszło do żadnego wypadku. – To 
mnie jako kierownika buduje, że to jest 700 dni bez wypadku – 
mówi kierownik budowy. – Dwa lata potrzebowaliśmy aby wyko-
nać obiekt o długości 300 metrów – dodaje kierownik.  Do wykona-
nia zostały już tylko prace wykończeniowe. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, z nowej przeprawy skorzystamy już w lipcu.

28 czerwca w  Poznaniu złożony został wniosek o  pozwolenie na 
użytkowanie nowego mostu w Rogalinku. Na miejscu trwają ostat-
nie prace porządkowe.

– Działamy zgodnie z  planem! – informuje Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. – Czekamy na przeprowadzenie 
obowiązkowych kontroli. Następnym krokiem po pozytywnych 
decyzjach, będzie przełożenie ruchu ze starego na nowy obiekt – 
dodaje WZDW.

A  jaki los czeka starą przeprawę? – Rozbiórkę istniejącego mostu 
jest do wykonania do końca października – informuje kierownik.

Budowana jest pięcioprzęsłowa przeprawa o  długości 315,5 m 
i najwyższej klasie nośności „A”, która połączy trasę między Mosiną, 
a Kórnikiem. W ramach tego zadania powstanie też 786-metrowy 

odcinek drogi wojewódzkiej nr 431. Nowy most wyznaczono na 
północ od starego obiektu, który zostanie rozebrany. Istniejąca 
przeprawa ma jedynie 11 m szerokości, nowa będzie mieć 16 m. 
Inaczej zostaną usytuowane filary: w  przypadku starego obiektu 
światło między podporami pośrednimi wynosi 42 m, w ramach no-
wego będzie to 100 m. Konstrukcję przęsła nurtowego (o długości 
100 m) oraz dwóch przęseł sąsiednich (po 50 m) zaprojektowano 
o przekroju skrzynkowym sprężonym. Umowny termin uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu to 8 lipca tego roku.

Wartość tego zadania to ponad 63 mln złotych, z czego 52 mln po-
chodzą z dofinansowania z UE. (red)

7 czerwca, miały miejsce próby obciążeniowe nowego mostu w Rogalinku. To kluczowy moment 
w drodze do otrzymania zgody na użytkowanie obiektu, co ma nastąpić w najbliższym czasie.

Początek prac przy budowie nowego mostu w Rogalinku, 8 wrzesień 2020

Budowa nowego mostu w Rogalinku – grudzień 2021  fot. WZDW

Most w Rogalinku prawie gotowy. Na miejscu trwają ostatnie prace porządkowe - 
koniec czerwca 2022  fot. WZDWNowy most w Rogalinku – luty 2022
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W przychodni Medicor Sp. z o.o., mieszczącej się w szpitalu w Pusz-
czykowie, przyjmują lekarze rodzinni, specjaliści oraz stomatolodzy. 
Głównym celem wielu mieszkańców Puszczykowa, gminy Mosina, 
jak i innych, dalszych miejscowości są właśnie wizyty u specjalistów: 
okulistów, ginekologów, laryngologów, ortopedów, itd. w  ramach 
umowy z NFZ.

Inny Czytelnik przesłał na naszą redakcyjną skrzynkę odpowiedź NFZ 
na skargę, złożoną przez pacjenta na przychodnię Medicor, złożoną 
w kwietniu bieżącego roku. Skarga dotyczyła dostępności świadczeń 
w przychodni Medicor, którą NFZ uznał za zasadną.

Kierownik jednostki, Marek Zwierzyński, tłumaczy w  odpowiedzi 
udzielonej NFZ, że „rejestracja sprawuje zapisy do trzynastu poradni, 
szeroki zakres placówki powoduje przyjmowanie około stu tysięcy 
pacjentów rocznie, byłby to niemożliwie bez pracy zatrudnionych 
pracowników. W rejestracji Medicor sp. z o.o. zatrudnionych jest pięć 
rejestratorek. Czas oczekiwania na połączenie zależy od natężenia 
ilości rozmów telefonicznych zgłaszających się pacjentów, czasu ich 
trwania, a także od ilości natężenia ruchu pacjentów w czasie funk-
cjonowania poradni.”

NFZ uznał skargę pacjenta za słuszną, przyznając, że trudności 
w  kontakcie telefonicznym z  personelem rejestracji faktycznie jest 
utrudnione: „chcąc zweryfikować zarówno Pana uwagi jak i  odpo-
wiedź świadczeniodawcy podjęliśmy kilkukrotnie próby dodzwo-
nienia się do poradni. Niestety z przykrością potwierdziliśmy zarzuty 
podniesione przez Pana w skardze. Kontakt jest bardzo utrudniony 
lub praktycznie niemożliwy”.

NFZ zapewnia w  piśmie, że w  związku z  dokonanymi ustaleniami, 
wystosowali do świadczeniodawcy pouczenie w kwestii obowiązku 
organizowania pracy rejestracji. Zwrócili także uwagę na koniecz-
ność zachowania dostępności do udzielanych przez ten podmiot 
świadczeń.

Na nasze pytanie w sprawie możliwości kontaktu otrzymaliśmy od-
powiedź z biura zarządu spółki Medicor, że rejestracja telefoniczna 
jest możliwa pod numerem telefonu 61 102 14 60, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 10 do 14.

Drugą opcją zapisu na wizytę jest wypełnienie formularza na stronie 
www.medicor-puszczykowo.pl. Należy wejść w zakładkę „Ambulato-
ryjna opieka specjalistyczna”, a następnie „Zapisz się na wizytę AOS”. 
Po wypełnieniu formularza pracownik przychodni oddzwania pod 
wskazany numer telefonu pacjenta. (red)

Od jakiegoś czasu słyszymy głosy od naszych Czytelników oraz od mieszkańców na lokalnych gru-
pach o trudnościach z umówieniem się na wizytę do specjalisty w poradni w szpitalu w Puszczykowie. 
Teraz zadzwonił do nas Czytelnik z pytaniem: co tam się dzieje? – Próbuję się dodzwonić od dwóch 
dni do przychodni w celu umówienia na wizytę kontrolną po operacji. Nie mogę osobiście przyjść do 
przychodni, a co zadzwonię, to albo od razu rozłącza, albo po paru minutach grania melodii, następu-
je odrzucenie połączenia – opowiada Czytelnik.

O tym tragicznym zdarzeniu poinformował portal e-poznan.pl. – Na Gliniankach 
w Mosinie utonął 31 letni mężczyzna, Ukrainiec. Wszedł do wody i nie wypłynął. 
Nurek zdołał go wyciągnąć po około 20 minutach, później ratownicy go reanimo-
wali, bezskutecznie – pisze czytelniczka portalu.

– Po tym jak mężczyzna został podjęty z wody strażacy natychmiast przystąpili 
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety mężczyzny nie udało się ura-
tować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon – potwierdzają poznańscy 
strażacy.

- Kąpielisko na gliniankach ma specyficznie ukształtowane dno - zauważa Michał 
Kołodziejczak, naczelnik OSP Mosina.

- Na lewym jego skraju jest duże obniżenie dna. Gdy są boje i jest oznaczone, ra-
czej nikt tam się nie zapuszcza, jednak gdy ich nie ma, chodząc po dnie w pewnym 
momencie traci się grunt pod nogami. Kiedyś było tam 5 m, dziś gdy w glinian-
kach woda opada, są tam ok 3,5 - 4 m. To druga ofiara tej dziury w ciągu ostatnich 
lat, którą tam odnaleźliśmy. Może trzeba się zastanowić, by odgrodzić to miejsce 
na stałe bojami i opisać tablicami, że jest to miejsce niebezpieczne, dość głębo-
kie i blisko brzegu. Najlepiej w dwóch językach, ponieważ jak dobrze pamiętam, 
wcześniejsza ofiara również była obcokrajowcem ze wschodu - dodaje naczelnik.

W sobotę 25 czerwca z akwenu, zlokalizowanego na Pożegowie wyłowiono ciało 31-letniego mężczy-
zny, obywatela Ukrainy.

Tragedia na Gliniankach. Utonął 31-latek

Na miejscu niezbędna była pomoc strażaków.

„Próbuję się dodzwonić od dwóch dni” 
– jak się umówić na wizytę w przychodni w szpitalu?
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Rozpoczęli od źródła

Jako przykład, pełen pozytywnej energii Piotr, opowiada nam 
o licznych zwałkach, w postaci powalonych drzew, jak twierdzi, 
trudniejszych do pokonania niż np. te na rzece Drawa, gdyż szlak 
nie jest przygotowywany tam pod masową turystykę kajakową. 
A wiemy, że obciążenie, sprzęt biwakowy i prowiant nie ułatwiają 
pokonywania przeszkód.

Jako potwierdzenie, kajakarze opowiadają nam o napotkanych, 
zatopionych dwóch kajakach, jakie zauważyli w szybkim nurcie 
Warty, czekających na ich wydobycie przez jedną z wypożyczalni, 
działających w tamtym regionie.

Na szczęście dla doświadczonej, rogalińsko-puszczykowskiej 
ekipy, zwałki, trudy obozowania pod gołym niebem i niepewna 
pogoda to czysta przyjemność i najlepsze wakacje. Możliwość 

sprawdzenia się w trudnych warunkach oraz współpraca i wspar-
cie przy pokonywaniu kolejnych przeszkód. Tak wygląda praw-
dziwa przygoda. Ahoj! (JB)

Fot. Robert Chałupka

Warta w swoim górnym odcinku to zupełnie inna rzeka, jaką widzimy na co dzień.
- Jeśli ktoś powie, że Warta to spokojna rzeka, zapraszam na jej górny odcinek - mówi nam Piotr, 
uczestnik spływu rzeką Wartą z okolic jej źródła.
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Kajakarska uczta. 10 Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna

Kajakarska uczta

W ostatnią majową niedzielę obserwowaliśmy wzmożony ruch 
na przystani wodnej w Puszczykowie. Tradycyjnie, pod koniec 
maja, przystań zapełniła się kolorowymi kajakami i uczestnika-
mi spływu. Przed zwodowaniem, odbyły się pokazy z udzielania 
pierwszej pomocy. Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z za-
awansowanymi technikami kajakarskimi, prezentowanymi przez 
instruktorów klubu Panta Rei. Po serii pokazów i konkursów, kaja-
karze przystąpili do rozgrzewki i tłumnie ruszyli na rzekę, spływa-
jąc wspólnie do Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

– 20 km cudownej zabawy w doborowym towarzystwie, a to 
wszystko przy urzekających, podpoznańskich walorach przyrod-
niczych – chwalą organizatorzy z Akademickiego Klubu Kajako-
wego Panta Rei.

– Pokażmy, że Poznań ma rzekę, nad którą chcemy spędzać czas! 
Tak i na wodzie, jak i na lądzie – tak w mieście jak i poza nim!  
Spływ jest dla wszystkich – o bezpieczeństwo dbają nie tylko 
zawodowcy z Akademickiego Klubu Kajakowego Panta Rei, ale 
również ratownicze służby wodne. Zapewniamy sprzęt, wyży-
wienie i wyśmienitą zabawę – dodają organizatorzy i już dzisiaj 
zapraszają na kolejną, 11 Poznańską Kajakową Masę Krytyczną, 
która odbędzie się za rok.

Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna to cykliczna impreza or-
ganizowana od 2008 roku przez Akademicki Klub Kajakowy Pan-
ta Rei działający przy Politechnice Poznańskiej. Celem imprezy 
jest popularyzacja kajakarstwa, pokazanie mieszkańcom Pozna-
nia i okolic uroków Warty oraz zachęcenie do wspólnego pływa-
nia przez cały rok. (JB)

Z przystani wodnej w Puszczykowie ruszyła 10 Kajakowa Masa Krytyczna organizowana przez 
Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei.
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Dla członków stowarzyszenia, ale także wielu rodzin z gminy, które 
mają pod swoją opieką dorosłe już dzieci z  niepełnosprawnościa-
mi, 23 czerwca 2022 roku zapisze się w pamięci jako bardzo dobry 
dzień, bo wtedy właśnie Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie przy-
jęła uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samo-
pomocy.

Pierwsze działania, związane z  utworzeniem tego miejsca, miały 
miejsce niespełna 7 lat temu. Od tego właśnie faktu dyskusję rozpo-
czął radny Łukasz Kasprowicz, pytając, dlaczego tak długo to trwa-
ło, skoro budynek przy ulicy Wiosny Ludów, gdzie powstaje Dom, 
wymagał remontu, a nie był budowany od zera. Sprawę w skrócie 
przedstawił wiceburmistrz Tomasz Łukowiak: - Na początku była 
kwestia działki i  budynku po dwóch różnych właścicielach, bo 
gmina nie była właścicielem tej nieruchomości. Później weszliśmy 
w etap planowania: początkowo miał być to budynek przeznaczo-
ny na przeprowadzanie warsztatów terapii zajęciowej, ale w trakcie 
rozmów z członkami stowarzyszenia „Sami Swoi” okazało się, że po-
trzeby w gminie są inne, i potencjalni uczestnicy tego obiektu po-
twierdzili, że bardziej przydatny byłby środowiskowy dom samopo-
mocy, a nie jedynie organizacja warsztatów – dodał wiceburmistrz. 
Co istotne, budynek nie wymagał jedynie drobnego remontu: - Bu-
dynek był gruntownie przebudowany, zmienił swoją kubaturę, prze-
suwano ściany, wymieniono podłogi: wszystkie wykonane prace są 
zawarte w  projekcie. Było tego naprawdę sporo. Do tego doszły 
perturbacje po drodze, to rzecz normalna przy każdej budowie – 
tłumaczył Tomasz Łukowiak.

ŚDS skierowany jest do dorosłych osób z  zaburzeniami psychicz-
nymi, które po ukończeniu edukacji w  szkole specjalnej często 
skazane są na pozostanie w  domach rodzinnych, izolowane od 
społeczeństwa, bez możliwości utrzymania umiejętności, które po-
zyskali na swojej edukacyjnej ścieżce. Często dla osób, szczególnie 
w mniejszych miejscowościach, jedyną formą kontaktu z osobami 
spoza najbliższej rodziny jest dwutygodniowy turnus rehabilitacyj-
ny. Raz w roku. Czas spędzony w takim domu jest nie tylko bardzo 
korzystny dla osób z niepełnosprawnością, ale także dla całych ich 
rodzin: daje możliwość podjęcia pracy, rozwijania zainteresowań, 
czy po prostu chwilę odpoczynku, która dla osób pracujących przy 
własnych dzieciach 24 godziny na dobę, często od kilkudziesięciu 
lat, jest najcenniejsza.

Radni dostali pod dyskusję sprawę organizacyjną ŚDS. - Rozporzą-
dzenie daje możliwość prowadzenia tego domu w dwóch trybach: 

na mocy ustawy o  działalności o  wolontariacie – oddanie prowa-
dzenia takiej jednostki organizacji pozarządowej, a drugą możliwo-
ścią jest powołanie jednostki budżetowej, wówczas Środowiskowy 
Dom Samopomocy staje się jednostką gminy – tłumaczył na sesji 
Jakub Modrzyński, koordynator tej sprawy z ramienia urzędu. – Po 
wizytach studyjnych, rozmowach, analizach, także w urzędzie wo-
jewódzkim (utworzenie domu jest zadaniem zleconym z  zakresu 
administracji rządowej, gmina wykonuje je na zlecenie wojewody), 
uznaliśmy, że lepsza jest opcja druga: gmina ma wtedy realny wpływ 
na funkcjonowanie domu. Jest to spore ułatwienie dla osób korzy-
stających z niego, bo znamy specyfikę gminy i jej problemy, mamy 
bieżący kontakt z lokalnymi stowarzyszeniami. A dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem Sami Swoi mamy możliwość otrzymywania do-
datkowych dofinansowań – podkreślił urzędnik.

O samym stowarzyszeniu podczas sesji mówiła jej prezes: - Stowa-
rzyszenie Sami Swoi działa niespełna 5 lat. Mówimy tu o opiece nad 
osobami, które wymagają ciągłego wsparcia 1:1. Dotykamy tema-
tów, które dla wielu są niemedialne, nieciekawe. Ale to jest nasze 
życie, nasze rodziny, o  które będziemy zawsze walczyć, by polep-
szyć ich byt. Czekamy na ten dom. Myślę, że te lata budowy to nie 
jest za dużo, bo cały czas coś się działo. Dziękujemy za współpracę, 
i zrobimy wszystko, żeby ten dom działał jak najlepiej – podkreśliła 
z nieukrywanym wzruszeniem Violetta Bartnikowska.

W domu będzie mogło przebywać 40 osób. Kierownik jednostki zo-
stanie wyłoniony w konkursie na to stanowisko. Choć dom będzie 
jednostką budżetową gminy, ośrodek dotowany jest przez woje-
wodę. Jak czytamy w materiale dostarczonym przed sesją, średnia 
miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika w roku 2022 wy-
nosi 1940 zł. Kwota ta może zostać zwiększona o 20% w zależności 
od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych 
usług. Gmina Mosina otrzymała środki na funkcjonowanie ŚDS 
w formie dotacji na funkcjonowanie w wysokości niespełna 1 mln zł 
oraz dodatkowo 300 tysięcy zł na wyposażenie obiektu.

Wstępnie wyliczona kwota na funkcjonowanie w skali roku to 978 
tysięcy zł, co daje w skali miesiąca około 82 tysiące zł.

Rada poprzez głosowanie zadecydowała o utworzeniu Środowisko-
wego Domu Samopomocy z dniem 1 sierpnia 2022 roku. Kiedy pod-
opieczni będą mogli spędzać dni w swoim „nowym domu”? - Prze-
łom lipca i sierpnia to czas na odbiory budynku. Miejmy nadzieję, że 
wszystko przebiegnie sprawnie, i jesienią dom będzie mógł ruszyć 
– podkreślił wiceburmistrz. (MZ)

- Od wielu, wielu lat myślimy właściwie tylko o tym domu, bo to jest nasza przyszłość: nasza i naszych 
dzieci. To cały czas mamy w głowie. Jaka w tym nasza rola? Przede wszystkim doświadczenie: ja od 25 
lat opiekuję się osobą głęboko niepełnosprawną, wymagającą drugiego człowieka non stop, przy któ-
rej trzeba zrobić wszystko. Proszę mi wierzyć, jestem wykończona – tymi słowami zakończyła dyskusję 
na sesji rady miejskiej Violetta Bartnikowska, prezes Stowarzyszenia „Sami Swoi Niepełnosprawni”.

Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Wio-
sny Ludów oraz Dembowskiego

Członkowie stowarzyszenia oczekujący na wyniki głosowania podczas sesji rady

Ten dom to nasza przyszłość 
- Dom Samopomocy wreszcie zacznie funkcjonować
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• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

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

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

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

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

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

Muzyka, malarstwo, sztuka i  poezja znalazły swoje miejsce w  puszczy-
kowskich ogrodach. To wszystko miało miejsce, dzięki cyklowi „Pamię-
tajcie o ogrodach, czyli kultura schodzi pod strzechy” przygotowanemu 
z okazji 60-lecia uzyskania przez Puszczykowo praw miejskich. 

Fundacja PARK przygotowała kilka wydarzeń kulturalnych i  zachęciła 
mieszkańców do wyjścia z  domów i  integracji na świeżym powietrzu. 
Innowacyjną formą były spotkania w ogrodach mieszkańców Puszczyko-
wa, które w maju i czerwcu zamieniły się w salony artystyczne. 

– W tym roku w cyklu spotkań wzięło udział 5 ogrodów.  Właściciele wło-
żyli bardzo wiele wysiłku w to, żeby zaaranżować wystawy, zaprosić gości 
i ugościć ich. Warto to robić, bo wszyscy goście, którzy uczestniczyli w wy-
darzeniach byli zachwyceni. Te osoby to różni ludzie, nie zawsze towa-
rzystwa się powtarzały – twierdzi Małgorzata Ornoch-Tabędzka, prezes 
Fundacji PARK. – To, co mnie najbardziej cieszy, to że dzieje się integracja 
różnych dziedzin sztuki i malarstwa, muzyki czy poezji. To się zrodziło zu-
pełnie spontanicznie, sądzę, że jest to inicjatywa, która ma szansę na roz-
wój. Szczególnie po pandemii bardzo się zamknęliśmy i ludzie spotykali 
się w małych gronach, ale nie było wyjścia na zewnątrz. Pogoda w tym 
roku sprzyja, formuła ogrodowa jest bardzo niezobowiązująca. Nie ma 
napięcia, nikt nie musi się specjalnie pokazywać, więc przypuszczam, że 
to zyskało taką popularność – na każdym wydarzeniu było od 30 do 40 
osób – dodaje pani Małgorzata. 

1 maja w ogrodzie przy ulicy Podleśnej 10 można było wysłuchać koncer-
tu, który był ukłonem dla walczącej Ukrainy. Zagrano polskie i ukraińskie 
utwory w  wykonaniu Jacka Skowrońskiego – instrumenty klawiszowe 
oraz Jurija Czerwińskiego – trąbka. 

Kolejnym miejscem, które gościło zwiedzających był ogród rodziny Krenz. 
O swoich rodzicach - mamie, która była malarką i ojcu, który zajmował się 
artystycznym rękodziełem, opowiadała ich córka Anna Krenz, osoba wie-
lu talentów: plastycznych, architektonicznych i społecznych. Zebrani go-
ście 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, czy-
li akwarele mojej mamy, które nota bene znalazłam miesiąc temu w kar-
tonie. To są rysunki kwiatów z ogrodu, więc wpasowały się idealnie. Mój 
syn zasugerował, żebyśmy postawili akwarele tam, gdzie dana roślina ro-
śnie. Nawiązują one ewidentnie do ogrodu – opowiada o wystawie pani 
Anna Krenz. 

Jednym z eksponatów był witraż zrobiony z prześcieradła, jeden z 9 z cy-
klu „Nieuleczalnie żywa”. Witraż został stworzony przez panią Longinę Po-
terek-Krenz w latach 80. na kuchennym stole.  Jak opowiada pani Anna, 
jej mama miała potrzebę serca, żeby opowiedzieć ogólną historię kobiety 
od młodej dziewczyny, która wrasta rozwija aż kogoś poznaje, pasję prze-

żywa i rodzi dziecko. 

Koncert wiosenny w  Ogrodzie Kultur i  Tolerancji Mipetraka wypełnił 
się, pod koniec maja, dźwiękami skrzypiec, pianina, wiolonczeli i  fletu. 
Wszystkie utwory były wykonywane przez utalentowanych uczniów po-
znańskich szkół muzycznych. 

Odróżniającym się wydarzeniem było spotkanie kolejny raz w ogrodzie 
przy ulicy Podleśnej, dotyczące puszczykowianina, pisarza i  człowieka 
wielu zainteresowań – Andrzeja Falkiewicza. Gośćmi byli prof. Ryszard 
Przybylski – literaturoznawca, dr Jarosław Borowiec – wydawca wielu 
książek artysty oraz Iwo Greczko piszący rozprawę doktorską o Andrzeju 
Falkiewiczu. 

Pisarz wiele lat spędził we Wrocławiu, ale Puszczykowo było jego pierw-
szym i ostatnim domem. W swoich książkach często wracał do spędzo-
nego tu czasu z ukochaną żoną – Krystyną Miłobędzką, która niedawno 
obchodziła 90 urodziny. Falkiewicza, jako utalentowanego, skromnego, 
stroniącego od mediów i rozgłosu, a zarazem człowieka wielu talentów 
wspominało kilkoro osób z publiczności. 

 – Rozmawiamy o  twórczości Andrzeja Falkiewicza, który był postacią 
bardzo ważną w polskiej humanistyce. O jego działalności, jako krytyka 
teatralnego, literackiego i działalności jako człowieka obecnego w litera-
turze i historii literatury, jako kogoś, kto zajmował się istotnymi twórca-
mi dla rozwoju literatury – myślę o  jego tekstach krytyczno-literackich, 
o esejach, które pozostawił o teatrze i  literaturze i o tym, co nazywamy 
filozofią czy myśleniem. Po śmierci każdego twórcy, jest bardzo istotny 
moment, żeby o nim za szybko nie zapomnieć, bo ten czas, który upływa 

Maj i czerwiec w Puszczykowie upłynęły pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach, czyli kultura schodzi 
pod strzechy”. Cykl wydarzeń rozpoczął się 1 maja koncertem polskich i ukraińskich artystów, póź-
niej wspomnieniami o pisarzu Andrzeju Falkiewiczu, a zakończył wystawą w ogrodzie Zbigniewa 
Cichockiego. 

Polsko - ukraiński koncert majowy

Obrazy Marii MańkowskiejOstatnie, czerwcowe spotkanie, w ogrodze Zbigniewa Cichockiego
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od śmierci każdego z nas, a szczególnie w przypadku kogoś, kto zostawia 
po sobie książki i jakiś sposób myślenia. Im dłużej się to przeciąga w cza-
sie, to tym trudniej  się do tego wraca. Rozmawiamy o formacie myślenia 
i stylu pisania Andrzeja Falkiewicza, który zasługuje na to, żeby być cen-
nym w świadomości wielu osób zajmujących się literaturą i teatrem  – to 
bardzo intrygująca i ważna postać – mówi dr Jarosław Borowiec. 

Ostatni ogród przy ulicy Żupańskiego 7, na chwilę stał się „Galerią pod 
Siódemką”. Zbigniew Cichocki – architekt i malarz przygotował wystawę 
wraz ze swoimi przyjaciółmi. Maria Mańkowska i Witold Zakrzewski opo-
wiedzieli o swojej twórczości i drodze do malarstwa. Dopełnieniem praw-
dziwie ogrodowej atmosfery były wiersze Edyty Kulczak – omówione 
i przeczytane przez autorkę. Poniżej jeden z wierszy zaprezentowanych 
podczas wystawy:

Szamanka jest
jak lekko oswojony
pies
przez uchyloną furtkę
wymyka się chyłkiem
do swoich
odwraca się po drodze
parę razy przystając
patrzy na dom

Po zaprezentowaniu się twórców ich dzieł, jak każdemu wydarzeniu to-
warzyszył poczęstunek i rozmowy przybyłych gości. 

– Myślę, że te spotkania każdy odbiera indywidualnie i dla każdego znaczą 
coś innego, ale generalnie są wspaniałą rzeczą, ponieważ widzimy otwarte 
ogrody i  ludzi z  ich twórczością, których na co dzień nie możemy zoba-
czyć, a  dobrze jest poznać to, co robią mieszkańcy danego miasta. Jest to 
sama przyjemność, zwłaszcza wiosną i latem. Uroda miasta wychodzi też 
w ogrodach – ją się widzi – opowiada pani Elżbieta.

Cały projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego i Miasta Puszczykowa. Organizatorem była Fundacja 
Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności (PARK) we współpracy 
z Fundacją Key4Tommorow. 

 Weronika Zwierzchowska

Portret kobiety

Mosińske Glinianki - Fotorelacja, fot. Paweł Wolniewicz
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Kochasz? Nie porzucaj!

Co roku schroniska alarmują o  tragedii wielu 
zwierząt, które znajdywane są w  lasach, przy 
drogach szybkiego ruchu lub podrzucane do 
przytułków dla zwierząt. Światełkiem w  tune-
lu dla psów i kotów jest działalność schroniska 
w Gaju koło Śremu. Prowadzone akcje, takie jak 
„Przyjdź się przytul” przynoszą efekty, bo Gaj nie 
odnotowuje wzrostu porzucania zwierząt latem 
w swoim obrębie. 

– To jest nasza autorska akcja, która ma na celu 
informowanie, że wokół nas są inne istoty. 
Zwierzęta nie tylko potrzebują przytulania, ale 
przede wszystkim zrozumienia i działania, żeby 
lepiej się im żyło z nami – ludźmi. Akcja, „Przyjdź 
się przytul”, która ma na celu zainteresowanie 
potrzebującymi istotami, psami, kotami, ludźmi, 
planetą itd. skupiała kilkanaście tysięcy dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Bywamy 
wszędzie i jesteśmy zauważeni – opowiada pan 
Grzegorz Kałużny, behawiorysta współpracują-
cy ze schroniskiem dla zwierząt w Gaju. 

W schronisku znajduje się gablota z nagrodami, 
takimi jak Order psiego szczęścia czy statuetka 
Akcja społeczna przyznane za przeprowadzo-
ne działania, które mają na celu kształtowanie 
wrażliwości wśród odbiorców.  

– Do schroniska, co miesiąc z  trzech przyczyn 
trafia około 40 zwierząt – psów i kotów. Do no-
wych domów wyjeżdża 37 z  podopiecznych. 
To jest ta nasza słynna frekwencja adopcyjna, 
z czego się cieszymy, bo to jest wielkie działanie, 
żeby uświadamiać, że zwierzęta ze schroniska 
są bardzo wartościowymi istotami – podkreśla 
pan Grzegorz.

Dlaczego zwierzęta stają się bezdomne?

Bezdomność jest złym stanem dla każdego. 
Człowiek za zwierzęta wziął odpowiedzialność. 
Pochopnie pozbywając się ich sprawia, że cier-
pią one głód, chłód, pragnienie oraz są emocjo-
nalnie narażone na bardzo wiele problemów, 
takich jak rozłąka, niepewność, poczucie zagro-
żenia czy brak zaufania do otoczenia. Te wszyst-
kie rzeczy powodują, że takie stworzenie przez 

pewien czasu jest bezradne. Pracownicy schro-
niska w  Gaju nie są obojętni też na cierpienie 
ludzi i zauważając osoby w kryzysie, starają się 
reagować. 

Drugą przyczyną bezdomności zwierząt jest ich 
złe traktowanie. Jako ludzie, nie jesteśmy „nad-
istotami”, ale natura i przyroda ze swoimi proce-
sami, często dla nas niezrozumiałymi, stanowią 
trzon świata. Człowiek znajduje się na końcu 
łańcucha powstania. Krzywdzenie innych, fi-
zyczne i psychiczne znęcanie się nad słabszymi, 
nie sprawi, że ktoś stanie się silniejszy. Trzecią 
przyczyną bezdomności zwierząt są przypadki 
losowe, kiedy właściciel, z różnych przyczyn, nie 
może się zaopiekować swoim podopiecznym. 

– W naszym schronisku w okresie wakacyjnym 
nie ma tak dużej ilości porzucanych i wyrzuca-
nych zwierząt, z czego się bardzo cieszymy. Jest 
to wynik naszej całej akcji edukacyjnej, która 
uświadamia ludziom, że posiadanie zwierzęcia 
i  zajmowanie się nim jest podobne do opieki 
nad partnerem, mamą, tatą, kimś starszym albo 
dziećmi i jest naszą odpowiedzialnością. Ta od-
powiedzialność, na szczęście wzrasta, z  czego 
się bardzo cieszymy. Zdarzają się takie sytuacje, 
ze względu na chęć wyjazdu i  skorzystania 
z urlopu, że nie wiemy, co zrobić ze swoim pod-
opiecznym i wtedy dochodzi do pozostawienia 
zwierzęcia, ale już nie w takiej ilości jak kiedyś 
– mówi behawiorysta.

Zwierzęta, które są porzucane przez swoich wła-
ścicieli nie potrafią zrozumieć, dlaczego tak się 
stało. Zaufały swojemu opiekunowi, a  pozba-
wienie ich domu z błahych powodów, jakim jest 
najpierw chęć posiadania, a potem brak możli-
wości opieki ze względu na obowiązki stanowi 
traumatyczne doświadczenie dla czworonoga. 

– Psy czy koty chcą nam ufać i być z nami w in-
terakcji, lecz także chcą po prostu być zwierzę-
tami i realizować swoje potrzeby. Bardzo często 
w schronisku mówimy, że na powrót budujemy 
emocjonalne fundamenty poczucia bezpie-
czeństwa. To jest bardzo podstawowa wartość 

wszystkich istot emocjonalnych, a  w  dalszej 
kolejności budowania zaufania krok po kroku, 
co czasami jest bardzo trudne – mówi Grzegorz 
Kałużny. – Wymyśliłem, osobliwie brzmiącą for-
mułę „protezy mentalnej”. Czasami w  wyniku 
różnych sytuacji losowych tracimy coś, co jest 
naszą biologiczną wartością i  medycyna daje 
możliwość protezowania tej kończyny i  na ta-
kiej kończynie można naprawdę funkcjonować 
doskonale. Możemy zastosować taką protezę 
mentalną, choć wiem, że naukowcy mogą się 
z  tym nie zgadzać, ale przez lata obserwacji 
i  pracy z  psami i  doświadczaniu przemian, na 
przykład u psa, który nie chciał okiem spojrzeć 
na świat, bo się tak go bał, nie chciał się komu-
nikować z nikim, bo bał się ludzi, nagle zaczyna 
się otwierać. Pyszczek się wyciąga po to, żeby 
powąchać i dotknąć wyciągnięty paluszek czło-
wieka, a potem dłoń i to, co na niej dajemy. Po-
wolutku, krok po kroku pies zaczyna ufać – tłu-
maczy pan Grzegorz. 

Pies i kot na wakacjach

Rozwiązaniem dylematu, co zrobić z  naszym 
pupilem podczas naszej nieobecności jest po-
proszenie kogoś znajomego lub z  rodziny, kto 
dobrze zna się z  naszym zwierzakiem i  będzie 

Wakacje, to czas, kiedy chętnie wyjeżdżamy na urlopy. Udajemy się na krótsze lub dłuższe wypra-
wy. Wraz z odłożeniem codziennych obowiązków, porzucane są zwierzęta, niekiedy pozostawione 
na śmierć. Czy nasze społeczeństwo stało się już wrażliwe na krzywdę bezbronnych stworzeń? 

Pan Grzegorz i piesek Olo

Budynek schroniskaSchronisko w Gaju otrzymało wiele nagród za swoją działalność
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wstanie podjąć się kilkudniowej opieki. Warto 
wcześniej zapoznać psa lub kota z nowym miej-
scem, żeby nie czuł się przerażony nieznanym 
otoczeniem.

– Pamiętajmy, że rozłąka jest zawsze przykra dla 
naszych zwierząt. Jeżeli przygotujemy do tego 
psa, który nie ma lęku separacyjnego, jest mimo 
wszystko samodzielną istotą i potrafi się adapto-
wać, to wtedy jest szansa, że da sobie radę kilka 
lub kilkanaście dni w hoteliku bez żadnej szkody 
emocjonalnej – wyjaśnia pan Grzegorz.

Pierwszym kryterium wyboru hoteliku dla psa 
może być korzystanie z ocen i opinii zamieszczo-
nych w Internecie. Warto sprawdzić, jakie warun-
ki są proponowane przez właścicieli obiektu – 
czy kennelowe czy domowe, jakie jest podejście 
personelu lub doświadczenie i  wykształcenie. 
Bardzo dobrym wyznacznikiem jest zaintereso-
wanie osób prowadzących hotel naszym zwie-
rzęciem. Powinni zapytać o  nawyki, zwyczaje 
psa, choroby i na co mają zwracać uwagę pod-
czas pobytu naszego psa w ich obiekcie. 

Jeśli planujemy zabrać nasze zwierzę w podróż, 
musimy się do tego odpowiednio przygoto-
wać. Warto zabierać psa lub kota na krótkie 
wycieczki, żeby sprawdzić czy nie ma choroby 
lokomocyjnej lub, żeby jazda samochodem nie 
kojarzyła się wyłącznie w wizytą u weterynarza. 
Należy pamiętać o  częstych przystankach, nie 
tylko, żeby zwierzę mogło załatwić potrzeby fi-

zjologiczne, ale też, żeby odetchnęło od jazdy. 
Warto korzystać z klimatyzacji dostępnej w wie-
lu samochodach i  pamiętać o  zaopatrzeniu 
w świeżą wodę. 

– Zasadą numer jeden każdego wyjazdu jest to, 
żeby było komfortowo i bezpiecznie. Unikajmy 
przedziałów bagażowych, nawet jeśli są to ba-
gażniki w samochodach typu kombi. Nie są one 
dobrym miejsce w razie kolizji, z tego względu, 
że tzw. klatka bezpieczeństwa ogranicza się do 
głównie przedziału pasażerskiego. Dobrze jest 
zastosować maty, uprzęże i   szelki bezpieczeń-
stwa. To ma być bezpieczne dla psa, ale i dla nas, 

bo my jako kierowcy musimy być zaangażowani 
w to, co się dzieje na drodze – mówi Grzegorz 
Kałużny.

Alternatywą dla samochodu może być podróż 
transportem zbiorowym z naszym zwierzęciem 
po spełnieniu wymogów przewoźnika. 

Nigdy nie zostawiajmy zwierząt latem w samo-
chodzie, bo podczas naszej chwilowej nieobec-
ności może zdarzyć się tragedia. Warto dodać, że 
znęcanie się nad zwierzętami jest karalne do 3 
lat pozbawienia wolności, a do 5 lat, jeśli sprawca 
dopuścił się szczególnego okrucieństwa.  (WZ)

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM

KOSZOWYM

WYCINKA DRZEW

ZRĘBKOWANIE
GAŁĘZI

602 757 043
• mycie Karcherem elewacji i dachów      • prace remontowo-budowlane        • montaż reklam

ŁĘCZYCA K. POZNANIA
UL. DWORCOWA 1B

TEL. 503 973 651

CIELCZA K. JAROCINA
UL. CMENTARNA 30

TEL. 516 340 528

PŁYTY TARASOWE, KOSTKA BRUKOWA, PUSTAKI OGRODZENIOWE, STOPNIE BLOKOWE

PHU AGBUD BRUK- BET DESIGN - CENTRA KOSTKI BRUKOWEJ

Pan Grzegorz i piesek Olo

W weekendy w schronisku w Gaju psy chodzą swo-
bodnie po terenie i można je wyprowadzać na spacer Każdy pies ma osobny kojec

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



30 PRADZIEJE MOSINY I OKOLIC cz. 6

Ruda z Dymaczewa 

Z wcześniejszych dociekań wiemy, że nazwy 
miejscowości mają często swoje pocho-
dzenie przedhistoryczne i  istniały na długo 
wcześniej zanim zostały zapisane na kartach 
kronik, więc jeśli dzisiaj w Dymaczewie się nie 
dymi, to wcale nie znaczy, że nie dymiło tam 
się w nim dawniej.

Sprawdźmy najpierw, czy rzeczywiście sło-
wem od którego pochodzi nazwa miejsco-
wości Dymaczewo, może być słowo dym. Się-
gnijmy ponownie do niezwykle ciekawego 
artykułu Pani Agnieszki Krygier, opublikowa-
nego na łamach czasopisma Morena, a  opi-
sującego toponimie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Wśród analizowanych nazw 
miejscowości, leżących w  otoczeniu parku, 
nie mogło zabraknąć Dymaczewa. Z artyku-
łu dowiadujemy się, że „...choć współcześnie 
spotykamy dwie nazwy zawierające człon 
Dymaczewo: Stare Dymaczewo i  Nowe Dy-
maczewo, to w  średniowieczu istniała tylko 
jedna osada o tak brzmiącej nazwie”. Z tego 
też okresu pochodzą przekazy, w  których 
odnajdujemy pierwsze zapisy odnoszące się 
do niej: Dymoczevo 1387, Dimoczewo 1388, 
Dimoczidu 1393, Dimaczevo 1398, Deman-
czewo 1400, Dunoczewo 1400, Dimoczewo 
1400, Dymoczyewo 1510. Na tej podstawie 
autorka wysuwa przypuszczenie, że nazwa 
miejscowości może pochodzić od nazwy 
osobowej *Dymocz, która należy wiązać 
z wyrazem dym. Jak pisze dalej „Rzeczownik 
ten w dawnej polszczyźnie stanowił podsta-
wę wielu konstrukcji słowotwórczych, np. dy-
macz ‘miech służący do podniecania ognia’, 
dymadło, dymka ‘wytwarzać ruch powietrza’, 
dymarka ‘zakład hutniczy produkujący żelazo 
metodą bezpośrednią.” Ostatecznie stwier-
dza, że „... o utrwaleniu się formy Dymaczewo 
mogło zadecydować skojarzenie z przytacza-
nym już wyrazem dymacz ‘miech służący do 
wzniecania ognia’.”

Zatem skojarzenie z  dymem, które nasuwa 
się samo, okazuje się słuszne. Powstaje jed-
nak pytanie, czy możliwe jest, aby w Dyma-
czewie zajmowano się dawniej hutnictwem? 
To rodzi kolejne pytania o istnienie material-
nych pozostałości, czyli zabytków archeolo-
gicznych, czy też pamiątek etnograficznych, 
które mogły zachować się w kulturze i jej wy-
tworach, wśród mieszkańców Dymaczewa. 
Jednak najistotniejsza kwestia dotyczy tego, 
skąd miałaby być ewentualnie pozyskiwana 
ruda służąca do wytopu żelaza.

Nie stroniąc od trudnych pytań, poszukaj-
my najpierw odpowiedzi na najważniejsze 
z nich, czyli o pochodzenie rudy żelaza. Trud-

no podejrzewać, aby była ona wydobywana 
metodami górniczymi. Po takiej działalności 
pozostałoby z  pewnością wiele zauważal-
nych śladów. Zresztą na opisywanych tere-
nach nie występują płytko zalegające rudy 
tego pierwiastka, które mogłyby być z łatwo-
ścią wydobywane w  zamierzchłych czasach. 
Jeśli chodzi o czasy zwane „zamierzchłymi”, to 
najlepiej tu odwołać się do naukowego auto-
rytetu, którym w tej dziedzinie bez wątpienia 
jest prof. Józef Kostrzewski. Choć sam uczo-
ny zakończył swą naukową działalność wraz 
ze swoją śmiercią w 1969 roku, to z uwagi na 
jego przemożny wkład w tworzenie podwa-
lin i  rozwój polskiej archeologii, trudno mó-
wić o nim w czasie przeszłym. Jego epokowe 
dzieło pt. „Kultura Prapolska” jest niezwykle 
cennym źródłem informacji o  pradawnych 
czasach, być może tak dawnych jak nazwa 
samego Dymaczewa. Oddajmy zatem głos 
profesorowi, który w  rozdziale dotyczącym 
górnictwa i  hutnictwa mówi tak: „Najważ-
niejszy z kruszców: żelazo ludność prapolska 
dobywała sama, korzystając z  obfitych złóż 
rudy darniowej, występujących w  różnych 
częściach Polski, szczególnie w południowej 
Wielkopolsce nad Baryczą, w okolicy Wielunia 
i Częstochowy, na wschodnich zboczach Gór 
Świętokrzyskich itd. Złoża te, eksploatowane 
już w  dobie prasłowiańskiej co najmniej od 
końca okresu przedrzymskiego, a  być może 
już od wczesnego okresu żelaza, służyły tak-
że ludności prapolskiej jako źródła surowca 
żelaznego”.

Dziękując panu profesorowi za cenne wska-
zówki, sprawdźmy czym są wspomniane rudy 
darniowe. Na stronie internetowej surowce-

-naturalne.pl zapoznać można się z  artyku-
łem o  wymownym tytule „Ruda darniowa 
– pospolity surowiec który zmienił bieg hi-
storii”. Na temat występowania tego surow-
ca oraz jego powstawania czytamy w  nim: 
„Warunkiem powstania rud darniowych jest 
dopływ natlenionych wód lub wilgotne śro-
dowisko z  bezpośrednim dostępem tlenu, 
dlatego ich tworzeniu sprzyjają tereny pod-
mokłe i  bagienne, takie jak podmokłe łąki, 
zakola rzek i  jezior itp., gdzie w  warunkach 
umiarkowanego klimatu następuje wytrąca-
nie z  roztworów związków żelazowych i  ich 
osadzanie. Źródłem żelaza dla związków że-
lazowych niesionych przez wody są gliny lo-
dowcowe, iły, piaski, piaskowce, żwiry i lessy 
zawierające minerały żelaza...”

Opis ten jako żywo odzwierciedla dyma-
czewskie krajobrazy. Liczne wąwozy i  do-
linki erozyjne rozcinające zbocza moreny 
dymaczewskiej świadczą o  tym, że zostały 
one utworzone przez wody spływające po 
jej stromych zboczach do jeziora Łódzko-
-Dymaczewskiego. Dalej wypłukany w  ten 
sposób materiał niesiony nurtem Samicy 
Stęszewskiej osadzał się prawdopodobnie 
na podmokłych łąkach, których do dziś nie 
brak w miejscu, w którym wypływa ona z je-
ziora. To właśnie te łąki, rozciągające się po 
obu stronach dzisiejszej drogi nr 431, mogły 
być dawniej źródłem, z którego pozyskiwano 
rudę darniową.

Niestety korzystne warunki sprzyjające po-
wstawaniu w tym miejscu rudy darniowej, na 
skutek gospodarczej działalności człowieka 
zostały zdegradowane. Główną przyczyną 

Droga powrotna ze Stęszewa do Mosiny wiedzie przez Dymaczewo i Krosinko. Obie nazwy tych 
miejscowości nie mówią nam dziś za wiele o sobie, gdyż obecnie nic w Dymaczewie się nie dymi, 
a w Krosinku i Krośnie nikt nie tka na krosnach. Takie są pierwsze skojarzenia co do ich znaczenia. 
Przekonajmy się, na ile są one słuszne. Jako pierwsze po drodze mijamy Dymaczewo i nim właśnie 
zajmiemy się w tym numerze.

Podmokłe łąki w Dymaczewie
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takiego stanu były zabiegi melioracyjne prze-
prowadzone w XIX w., które polegały na od-
prowadzeniu wód jeziora, za pośrednictwem 
kanału do Samicy Stęszewskiej, omijając 
w  ten sposób łąki. Obecnie łatwo zauważyć, 
że Samica Stęszewska zaraz po wypłynięcia 
z Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego ma wyraź-
nie prosty, nienaturalny przebieg.

Do zmiany stosunków gruntowo-wodnych 
z  pewnością przyczyniło się również ska-
nalizowanie rzeki Mosinki i  budowa Kanału 
Mosińskiego. Przebieg dawnych naturalnych 
koryt tych dwóch rzek i zasięgu łąk, widocz-
ny jest jeszcze na mapach hipsometrycznych 
tego terenu.

Trudno powiedzieć czy dzisiaj udałoby się 
znaleźć na łąkach rudę. Fakt jednak jest taki, 
iż jeszcze w  niedalekiej przeszłości istniały 
tu doskonałe warunki do jej występowania. 
Tyle o rudach, a teraz poszukajmy w Dyma-
czewie dymu.

Aby wydobyć z rudy żelazo, należało ją naj-
pierw wypalić. Zabiegu tego dokonywano 
w  specjalnych piecach zwanych dymarka-

mi. Opis ich konstrukcji i sposobu działania 
znajdujemy we wspomnianym już dziele 
prof. Józefa Kostrzewskiego, ale również 
w książce o bardziej regionalnym charakte-
rze pt. „Wielkopolska w  Otchłani Wieków”. 
Autor, archeolog Tadeusz Malinowski tak pi-
sze na ich temat: „Dymarki...-były to zwykłe, 
cylindryczne lub lejkowate zagłębiające się 
w ziemię jamy, w których wytapiano żelazo 
sypiąc na przemian warstwę węgla drzew-
nego i  warstwę rudy darniowej.” Dowiadu-
jemy się również, że ich ściany były często 
wylepione gliną a od dołu wyposażone by-
wały w  kanał doprowadzający powietrze, 
tzw. dmuch. Jak pisze dalej autor, piec o do-
skonalszej konstrukcji odkryto w Mechlinie 
gm. Śrem. Cechowała go większa średnica 
ok. 1,4 m w  stosunku do prostszych kon-
strukcji mających średnice 29x30 i 32x38 cm 
oraz to, że nakrywała go kopulasta pokrywa 
gliniana wyposażona w otwory wentylacyj-
ne. Dymarki odkryto również w Poznaniu na 
Sołaczu oraz w Sosnowcu gm. Śrem. Można 
powiedzieć, że znajdowały się one niemal 
po sąsiedzku.

W kontekście omawianego tematu na uwagę 
zwraca nazwa miejscowości Mechlin, w której 
odkryto dymarkę. Jak czytamy w  „Kulturze 
Prapolskiej” - „Do podsycania ognia w dymar-
ce służyły miechy, poruszane przez hutnika 
i wtłaczające powietrze do wnętrza, co przy-
czyniało się do podwyższenia temperatury 
i  szybszego wytopu żelaza.” Wyraźnie jest 
tu zauważalny związek między nazwą miej-
scowości, a  jej hutniczą przeszłością, której 
zawdzięcza ona najprawdopodobniej swoja 
nazwę. Nie jest to przypadek odosobniony, 
bo dzięki takiej właśnie zależności nie brak 
w  Polsce licznych miejscowości typu Ruda, 
Rudka, Rudki, Rudnia, Rudnik itp. świadczą-
cych o występowaniu surowca niezbędnego 
do wytopu żelaza.

Tym bardziej, że we wspomnianym na po-
czątku, artykule Pani Agnieszki Krygier (Mo-
rena 1992), znajdujemy informacje o czterech 
miejscowościach mających podobnie brzmią-
cą nazwę co Dymaczewo – Dymarka. Udoku-
mentowany jest fakt, że w przeszłości mieściły 
się w nich zakłady hutnicze.

Wszystko przemawia za tym, że hutnicza prze-
szłość Dymaczewa została zapomniana przez 
jej mieszkańców. Jak to możliwe? Amnezja ta 
może wynikać z osadniczej przerwy, do któ-
rej doszło w XVI wieku. Wtedy to Dymaczewo 
opustoszało i  zarosło lasem. Dopiero w  dru-
giej połowie XVIII wieku tereny te ponownie 
zostały zasiedlone, tym razem przez osadni-
ków olenderskich. Wtedy to powstały w tym 
miejscu dwie osady: Dymaczewskie Stare Olę-
dry i Dymaczewskie Nowe Olędry.

Przypadek Dymaczewa utwierdza nas w prze-
konaniu o tym, jak trwałym pomnikiem prze-
szłości jest słowo, które pomimo zmienności 
kolei losu, przetrwało do naszych czasów.

Odkrywając znaczenie słowa, poznajemy 
istotę przedmiotu, któremu zostało ono przy-
pisane oraz to skąd ono pochodzi, czyli jego 
historię. Ta, choć często ukryta jak ruda dar-
niowa, zaledwie tuż pod powierzchnią ziemi, 
czeka cierpliwie na to, aż zostanie wydobyta 
z mroków zapomnienia.

-------------------------------------------------------------

Niech artykuł ten stanowi swego rodzaju 
zachętę do tego, aby w  czasie wakacyjnych 
podróży odwiedzić Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Świętokrzyskiego w  Nowej Słupi. 
W odtworzonej tam, na podstawie wyników 
archeologicznych badań osadzie z  epoki że-
laza oraz za pośrednictwem muzealnej eks-
pozycji, można zapoznać się ze sposobem 
działania i  konstrukcją dymarek. Być może 
podobnie jak ów osada, wyglądało dawniej 
nasze Dymaczewo? Choć trudno twierdząco 
odpowiedzieć obecnie na to pytanie, to taka 
wakacyjna wycieczka z pewnością rozpali cie-
kawość niejednego podróżnika.

 Tomasz Kaczmarek

1-J.Łódzko-Dymaczewskie, 2-podmokłe łąki, 3-dawne, naturalne koryto Samicy Stęszewskiej, 4- dawne, natural-
ne koryto Mosinki, 5-istniejący kanał Samicy, 6-Kanał Mosiński, 7- droga wojewódzka nr 431.
Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl
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FOTOWOLTAIKA

ATRAKCYJNE CENY
- ROŚLINY IGLASTE I LIŚCIASTE
- WRZOSY I WRZOŚCE
- RÓŻANECZKI I AZALIE
- FORMY SZCZEPIONE ROŚLIN 

IGLASTYCH I LIŚCIASTYCH
- ROŚLINY ŻYWOPŁOTOWE
- DRZEWA ALEJOWE
- BYLINY
- RÓŻE

Kunowo, ul. Kwiatowa 6, 63-800 Gostyń
(droga Dolsk-Gostyń)

Godziny pracy:
pn – pt: 8.00 – 18.00, sob: 8.00 – 16.00

tel./fax 65 571 81 04
kom. 505 233 131, 695 486 262, 503 379 282
e-mail: wawrzyniak.zbigniew@yahoo.com

www.szkolkawawrzyniak.pl www.facebook.com/szkolkawawrzyniak

30 LAT 
TRADYCJI

KUPUJ U PRODUCENTA!    GWARANCJA JAKOŚCI PO NAJNIŻSZYCH CENACH!
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tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
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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
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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

Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 
jeden z liderów w branży produkcji 

rolnej poszukuje osób na stanowisko:

PRACOWNIK
DO ZBIORU
JABŁEK

Zadaniem osób zatrudnionych
na tym stanowisku będzie:

ZBIÓR OWOCÓW
I PRACE PIELĘGNACYJNE

Okres pracy: od września

Miejsce pracy: sad Głuchowo

Oferujemy pracę godzinową
i akordową na umowę zlecenie.

Przyjmujemy również młodzież
od 16 roku życia.

Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt

w godzinach od 7:00 – 15:00
Top Farms Wielkopolska sp. z o.o.

Piotrowo Pierwsze 6
64-020 Czempiń

Telefon kontaktowy: 
666-832-153
666-832-151

P1
63
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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 

(P
02

3)

kolor
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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 Mosina 

lub najbliższa 
okolica

Szukam pracy 
w charakterze stróża

tel. +48 572 392 421
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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
7)

(J
03

5

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

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)
(J

04
7)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
02

8)

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 

(J
02

3)

ulica Biedrzyckiego 18, Poznań

JAN RYGLEWICZ

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

TEL. 663 595 858

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

(P
00

8)
(J

03
2)
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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

(P
00

4)

(J
02

6)

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
01

1)
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Magdalena Zgrzeba, 
Zastępca redaktor naczelnej: Weronika Zwierzchowska. Współpraca: Paulina Korytowska, 
Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa 
Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet, oraz Willma. 
 
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące 
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przy budynku redakcji.

 
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz

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

(J
03

7)

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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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

REKLAMA

kolor
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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
A0

18
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