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kolor

Firma zajmująca się budową stoisk targowych
na terenie europy 

zatrudni: 
stolarzy, malarzy-szpachlarzy-tynkarzy, 

instalatorów wod-kan, elektryków, kierowców C+E, 
monterów i kierowników grup montażowych stoisk.
Oferujemy stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki. 

Miejsce pracy Stęszew. Tel: 537 225 817



33

Kiedy kreski na termometrze sięgają ponad 30 stopni, wentyla-
tor nie nadąża mielić ciepłego powietrza, a na zewnątrz słychać 
krzyki, śmiech dzieci i pluskanie wody, nie ma wątpliwości: wa-
kacje są w pełni.

Sezon ogórkowy? Zupełnie nie odczuliśmy go w  tym roku. 
Wszystko za sprawą lokalnych spraw: zmiany składu mosińskiej 
Rady Miejskiej, Waszych wątpliwości i  pytań związanych z  re-
montem drogi rowerowej na Leszczyńskiej czy kwestii zwią-
zanych z  punktem przeładunkowym odpadów w  Mieczewie. 
Udało nam się także, pomimo wakacyjnego czasu, zaprosić do 
redakcji na audycję radiową Ziemowita Maląga, radnego Rady 
Miejskiej w Mosinie.

Zapraszamy w  tym drugim, wakacyjnym wydaniu naszej Ga-
zety do kolejnej części subiektywnego przeglądu atrakcji tu-
rystycznych gminy Mosina. Tym razem mamy dla Was tą czar-
ną listę, pełną bubli. Tak, gmina ma pilniejsze wydatki, ale czy 
Kokotek i  Pałac Budzyń rzeczywiście muszą rozpadać się na 
naszych oczach? Czy żeby wybrać się do parku na spacer czy 
hulajnogę z  dzieckiem, zmuszeni jesteśmy jechać do sąsied-
nich miejscowości?

W sierpniowym numerze mamy także dla Was sporo historii, ale 
tej dotąd nieodkrytej. W artykule Tomasza Kaczmarka dowiadu-
jemy się o pochodzeniu nazwy Krosna i Krosinka, a na deser tej 
językowej wyprawy zahaczamy także o Mosinę. Wojciech Czeski 
pisze natomiast o poległych w bitwie pod Rogalinem z dnia 8 
maja 1848 roku, o której wiemy dużo, ale o jej ofiarach zupełnie 

nic. Po kilkutygodniowej wymianie korespondencji z Archiwum 
Archidiecezji Poznańskiej udało się mu pozyskać skany orygina-
łów ksiąg metrykalnych parafii w Rogalinku. Rozbudzając naszą, 
i jak mamy nadzieję, także Waszą ciekawość nasz historyk obie-
cuje, że będzie kontynuował tę historię w kolejnych numerach. 
Trzymamy za słowo!

Na koniec chcielibyśmy życzyć bezpiecznej, drugiej części wa-
kacji. Utonięcia, udary słoneczne, susza i związane z nią zagro-
żenie pożarowe lub wypadki spowodowane zbyt brawurową 
jazdą to niestety ciemna strona beztroskiego, letniego czasu. 
Uważajcie na siebie!

W imieniu zespołu redakcyjnego

 Magdalena Zgrzeba

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

- A tak, tak, wiem, wiem panie szanowny, u nas opowiadała o tym 
elegancie babcia, ale czy to jest coś takiego ciekawego, no nie 
wiem. No tak się mówiło i tyle. Taka z resztą jest historia tego mia-
steczka, bo z historii się wszystko wzięło, Podobno Mosina kiedyś 

była miastem krawców i oni wszyscy mieszkali przy naszym Rynku. 
Tam mieli swoje firmy. A wie pan, jak to kiedyś było, tylko Rynek 
i parę uliczek i kiedy ktoś zatrzymywał się dajmy na to na Rynku, 
czyli najważniejszym miejscu, wtedy co mógł zobaczyć, panie sza-
nowny, same szyldy krawieckie i w ten sposób powstało nasze po-
wiedzenie. Dotyczy tylko najbliższej okolicy, bo dalej nie jest zna-
ne. Babcia mówiła, że tak było w czasach przedwojennych, a ona 
urodziła się w 1911 roku i sama wszystko dobrze widziała, chociaż 
tutaj się przeprowadziła krótko przed wojną. Tak panie szanowny 
wygląda sprawa eleganta, że Mosina była miastem krawców i oni 
spowodowali, że zaczęto tak mówić.

 Roman Czeski

12.04.2013, Roman w warsztacie:
Kącik eleganta z Mosiny, część 116

Nad Wartą w Rogalinku.

Jezioro Dymaczewskie.
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Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego jest pokłosiem postanowienia 
Rady Miejskiej w Mosinie z 14 września 2021 roku, która na podsta-
wie opinii komisji rewizyjnej przyjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
radnego w wyniku złamania zapisu ustawy o samorządzie gminnym. 
Arkadiusz Cebulski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego do wyroku podjętego w sprawie przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.
Przyczyną oddalenia zażalenia przez NSA jest przekroczenie ustawo-
wego terminu na złożenie zażalenia.
Arkadiusz Cebulski był radnym Rady Miejskiej w Mosinie od 2014 roku. 
Był bardzo aktywnym radnym, według statystyk na portalu e-sesja.pl 
brał udział w 89% posiedzeń, często zabierając głos w dyskusji podczas 
posiedzeń.
Radny, który prowadzi w  Mosinie działalność gospodarczą (zakład 
szewski), zajmującą się m.in dorabianiem kluczy, wykonał usługę dla 
jednej z mosińskich szkół, będącej jednostką organizacyjną mosińskie-
go samorządu. Tłumaczył, że nieświadomie naruszył przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym, czego skutkiem było wygaśnięcie mandatu 
radnego. Warto dodać, że aby jednostka organizacyjna mogła doro-
bić klucze, musi udać się po tę usługę aż do Poznania, co w przypadku 
szkoły rodzi określone trudności – na przykład takie, że trzeba pracow-
nikowi, który pojedzie, wystawić delegację.
Sprawę skomentował radny Marcin Ługawiak: - Ustawodawca nie wy-
znaczył progu dopuszczalności łamania przepisu o  niełączeniu man-
datu radnego i  świadczeniu usług na rzecz gminy - tłumaczy radny, 
bo choć uważał Arkadiusza Cebulskiego za bardzo dobrego radnego, 
w świetle ustaleń komisji rewizyjnej zagłosował za wygaśnięciem jego 
mandatu. - Ustawodawca nie określił na przykład w ustawie, że radny 
może świadczyć "drobne usługi" dla gminy, albo że może świadczyć 

usługi, jeśli w odległości 10 km nie ma konkurencji. Być może powinien, 
ale skoro tego nie zrobił, przepis trzeba respektować na zasadzie zero 
jedynkowej. Nie ma tu miejsca na interpretację - podkreśla Ługawiak.
Arkadiusz Cebulski trafił do Rady Miejskiej z okręgu nr 4. - Zgodnie 
z kodeksem wyborczym, I Komisarz Wyborczy w Poznaniu przepro-
wadzi czynności związane z uzupełnieniem składu Rady z listy komi-
tetu wyborczego wyborców “Wspólnie dla Gminy” okręgu nr 4 (Osie-
dle nr 2 Czarnokurz, Osiedle nr 4 za Barwą, Osiedle nr 1 Śródmieście, 
Żabinko, Sowinki, Sowiniec, Krajkowo, Baranówko, Baranowo) - poin-
formował w komunikacie przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, 
Dominik Michalak. 
W jego miejsce w Radzie może zasiąść Mieczysław Rożek. (red)

Wygasł mandat radnego Arkadiusza Cebulskiego

Radny Arkadiusz Cebulski podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2022 r.

Z dniem 15 lipca 2022 roku uległ zmianie skład Rady Miejskiej w Mosinie - wygasł mandat radnego 
Arkadiusza Cebulskiego, o czym poinformował nas osobiście w dniu otrzymania decyzji.

Dofinansowanie pochodzi z  Rządowego Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regio-
nów. Most ma powstać nad rzeką Wartą, w ciągu nowoprojektowa-
nej drogi powiatowej, łączącej Luboń z  Czapurami. Na północ od 
lubońskiej Luveny.

Inwestycja, którą poprowadzi Starostwo Powiatowe w  Poznaniu, 
w 80% zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Pozostałe 20% jej 
kosztów poniosą wspólnie, przy równym udziale, Starostwo Powia-
towe, Miasto Luboń oraz Gmina Mosina.

Choć do budowy jeszcze daleko, a  proces tworzenia dokumentacji 
projektowej trwa zwykle wiele miesięcy, to bardzo dobre wieści dla 
mieszkańców tych okolic. Kwota otrzymanego dofinansowania z bu-
dżetu państwa to nieco ponad milion złotych. Cała kwota inwestycji 
(dokumentacja) wynosi 1 267 362 zł.

– Inwestycja wpłynie na rozwój Aglomeracji Poznańskiej, m.in. po-
łączy bezpośrednio gminy Luboń i Mosina, a pośrednio także Pusz-
czykowo, Komorniki i Kórnik. – mówił w sierpniu 2020 roku staro-
sta Jan Grabkowski. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyceniano 
wówczas na około 94 mln zł. W związku z galopującą inflacją, kwota 
ta z pewnością będzie jednak wyższa.

O potrzebie powstania tego połączenia mówi się od lat: przeprawa 
ułatwiłaby mieszkańcom dostęp do infrastruktury zlokalizowanej 
w granicach Aglomeracji Poznańskiej, znacząco skróciło czas prze-

jazdu, a  także odciążyłoby pozostałe drogi w  okolicy. Dodatkowo 
most umożliwi Państwowej Straży Pożarnej otwarcie posterunku 
pożarniczego na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP, z którego 
dzięki nowej przeprawie mostowej skróci się czas dotarcia służb do 
miejsca zdarzeń, między innymi pożarów i wypadków w okolicach 
Lubonia i Czapur. (red)

Nareszcie! Powiat projektuje most z Lubonia do Czapur
Powiat poznański poinformował o otrzymaniu dofinansowania do przygotowania dokumen-
tacji niezbędnej do uzyskania decyzji, pozwalającej na rozpoczęcie wznoszenia mostu po-
między Luboniem a Czapurami.

Mapa planowanej przeprawy
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Gdy tylko z początkiem czerwca rozpoczęły się prace na ulicy Lesz-
czyńskiej, otrzymaliśmy pierwsze zapytania ze strony Czytelników 
o  cel i  zakres wykonywanych prac, ponieważ do istniejącej drogi 
dołożono kostkę brukową oraz krawężnik, zwiększając jej szerokość 
o... 8 cm. Jednocześnie nic nie wskazywało na to, że wymieniony 
zostanie także asfalt, który lata świetności ma już za sobą. Jednak 
odpowiedź w tej sprawie ze starostwa rozwiewa wątpliwości: nowej 
drogi nie będzie.

29 czerwca na stronie mosina.pl pojawiła się informacja pod tytu-
łem: „Starosta nakazał korektę ścieżki”. Czytamy w niej, że „w związku 
z  uwagami Starosty Poznańskiego, zarządcy tej drogi, wskazującymi 
na konieczność uporządkowania oznakowania pionowego i poziome-
go w jej przebiegu, Gmina Mosina przygotowała projekty zmiany stałej 
organizacji ruchu według wskazań starosty. W  trakcie zatwierdzania 
projektów przez Starostę Poznańskiego, dodatkowo wskazał on także 
konieczność regulacji szerokości obecnej ścieżki rowerowej do szeroko-
ści 2,5 metra i wprowadził do projektów roboty budowlano-drogowe”. 
Przy tak postawionej sprawie ze strony mosińskiego magistratu, 
skierowaliśmy zapytanie do starostwa w tej sprawie.

W odpowiedzi wicestarosta Tomasz Łubiński podkreśla, że zarządcą 
drogi powiatowej jest Zarząd Dróg Powiatowych w  Poznaniu, ale 
na podstawie zawartego porozumienia funkcję zarządcy ulicy Lesz-
czyńskiej w granicy administracyjnej miasta Mosina wykonuje bur-
mistrz. - Wskazuję, że zadanie polegające na remoncie nawierzchni 
drogi rowerowej, pieszo-rowerowej i  chodników leży w  gestii wy-
łącznie zarządcy drogi, w  przedmiotowym przypadku Burmistrz 
Gminy Mosina, który decyduje o  formie i  zakresie konkretnej in-
westycji drogowej – podkreśla wicestarosta. - Wobec powyższego 
organ zarządzający ruchem (Starosta) nie ingerował w  sposób re-
montu i  poszerzenia nawierzchni drogi pieszo-rowerowej, zaś za-
twierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu dotyczyło wyłącznie 
oznakowania drogowego – dodaje.

- W ubiegłych latach, ze względu na przeprowadzone kontrole ozna-
kowania oraz wnioski mieszkańców, organ zwrócił się do zarządcy 
drogi o uporządkowanie oznakowania na drodze – tłumaczy w pi-
śmie wicestarosta. - Z prowadzonych rozmów organ wskazywał na 
zły stan nawierzchni drogi rowerowej/pieszo-rowerowej i miejsca-
mi zbyt małą szerokość ww. elementów. Z  uwagi na ograniczoną 
dostępność miejsca w  pasie drogowym sugerowano rozważenie 
wprowadzenia ruchu rowerowego na jezdnię. Zarządca drogi [bur-
mistrz – przyp. red.] ze względu na duże natężenie ruchu na drodze, 

w  tym ruch pojazdów ciężarowych, utrzymał prowadzenie ruchu 
rowerowego poza jezdnią przy jednoczesnym remoncie i poszerze-
niu do 2,5 m nawierzchni drogi pieszo-rowerowej – dodaje Tomasz 
Łubiński.

Czy dołożona kostka i krawężnik to faktyczne poszerzenie drogi i po-
prawa bezpieczeństwa, czy jedynie spełnienie formalnych norm? 
- Oczywistym dla organu [starostwa – przy. red.] jest, że remont 
i poszerzenie nawierzchni powinny polegać na takiej poprawie sta-
nu, aby poszerzenie było wykonane o nawierzchni identycznej jak 
istniejąca nawierzchnia, co jednak nie pokryło się ze zrealizowaną 
inwestycją – podkreśla wicestarosta.

- Remont czy wstecznictwo? - pyta retorycznie w swoich mediach 
społecznościowych nasz Czytelnik, rowerzysta, załamujący ręce 
nad realizacją tej inwestycji. - Dla mnie po prostu wstyd. Remont 
polegający na dołożeniu jednej kostki i krawężnika tylko po to, by 
utworzyć ciąg pieszo – rowerowy. Zgodnie z  ustawą prawo o  ru-
chu drogowym na takim ciągu kierujący rowerem musi ustępować 
pierwszeństwa pieszemu. Ale nie to jest największym problemem. 
Została stara, zniszczona nawierzchnia, która naprawiona jest jedy-
nie w niektórych miejscach. Za to pieniędzy wystarczyło na nowe 
znaki poziome. Na bogato! - z goryczą podsumowuje internauta.

Osobną kwestią wartą poruszenia jest oznakowanie pionowe przy 
ulicy Kasprowicza: na drodze pieszo - rowerowej pojawił się znak C-
-13a: koniec drogi dla rowerów, a na wyjeździe z Kasprowicza znak 
B9: zakaz wjazdu rowerów. W  związku z  tym, zgodnie z  prawem, 
powinniśmy z roweru zejść i przeprowadzić go aż za skrzyżowanie. 

- Po otrzymaniu zgłoszenia zarządcy drogi o zakończeniu prac wy-
konawczych, przeprowadzona zostanie kontrola zgodności oznako-
wania z projektem, a ponadto w przypadku stwierdzenia elemen-
tów infrastruktury obniżających bezpieczeństwo ruchu drogowego 
zostaną one również wskazane – zapewnia wicestarosta. - Natomiast 
podkreślam, że stan infrastruktury drogowej, w  tym nawierzchni 
drogi pieszo-rowerowej, leży w gestii zarządcy drogi: w przypadku 
dróg powiatowych na terenie miasta Mosina – Burmistrza Gminy 
Mosina, do którego należy kierować ewentualne wnioski dotyczące 
m.in. stanu tych dróg, ich remontów i przyjętych rozwiązań. (MZ)Trudno przejść obojętnie obok takiego stanu świeżo remontowanej drogi rowerowej.

Wykluczające się znaki przed skrzyżowaniem z ulicą Śremską - koniec drogi ro-
werowej przy jednoczesnym zakazie ruchu rowerów po jezdni.

Burmistrz na starostę, starosta na burmistrza 
- kto stoi za projektem remontu Leszczyńskiej?

Gdy pisaliśmy w ubiegłym miesiącu o remoncie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Leszczyńskiej, prace 
jeszcze trwały, więc mieliśmy nadzieję na pozytywne sfinalizowanie remontu. Teraz, gdy prace się 
zakończyły, możemy powtórzyć tylko za użytkownikami drogi: nie jest dobrze. Mieszkańcy pytają 
także: kto to wymyślił?
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Co w rozmowach z Panem, jako radnym, mieszkańcy sądzą o pozio-
mie życia w Mosinie?
Po pierwsze poziom życia w Mosinie, pomimo tego, co można usłyszeć, 
jest dobry. Mieszkamy w  aglomeracji poznańskiej, mamy doskonały 
transport do Poznania, mamy stosunkowo niskie bezrobocie. Uwa-
żam, że tu się naprawdę dobrze mieszka. Oczywiście są mankamenty, 
których jest mnóstwo i to one są przede wszystkim dostrzegane przez 
mieszkańców, czemu trudno się dziwić. Minusem bez wątpienia jest 
stan dróg. Przydałby się ranking dróg do utwardzenia, którego nieste-
ty Mosina nie może się doczekać. On ułatwiłby pewnie zarządzanie. 
Kolejnym problemem jest niewielka ilość przestrzeni publicznej – to 
są rzeczy, które doskwierają. Słyszy się, że tutaj nie ma dokąd pójść. I to 
też chciałbym do pewnego stopnia zmienić. 
Jaka jest Pana misja albo cele, które chciałby Pan zrealizować, jako 
radny?
Chciałbym uczynić przestrzeń publiczną przyjemniejszą do życia. 
Uważam, że to niebagatelna rzecz dla mieszkańców. Wiadomo, że 
wszystkie twarde inwestycje są niezmiernie ważne. One zostają na 
lata, ale dla zwykłego mieszkańca ważne jest tu i  teraz. Ważny jest 
komfort życia, żeby było po prostu przyjemnie i mówiło się, że tu się 
fajnie mieszka. Jedną z tych rzeczy jest właśnie przestrzeń publiczna 
– jej zagospodarowanie i poszerzenie, żeby właśnie ona była zarów-
no w  ścisłym centrum i  na osiedlach. Oczywiście nie zapominajmy, 
że gmina to nie tylko Mosina, gmina to są również okoliczne wsie. 
Mieszkańcy tamtej części zawsze mówią, że o nich zapominamy, więc 
podkreślę, że doskonale pamiętam. I tam również przestrzeń publicz-
na jest niezbędna. Kolejną rzeczą, na której chciałbym się skupić, to 
są działania proekologiczne. Jest ich wiele podejmowanych w  gmi-
nie Mosina, natomiast tutaj również jest potencjał do rozszerzania tej 
działalności i wierzę, że można to uczynić również nawet  bez kolo-
salnych nakładów finansowych. Mam na myśli między innymi zadrze-
wienia. W Mosinie mało jeszcze zbiera się wody opadowej. Oczywiście 
nadal trwa walka ze smogiem i tutaj wiele działań jest wykonywanych. 
Chciałbym skupić się także na wymiarze promocyjnym Mosiny, jako że 
jestem osobą, która zajmowała się przez wiele lat promocją i myślę, że 
dobrze byłoby, gdyby naszą gminę uczynić bardziej reprezentacyjną 
lub inaczej mówiąc - ładniejszą.
Jak ocenia Pan relacje rady miejskiej i burmistrza? Jest Pan radnym 
od stycznia tego roku, więc ma pewne świeże spojrzenie.
Relacje burmistrza z radą miejską nie są najlepsze, co nie stanowi żad-
nej tajemnicy i czemu wyraz został ukazany podczas sesji absoluto-
ryjnej. Poprawy tej sytuacji można oczywiście upatrywać w różnych 
kierunkach. Niektórzy mówią, że dobrym rozwiązaniem byłoby re-
ferendum i zmiana burmistrza, gdyby mieszkańcy tak zadecydowali. 
Inni mówią, że może po prostu zmiana poziomu współpracy na bar-
dziej koncyliacyjny, zwłaszcza ze strony organu wykonawczego, przy-
niosłaby również efekty.
W  czerwcu radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Jakie 
argumenty przemawiały za tą decyzją?
Trzeba powiedzieć, że to już po raz trzeci taka historia się przydarzyła, 
co stanowi ewenement w skali kraju. Nieczęsto tak się zdarza, że bur-
mistrzowie trzy razy z  rzędu nie uzyskują absolutorium. Aczkolwiek 
warto zaznaczyć, że uchwała absolutoryjna nie została podjęta, a spra-
wa jest nierozstrzygnięta. Jakie argumenty były podnoszone podczas 

sesji absolutoryjnej? Zaważyły przede wszystkim kwestie związane 
z niewykonaniem budżetu zarówno pod względem finansowym, jak 
i też względem ilości inwestycji. Tutaj radni zwracali uwagę na to, że 
sytuacja jest co najmniej niewłaściwa i należałoby podjąć dużo inten-
sywniejsze działania. Inną kwestią były zarzuty pod adresem sprawo-
wania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Zakładu Usług Komunalnych 
i kłopoty z radą nadzorczą oraz nieprawidłowo wypłaconymi premia-
mi. Najważniejszy, moim zdaniem, jest jednak brak komunikacji i chęci 
współpracy,  porozumienia ze strony burmistrza. Zdaje sobie sprawę 
z tego, że istnieje taki styl sprawowania władzy i burmistrz ma prawo 
do tego, żeby tak władzę realizować, ponieważ otrzymał mandat od 
mieszkańców. Mnie jako radnego to nie przekonuje i nie daje mi po-
czucia, że sprawy idą we właściwym kierunku. Uważam, że większa 
ilość dialogu z radnymi oraz z mieszkańcami na pewno pozwoliłaby 
nam na dużo lepsze efekty.
Jakie inwestycje Pana zdaniem powinny być zrealizowane najpilniej 
w naszej gminie?
Jest mnóstwo niezbędnych inwestycji. Można powiedzieć, że są spore 
zaległości w ubiegłych latach, jeżeli spojrzymy na nie wykonywanie 
budżetu i  przesuwanie inwestycji z  roku na rok. Z  punktu widzenia 
mieszkańca uważam, że jedną z ważniejszych inwestycji jest budowa 
kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe Krosno. I będę tutaj bardzo 
mocno pilnował tego tematu. Zresztą nie jestem w tym sam. Uważam, 
że rzeczą niedopuszczalną i trudną do zrozumienia jest fakt, że mamy 
ogromny, wybudowany za duże pieniądze zbiornik wody deszczowej, 
który jest w zasadzie niewykorzystywany z powodu braku rozpoczęcia 
procesu projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Mamy tutaj 
już dwa lata opóźnienia i nie wiadomo, ile to będzie jeszcze trwało. 
Czy uważa pan, że gmina Mosina jest atrakcyjna turystycznie? A je-
śli tak, to czy wykorzystuje swój potencjał?
Oczywiście gmina Mosina jest atrakcyjna turystycznie chociaż nie do 
końca wykorzystuje ten potencjał. Myślę, że jest tutaj wiele do zro-
bienia, aby Mosina mogła być taką perełką środkowej Wielkopolski. 
Tym bardziej, że jeżeli sobie pomyślimy o  tych najbardziej atrakcyj-
nych turystycznie miejscach w Wielkopolsce albo w Polsce, to zawsze 
przychodzi nam na myśl jakiś taki sztandarowy obiekt, historyczny lub 
geograficzny. Możemy tak powiedzieć o zamku w Malborku albo Wa-
welu, ale czy pamiętamy, że na terenie gminy Mosina jest pałac w Ro-
galinie, który jest też wyjątkowy w skali kraju? Tuż obok zaraz mamy 
zamek w Kórniku, który oczywiście już nie jest na terenie naszej gminy, 
ale stanowi również magnes przyciągający turystów. Dwa połączone 
razem odpowiadają za mnóstwo ruchu turystycznego, który można 
jeszcze poszerzyć. Dodatkowo Mosina jest o tyle wyjątkowa, że znaj-
duje się na terenie parku narodowego i parku krajobrazowego. Także 
walory przyrodnicze również odgrywają dużą rolę. Oczywiście moż-
na postrzegać to jako przeszkodę i zagrożenie, które utrudnia rozwój 
gminy. Ja jednak uważam to za szansę, żeby tworzyć tutaj miejsca pra-
cy, związane z turystyką. 
W  jakim kierunku powinna się rozwijać nasza gmina? Turystycz-
nym, czy jak niektórzy proponują: przemysłowym?
Powinna się rozwijać w wielu płaszczyznach, nie tylko turystycznie, bo 
nie ma takiej możliwości, żeby tylko i wyłącznie na tym oprzeć nasz 
rozwój. Pamiętać należy, że przemysł trzeba lokować z  głową: musi 
być posadowiony tam, gdzie jest do tego sprzyjająca infrastruktura. 

“Chciałbym uczynić przestrzeń publiczną 
przyjemniejszą do życia”

- wywiad z radnym, Ziemowitem Malągiem
W jakim kierunku rozwija się gmina Mosina? Jakie inwestycje powinny być 
zrealizowane najpilniej? Te i wiele innych spraw poruszyliśmy z radnym 
mosińskiej Rady Miejskiej, Ziemowitem Malągiem, który pełni tę funkcję 
od stycznia br. 
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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

Stary most został wyłączony z ruchu, a po nowym obiekcie samo-
chody jadą póki co jednym pasem. Ruch rowerowy i pieszy został 
dopuszczony chodnikiem i drogą rowerową po jednej stronie. Jak 
informują przedstawiciele WZDW, rozpoczyna się kolejny etap 
prac związany z dokończeniem budowy skrzyżowań i kanalizacji 
deszczowej. Ostatnim etapem inwestycji o wartości ponad 63 mi-
liony złotych (52 mln dofinansowania z UE) jest rozebranie starego 
mostu (więcej o historii starej przeprawy na str. 6). W grudniu 2022 
roku ma nastąpić ostateczne rozliczenie budowy.
Pięcioprzęsłowa przeprawa ma długość 315,5 m i najwyższą klasę 
nośności „A”. Światło między podporami pośrednimi wynosi 100 
m. Konstrukcję przęsła nurtowego (o długości 100 m) oraz dwóch 
przęseł sąsiednich (po 50 m) zaprojektowano o przekroju skrzyn-
kowym sprężonym. (red)

Most w Rogalinku otwarty dla ruchu

Nowy most w Rogalinku

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie nowej prze-
prawy w Rogalinku. Przeprawa będzie ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 
w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina. 

Nie wyobrażam sobie, żeby duża ilość wielkich ciężarówek wjeżdżała 
do centrum gminy przez nasze wąskie uliczki. Co więcej, nie tylko ja 
jako mieszkaniec sobie tego nie wyobrażam,  ale też przedsiębiorcy. 
Nikt przy zdrowych zmysłach i kalkulatorze w ręku nie zbuduje swojej 
firmy w takim miejscu, do którego trudno dojechać. Nie bez powodu 
większość tych firm nazwijmy to przemysłowych, czyli logistycznych 
i magazynowych, znajduje się na terenie gminy Kórnik i gminy Ko-
morniki, czyli przy drodze S5, S11. Myślę, że dla przedsiębiorców nie 
ma znaczenia jaka to gmina, tylko właśnie dostęp do sieci transporto-

wej jest niezwykle istotny. Nasza gmina powinna oczywiście rozwijać 
strefy przemysłowe, jednak ich wyznaczanie musi poprzedzać przy-
gotowanie odpowiedniej infrastruktury, przede wszystkim transpor-
towej, dzięki której lokowane na naszym terenie zakłady będą zarów-
no opłacalne dla inwestorów jak też nieuciążliwe dla mieszkańców.
 Rozmawiała Weronika Zwierzchowska 
Cały wywiad będzie można posłuchać na portalu gazeta-mosina.pl 
już wkrótce. 
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Ostatni budowniczy starego mostu w Rogalinku

O  tamtych czasach, ze wzruszeniem opowiada Tadeusz Niewia-
rowski, mieszkaniec Rogalinka. W 1958 roku, w wieku 18 lat przy-
jechał tutaj z Polesia, z okolic Drohiczyna.

- Za Stalina pracy u nas nie było. Dlatego tu przyjechałem. Jestem 
ostatnim budowniczym, wszyscy koledzy już pomarli, było nas 
czterech z Polesia - opowiada. – Przyjechałem i zostałem na całe 
życie, ożeniłem się z obecną tu żoną Janiną, założyliśmy rodzinę.

Budowę mostu rozpoczęto od strony Rogalinka. - Trochę mnie 
zdziwiło, że kierownikiem była kobieta, ale dobrze prowadziła ro-
boty. Nasypy już były i dwa filary z przedwojennego, drewnianego 
mostu. Stare filary podnieśliśmy o około metr. Pozostałe musieli-
śmy sami wybudować. Można powiedzieć, że most wybudowa-
no ręcznie. - Wszystkie elementy betonowe zostały wykonane na 
miejscu. Ludzie są jak mrówki, zrobią wszystko.

Zaplecze budowy zlokalizowano wokół dzisiejszej oczyszczalni 
ścieków. Była tam kuźnia polowa, hala produkcyjna, itp. - Beton 
robiliśmy sami betoniarką. Dzisiaj przywozi się go gruszką. Osiem 
godzin trzeba było kręcić, żeby jakiś odcinek roboty wykonać. 
Chodniki robiliśmy na hali całą zimę, a worek cementu często prze-
nosiło się na plecach. Pamiętam, jak odlewaliśmy przęsła z beto-
nu. Jedno z nich pękło i trzeba było się go pozbyć. Zakopaliśmy je 
na łące od strony Rogalinka, pewnie kiedyś ktoś się na nie natknie. 
Do montażu tych przęseł potrzebny był dźwig, załadowaliśmy go 
w częściach na barkę i przewieźliśmy na drugą stronę. Z ciężkich 
maszyn przy budowie mostu używano m.in. suwnicy. - Jaki mieli-
śmy problem z przewiezieniem jej na drugi brzeg! O mały włos nie 
zatopiliśmy promu - wspomina pan Tadeusz.

Na rzece odbywał się w tym czasie spory ruch towarowy. War-
tą kursowały barki wyładowane różnymi towarami. Ale rzeka 
była wówczas dużo głębsza i systematycznie pogłębiana. Barki 
zwalniały przy moście ze względów bezpieczeństwa Przez War-
tę pływał prom, jako jedyny środek komunikacji między Roga-
linkiem i Mosiną. - To był nasz kontakt ze światem - uśmiecha 
się pan Tadeusz. - Kiedy przyjeżdżały materiały budowlane na 
dworzec kolejowy w  Mosinie, traktorami i  ciężarówkami przy-
woziliśmy je na budowę.

Do pracy przy budowie mostu w Rogaliku przyjeżdżali pracow-
nicy z różnych części Polski. Nie wszyscy – jak pan Tadeusz – pra-
cowali do końca. - Pensje mieliśmy nienajgorsze. Pierwsza wy-
płata dla mnie, to było dużo pieniędzy. Mieszkaliśmy w dwóch 
barakach. Kucharka gotowała nam obiady, był tam nawet sklep. 
Śniadania i kolacje robiliśmy sobie sami.

Nowy most nad Wartą w Rogaliku został otwarty 8 lipca, co bardzo ucieszyło kierowców i mieszkańców 
gmin Mosina, Kórnik, Puszczykowo. Budowa trwała niespełna dwa lata. Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że stary most, który niedługo zostanie rozebrany, oddano do użytku 22 lipca 1960 roku. Jak 
czytamy w Kronice Rogalinka, autorstwa Bogdana Anioła i Reginy Zajączek, przy budowie mostu pra-
cowało około trzydzieści osób. Między innymi: Zygmunt Anioła, Łucjan Gościniak z bratem Henrykiem, 
Franciszek Kłosowski, Mieczysław Grzelaszyk i Tadeusz Niewiarowski. Indywidualny projekt mostu 
opracowała Politechnika Poznańska. Budowę mostu prowadziła inż. Zyta Omiga - Osmecka.

Prace nad budową mostu, źródło Kronika Rogalnika

Na krótko przed rozpoczęciem plac budowlanych nad nowym obiektem 
fot. Tomasz Kaczmarek Z roku na rok obiekt znajdował się w coraz gorszym stanie technicznym i wizualnym 

Budowniczy mostu w Rogalinku, źródło Kronika Rogalinka
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Gdzie Warta wyrwawszy się z bagien,
płynęła jak żmij* zakolami
i rogal ogromny stworzyła
wraz z łęgiem rozległym, warcianym,
ukryte za wydm pagórkami,
nad rzeką już słońce wstawało
i lekko muskając wikliny,
do pracy też chętnych wzywało.
Tu Giemza* przewalał drzew zwały,
wybierał jednako grubaśne,
by równo przy sobie leżały.
Podsuszał pnie wszystkie na słońcu,
z żelastwem zaś łączył ćwiekami,
a później pod dęby sznur gruby
wyplatał całymi już dniami,
by łączyć nim rzeki dwa brzegi.
Przepływał przez Wartę prom z bali,

pomiędzy jej dwoma skrętami
i wydmy witały go z dali.
Tej wiosny budował chałupę
przeprawy, przywożąc moc gliny...
Po wierzchu muszlami z ślimaków
obłożył, mchu natkał w szczeliny.
Uprawa nie wyda mi plonów -
tak dumał - wszak piachy są wszędzie,
więc tylko struga szeroka
podporą żywota mi będzie...
I Giemza co dzień, po świtaniu,
naścinał wikliny przy brzegu,
splatając koszy spoglądał,
czy drugi brzeg wzywa po niego.
Gościniec za rzeką był pusty
i szybko się chował w las duży,
a Giemza pod dębem cienistym

zasiadał na łęgu dla Stróży.
Podszumiał mu dąb różne dziwy
o Mieszku u o Bolesławie,
jak książąt przemyślne podboje,
złączyły słowiański kraj prawie.
Gdy kupiec nadjechał, wnet Giemza
Przeprawiał przybysza przez rzekę,
Nasłuchał się bajań od niego,
jak żyją krainy dalekie.
Zostawił mu kupiec dar cenny -
noż ostry lub bisior*, być może,
i często zamieniał też Giemza
splecione koszyki na zboże.
 Zdzisława Stecka-Milewska

* Żmij - u Polan życzliwy duch powietrzny (wg mitologii Słowian)
* Giemza - imię własne, wyprawiona skóra kozia
* Bisior - rodzaj tkaniny, delikatny len, cienkie płótno

Czy pracował w kasku?

- Takich rzeczy wtedy nie było.

Pamiątek z tamtych czasów pan Tadeusz nie zachował.

- Zostały tylko stare zdjęcia i wspomnienia.

Stary most w Rogalinku, który właśnie jest rozbierany, według 
danych technicznych miał 242,7 metrów długości, 6 metrów 
szerokości jezdni i dwa chodniki po 1,25 m. Podczas próby wy-
trzymałości na nawierzchnię mostu wysypano pięć wywrotek 
piasku, aby nie uszkodziły jej gąsienice trzech czołgów. Według 
dawnych opowieści w chwili, gdy czołgi przejeżdżały, pod mo-
stem stanął główny konstruktor z inżynierem prowadzącym bu-
dowę, na dowód swych umiejętności. Początkowo, przed wjaz-
dem na most stała tablica określająca jego nośność na 20 ton. 
Później napis zmieniono na 15 ton.

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej przez Tomasza Kaczmarka
 Elżbieta Bylczyńska

Stara i nowa przeprawa nad Wartą w Rogalinku

Stara i Nowa przeprawa nad Wartą w Rogalinku (widok od strony ujścia Kanału Mosińskiego)

Do października zniknie ostatni ślad po moście. Tym samym przejdzie do historii

Most w Rogalinku, źródło Kronika Rogalinka

Prom
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Wypadek na skrzyżowaniu Nadwarciańskiej i Dworcowej

Nocny wypadek dwóch aut

21 lipca doszło do groźnie wyglądającego wypadku na skrzyżowaniu ulic Nadwarciańskiej 
i Dworcowej w Puszczykowie.

W sobotę, 23 lipca do służb wpłynęła informacja o wypadku na trasie Mosina - Kórnik w miejscowości 
Radzewice. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Do kolizji doszło po godzinie 10. W zdarzeniu brała udział śmieciarka, 
motor oraz samochód osobowy. Na miejscu pomocy udzielały dwa 
zastępy straży pożarnej. Droga od strony ulicy Dworcowej była nie-
przejezdna, policja kierowała samochody objazdem.
– Jechałam tamtędy przed 10 do pracy to już były objazdy. Stała oso-
bówka, śmieciarka, 3 wozy strażackie i leżał przewrócony motocykl 
– informuje czytelniczka.
Jak poinformowali strażacy z OSP Puszczykowo w zdarzeniu brały 
udział łącznie 3 pojazdy. – Nasze działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Jedna osoba została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego do szpitala. Działania trwały około godziny – informują.
Na miejscu wypadku działali też strażacy z JRG-9 w Mosinie, Szkoły 
Aspirantów w Poznaniu oraz policja. (red)

Do zdarzenia został zadysponowany zastęp 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w 
Mosinie. Działania strażaków podczas tego 
zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miej-
sca wypadku, odłączeniu w samochodach 
akumulatorów oraz oświetleniu terenu 
działań - informuje mł. asp. Sebastian Koter-
biak z JRG-9 w Mosinie.
W wyniku wypadku, jedna osoba została 
przetransportowana do szpitala. Udzielono 

kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm 
osobom poszkodowanym – byli to kieru-
jący pojazdami. Ostatecznie jeden z po-
szkodowanych został zabrany przez Zespół 
Ratownictwa Medycznego do szpitala - do-
daje strażak. 
Przyczyny wypadku ustala Policja. Na miej-
scu, oprócz JRG 9, działały również JRG 
Śrem, OSP Radzewo, OSP Kórnik, Pogoto-
wie Ratunkowe oraz Policja. (red)

W  ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, 
zatoki autobusowe, chodnik, poprawione zostało odwodnienie po-
przez renowację rowów przydrożnych. Oznakowanie pionowe zo-
stanie wymienione na nowe. Czytelnicy zgłaszali nam już na etapie 
budowy nowych chodników kwestię słupów energetycznych i lamp, 
stojących w kilku miejscach pośrodku chodnika. Pytanie w tej spra-
wie złożyliśmy do zarządcy drogi, Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. - Realizowana inwestycja dotyczy tylko remontu 
zaplanowanego odcinka drogi – informuje Malwina Korzeniewska – 
Michalak z WZDW. - Podstawowym założeniem jest poprawa stanu 
jezdni oraz chodników. Zakres działań nie zakłada przebudowy linii 
energetycznej – dodaje.

- Chciałabym nadmienić, że lokalne ograniczenia skrajni chodni-
ka w  sąsiedztwie słupów oświetleniowych, zostaną skorygowane 
w miarę możliwości terenowych, a słupy dodatkowo będą obustron-
nie oznakowane znakami U-9a/U-9b – podkreśla przedstawicielka 
WZDW. - Istniejący słup oświetlenia, zlokalizowany w  sąsiedztwie 
skrzyżowania ulic Szosa Poznańska i Wysokiej, ogranicza w nieznacz-
ny sposób widoczność, a kierowcy wyjeżdżając z drogi podporząd-
kowanej zobowiązani są do bezwzględnego zatrzymania się. Ponad-
to WZDW wystąpi do właściciela oświetlenia drogowego o zmianę 
lokalizacji słupów – tłumaczy Malwina Korzeniewska – Michalak.

Wykonawca zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z  harmonogra-
mem i remont zakończy się w terminie, czyli 8 sierpnia. (red)

Finał prac na Szosie Poznańskiej
Rozpoczęty w kwietniu remont Szosy Poznańskiej zgodnie z planem powoli zbliża się ku koń-
cowi. Od połowy lipca kierowcy musieli pogodzić się z większymi utrudnieniami w ruchu – 
drogowcy wylewali asfalt.

Wymiana słupów oświetleniowych i energetycznych nie znajdowała się w zakresie 
realizowanej inwestycji. Tym samym mieszkańcy osiedla Czarnokurz mają nowy 
chodnik ze starymi słupami na środku. 

Wypadek na skrzyżowaniu. Fot. OSP Puszczykowo

Wypadek w Radzewicach, fot. JRG-9
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23 czerwca br. policjanci z Poznania zatrzymali trzy osoby podej-
rzane o  kradzieże samochodów. Dzień wcześniej funkcjonariusze 
otrzymali zgłoszenie od właściciela jednej z firm działających na te-
renie powiatu średzkiego o tym, że z parkingu zginęły trzy pojazdy 
- poinformowała mł.asp. Marta Mróz z Zespołu Prasowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Poznaniu

Policjanci zajęli się tą sprawą. W krótkim czasie ustalili, że związek 
z tymi przestępstwami mają trzej mężczyźni. - Okazało się, że dzień 
wcześniej sprawcy przecięli kłódkę na bramie zabezpieczającą wej-
ście na plac firmy, a następnie za pomocą lawety ukradli trzy pojaz-
dy. Były to niesprawne samochody marek typu Porsche Boxter oraz 
BMW M3, które wymagały naprawy - zwraca uwagę policjantka.

Przestępcy swój łup ukryli w  jednym z  warsztatów samochodo-
wych na terenie gminy Kórnik. To tam, dwóch z nich już kolejnego 
dnia namierzyli i zatrzymali poznańscy policjanci. Trzeci, został za-
trzymany kilka godzin później w rejonie Nowego Miasta w Pozna-
niu. Mężczyźni nie kryli swojego zaskoczenia wizytą mundurowych. 
W warsztacie policjanci znaleźli zdekompletowane pojazdy, które 
zostały poddane oględzinom przez policyjnych techników, a  na-
stępnie zabezpieczone - podkreśla Marta Mróz.

Jak dodaje, 32 i 37- latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniami 
do pojazdów. Pierwszy – decyzją prokura został oddany pod dozór 
policyjny, drugi otrzymał poręczenie majątkowe. Grozi im do 10 lat 
więzienia. Natomiast 44-latek, który również miał związek z tą prze-
stępczą działalnością usłyszał zarzut paserstwa, który zgodnie z ko-
deksem zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. (red)

11 lipca około godziny 8, na trasie 
Mosina – Żabinko (w pobliżu leśne-
go parkingu) doszło do wypadku 
z  udziałem samochodu dostawcze-
go. Pojazd wypadł z jezdni i uderzył 
w  przydrożne drzewa. Kierowca, 
w wyniku odniesionych obrażeń po-
niósł śmierć.

Jak poinformowali strażacy z  mo-
sińskiej jednostki JRG-9, na miejscu 
zastali zakleszczonego kierowcę bez 
funkcji życiowych. Pomimo podjętej 
resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej, jego życia nie udało się urato-
wać.(red)

Samochód dostawczy po tragicznym wypadku na trasie Mosina - Żabinko

Sprawcy kradzieży samochodów zatrzymani

Uderzył w drzewo. Tragiczny wypadek na trasie Mosina – Żabinko

Już dzień po kradzieży samochodów poznańscy policjanci ustalili i zatrzymali złodziei. 
Dwóch z nich zostało zatrzymanych na gorącym uczynku w warsztacie na terenie gminy Mo-
sina, trzeci kilka godzin później w Poznaniu. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Grozi im odpo-
wiednio 5 i 10 lat więzienia.

Porsche Boxter - jedno ze skradzionych aut fot. KMP Poznań
Uszkodzony samochód, który miał zostać rozebrany na części. Proceder ten przerwali 
policjanci fot. KMP Poznań

Samochody najprawdopodobniej miały zostać rozebrane i sprzedane na części
fot. KMP Poznań
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Osobną kwestią wartą zaznaczenia, jak wspominaliśmy już w poprzednim 
numerze, jest tworzenie chęci „lokalnej turystyki”, czyli kreowania takiego 
otoczenia do życia, by chcieć spędzać wolne weekendy, popołudnia czy 
wakacje u siebie: bo jest co robić, jest pięknie, można coś zjeść, dobrze 
spędzić czas w swoim mieście.

Jak to mówią – gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na 
jednej z  ostatnich sesji rady miejskiej radny Waldemar Waligórski za-
uważył, że gmina ma ratować za miliony Kokotka w chwili, gdy połowa 
mieszkańców gminy mieszka poza miastem, gdzie brodzi w  błocie, bez 
chodników, odwodnień i utwardzonych dróg. Po części – można się z tym 
zgodzić. Z drugiej zaś strony: ile zabytków i wartościowych miejsc nigdy 
by nie powstało, wychodząc z  założenia, że infrastruktura transportowa 
jest ważniejsza? - Idąc tym tokiem rozumowania, w żadnym mieście nie 
byłoby nic z infrastruktury dodatkowej (typu parki, place zabaw czy base-
ny), bo żadne miasto nie ma w 100% utwardzonych dróg czy wybudowa-
nych potrzebnych obwodnic – zauważył nasz Czytelnik.

Kokotek oraz wieża Obrabad

Ilość artykułów na temat Kokotka, publicznych dyskusji, koncepcji co do 
zagospodarowania trudno zliczyć. Nie ma co się dziwić: budynek stoi 
w  centrum miasta i  zwraca uwagę swoją oryginalną formą. Niestety, 
w ostatnich latach uwagę przykuwa głównie jego stan techniczny, i nie 
ma czemu się dziwić: budynek ma ponad 100 lat, a od niemal dekady stoi 
pusty i marnieje w oczach.

Kogutek lub Kokotek, jak popularnie nazywany jest ten budynek, to je-
den z  najbardziej charakterystycznych obiektów w  Mosinie. Wieżyczka 
górująca nad czerwonym dachem jest dobrze znana mieszkańcom. Na 
przełomie XIX i XX wieku był własnością lekarza Carla Arlta pochodzącego 
ze Śremu, właściciela Sanatorium Obrabad, mieszczącego się przy mo-
sińskim rynku. Przed II Wojną Światową był częścią sanatorium balneolo-
gicznego. Prowadził do niego most przerzucony nad Kanałem Mosińskim, 
który został zniszczony podczas wojny. Później w budynku działała izba 
porodowa. Przyszły w niej na świat setki Mosinian.

Jedni widzieliby tu muzeum, inni miejsce posiedzeń sesji Rady Miejskiej 
i spotkań z mieszkańcami. Kolejni proponują zorganizować tu przestrzeń 
do działania organizacji pożytku publicznego lub miejsce spotkań eme-
rytów. Na czerwcowej sesji rady miejskiej ze sprawozdania z działalności 
burmistrza w ostatnich tygodniach, radni dowiedzieli się, że zakończono 
prace koncepcyjne nad rewitalizacją Kokotka. Komitet społeczny, któ-
ry ma odmienny od burmistrza pomysł na zagospodarowanie tego bu-
dynku, nie otrzymał jednak wglądu w koncepcję. Została przedstawiona 
dopiero po interpelacji przewodniczącego Rady Miejskiej – jej szczegóły 
opisujemy w osobnym artykule w tym numerze.

Jedno jest pewne, i w tym temacie wszyscy są zgodni: to ostatni dzwonek, 
by zrobić coś z tym budynkiem, który mógłby być wizytówką miasta. Co 
kryje się pod „coś”? Oby burmistrz i radni ustalili to zanim ostatni płat tyn-
ku odpadnie z Kokotka.

Drugim, bardzo charakterystycznym w okolicy budynkiem jest wieża przy 
placu 20 października, obecnie mieszcząca prywatne mieszkania. Wie-
życzka była częścią sanatorium „Obrabad”, w którym kuracjusze zażywali 
wodnych kąpieli, a budynek jako jedyny w mieście posiadał bieżącą wodę. 
W jego wnętrzu na początku XX wieku były kręcone schody, prowadzące 
na górę, gdzie kuracjusze zażywali kąpieli słonecznych. W budynku mie-
ściła się także restauracja.

Obiekt z zewnątrz zachował swój dawny klimat, i nie sposób nie zwrócić 
na niego uwagi, przechodząc obok, zarówno od strony Kanału, jak i przez 
dziedziniec mosińskiej Galerii Sztuki.

Pałac Budzyń i promenada wzdłuż Kanału Mosińskiego

Miejsce, którego lokalizacji nie trzeba nikomu specjalnie wyjaśniać: leży 
przy rondzie, rzuca się w oczy każdemu przejeżdżającemu tędy kierowcy. 
I co widzą? Kawałek zieleni z  jedną ścieżką, i  ruiną w tle, zabezpieczoną 
zieloną siatką. Dwór, wzniesiony w 1870 roku, ma prostą bryłę, przykrytą 
mansardowym dachem. W 1926 roku Budzyń był własnością Ludwika Bu-
dzyńskiego, wraz z majątkiem w postaci niemal 400 hektarów i własną go-

Buble turystyczne Mosiny, czyli miało być tak pięknie
W Mosinie mamy kilka budynków i miejsc, które śmiało mogłyby znaleźć się na liście z ubiegłego 
miesiąca, wśród perełek turystycznych, wartych odwiedzenia. Niestety, lądują tutaj: na niechlubnej, 
czarnej liście niedociągnięć i hipotetycznych atrakcji turystycznych.

Pałac Budzyń w letniej odsłonie

Budynek dawnego sanatorium "Obrabad".

Kokotek od lat już nie budzi zainteresowania, a straszy w centrum miasta.

CZĘŚĆ 2
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rzelnią. Obecnie jest w takim stanie, że powodem do radości mieszkańców 
powinien być fakt, że budynek jest otoczony gęstymi drzewami – przynaj-
mniej w okresie letnim nie rzuca się w oczy przejeżdżających przez Mosinę 
potencjalnych turystów i gości.

A mogłoby być tak pięknie: odrestaurowanie pałacu było zapowiadane już 
na początku lat dwutysięcznych. Wówczas pojawiły się koncepcje utwo-
rzenia tam małego hotelu z zapleczem restauracyjnym lub domu spokoj-
nej starości. Gdyby jakikolwiek plan został zrealizowany, jednego możemy 
być pewni: budynek byłby w lepszym stanie, niż jest teraz.

Dodatkowym atutem budynku jest jego lokalizacja. Pałac w latach świet-
ności otoczony był budynkami gospodarczymi, które zostały sprzedane 
deweloperowi i już wiele lat temu powstały w ich miejscu bloki mieszkal-
ne. Ale mimo to pałac wciąż otoczenie ma piękne: otulony małym parkiem 
ze starodrzewiem stanowi jedyne w  okolicy miejsce do wyprowadzenia 
zwierzaka na spacer czy odpoczynek na ławce.

I  tu dochodzimy do słynnej promenady. Możemy odłożyć ją na tą samą 
półkę, co Kokotka czy basen miejski: w sferę planów, obietnic i koncepcji. 
Tymczasem Kanał Mosiński z roku na rok znika w oczach: wody coraz mniej, 
w nurcie wyrasta coraz więcej roślin, a promenady jak nie było, tak nie ma. 
Połączenie pomiędzy Mosiną a Krosinkiem wzdłuż kanału wydaje się idealną 
propozycją spacerowo – rowerową dla mieszkańców, którzy mogliby chcieć 
spędzić wolny dzień na miejscu: wybrać się do ‘miasta’ z osiedli w Krośnie lub 
Krosinku. Zostawić auto pod domem i ruszyć rowerem do apteki, sklepu czy 
lekarza. Mieszkańcy wskazują także na potrzebę połączenia na tym odcinku 
osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” z osiedlem nr 6 „Za Moreną” kładką nad kana-
łem, co także ułatwiłoby komunikację pieszo-rowerową.

Parki miejskie

O prawdziwym parku miejskim, z alejkami, kwiatami i zbiornikiem wod-
nym mieszkańcy pewnie już nawet nie marzą. Warto jednak z  otwartą 
głową pomyśleć o tym, co już mamy, i dobrze to wykorzystać. Park Strzel-
nica to zielony teren na osiedlu nr 3. Kiedy ogłoszono przetarg na budowę 
chodnika i oświetlenia, mieszkańcy z entuzjazmem podeszli do inwestycji: 
wszak jest to najszybsza droga prowadząca na osiedle z  dworca kolejo-
wego. Wybudowano chodnik, drogę dla rowerów, zamontowano ławki, 
śmietniki oraz oświetlenie. Ale na tym niestety inwestycja się zakończyła. 
Atutem parku, który podkreślali specjaliści, jest rozwijający się samosiew, 
który kilka lat temu został całkowicie wycięty. Pojawiają się obecnie takie 
gatunki jak brzozy, ale też te bardziej szlachetne. – Nie ma lepszego drze-
wa niż takie, które się samo zasiało, bo ono ma dobry system korzeniowy, 
nie będzie usychać, nie trzeba będzie tego podlewać i przede wszystkim 
jest za darmo – zaznaczał Adam Moskal, były pracownik Lasów Państwo-
wych, który zaraz po oddaniu parku do użytku zwracał uwagę na niebez-
pieczne, suche gałęzie, zwisające nad chodnikami.

W czerwcu tego roku siadanie na niektórych ławkach było mocno utrud-
nione przez pokrzywy, wystające spomiędzy desek. Chwasty wyrastały 
metr na drogę rowerową. Utrudnienia zniknęły dopiero w drugim tygo-
dniu lipca.

O parku przy ulicy Wagnera można już książki pisać. Oddany do użytku 
w  2019 roku, zakładał utworzenie łąki kwietnej i  odejście od typowych 
parkowych trawników. Założenie proekologiczne, dobre dla przyrody: 
mniej koszenia, mniej podlewania, oaza dla owadów. Zaraz po otwarciu 
mieszkańcy prorokowali ogromne koszty utrzymania tego miejsca. Mylili 
się: utrzymanie parku nie jest obciążeniem finansowym dla gminy, bo… 
nikt się nim nie zajmuje. Łąka kwietna przerosła już chyba wyobrażenie 
projektantów. Park otoczono płotem, z  powodu ponoć grasujących po 
osiedlu dzików, ale tym samym odcięto go od kanału. Część furtek jest 
zarośnięta, kosze z woreczkami na psie odchody stoją w metrowych chwa-
stach. Przy okazji robienia zdjęć, w dzień wolny od pracy, pytam spotkaną 
mieszkankę osiedla o to, czy ktoś z parku w ogóle korzysta: - Czasami tam 
wejdę z  moim pieskiem, ale wnuków nie biorę, bo strach o  poparzenie 
pokrzywą albo kleszcze. Na ławkach nie da się usiąść, cienia żadnego, bo 
drzewa są jeszcze małe. Ktoś tam czasami wchodzi, ale to raczej rzadki ob-
razek – przyznaje. - Park nie dość, że położny jest na uboczu i ogrodzony 
ze wszystkich stron, to brak mu czegokolwiek, co prowokowałoby do jego 
odwiedzenia – pisze na naszym portalu Czytelnik. - Z parku nie ma nawet 
widoku na Kanał. Zdecydowanie źle wydane pieniądze, których brakuje na 
podstawowe inwestycje – dodaje.

Parkiem numer trzy, o  którym choćby w  dwóch zdaniach musimy tu 
wspomnieć, jest Ptasi Park przy dworcu w  Mosinie. W  sierpniu 2019 
roku trwały konsultacje społeczne w  sprawie koncepcji zagospodaro-
wania tego terenu. Była nadzieja, że miejsce kojarzone głównie z gło-
śnymi spotkaniami młodzieży lub popijania piwka na ławce wokół nie 
działającej od lat tężni solankowej zmieni swój charakter. Projekt, zapro-
ponowany do konsultacji, wyglądał pięknie na papierze – układ ścieżek 
i zieleni miał przybrać kształt jaskółki. Projekt w kolejnym roku nieste-
ty został odrzucony i  zaprzestano procedować jego ocenę formalną. 

W międzyczasie opublikowaliśmy alternatywną koncepcję zagospoda-
rowania tego terenu, przedstawioną przez mieszkańca Mosiny, Konrada 
Tuszewskiego. Swoją propozycją próbował wywołać dyskusję na temat 
ładu przestrzennego i innego sposobu zagospodarowania cennych dla 
Mosiny miejsc, jednocześnie proponując alternatywne rozwiązania, 
bardziej ekologiczne, mniej kosztowne, tańsze w utrzymaniu. Niestety, 
projektu nikt nie podchwycił. Ptasi Park niewiele zmienił się w ostatnim 
czasie, a inicjator projektu przelał swoją kreatywność w inne miejsce: na 
Zielony Przylądek, gdzie wraz z zarządem osiedla nr 3 tworzą małymi 
krokami park na miarę dzisiejszych potrzeb matki natury.

—-----------------------

Czy Mosina jest atrakcyjna turystycznie? Tak. Czy mogłaby być bardziej? 
Zdecydowanie. 

Do tego potrzeba nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim pomysłu. Kre-
atywności. Otwartej głowy. Rozmów. Współpracy. Spójności działań. Tego 
niestety od lat w mosińskim samorządzie jest tyle, co wody w naszym mo-
sińskim basenie.

 Redakcja GMPWejście do parku przy ulicy Wagnera od strony kanału

Tężnia solankowa nigdy nie została uruchomiona
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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

R E K L A M A

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

W Serwisie Samorządowym PAP, który jest wio-
dącym portalem informacyjnym dla samorzą-
dów terytorialnych, w kwietniu br. pojawił się 
artykuł informujący o Mosinie i gminnym pro-
gramie rewitalizacji „RewitalizujeMY”. W mate-
riale czytamy: „od 2018 r. działa także Komitet 
Rewitalizacji, pod kierunkiem Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Mosinie Dominika Micha-
laka. Komitet Rewitalizacji to forum współpra-
cy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji 
(…) z organami gminy, w sprawach dotyczą-
cych przygotowania, prowadzenia i oceny pro-
cesu rewitalizacji. Komitet pełni funkcję opi-
niodawczo-doradczą dla Burmistrza”.

Dyskusje na temat przeznaczenia Kokotka są 
bezzasadne: koncepcja jego zagospodarowa-
nia jest już gotowa. Nie konsultowana i nie 
omówiona z Komitetem Rewitalizacji. Doku-
mentacja koncepcyjna została przekazana do-
piero po pisemnej prośbie przewodniczącego 
do burmistrza.

Czego dowiadujemy się z dokumentu? Plano-
wanym przeznaczeniem budynku jest utwo-
rzenie w nim Muzeum Ziemi Mosińskiej i Re-
gionu. Pomieszczenia piwniczne zaplanowano 
wykorzystać jako techniczne. Na parterze w 
Kokotku planuje się wyodrębnić toalety dla 

niepełnosprawnych, pomieszczenie informacji, 
pomieszczenie ochrony oraz sale na wystawy. 
Koncepcja obejmuje rozbudowę budynku o 
przeszkloną altanę, w której odbywać się mają 
wystawy tymczasowe. Na piętrze zaplanowa-
no część biurową, socjalną oraz sale wystawo-
we, a na drugim piętrze kolejne sale wystawo-
we. Wieżę budynku planuje się wykorzystać 
na cele obserwacyjne. Przy budynku ma także 
powstać winda dla osób niepełnosprawnych, 
która będzie poza aktualnym obrysem budyn-
ku i w odległości poniżej 4 metrów od granicy 
działki, co wymaga otrzymania odstępstwa od 
przepisów techniczno-budowlanych.

Problem stanowi zorganizowanie przestrze-
ni na wykonanie 21 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych oraz jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością (ilość miejsc 

postojowych dyktują stosowne przepisy). Nie-
stety, powierzchnia wokół budynku jest ogra-
niczona – projektant sugeruje przeniesienie 
budowy miejsc postojowych na inną działkę.

Wykonanie koncepcji adaptacji budynku kosz-
towało 22 000 zł i zostało wykonane przez fir-
mę TECH-ON z Obornik. Udostępniony projekt 
datowany jest na luty 2022 r., a do informacji 
komitetu, radnych oraz mieszkańców został 
przekazany w lipcu. (red)

Czy Kokotek ma szansę powrotu do życia? 
Jest koncepcja zagospodarowania
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ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA
BONGO
SHISHA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY
FAJKI

AKCESORIA

Czynne
przez 7 dni w tygodniu

ul. Poznańska 10, Mosina

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

BEZPIECZNIE
DO CELU
NA CZAS

kom. 798 254 784
lub 602 732 103

Preferujemy 
zamówienia terminowe

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

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.

Jesteśmy z Wami już ROK

Zapraszamy na
urodzinowe Promocje!!

szczegóły w salonie

Optyk Okularnica
Luboń 

ul. 11 Listopada 140A 
- Pętla autobusowa Żabikowo

tel. 664-733-815
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Rady dla wypoczywających nad wodą

1. Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych - najbezpiecz-
niejsza jest kąpiel w  miejscach odpowiednio zorganizowanych 
i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników WOPR lub 
funkcjonariuszy Policji Wodnej. Nie korzystaj z kąpieli w, stawach, 
na żwirowiskach – mogą być bardzo zanieczyszczone, zarośnię-
te i głębokie, a w razie zagrożenia nikt Cię nie usłyszy. Nie pływaj 
w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują 
zawirowania i zimne prądy. Nie skacz do wody w miejscach niezna-
nych, gdy nie wiesz jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane 
jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie 
zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj 
też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.

2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska na którym wypoczywasz. 
Dobrze jest znać oznaczenia obowiązujące na kąpielisku: biała fla-
ga – kąpiel dozwolona, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak 
flagi – nie ma dyżuru ratowników.

3. Bądź odpowiedzialnym opiekunem - jeśli Twoje dzieci są w wo-
dzie, miej nad nimi ciągły nadzór (na moment nie spuszczaj ich 
z  oka), nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie 
może się skończyć utonięciem. Obecność ratowników nie zwalnia 
rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpo-
wiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice. Podczas pły-
wania kajakiem, łódką czy żaglówką, pamiętaj zawsze o założeniu 
dziecku kamizelki ratunkowej z kołnierzem, która musi być dopa-
sowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapięta.

4. Przed kąpielą sprawdź temperaturę wody - nie pływaj w wo-
dzie o temperaturze poniżej 14 stopni Celsjusza, najlepsza tem-
peratura to 22-25 stopni. Nie skacz do wody, gdy skóra jest na-
grzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem 
do wody skorzystaj z  prysznica lub stopniowo ochlap klatkę 
piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego, 
skurczu lub omdlenia. Nie przebywaj też za długo w wodzie, gdyż 
grozi to wychłodzeniem organizmu. Po wyjściu z  wody trzeba 
się osuszyć i przebrać w suche ubranie. Na brzegu, szczególnie 
w  słońcu, noś nakrycie głowy, smaruj się filtrami ochronnymi. 
Najlepiej opalaj się w ruchu, np. grając w piłkę.

5. Zwróć uwagę na warunki atmosferyczne - nie pływaj w czasie 
burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Także pływanie po zapad-
nięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.

6. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, na czczo lub bezpo-
średnio po posiłku!

7. Dobieraj odpowiedni sprzęt pływający - pamiętaj, że materac dmu-
chany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu, 
podobnie jak inne gumowe zabawki (np. koło, rękawki, pontony). Ko-
rzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego.

8. Zadbaj o innych - jeżeli jesteś świadkiem udzielania pomocy czło-
wiekowi wyciągniętemu z wody - nie przeszkadzaj ratownikom, nie 
komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo, nie rób 
zdjęć i nie kręć filmów. Tu toczy się walka o życie ludzkie. Bawiąc 
się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste ką-
pielisko - nie wrzucaj do wody żadnych śmieci, butelek, papierków, 
opakowań. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, 
nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, że ktoś w wodzie lub 
na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie ręce, 
krzyżuj i rozkładaj je nad głową.

Bezpieczeństwo nad wodą
Pogoda sprzyja wypadom nad wodę, pływaniu czy spływom kajakowymi. Warto jednak pamię-
tać, że dobrze spędzony czas nad wodą to czas spędzony w bezpieczny sposób. Jak się zachowy-
wać, aby nasze kąpiele były bezpieczne? Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Ich 
przestrzeganie pozwoli nam przywieźć z urlopu tylko dobre wspomnienia.
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Podczas upałów:

1. Regularnie pijmy duże ilości wody.

2. Ograniczajmy do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu, 
zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni 
słonecznych.

3. Utrzymujmy chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosu-
jąc żaluzje w drzwiach i oknach.

4. Ubierajmy się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie 
największą powierzchnię skóry i nakrycia głowy. Lekka odzież o ja-
snych kolorach odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz poma-
ga utrzymać normalną temperaturę ciała.

5. Pamiętajmy, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie 
przeciwpożarowe, dlatego przebywając w lesie, na podsuszonych 
łąkach, ścierniskach, zachowajmy szczególną ostrożność i starajmy 
się nie zaprószyć ognia.

Przed urlopem wpisz do telefonu numer ratunkowy nad wodą 
601 100 100 oraz numer alarmowy 112. W  sytuacji zagrożenia 
może okazać się bezcenny. W razie wypadku zadzwoń, podając 
miejsce zdarzenia, opisując sytuację, stan osób poszkodowanych 
i  ich liczbę. Koniecznie podaj swoje nazwisko. Nigdy nie przery-
waj pierwszy rozmowy z dyżurnym! Pamiętaj o zasadach bezpie-
czeństwa nad wodą i ciesz się pełnią lata!

 źródło: Państwowa Straż Pożarna

Pierwszym z nich było jezioro Dymaczewskie. 
- Głównym celem całego przedsięwzięcia było 
rozpoznanie przebiegu dróg pożarowych, 
sprawdzenie możliwości dojazdu samocho-
dów pożarniczych do punktów czerpania 
wody, ustalono także miejsca bezpiecznego 
podejścia do linii brzegowej oraz miejsca wo-
dowania łodzi - informują strażacy. 

W trakcie prowadzonych działań z zakresu pre-
wencji społecznej, na pomoście napotkano gru-
pę młodzieży przebywającą na obozie żeglar-
skim. Aby mogły one cieszyć się bezpiecznym 
wypoczynkiem nad wodą oraz urokami lata, 
przypomniano dzieciom kilka podstawowych, 
aczkolwiek ważnych zasad - dodają strażacy. (red)

Akwen
14 lipca 2022 roku, strażacy z II zmiany Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 z Mosiny wraz z pa-
trolem Policji udali się na rozpoznanie akwenów wodnych. 

Fot. JRG-9Fot. JRG-9 Fot. JRG-9
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Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 czerwca 
2022 do 20 lipca 2022. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.

25 czerwca - Monitoring L.O. - przypalona potrawa (Puszczykowo, ul. Juliana . Langego) 
25 czerwca - Pomoc ZRM (Puszczykowo ul. Jarosławska)
28 czerwca - Przechylone drzewo (Puszczykowo ul. Adama Mickiewicza)
3 lipca - Owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo ul. Wąska)
15 lipca - Pochylone drzewo nad drogą (Puszczykowo ul. Poznańska)
16 lipca - Kolizja drogowa (Puszczykowo ul. Księdza Ignacego Posadzego)
19 lipca - Owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo ul. Zielona)

Kronika OSP Puszczykowo

Podstawowe zasady, które się powinno prze-
strzegać podczas wypoczynku nad wodą są 
większości ludzi znane od dzieciństwa:
Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu 
alkoholu, pływaj tylko w  wyznaczonych 
miejscach, stosuj się do poleceń ratowni-
ka – alarmuje RCB. - Nie wbiegaj rozgrzany 
do wody, nie wypływaj na materacu daleko 
do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, 
nie skacz do wody w nieznanych miejscach, 
załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wod-
nym – można przeczytać w komunikacie na 
portalu Facebook. 
Michał Kołodziejczak, Wiceprezes Naczelnik 
OSP Mosina opowiada, co jest przyczyną 
wzywania ich zespołu do pomocy:
– Oczywiście możemy posługiwać się tu 
stereotypami, alkohol oraz brawura. Jednak 
jest to duże uproszczenie. Wcale nie znaczy, 
że jeśli będziemy trzeźwi i  ostrożni to nie 
utopimy się i  nie będziemy potrzebować 
pomocy. Niestety bardzo często topimy 
się z bardziej prozaicznych powodów. Kilka 
ostatnich przypadków to chodzenie w wo-

dzie i nagła gwałtowana zmiana jej głębo-
kości, która może zaskoczyć również osobę 
umiejącą pływać. Zdarzają się też wędkarze 
w butach woderach, które po przelaniu się 
do nich wody są śmiertelną pułapką szcze-
gólnie, jak nie ma się równocześnie kami-
zelki asekuracyjnej. Również dużo utonięć 
to wszelkie wypadnięcia z  łodzi, kajaków, 
rowerów wodnych czy materacy. Co z  tym 
związane to, że jesteśmy trzeźwi i  ostroż-
ni w  naszym przekonaniu nie zwalnia nas 
z myślenia i przewidywania różnych niebez-
piecznych sytuacji – podkreśla.
Kąpieliska są bezpiecznym wyborem na 
wypoczynek nad akwenem. Takie miejsca 
są wyznaczone, sprawdzone oraz oznako-
wane. Określone są  głębokości oraz strzegą 
ich ratownicy. Nie zwalnia to nikogo z  za-
chowywania ostrożności podczas kąpieli. 
– W  przypadku innych miejsc, gdzie ko-
rzystamy z  kąpieli powinniśmy zawsze 
zachowywać dużą ostrożność. Również 
korzystając ze sprzętu pływającego. W stra-
ży jest takie powiedzenie, że bohaterowie 

Bądź bezpieczny nad wodą - źródło - portal Facebook, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ile jeszcze osób utonie? 
RCB alarmuje i przedstawia „czarne” statystyki

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało najnowsze statystyki. Od kwietnia woda pochłonęła aż 
200 osób. Tylko w jedną niedzielę 24 lipca życie straciło kolejne 5. Heavy Rescue SGRT OSP Mosina 
na terenie gminy wzywane jest kilka razy w roku do pomocy topiącym się. Natomiast na poziomie 
specjalistycznym wyjeżdżają kilkadziesiąt razy w roku.

leżą na cmentarzu. Dlatego nie zobaczycie 
państwo strażaka na łodzi bez kamizelki 
asekuracyjnej niezależnie jak dobrze umie 
pływać i  nie uważamy tego za ujmę. Za-
chęcamy wszystkich do rozwagi i używania 
sprzętu asekuracyjnego – mówi strażak. 
Mosińscy strażacy-ochotnicy są specjali-
stami od ratownictwa wodnego. Ukończyli 
podstawowy kurs z  zakresu ratownictwa 
wodnego i  powodziowego zawierający 
również elementy ratownictwa na lodzie. 
Na ich doświadczenie wskazują bieżące 
ćwiczenia, które prowadzą przez cały rok. 
W  wielu przypadkach ilość powtórzeń 
w straży prowadzi do szybkości i profesjo-
nalizmu, eliminuje się błędy, dopracowuje 
szczegóły w ramach zespołu. 
–  Szkolenie w zakresie specjalistycznym, to 
poza ogólną wiedzą o urządzeniach to tak-
że wymiana doświadczeń z innymi specjali-
stami oraz analizowanie dotychczasowych 
działań. Nie ma tak naprawdę szkoły kursu 
na wystarczająco wysokim poziomie z zakre-
su poszukiwania ofiar utonięć na rzekach itp. 
By robić to sprawnie i skutecznie potrzebna 
jest szeroka wiedza od samego procesu to-
nięcia, sposobu ułożenia ciała na dnie, jego 
przemieszczania, poprzez setki godzin in-
terpretacji np. obrazów sonarowych. Często 
opracowujemy dla Policji wręcz całkowicie 
nowe rozwiązania techniczne co wymusza 
na nas ciągłe poszerzanie wiedzy – tłumaczy 
Michał Kołodziejczak. 
OSP Mosina jest jedną z  niewielu jedno-
stek, które posługują się specjalistycznym 
sprzętem elektronicznym – np. sonarami, 
robotami podwodnymi czy systemami na-
wigacyjnymi. Dzięki temu mogą pełnić tzw. 
techniczne poszukiwania podwodne. Stra-
żacy posiadają w jednostce sprzęt do ratow-
niczych działań podstawowych, w tym łódź 
ratowniczą oraz dużo bardzo specjalistycz-
nego sprzętu do działań specjalistycznych. 
25 lipca jest dniem zapobiegania utonię-
ciom. Jak podaje Stacja  Sanitarno-Epide-
miologiczna celem tego wydarzenia jest 
podkreślenie tragicznego i  głębokiego 
wpływu utonięcia na rodziny i  społeczno-
ści oraz zaoferowania rozwiązań ratują-
cych życie, aby temu zapobiec. Celem tego 
wydarzenia jest podkreślenie tragicznego 
i głębokiego wpływu utonięcia na rodziny 
i społeczności oraz zaoferowania rozwiązań 
ratujących życie, aby temu zapobiec. (WZ)
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Mostek nad Kanałem Mosińskim w Krosinku. Poziom wody sięga tu kostek

Poziom wody w Warcie jest coraz niższy (w tle stara i nowa przeprawa w Rogalinku)

Ujście Kanału Mosińskiego do Warty. Rzeka na całym odcinku jest porośnięta roślin-
nością, wody niewiele Kanał Mosiński na wysokości Krosna

Warty coraz mniej, Kanał sięga do kostek

Stacja pomiarowa poziomu Warty znajduje 
się przy moście Rocha w Poznaniu. Ostat-
niego czerwca miernik wskazywał poziom 
wody na wysokości 154 cm. Równe trzy ty-
godnie później, 21 lipca, Warta miała już je-
dynie 126 cm. Z początkiem lipca Instytut 
Meteorologii i  Gospodarki Wodnej wydał 
ostrzeżenie hydrologiczne dla Warty środ-
kowej. Marne to pocieszenie, ale do najniż-
szego stanu Warty jeszcze nam brakuje: na 
podstawie danych od 1945 roku wiemy, że 
najniższy stan wody odnotowano w stycz-
niu 1985 roku. Warta miała wówczas jedy-
nie 94 cm. Najwyższy zaś poziom w histo-
rii pomiarów to rok 1947 i  728 cm wody 
w rzece. Tak wysoki poziom wód to jednak 
nie tylko odległa historia: w 2010 roku War-
ta przekroczyła stan alarmowy o niemal 2 
metry, osiągając 668 cm!

Od czego zależą te wahania? Przede 
wszystkim ilość śniegu w  sezonie zimo-
wym, opadów atmosferycznych w  skali 
całego roku oraz wysokość temperatur. 
Przy takim stanie głównej rzeki w regionie 

nie powinien dziwić stan mniejszych rzek, 
chociażby takich jak Kanał Mosiński, Sami-
ca Stęszewska, Głuszynka, Wirynka czy Ka-
nał Szymanowo-Grzybno. Rokrocznie rze-
ki te wysychają, zarastają, a każdego roku 
w  wakacje możemy miejscami przejść 
przez nie tzw. suchą stopą. Niestety, na 

sygnały te najwidoczniej władze są ślepe, 
gdyż niewiele się dzieje, aby zadbać o kur-
czące się zasoby wody. Brakuje inwestycji, 
mających na celu zatrzymanie, piętrzenie 
wody w rzekach. A ta, w okresach, w któ-
rych jest najbardziej potrzebna – zwyczaj-
nie wyparowuje. (red)

Już w połowie maja stan Warty w okolicach Radzewic, Rogalinka czy Puszczykowa był niski. Miesz-
kańcy, obserwujący Wartę na co dzień już wtedy mówili: jest kiepsko, a będzie gorzej.
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Cordoba w Hiszpanii 

W  bieżącym roku szkolnym Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Mosinie realizuje projekt 
współfinansowany ze źródeł Unii Europej-
skiej w  ramach europejskiego programu 
Erasmus +. Dzięki temu kadra pedago-
giczna oraz uczniowie naszej szkoły wyje-
chali na mobilność zagraniczną, w celach 
edukacyjnych, do partnerskich placówek 
oświatowych w Cordobie, w Hiszpanii.

Projekt koordynowany jest przez nauczy-
cieli szkoły pod nadzorem pani Dyrektor 
Alicji Trybus.

Mobilność odbyła się w terminie od 4 do 11 
czerwca. Grupa dwunastu uczniów i  czte-
rech nauczycielek rozpoczęła swoją eduka-
cyjną przygodę w  słonecznej, zabytkowej 
Andaluzji, w  szkołach Cordoby. Tematami 
mobilności edukacyjnych były EKOLOGIA 
oraz KULTURA I KREATYWNOŚĆ. 

Hiszpania powitała nas gorącą letnią aurą, 
wspaniałym jedzeniem, egzotyką krajo-
brazów i  różnorodnością zabytków, ale 
przede wszystkim otwartością i  serdecz-
nością opiekunów z  Europe Connexion, 
z którymi mieliśmy przyjemność pracować 
i  spędzać wolny czas. Budowane w  takiej 
miłej i  serdecznej atmosferze relacje, za-
owocowały wieloma wspaniałymi kon-
taktami, znajomościami wśród naszych 
uczniów oraz spotkaniami poza ustalonym 
planem działania. Dzięki temu mieliśmy 
okazję pojechać na całodniową wycieczkę 
do pięknej Malagi i  bawić się w  cudow-
nych wodach Morza Alborańskiego. 

Każdego ranka wyruszaliśmy autobusem 
do szkół w Cordobie, aby poznać ich struk-
turę, przyjaznych uczniów i  nauczycieli 
oraz czynnie uczestniczyć w  różnych za-
jęciach. Pobyt w szkołach Colegio Seneca 
i Colegio Betica - Mudarra pokazał nam, że 

tak naprawdę nie ma dużych różnic, po-
między Polską, a  Hiszpanią w  wyposaże-
niu obiektów, sposobach prowadzenia za-
jęć, wykorzystaniu materiałów i  narzędzi 
w  procesie nauczania. Dzieci są otwarte, 
spontaniczne i ciekawe świata, jak w Pol-
sce. Wyraziły ogromną i głośną chęć przy-
jazdu do naszej ojczyzny. Wspaniałym do-
świadczeniem było codzienne zwiedzanie 
Cordoby. Po obiedzie i po krótkim odpo-
czynku ruszaliśmy w  trasy. Dzisiaj znamy 
już to miasto, jak Mosinę;)

W  wyniku zrealizowanej mobilności 
uczniowie i  uczennice przede wszyst-
kim zintegrowali się, otworzyli na świat 
i  poznali wartość kultury kolejnej części 
Starego Kontynentu. Zwiększyli kompe-
tencje w  zakresie autoprezentacji oraz 
komunikacyjne. Ćwiczyli również współ-
pracę w grupie rówieśniczej oraz nauczyli 
się wspólnego, efektywnego realizowania 

zadań i rozwiązywania ewentualnych pro-
blemów. Zwiększyli kompetencje w  za-
kresie zarządzania czasem i  zarządzania 
sobą w  czasie, jak również nauczyli się 
planować zadania i wywiązywać się z ter-
minów. W wyniku zrealizowanej mobilno-
ści uczniowie i uczennice rozwinęli swoje 
umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim. 

Ten wyjazd pod każdym względem był dla 
nas wszystkich bardzo udany i przekroczył 
nasze oczekiwania. Opieka i  życzliwość 
naszych koordynatorów projektu Europe 
Connexion, jak i wszystkich osób spotka-
nych w czasie wyjazdu, sprawiła, że z wiel-
kim żalem opuszczaliśmy Hiszpanię. Im 
większe wyzwanie, tym większa satysfak-
cja podczas jego realizacji. Wszyscy z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne eduka-
cyjne poznawanie świata.

 Agata Nowak 

W ramch Mobilności Edukacyjnej Uczniów i Nauczycieli Erasmus + 2022r.
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Niskiej jakości odzież, która zalewa sklepy staje się problemem. 
W efekcie nadprodukcji i utrudnionej utylizacji oraz braku możli-
wości jej ponownego wykorzystania, niszczeje środowisko, wzra-
stają opłaty za odbiór odpadów oraz wykorzystuje się wodę. Do 
wyprodukowania jednej koszulki potrzeba aż 2500 litrów wody, 
a pary jeansów blisko 7000 litrów!
Jadłodzielnia-Mosina, Key4Tommorow, Wolontariat WPN, Stowa-
rzyszenie Pomocni, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i  wiele in-
nych osób spotkało się na kładce nad Kanałem Mosińskim, żeby 
zwrócić uwagę społeczności na zalewającą falę odpadów, czyli 
ubrania. Wydarzenie CIUCHY, miało zwrócić uwagę na nadmierne 
kupowanie ubrań i powstających z nich odpadów.
– Pomysł [na wydarzenie – przyp. red.] jest wynikiem obserwacji 
tego, co dzieje się w sklepach, co widzimy przy zbiórkach odzie-
ży, co widać przy kontenerach na odzież oraz w analizach nauko-
wych. Wynika też z potrzeby działania, nie pozostawania obojęt-
nym – mówi Marcin Niemczewski z Jadłodzielni-Mosina.
Lokalni działacze przygotowali dla wszystkich zainteresowanych 
zupę, ubrania z drugiej ręki, kosze wyplatane z używanych t-shir-
tów oraz drobne podarunki. Specjalnie na wydarzenie Ciuchy zo-
stał przygotowany linoryt przestawiający zimorodka. Każdy, kto 
przyniósł swoją koszulkę mógł za pomocą specjalnej farby mieć 
nałożony ten wzór.
– Zainteresowanie ogromne. Odbyliśmy dziesiątki rozmów, roz-
daliśmy ponad sto drobiazgów uszytych z  resztek materiałów. 
Kilkadziesiąt sztuk odzieży znalazło nowy dom. Rozdaliśmy kilka-
dziesiąt porcji zup: wegańskiej i wegetariańskiej. Ponad 20 osób 
przyniosło odzież z  przeznaczeniem na cel charytatywny. Wiele 
osób w trakcie wydarzenia i po nim dopytywało o kolejną edycję 
– dodaje Marcin Niemczewski.
Nie zabrakło też modowych stylizacji utworzonych przez profe-
sjonalistów. Ubrania ze zbiórki zostały przekazane do organizacji 
zbierającej je na szczytny cel. Podczas sobotniego popołudnia 
odbyło się wiele rozmów dotyczących nadprodukcji odzieży, ku-
powania mniejszej ilości ubrań i wybierania ich świadomie i od-
powiedzialnie. Poruszono temat, jak ponownie wykorzystywać 
odzież. Blogerka ekologiczna i  jedna z  założycielek poznańskiej 
Po-Dzielni Katarzyna Wągrowska, opowiedziała, jakim proble-
mem jest przemysł odzieżowy i modowy.
– Nasze wydarzenie miało pokazać wagę problemów związanych 
z  produkcją, używaniem i  utylizacją odzieży. Uczestnicy mogli 
posłuchać specjalistki z  poznańskiej „Podzielni” i  „Ograniczam 
się”. Efektem dodatkowym, ale równie ważnym będzie wspólna 
petycja wszystkich organizacji tworzących wydarzenie. Petycja 
do władz miasta w sprawie wydzielenia dodatkowej frakcji odpa-
dów – odzieży i  jej zbierania do worków na odpady segregowa-
ne. Pozwoli to znacznie ograniczyć ilość odpadów zmieszanych 
w naszej gminie, wpłynie na koszt zagospodarowania odpadów 
a przede wszystkim przyczyni się do lepszej ochrony otaczającej 
nas przyrody – podsumowuje Marcin Niemczewski. 
Na portalu Facebook mosińskiej Jadłodzielni można poczytać 
komentarze mieszkańców, którzy mają wiele pomysłów, jak wy-
korzystywać odzież drugi raz. Jedną z  propozycji była wymiana 
ubrań między mieszkańcami.
 Weronika Zwierzchowska 

Sobotnie popołudnie przy Kanale Mosińskim należało do lokalnych organizacji. Swoim działaniem 
zwracali uwagę na nadprodukcję odzieży. Wydarzeniu towarzyszyła zupa i wiele upominków uszytych 
ze skrawków materiału. W akcję zaangażowało się wiele osób.

Katarzyna Wągrowska poruszyła problem nadmiernej produkcji odzieży.

Profesjonaliści dawali wskazówki do stylizacji.

Koszulka, w nowej wersji, po nałożeniu linorytu przedstawiającego zimorodka.

Stylizacje przygotowane z ubrań z „drugiej ręki”.

CIUCHY zalały Mosinę
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Po wprowadzeniu nowego Studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego, w Mieczewie mógłby powstać punkt przeładunku od-
padów, do którego z całej gminy zwożone byłyby śmieci. Teren między 
Mieczewem, Świątnikami i  Rogalinem, na którym kiedyś planowano 
wydzielić strefę przemysłową, w opracowywanym Studium miałby być 
oznaczony jako „UZ - tereny zabudowy usługowej w zieleni”. Pozwalało-
by to na zbudowanie między innymi hoteli, punktów usługowych oraz 
punktu przeładunkowego odpadów. 
13 stycznia podczas posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi padły propozycje 3 lokalizacji punktu:
Bolesławiec – działka nr 36/2 i  39/2; własność gminy, brak miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; odległość od najbliższych zabu-
dowań mieszkaniowych to 280 metrów; sąsiedztwo Kanału Mosińskiego;
Sasinowo – działka nr 934; własność Lasów Państwowych – teren wy-
maga zakupu gruntu przez gminę; teren w MPZP ma przeznaczenie na 
tereny rolnicze lub tereny infrastruktury wodociągowej; odległość od 
zabudowań to 325 metrów;
Mieczewo – działka nr 368/1; własność gminy, teren w MPZP ma przezna-
czenie na tereny rolnicze; odległość od zabudowań to 300 metrów.
– Mieczewo zostało wskazane, bo są tam tereny gminne. Ten obszar, który 
wskazał burmistrz w Studium wyłożonym w 2018 roku, chciał przekształcić 
na strefę działalności gospodarczej. Co prawda, w obecnym wyłożeniu ła-
godniej to wygląda: są usługi w zieleni, ale jak najbardziej ten punkt można 
tam „zakamuflować”. Otwierałoby to nam w  przyszłości możliwość, żeby 
ten teren stawał się przemysłowy – tłumaczy Roman Kolankiewicz, rad-
ny Mosiny i sołtys Mieczewa. – Wiadomo, że jeżeli postawimy tam punkt 
przeładunkowy, to obok nikt nie zdecyduje się zbudować hotelu czy usług 
miękkich. Trochę nam to zamknęłoby rozwój na inne kierunki, a mieszkań-
cy i radni jasno podpowiadają burmistrzowi, że chcieliby innej wizji dla tych 
terenów – kontynuuje. – Studium powinno zagwarantować jakiś jasny kie-
runek, a w gminie brakuje nam jasnych kierunków. Bardzo często zmienia-
my plany miejscowe, co nie powinno mieć miejsca, bo plan miejscowy jest 
aktem prawa, który wyznacza pewne kierunki zagospodarowania, pokazać 
wizję przeznaczenia tego terenu na 10, 20 lat. Ktoś chce się wybudować lub 
zainwestować i powinien wiedzieć, czego się spodziewać. Kiedy ta sytuacja 
nie jest stabilna, to niestety nie służy nikomu – stwierdza. 
Mieszkańcy się niepokoją o to, jak będzie wyglądało ich życie, kiedy w nie-
dużej odległości powstanie punkt. Składali uwagi do studium uwarunko-
wań zagospodarowania przestrzennego, w których podkreślali niezgodę 
na powstanie punktu przeładunkowego. 
– Odczucia wobec punktu odbioru odpadów mamy negatywne. Boimy się 
po prostu, że tu będzie niebezpiecznie. Boimy się tego, że będą tu szczury, 
rozprzestrzeniające się robactwo i zapachy, które w  gorące, letnie dni by-
łyby szczególnie odczuwalne. Lokalizacja punktu planowana jest w bliskiej 
odległości od zabudowań zarówno w Mieczewie, jak i w Radzewicach oraz 
Świątnikach. Na przykład mój dom w linii prostej, patrząc na mapy Google, 
znajduje się około kilometra do tego miejsca, to jest trochę za blisko bu-
dynków – mówi mieszkanka Radzewic. – Ponadto nie było spotkań kon-
sultacyjnych z mieszkańcami ani rzetelnej informacji od sołtysa. Większość 
nie wiedziała, że gmina planuje zmienić przeznaczenie gruntów. Nikt się 
mieszkańców nie pyta. Nas zawiadomiła pani z Mieczewa, która informo-
wała o możliwych zmianach – dodaje. 
Sołtys Mieczewa uspokaja, że bez zmiany Studium oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego nie może rozpocząć się żadna bu-
dowa punktu przeładunku odpadów. Natomiast zależy mu na utrzymaniu 
obecnego przeznaczenia terenów. 
– Punkt przeładunku odpadów teoretycznie nie powinien być zbyt uciąż-
liwy. Śmieci mają być składowane do 24 godzin. Punkt działa tak, że śmie-
ciarki przywożą odpady, które są prasowane, kompresowane i pakowane 
na duże auta i wywożone. Jeśli taki samochód nie zapełni się w dniu bie-
żącym to w kolejnym jest dopełniany. To jest wyłącznie teoria, a praktyka 
może być różna. My, jako radni, możemy oglądać takie punkty, bo bur-

mistrz nas zaprasza na sesje wyjazdowe, gdzie chciałby nam pokazać, jak 
one funkcjonują – twierdzi Roman Kolankiewicz. – Przede wszystkim to 
zaburzyłoby wizję, którą próbujemy zaszczepić w burmistrzu, żeby to były 
tereny  o charakterze naturalnym. Chcemy utrzymać status quo obszarów 
rolniczych, zabudowy zagrodowej czy rezydencjonalnej, bo z takim prze-
konaniem mieszkańcy zamieszkali te tereny i dobrze byłoby utrzymać je 
w takim  właśnie kształcie – podkreśla. 
Gmina Mosina kilka lat temu zakończyła współpracę z Związkiem Mię-
dzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt. Miało to 
prowadzić do oszczędności, a jak można przeczytać na stronie Miecze-
wo.com „gmina straciła co najmniej 7 mln na gospodarowaniu odpada-
mi”. Według obowiązującej ustawy koszty wywozu śmieci muszą pono-
sić mieszkańcy. Jak przekonuje burmistrz Przemysław Mieloch, kwota 
mogłyby spaść o kilka złotych. 
– Własny punkt przeładunkowy według naszych wstępnych wyliczeń da-
łoby nam około dwóch złotych mniej za opłatę mniej, niż teraz płacimy 
– tłumaczy burmistrz. – Jesienią 2020 roku złożyłem do projektu budżetu 
taką propozycję, niestety Rada Miejska głosami głównie członków klubu 
OdNowa została odrzucona. Ta sama sytuacja miała miejsce w roku 2021. 
Na ostatniej Komisji Finansów głosami większości radnych ten projekt zo-
stał odłożony, a właściwie usunięty. Ratując to przedsięwzięcie, zapropo-
nowałem radnym, że jeśli nie ma być punktu pod tytułem „Budowa punktu 
przeładunkowego”, to jest teraz uchwalona propozycja przeprowadzenia 
analizy finansowej, prawnej i  środowiskowej co do utworzenia takiego 
punktu przeładunkowego.(…) Będę zlecał teraz te analizy. Będę przekony-
wał radnych, żeby taki punkt powstał. Zależy mi na czasie, bo im później 
zaczniemy, tym później skończymy. Zależy mi na tym, by każdy z nas płacił 
taniej -  tłumaczył burmistrz we Vlogu Samorządowym, opublikowanym 
16 lutego br. 
Koszty rodzi też tabor śmieciarek, który ze względu na pokonywanie wie-
lu kilometrów jest już zużyty. Argumentem, żeby zbudować punkt prze-
ładunkowy było widmo zakupu nowego sprzętu. Planowano zbudowanie 
punktu, gromadzącego odpady z  całej gminy i  wywożenie ich zbiorczo 
samochodami ciężarowymi do Jarocina. Obecnie sytuacja uległa zmianie. 
Burmistrz złożył wniosek – wbrew wnioskom mieszkańców i sołtysa Mie-
czewa – o rządowe dofinansowanie obszarów PGR na zakup nowych śmie-
ciarek. Według ogłoszonych wyników gmina będzie mogła zakupić 3 nowe 
pojazdy, a mieszkańcy nie będą pokrywać kosztu ich nabycia. 
Radni zażądali od burmistrza analizy ekonomicznej, która miała odpowie-
dzieć na pytanie czy warto realizować taką inwestycję w gminie Mosina. 
Choć została już zakończona, burmistrz nie przedstawił jej jeszcze radnym. 
Takie same punkty, jak planowany w Mieczewie, mają powstać w Lubo-
niu oraz Kórniku. 24 kwietnia 2022 roku burmistrzyni Lubonia podpisała 
umowę z firmą MTM Budownictwo na budowę stacji przeładunkowej. 
Luboń otrzymał dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki częściowo 
umarzalnej na przedsięwzięcie. Prace już się rozpoczęły i  mają zostać 
ukończone w 2024 roku. 
Sejmik Województwa przyjął uchwałę we wrześniu 2020 roku, która zakła-
da budowę punktu przeładunkowego odpadów w gminie Kórnik. Miałby 
być on zlokalizowany przy obwodnicy Kórnika między Bninem a  Konar-
skim. Jest to 5 km od Mieczewa. Funkcjonowanie takich punktów jest opła-
calne po nawiązaniu współpracy z innymi gminami. 
Zapytaliśmy Urząd Miejski o  możliwość współpracy pomiędzy gminą 
Mosina a  miastem i  gminą Kórnik w  sprawie punktu przeładunkowe-
go. Otrzymaliśmy taką odpowiedź: - Rozmowy na temat ewentualnej 
współpracy Gminy Mosina z Miastem i Gminą Kórnik w sprawie punktu 
przeładunkowego trwają. Ostatnia z takich  rozmów – Burmistrza Gmi-
ny Mosina i  Burmistrza Miasta Kórnik, miała miejsce 15 lipca br. Brak 
jeszcze szczegółowych ustaleń w tej sprawie. 
Takie samo zapytanie wystosowaliśmy do kórnickiego magistratu, jednak 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  (WZ)

Czy potrzebujemy w gminie 
punktu przeładunkowego odpadów?

Burmistrz Mosiny proponuje budowę punktu przeładunku odpadów w Mieczewie. Korzyścią by-
łoby obniżenie kosztu wywozu odpadów o kilka złotych. Czy niższe opłaty i mniejsza eksploatacja 
taboru śmieciarek rekompensują to, czego obawiają się mieszkańcy Mieczewa i okolic?
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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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Cegielnia

Właścicielem zakładu był Maksymilian Perkiewicz (ur. 1864 r.). W lu-
dwikowskim zakładzie wytwarzano wyroby cenionej przez konsu-
mentów jakości, do których budowy wykorzystywano glinę z  po-
żegowskiej kopalni. Produkowano cegłę szamotową, kafle, piecyki 
i kuchenki przenośne, dreny, donice, dachówkę i wyroby artystycz-
ne. System krycia dachów „mnich – mniszka” opracowany przez 
Perkiewicza i  Ahrensa chroniony był patentem. W  cegielni produ-
kowano wyroby do budowy m.in. Twierdzy Poznań czy poznańskiej 
Nowej Synagogi.

W 1930 roku zakład zatrudniał 200 pracowników. W 1936 roku fir-
ma prowadziła skład handlowy w Gdyni, przy ulicy Morskiej 21. Po 
II wojnie światowej cegielnia została znacjonalizowana i funkcjono-
wała pod nadzorem Centralnego Zarządu Wytwórców Materiałów 
Budowlanych. W  okresie powojennym nazwa kilku zakładów, do 
których należała dawna cegielnia Perkiewicza, zmieniała się w kolej-
ności na: Mosińskie Zakłady Ceramiki Budowlanej, Śremskie Zakła-
dy Ceramiki Budowlanej, Poznańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej. 
Na terenie dawnej cegielni Perkiewicza w okresie powojennym po-
wstał zakład produkcji betonu POZBET, który przestał istnieć w la-
tach dziewięćdziesiątych.

Warto dodać, że na terenie mosińskiej cegielni istniał system trans-
portu torowego, na którym funkcjonuje obecnie Mosińska Kolej 
Drezynowa. Właściciele doskonale wykorzystali potencjał nieużyt-
kowanej linii kolejowej oraz zapierające dech w piersiach okoliczne 
zasoby Wielkopolskiego Parku Narodowego.

– MKD wykorzystuje jednotorową byłą linię kolejową nr 361, któ-
ra w  1912 roku została zbudowana na potrzeby rozwijającego się 
ruchu turystycznego, wykorzystującego walory krajobrazowe te-
renów polodowcowych, ze stacją końcową: Ludwigshöhe/Ludwi-
kowo/Osowa Góra – zwraca uwagę Artur Nadolny, mieszkaniec 
Mosiny, społecznik, wolontariusz. – Pierwotnie wyprodukowane 
cegły były transportowane bryczkami ul. Budzyńską, obecnie Har-
cerską, przez most, Łazienną, Śremską do dworca kolejowego. Na 
tej drodze w  późniejszym czasie wybudowano wąskotorową linię 
by usprawnić transport cegieł do mosińskiego dworca kolejowego. 
Dopiero po powstaniu turystycznej linii kolejowej do Osowej Góry 

wybudowano dodatkowe bocznice i zaczęto transport cegieł bez-
pośrednio z zakładów – dodaje Artur Nadolny.

W  miejscu po kopalni, z  której wydobywano i  transportowano 
urobek powstały też dzisiejsze Glinianki, cieszące się dużą popu-
larnością zarówno wśród mieszkańców Mosiny, jak i  turystów. Na 
przełomie lat 2011/2012 powstała tutaj wieża widokowa. 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, rozbudowywany o  kolejne elementy. 
Glinianki bez wątpienia mają ogromny potencjał turystyczny. Obec-
nie jednak, z uwagi na uszkodzenia techniczne wieża widokowa jest 
nieczynna do odwołania.

Dla osób chcących poszerzyć wiedzę na temat zakładów ceramicz-
nych Maksymiliana Perkiewicza zapraszamy na 1 piętro mosińskiej 
Galerii Sztuki. Aktualnie trwa tam wystawa w związku z 720 rocznicą 
uzyskania przez Mosinę praw miejskich. Wystawa będzie czynna do 
18 września br. (red)

W 1886 roku powstały Zakłady Ceramiczne Maksymiliana Perkiewicza. Z małej fabryki przekształciły 
się w prężny zakład, zatrudniający w 1906 roku ponad 400 pracowników. Materiały z cegielni cieszyły 
się dużym zainteresowaniem nie tylko w regionie, ale i w Europie. Pozostałościami po zakładach są dziś 
cieszące się popularnością wśród mieszkańców i odwiedzających nasz region turystów: Glinianki oraz 
Mosińska Kolej Drezynowa.

Zakłady Ceramiczne Maksymiliana Perkiewicza.

Zakłady Ceramiczne Maksymiliana Perkiewicza.

Historia mosińskiej Cegielni. 
Trwa wystawa w Galerii Sztuki
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Dużo wiemy na temat bitwy pod Rogalinem z dnia 8 maja 1848 
roku, jednak polegli w tej potyczce przemawiają do nas z anoni-
mowych i  zapomnianych mogił prawie niesłyszalnym szeptem. 
Stan ten długo nie dawał mi spokoju. W końcu po kilkutygodnio-
wej wymianie korespondencji z Archiwum Archidiecezji Poznań-
skiej udało się pozyskać skan oryginału ksiąg metrykalnych parafii 
w Rogalinku. Pochodzący z 12 maja 1848 roku wpis dotyczy po-
grzebu pięciu ofiar pochowanych na rogalinkowskiej nekropolii. 
Utrzymany jest w bardzo podniosłym tonie i wyraźnie wyróżnia 
się na tle innych wpisów metrykalnych z okresu Wiosny Ludów. 
W  sąsiednich parafiach brak podobnych zapisów, utrzymanych 
w tak hołdowniczym tonie wobec poległych. W innych księgach 
metrykalnych parafii, na terenie których walczyli powstańcy Cy-
priana Celińskiego oraz Włodzimierza Wilczyńskiego, tożsamość 
pochowanych oraz okoliczności ich śmierci owiana są w zasadzie 
gęstą mgłą tajemnicy. Na tym tle wpis z  rogalinkowskiej parafii 
stanowi swego rodzaju ewenement i  tym bardziej zasługuje na 
szersze omówienie oraz rozpropagowanie.
Ksiądz proboszcz Ignacy Szymański rozpoczął omawiany zapis 
od pewnego rodzaju inwokacji, niespotykanej w innych wpisach 
z tego okresu. Cytuję otrzymane z Archiwum tłumaczenie z języ-
ka łacińskiego: „W  tymże (bieżącym) roku, w  pierwszych dniach 
maja, Polacy rozbili obóz we wsi Rogalin, pod dowództwem Wil-
czyńskiego ze wsi Krzyżanowo, z zamiarem prowadzenia wojny. 
Aż do ósmego, zamieszkiwali Polacy w  wydzielonej części wsi 
Rogalin, gdy w końcu przyszli żołnierze Pruscy i nastając na zgro-
madzonych Polaków, w tymże prześladowaniu niesprawiedliwie 
zabili niczemu winnych wieśniaków”.
Wspomnianymi wieśniakami byli kolejno wymienieni:
1. Maciej Kusztelak, karczmarz rogaliński, liczący około 50 lat, 

który zostawił żonę Urszulę i pięcioro dzieci: Martynę (23 lata), 
Franciszkę (17 lat), Katarzynę (14 lat), Mateusza (13 lat) i Magda-
lenę (8 lat);

2. Michał Woźniak, liczącego 34 lata mieszkańca Rogalina, który 
zostawił żonę Józefę i dwoje małoletnich dzieci;

3. Jan Krzyszkowiak, który w wieku 55 lat został zabity przez pru-
skich żołnierzy, gdy oporządzał krowę.

Oprócz mieszkańców Rogalina pochowani zostali także:
4. Niejaki Garczyński, dowódca oddziału spod Trzebawia. Ta część 

wpisu jest tak piękna, że warto przytoczyć ją w całości: „Tu zaś 
zginął, z niezmiernej miłości do swojej ojczyzny, wzgardziwszy 
swym życiem, najjaśniejszy mąż, niejaki Garczyński ze wsi Brzo-
za pod miastem Buk. Przebity pociskami, został zabity u murów 
wsi Rogalin”;

5. Szymon Tuliszka, mąż Franciszki. Został on krótko scharaktery-
zowany jako „robotnik stęszewski” – trudno jednak jednoznacz-
nie rozstrzygnąć, czy był on ofiarą cywilną, czy powstańcem 
przybyłym pod Rogalin ze Stęszewa.

Oprócz krótkiego omówienia wpisu dotyczącego pogrzebu z dnia 
12 maja 1848 roku, zamieszczam skan oryginału ksiąg metrykal-
nych. Osobom, które chciałby wyruszyć na rogalinkowski cmen-
tarz celem oddania hołdu poległym spieszę z  wyjaśnieniami, iż 
nie zachował się nawet symboliczny nagrobek pochowanych. 

Chciałbym, by stan ten uległ zmianie i  mam nadzieję, że w  na-
stępnych numerach „Gazety” będę mógł Państwa o  tym szerzej 
poinformować. Uchylę jedynie rąbka tajemnicy, iż obecnie trwa-
ją prace nad zaaranżowaniem symbolicznej mogiły powstańczej 
z prawdziwego zdarzenia.
 Wojciech Czeski

 Oficjalna opowieść o powstaniu roku 1848 na Ziemi Mosińskiej przeplatana jest poważnym paradok-
sem – z jednej strony są to wydarzenia hucznie celebrowane, a z drugiej – niezbyt głęboko zbadane. Pa-
miętamy o niektórych uczestnikach tych wydarzeń, ale znane z nazwiska ofiary walk pozostają nadal 
w odmętach niepamięci. Zbyt wysoko unosząc głowy bujaliśmy przez lata w obłokach historycznych 
iluzji, przegapiając to co przyziemne i prawdziwe - mogiły i nazwiska poległych. Najwyższy czas, by 
stan ten odmienić.

© Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, Księga pogrzebów parafii w Rogalinku, 
sygnatura CAAP, mkr 432(4), wpis z 12.V.1848r.

Pochowani przelawszy krew za swą Ojczyznę
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Smak drożdżowego ciasta z kiełbasą - 
- Zygmunt Pniewski we wspomnieniach prof. Krzysztofa Kasprzaka

O jego znajomości z Zygmuntem słuchałam 
tak, jak się słucha fascynującej, niespotykanej 
historii - bo też taka ona była. Sam profesor 
rozwinął później kilka wątków w oddzielnym 
artykule (który Czytelnicy również mieli oka-
zję poznać), niemniej, postanowiłam podzie-
lić się kilkoma fragmentami z  tego niezapo-
mnianego spotkania. 

M.M.: Jaki obraz Zygmunta Pniewskiego 
nosi Pan w swoich wspomnieniach? Jakim 
był człowiekiem? Co Pan najbardziej pa-
mięta z Waszej znajomości? 

K.K.: Zygmunta poznałem jeszcze w liceum - 
był to mniej więcej rok 1965, a ja byłem wte-
dy wolontariuszem w ówczesnym Instytucie 
Zoologicznym. W  mojej pamięci Zygmunt 
jawi się jako osoba niskiego wzrostu, lekko 
zgarbiona, uginająca się pod ciężarem tor-
by z aparatami fotograficznymi. Najczęściej 
używał dwóch, a  czasem trzech aparatów. 
Zygmunt był człowiekiem niesamowicie 
życzliwym, absolutnie do wszystkich. Miał 
ogromną cierpliwość - poświęcał mnóstwo 
czasu, by pokazywać różne ciekawostki dzie-
ciom i młodzieży: owady, kamienie, znaczki 
o  tematyce przyrodniczej, monety, minera-
ły. Był kolekcjonerem przedziwnych przed-
miotów, które interesowały go ze względu 
na swoją formę. Pamiętam, jak zachwycił 
się minerałami w postaci kuli i przez telefon 
dzielił się swoją fascynacją z  przyjacielem, 
Stanisławem Mrowińskim. Stanisław czę-
sto przychodził do Zygmunta do Instytutu, 
a ponieważ pracowałem z nim w jednym po-
koju przez parę lat, z konieczności słyszałem 
ich rozmowy - głównie na tematy kolekcjo-
nerskie. Zygmunta odwiedzali zresztą różni 
ludzie: artyści, profesorowie, kolekcjonerzy, 
studenci… Łączyła ich pasja, entuzjazm, cie-
kawość odkrywania nowych rzeczy i  fascy-
nacja wszystkim wokoło.

Jedną z wielu pasji Zygmunta była fotografia. 
Będąc już na emeryturze, prowadził dla mło-
dzieży kółko fotograficzne - dawał tutaj ujście 
swoim dydaktycznym ciągotom, prowadził 
prelekcje, był obecny na swoich wystawach 
i przy tej okazji udzielał wielu informacji, chęt-
nie wyjaśniał różne zagadnienia, poruszał 
wątki uwiecznione w kadrach. To on nauczył 
mnie robić zdjęcia, doradził, jaki kupić aparat, 
jeden nawet mi sprzedał i mam go do dzisiaj. 
Nauczył mnie bardzo trudnej sztuki fotografo-
wania - na przykład wnętrza lasu latem, gdzie 
jest ciemno, a kiedy świeci słońce, na fotogra-
fii wychodzi czarna plama z białymi paskami. 

Zrobienie takiego zdjęcia jest możliwe przy 
zastosowaniu odpowiedniego naświetlania, 
a  przede wszystkim - odpowiedniego filmu, 
czego wówczas nie wiedziałem. Pokazał mi 
również, jak sfotografować płynącą w potoku 
wodę, by na fotografii było widać, że ona pły-
nie, a nie jest martwa. Zygmunt miał wyjątko-
wo bogaty warsztat fotograficzny, posiadał 
ogromną wiedzę i  umiejętności fotografo-
wania - od roślin i zwierząt po bardzo skom-
plikowaną fotografię mikroskopową. Robił 
na przykład fotografie zwierzęcia żyjącego 
w kropli wody pod mikroskopem! Zajmował 
się też mikroskopową fotografią roślin, grzy-
bów. Opracował metodę fotografowania tak 
małych obiektów i to dało mu podstawę do 
uzyskania dyplomu Mistrza Fotograficznego 
w Izbie Rzemieślniczej. 

Zygmunt był niesamowicie dobry w  pracy 
terenowej, wprowadzał mnie do niej jako 
ucznia. Pamiętam, jak zabrał mnie ze stacji 
w Mosinie do Ludwikowa i na pożegowskie 
glinianki, a potem schodziliśmy kamiennym 
brukiem w  sąsiedztwie leśnictwa Osowa 
Góra w  okolice Studni Napoleona. Pokazał 
mi wtedy źródło - jako uczeń, pierwszy raz 
widziałem wówczas, jak wygląda prawdziwe 
źródło. Pokazywał mi również ciekawe oka-
zy roślin i  zwierząt. Zygmunt świetnie znał 
rośliny, drzewa, owady - a  czego nie znał, 
zbierał i przekazywał pracownikom na uczel-
ni. Jestem przekonany, że każdy, kto w tym 
okresie zajmował się w Poznaniu faunistyką, 

musiał się spotkać z Zygmuntem i dostać od 
niego materiał bądź próbki. Zygmunt sam 
oznaczył kilka gatunków. Jeden z nich, drob-
ny pluskwiak, został przekazany dyrektorowi 
Instytutu - okazało się potem, że jest to zu-
pełnie nowy gatunek. 

Fascynowały go grzyby. Dobrze się na nich 
znał - pamiętam, jak kiedyś, jeszcze w leśni-
czówce, upiekł mi kanie na maśle. Grzyby 
fascynowały go jednak jako obiekt fotogra-
fii - prawdziwą sztuką było pokazać je na 
zdjęciu, uwieczniając pewne cechy charak-
terystyczne, a  jednocześnie całe, tkwiące 
w nich piękno. 

Ulubionym tematem fotograficznym Zyg-
munta, którym zajmował się całe życie, mając 
w tym zresztą sporą konkurencję, były dęby 
rogalińskie. Zrobił tysiące fotografii, z których 
masa została wystawiona i opublikowana. 

Zygmunt lubił jeździć w teren sam, z pleca-
kiem, skąd przywoził próbki ściółki, gleby, 
liści. Jego najbliższym współpracownikiem, 
przyjacielem był profesor Leszek Berger. 
Jedną z ich pierwszych wspólnych prac były 
“Płazy i gady Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego”. Hodowlą żab zielonych wspólnie 
z  Zygmuntem zajmowali się zresztą przez 
dobrych kilkadziesiąt lat. Pamiętam takie 
sytuacje - był koniec lat 60., może początek 
70. - jak profesor Berger zaraz po przyjściu 
do pracy brał wiaderko i  szedł do ogrodu 
zoologicznego po kości, które zostawiały 

Kierowana nieodpartą chęcią poznania, jak wspominają Zygmunta Pniewskiego jego współpra-
cownicy, przyjaciele, znajomi, spotkałam się również z prof. Krzysztofem Kasprzakiem. Autor licz-
nych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu książek, głównie z zakresu 
ekologii, zoologii, ochrony wód i powierzchni ziemi, dał się poznać jako energiczny i pełen nieprze-
ciętnego poczucia humoru człowiek.

prof. Krzysztof Kasprzak i Zygmunt Pniewski podczas przyjacielskiej dyskusji w Bibliotece Fundacji Ekologicznej 
w Poznaniu; fot. Sławomir Pniewski
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LIST ROMANA CZESKIEGO

„Nauczył mnie kochać dęby” 
– Roman Czeski wspomina Zygmunta

- Chciałbym swoje przysłowiowe skromne trzy grosze wtrącić do kieł-
kującej idei posadzenia w  Rogalinie pamiątkowego dębu upamięt-
niającego pana Zygmunta Pniewskiego, znanego ze wspaniałych 
fotografii, rozmiłowanego w przyrodzie i zarażonego pasją kolekcjo-
nerską. Niezwykle skromny, obdarzony nieustanną pogodą ducha, 
łypiący tymi swoimi roziskrzonymi małymi oczkami znad okularów 
chętnie zdradzał różne sekrety łęgów rogalińskich, sypał anegdotami, 
w których skrzył się dowcip. Niezrównany gawędziarz, umiał znakomi-
cie zarazić swoją pasją i trudno mi było oprzeć się jego entuzjazmowi. 
Nie przesadzę chyba, kiedy powiem, że to On NAUCZYŁ MNIE KOCHAĆ 
DĘBY, to dzięki niemu namalowałem bardzo wiele obrazów, to dzięki 
Zygusiowi wstawałem rychło rano, aby zdążyć na pierwsze promienie 
słońca i gnałem tam na złamanie karku, to on niemalże rozkazał mi fo-
tografować dęby przy mroźnej i śnieżnej zimie (-16 stopni), zaliczyłem 
tam przepiękną burzę śnieżną, niejedną sesję w trakcie wielkiej powo-
dzi, a wreszcie dzięki niemu odkryłem „piorunowce”, czyli zamierające 
śródpolne dęby.

 W  tej drobnej, niepozornej postaci krył się wielki pasjonat, wszę-
dobylski, znany i ceniony w wąskich kręgach miłośników przyrody 
i fotografii, dla wielu z nich stanowił autorytet. Dla przykładu podam 
taką historyjkę, jaka mi się przydarzyła. Byliśmy już trochę zżyci, kiedy 
na jednym z wernisaży w Galerii Miejskiej w Mosinie jak zwykle wy-
mienialiśmy uwagi. – A wiesz – mówi – wyszła książka o dębach kolegi 
J. Korpala i co się okazało, Janusz, po zapoznaniu się z albumem zarzą-
dził wycofanie nakładu i  jego likwidację, tak był zniesmaczony pozio-
mem edytorskim, to może kiedyś być poszukiwana publikacja, właśnie 
z tego powodu. Pojedź do Poznania, przy Zamku, tak z boku, od ulicy 
Kościuszki, tam jest (już nie pamiętam co) i można tam ją wycyganić, 
a w każdym razie mi się udało.

Zabrałem ze sobą swoją statuetkę dębu rogalińskiego i pojechałem. 
W sekretariacie pani na przedstawioną przeze mnie prośbę o tę książ-
kę zrobiła wielkie oczy, twierdząc, że nie wie o czym ja mówię, no to 
wyjmuję moją statuetkę, tłumacząc, że mnie temat bardzo interesuje 
od dawna, nawet specjalnie nie zauważyła, co jej ustawiłem na biurku. 
No więc zagajam, jak umiem najlepiej i wyciągam ostatni argument, 
że właściwie jestem z Mosiny i przysłał mnie tu mój przyjaciel Zyguś 
Pniewski. Na co pani wreszcie, lekko się uśmiechając wstała i weszła 
do pokoju szefa. Po chwili wyszli razem, a szef trzymał w ręce pożąda-
ny przeze mnie album „Dęby rogalińskie” i mówi tajemniczym głosem: 
Wie pan, cały nakład został już wycofany, niech pan go schowa i zacho-
wa tylko dla siebie, nic nie wolno z niego publikować. Taka przestroga, 
gdyby to się wydało. Teraz po kilku latach, zaglądam do tego albumu, 

wszystkie zdjęcia są czarno-białe, co zawsze tworzy inny rodzaj kreacji 
artystycznej i wzmacnia dramat tych drzew. Wypadło z niego zdjęcie 
Zygusia jako zakładka, jest to jedno z jego legendarnych „Wyczółkow-
skich” ujęć, zima, te trzy dęby - Lech, Czech i Rus. A na odwrocie dedy-
kacja: „Szanownemu Państwu D. R. Czeskim z miłym pozdrowieniem, 
Z. Pniewski, Mosina, 17.03.1999. – Rogalin, 1959 rok”.

 Roman Czeski

Dąb w Rogalinie zimową porą.

lwy. Kości były z  resztkami starego mięsa, 
wykładane w  hodowli żab powodowały, 
że zlatywały się do nich muchy, które z ko-
lei wabiły żaby. Widok profesora na zmianę 
z  Zygmuntem noszących wiadra cuchną-
cych kości był zabawny, ale tak wyglądały 
wówczas prace badawcze. Podobnie było 
z  myciem akwariów, które każdego dnia 
trzeba było czyścić - a było ich kilkadziesiąt. 
To była naprawdę ciężka, mozolna praca. 

M.M.: Jak Pan myśli, z czego wynikał feno-
men osoby Zygmunta Pniewskiego? Z jego 
niesamowitego talentu, ciekawości świata 
czy jeszcze czegoś innego? 

K.K.: Zygmunt był przede wszystkim pozy-
tywnie nastawiony do ludzi i świata. Nie był 
człowiekiem konfliktowym, sam nigdy nie 
doprowadzał do sprzeczek, był cierpliwy. 
W otoczeniu był bardzo lubiany, umiał opo-
wiadać w  taki sposób, że wzbudzał duże 
zainteresowanie i gromadził szerokie grono 
słuchaczy. Myślę, że fenomen jego osoby 
wynikał z  ciekawości życia i  poznawania 
stale nowych rzeczy. Lubił zjawiska nietu-
zinkowe, interesowało go wszystko wokół, 
a kiedy już czymś się zafascynował, zgłębiał 
temat bez opamiętania :) 

Na koniec wspomnę moją ulubioną potra-
wę, która niezmiennie kojarzy mi się z osobą 

Zygmunta: placek drożdżowy z  kruszonką, 
zrobiony na dużej blasze, lekko posmaro-
wany i… obłożony kiełbasą. To dziwne ze-
stawienie wzięło się stąd, że kiedyś, po po-
wrocie z  pracy, po południu w  Mosinie nie 
można było już kupić chleba. Żona Zygmun-
ta piekła więc placek, który zastępował chleb 
i takie “kanapki” z kiełbasą Zygmunt przyno-
sił w  poniedziałek do pracy. Wymienialiśmy 
się wtedy jedzeniem - do dziś pamiętam ten 
smak i nie da się go niczym zastąpić. 

 Marta Mrowińska
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Przez Krosna ku Mosinie

Nie byłoby Krosinka bez Krosna i to właśnie Krosno pierwsze zapisało 
się na kartach historii, bo już w 1241 roku. W późniejszym czasie na-
zwa ta była zapisywana w następujący sposób: 1292 r. Crosna, 1315 
r. Crostna, 1418 r. Crosna i w 1580-81 r. Krossna. Tak podaje w swoim 
dziele pt. „Badania Nazw Topograficznych Dzisiejszej Archidyecezyi 
Poznańskiej” z  1916 roku, ksiądz Stanisław Kozierowski (1874-1949), 
ówczesny proboszcz Skórzewa, ale również profesor i współzałożyciel 
Uniwersytetu Poznańskiego. Jego naukowy wkład w postęp i rozwój 
badań onomastycznych jest znaczący. Za ich sprawą wiele z polskich 
miejscowości, znajdujących się jeszcze przed drugą wojną światową 
na terenach będących pod panowaniem niemieckim, odzyskały swo-
je oryginalne imiona, czyli nazwy. Proces ten miał wówczas funda-
mentalne znaczenie, aby na „Ziemiach Odzyskanych” uświadomić jej 
nowym mieszkańcom ich dziedziczne prawo do tych ziem. Prawo do 
ziemi ojców, które przemocą zostało im w przeszłości odebrane.

Innym źródłem na temat nazw miejscowości znajdujących się na tere-
nie i w okolicy Wielkopolskiego Parku Narodowego, skądinąd dobrze 
już znanym czytelnikom niniejszej serii, jest artykuł pani Agnieszki Kry-
gier zamieszczony w czasopiśmie Morena. Dowiadujemy się z niego, 
że Krosinko „..założone zostało w roku 1741 na obszarze dawnego lasu. 
Była to osada na prawie olęderskim, usytuowana w  pobliżu Krosna, 
stąd nazywano ją Krosińskimi Olędrami”. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości Krosińskie Olędry przemianowano na Krosinko.

Tak pokrótce przedstawia się historia tych wsi, choć nadal nie wyjaśnia 
ona znaczenia ich nazw. W  celu odkrycia ich znaczenia, posłużymy 
się naukowymi świadectwami dwóch duchownych. Jeden z  nich to 
wspomniany już wcześniej Ks. Stanisław Kozierowski, drugi to Ks. Zyg-
munt Cieplucha (1882-1950), historyk-amator, regionalista nazywany 
kościańskim Gallem Anonimem. Wiadomo, że obaj księża znali się oso-
biście. Ksiądz profesor Stanisław Kozierowski zachęcał swojego kole-
gę, choć amatora, do podejmowania naukowego wysiłku. W powsta-
łym w wyniku tych zachęt opracowaniu, dokonał później naukowych 
korekt. Spisane wyniki swoich prac Ks. Zygmunt Cieplucha opatrzył 
tytułem „Z Przeszłości Ziemi Kościańskiej”. Wyjątkowość tej pracy zdaje 
się tkwić w jej szczegółowości. Autor uchwycił w niej detale, które dla 
profesjonalnego badacza, patrzącego na nie z wysokości swojej kate-
dry, zdają się być mało istotne. Te jednak skrzętnie zebrane drobiny 
mogą posłużyć do ułożenia większego obrazu przedstawiającego hi-
storyczny pejzaż. Dostrzeżemy na nim chłopów, wykonujących swoje 
dawno już zanikłe profesje. Poznamy nazwiska ich panów, właścicieli 
ziemskich i  jednostki miar, którymi odmierzali oni swoje bogactwa. 
Zajrzymy do zagrody i do folwarku, i zwiedzimy niemal wszystkie sio-
ła i przysiółki ziemi kościańskiej. Skarb to nie lichy, a dla nas szczęście 
ogromne, że umieścił w nim ksiądz dobrodziej naszą Mosinę i Krosno. 
Fakt zaliczenia tych miejscowości do ziemi kościańskiej świadczy o ich 
wspólnym kulturowym dziedzictwie i przynależności do jednej wspól-
noty o charakterze regionalnym.

Co zatem znaczy nazwa Krosno? Prostej odpowiedzi na to pytanie 
udziela nam Ks. Stanisław Kozierowski pisząc tak: „Pierwotna postać 
*Chrostna od wyrazu chrost, chróst, stsłow. (starosłowiański) chvrastŭ...”

Wyjaśnienie choć proste to dla wielu pewnie zaskakujące. Czy na 
pewno należy wiązać nazwę Krosna z chrustem? Wątpliwości może 
budzić ortograficzny zgrzyt, podpowiadający, że chróst i chrust to 
nie to samo słowo. Rozwiewają się one po sprawdzeniu co kryje 
się pod tym hasłem w słownikach etymologicznych. W najstarszym 

„Słowniku etymologicznym języka polskiego” (Kraków 1927) Alek-
sandra Brücknera, autor wyjaśnia w  nim znaczenie słowa chróst 
stosując nieobowiązujące współcześnie zasady ortografii. Co zna-
czyło słowo chróst/chrust wyjaśnia nam autor nowszego słownika 
(Warszawa 2000) Andrzej Bańkowski:

„Chrust 1936, chróst 'suche trzeszczące (przy pękaniu pod nogami, 
łamaniu) gałęzie', wtórnie też 'krzak', zwłaszcza pl chrósty o lichych za-
roślach (wyrosłych na porębie albo odłogu)”

Wątpliwości mieć już nie możemy co do tego, że dzisiejszy chrust to 
dawniej chróst. W słownikach znaleźliśmy potwierdzenie odnoszące 
się do warstwy językowej. Rozpatrzmy jeszcze dwie inne warstwy; 
kulturową i topograficzną. Tą pierwszą bez wątpienia najlepiej wyłoży 
nam Ks. Zygmunt Cieplucha w spisanej przez siebie przeszłości ziemi 
kościańskiej. W  części poświęconej łąkom i  borom czytamy „Różne 
chrósty, laski i obrośla bywały też na skrajach pól. Uprawę ziemi roz-
szerzano właśnie dzięki wygładzaniu tych zarośli, mniej zaś przez trze-
bienie zwartych borów, choć niewątpliwie z  biegiem wieków okro-
jono i obszczypano stare bory. W każdym razie w wieku XV kmiecie 
wkupywali i wkradali się w bory tam, gdzie dziś drzewo kupują (np. na 
Luboszu, Krosnach i Krajkowie)...”

W części poświęconej opisowi Mosiny czytamy, iż „Kazimierz Radomic-
ki r.1647 oskarżył kmieci z Jasienia, że wywieźli mu z borów krosień-
skich każdy po 2000 wozów drzewa!”.

Z  powyższych wzmianek dowiadujemy się, że w  XV wieku tereny 
dzisiejszego Krosna porastał bór, który prawdopodobnie wyrósł na 
wcześniejszych chrostach, czyli terenach porośniętych krzakami. Przy-
puszczenie to wynika z  faktu, iż nazwa Krosna ma starszy rodowód, 
gdyż pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1241 roku. Widać po tym, 
że zasiedlanie tych terenów w przeszłości odbywało się ze zmienną in-
tensywnością. Obecnie w Krośnie i Krosinku próżno szukać większych 
skupisk zarośli, nie wspominając już o borach.

Spójrzmy jeszcze na ostatnią z warstw: topograficzną. W sąsiedztwie 
Krosna i Krosinka znajdujemy takie miejscowości jak Borkowice i No-
winki. One również potwierdzają ich leśną przeszłość. Co do nazwy 
Borkowic sprawa jest oczywista. Musiała być to niegdyś osada położo-
na w środku boru. Jeśli zaś chodzi o Nowinki trudno tu nie dopatrzeć 
się skojarzenia z nowiną i nowizną, czyli terenem zagospodarowanym 
rolniczo po raz pierwszy, lub po długotrwałej przerwie np. po wykar-
czowaniu. Na tym tle ciekawie przedstawia się również nazwa części 

Tym razem zastanowimy się nad tym, jaka wiedza na temat przeszłości zawarta jest w nazwach 
Krosna i Krosinka. Czy o nadaniu tym osadom tak brzmiących nazw zdecydowała profesja, którą 
zajmowali się dawniej ich mieszkańcy, czy też zdecydowały o tym względy natury topograficznej? 
Czy profesją tą mogło być tkactwo i z uwagi na podstawowe narzędzie służące do tkania zwane 
krosnem, tak przyjęło się je nazywać? Kiedy znajdziemy już odpowiedzi na te pytania, wrócimy na 
koniec do Mosiny, z której to rozpoczęliśmy naszą wyprawę.

Zachód słońca nad Kanałem Mosińskim
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Dymaczewa Starego położona w widłach Samicy Stęszewskiej i Kana-
łu Mosińskiego, zwana Kierzkami, a pochodząca od słowa kierz czyli 
krzak (A. Bańkowski).

Wszystkie opisane powyżej warstwy; językowa, kulturowa i  topo-
graficzna, charakteryzuje zadziwiająca zgodność, która zdaje się jed-
noznacznie utwierdzać nas w  przekonaniu, że wyjaśnienie kwestii 
znaczenia nazwy Krosna, przedstawione przez Ks. Stanisława Kozie-
rowskiego jest jak najbardziej słuszne.

Pozostaje nam zakończyć naszą wyprawę w miejscu, w którym miała 
ona swój początek, czyli w Mosinie. Trafimy do niej bez problemu 
podążając wzdłuż biegu dzisiejszego Kanału Mosińskiego, a  daw-
niejszej rzeki Mosinki. To właśnie tej rzece miasto zawdzięcza swo-
ja nazwę. Należy pamiętać o tym, że to właśnie rzeki w przeszłości 
wskazywały wędrowcom kierunek. Nawet jeśli nie były one spławne 
to pełniły funkcję podobną co dzisiejsze drogi, gdyż prowadziły one 
do określonego celu. Tym celem mogła być, i prawdopodobnie była, 
przeprawa przez największą rzekę Wielkopolski - Wartę. Bardzo po-
dobna pod wieloma względami do Mosinki jest rzeka Moszczenica 
znajdująca się w  województwie łódzkim, będąca dopływem Bzu-
ry. Zwana była dawniej Moszczanką od staropolskiego mościć. Jej 
przebieg niemal całkowicie pokrywa się z przebiegiem drogi woje-
wódzkiej nr 702 prowadzącej z Łodzi do Kutna. W miejscu, w którym 
rzeka łączy swój bieg z większą rzeką Bzurą, znajdują się dwa mosty, 
jeden w ciągu DW 702, drugi zlokalizowany tuż obok, most autostra-
dy A1. Fakt ten świadczy o dużym znaczeniu komunikacyjnym tego 

miejsca, do którego drogę w przeszłości wskazywała jedynie rzeka 
o podobnie brzmiącej nazwie co Mosinka. Nie jest to nic nadzwy-
czajnego, że przebieg starych szlaków pokrywa się z  przebiegiem 
dzisiejszych dróg i  autostrad. Prawdę tę potwierdza lokalizowanie 
mostów w miejscach, gdzie w przeszłości funkcjonowały przeprawy 
promowe. Znajdowały się one w tych miejscach dlatego, że przyro-
da stworzyła ku temu najlepsze tam warunki. Z  tego też powodu, 
podczas budowy nowych dróg archeolodzy dokonują tak wielu od-
kryć. W świetle powyższych wyjaśnień wystarczy rzut oka na mapę 
Gminy Mosina aby zauważyć, że droga wojewódzka nr 431 łącząca 
węzeł komunikacyjny we Wronczynie (S5 i DK32) z mostem w Roga-
linku, wykazuje tak duże podobieństwo, że ich linie, choć względem 
siebie nieco przesunięte, są w  zasadzie identyczne. Ludzką rzeczą 
jest nadawanie drogom nazw. Współcześnie droga, która prowadzi 
do mostu nazywana jest ulicą Mostową. Ulica o takiej nazwie znaj-
dziemy również w Mosinie, w Rogalinku oraz w Poznaniu i w wielu 
innych polskich miastach. Wszystkie one prowadzą do mostu.

Mosina zatem wcale nie od mchu pochodzi. Potwierdzenie tych słów 
możemy znaleźć w  książce Zbigniewa Baniaka „Najstarsza warstwa 
nazewnicza na ziemiach polskich”. Autor zaliczył Mosinę do zasobu 
najstarszego nazewnictwa ziem polskich. O samej natomiast Mosinie 
napisał tak:

„Nazwa podejrzewana o  pochodzenie przedsłowiańskie przez Udolpha 
(1981b, 86; por. też Borek 1983, 341) zestawiana z Maas (Moza, antyczne 
Mosa z dopływem Mosel : Mozela). Etymologia niezbyt jasna, ze wzglę-
du na wokalizm nie można chyba łączyć z ie. określeniem ‘mchu’ *mus-. 
Zestawienie to (w  aspekcie czysto onimicznym) wydaje się w  każdym 
razie lepsze niż etymologia Rymuta (1987, 154, por. też Zierhofferowa & 
Zierhoffer 1987, 97–9). Próba ta zakłada stare *Moszyna < *M Ъšina (do 
*mЪchЪ), ale dostrzegamy tu aż cztery trudności formalne. W rekonstruk-
cie takim jer nie powinien ulegać wokalizacji; jeśli już, to w -e- (przypadki 
wokalizacji w  -o-, głównie w  sąsiedztwie wargowych, są skrajnie rzad-
kie). Dalej, niejasny zanik -sz-, rzekomo zastąpionego w niemazurzących 
gwarach przez -s-, co jednocześnie pociągnęło za sobą wymianę -y- na -i-. 
Trudności powyższe są tak poważne, że w zasadzie próby tej można 
nie traktować serio.”

Niech szanowny czytelnik wybaczy ten karkołomny cytat, lecz przy-
toczenie jego było konieczne, gdyż wynika z niego dobitnie, że wy-
wodzenie Mosiny od mchu jest niemal żartem. Ktoś może powiedzieć, 
że to mało istotna sprawa czy Mosina od mchu czy od moszczenia 
pochodzi. Czy aby na pewno? Czy poprawne rozumienie znaczenia 
nazwy miast jest bez znaczenia? Otóż nie. Ma ono znaczenie ogromne 
zwłaszcza dla jego obecnych mieszkańców jak i przyszłych. Wiedział 
o tym doskonale Ks. St. Kozierowski, który poświęcił się naukowo dla 
ratowania pamięci o pochodzeniu dawnych nazw miast i wsi. Wiedzieli 
o tym też zaborcy i okupanci zmieniający nazwy na niemieckie. Kiedy 
przestajemy rozumieć znaczenie nazwy przedmiotu, robi się on wtedy 
dla nas obcy i niezrozumiały. Nie wiemy do czego służył, a za właścicie-
la uznajemy tego, który nadał mu nazwę. Dlatego też, przywrócenie 
znaczenia Mosinie to nie tylko kwestia wiedzy i świadomości, ale rów-
nież nasz patriotyczny obowiązek.

Podczas tej onomastycznej wyprawy, która właśnie dotarła do celu, 
zapoznaliśmy się z  licznymi nazwami, których pochodzenie okazało 
się niejednokrotnie przedhistoryczne. Oznacza to, że wkroczyły one na 
arenę historyczną dobrze ukształtowane w  czasach wcześniejszych. 
Często ich zapis daleki był od poprawności skąd dochodziło do utraty 
ich znaczenia. Nazwy te nadali nasi przodkowie zasiedlający te ziemie 
w  czasach zwanych pradziejami. Pozostałością po nich jest nasz oj-
czysty język, który trzeba pamiętać, że przebył długą drogę ewolucji. 
Pozostawili oni również po sobie wiele materialnych śladów, które od-
najduje i bada archeologia. Właśnie o nich będziemy mówili w kolejnej 
części niniejszej serii, bo choć ta wyprawa się zakończyła, to podróż 
w pradzieje nadal trwa.

 Tomasz Kaczmarek
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FOTOWOLTAIKA

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM

KOSZOWYM

WYCINKA DRZEW

ZRĘBKOWANIE
GAŁĘZI

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

interaktywna szkoła językowa

zapisy również online:
www.kiwischool.pl
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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
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Sklep Miś 
Krosno ul. Nektarowa 1
(Galeria Familijna)
Czynne: pn. -sob. 9-19

Sklep Miś 
Mosina ul. Niezłomnych 3
(Galeria Mosinova)
Czynne: pn.-pt. 10 -19, sob. 10-17

W ofercie:
 zabawki  upominki  art. szkolne i biurowe

Ochłoda
w upalne dni

ZNAJDŹ NAS

ul. Mickiewicza 9, 63-100 Śrem
ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem

SKLEPY FIRMOWE, W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ
PEŁEN ASORTYMENT NASZYCH PRODUKTÓW

www.osm-srem.pl
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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)
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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

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
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Naprawy blacharskie

Remonty silników

Naprawy aut współczesnych

Kompleksowe odbudowy 

Mechanika

Auto klimatyzacja

Renowacja i naprawa
aut zabytkowych i współczesnych

Rynkowa 103, 62-081 Przeźmierowo 
e-mail: info@robimyklasyki.pl 
Auto Serwis - tel. 728 668 833

Renowacja pojazdów: - tel. 698 167 000

Nasz warsztat to idealne 
miejsce, gdzie w sposób 

kompleksowy odnowisz swój 
samochód niezależnie od 
stanu, w jakim go do nas 

przyprowadzisz. Nasze usługi 
dla wszystkich klientów 

sprowadzają się do naszej pasji 
— renowacji samochodów 

zabytkowych!

znajdź nas:

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

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

Poznań & Warszawa

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

Tanie, przestronne, słoneczne mieszkanie do 
własnej aranżacji 71,5m2 wraz z piwnicą, 

3 pokoje, balkon, 2 piętro.

Bliskie sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, liczne jeziora i tereny rekreacyjne. 

Zamieszkaj w cichej i spokojnej okolicy 
z dala od miejskiego zgiełku.

Krosno k. Mosiny

Cena 410 000 zł
Tel. 533-241-000
www.ecoproperty.pl

NA SPRZEDAŻ

PRZEWÓZ OSÓB

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

(P
01

1)

* Sprzedaż części zamiennych do sprzętu 
gospodarstwa domowego: pralek, zmywarek, 
kuchenek, drobnego sprzętu AGD, itd.

* Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych

Zapraszamy
pn.-pt. 10-17

sob. 10-13

FHU ELGO
tel. 790 503 710

Mosina
ul. Kościelna KUPIĘ

- meble

- zegary i zegarki (również części)

- srebra, platery

- porcelanę

- aparaty fotogra�czne

- biżuterię (broszki, kolczyki, pierścionki)

- monety (pojedyncze oraz całe kolekcje)

- banknoty

- fotogra�e (wojskowe)

- militaria (części mundurów, 
bagnety, szable)

- odznaczenia, medale

- przedwojenne pocztówki

tel. 502 020 929
Dojazd do domu klienta bezpłatny

Kupię za gotówkę 
stare przedmioty:

- więźby dachowe
- palety przemysłowe
- kantówki, deski
- tarcica obrzynana i nieobrzynana
- tarcica suszona
- łaty, kontrłaty
- impregnacja
- struganie - heblowanie
- obróbka fitosanitarna IPPC

Sulejewo 24, 63-112 Brodnica 
(powiat śremski)

e-mail: biuro@tartak-sulejewo.pl

Tel. +48 612 823 611

TRAK SULEJEWO
TARTAK
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)
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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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ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

OD MARC A DO WR ZEŚNIA
Z APR A SZ AMY RÓWNIEŻ

W NIEDZIELE W GODZ. 10-14

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888

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

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

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

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery

Żaluzje, Verticale, 
Plisy, Roletki materiałowe

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS ZAŁATWIMY WSZYSTKO ZA CIEBIE

793 395 290
Mosina, ul. Czereśniowa 27

www.cnpcars.pl

cnp.cars.biuro@gmail.com

MIAŁEŚ WYPADEK?, KTOŚ USZKODZIŁ CI SAMOCHÓD?
KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA SZKÓD POWYPADKOWYCH

NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE
 BLACHARSTWO
  LAKIERNICTWO
   MECHANIKA
    POMOC DROGOWA
     FORMALNOŚCI ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM SZKODY
      WSZYSTKIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE
       AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY
        GWARANCJA NA WYKONANIE USŁUGI
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