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SESJA RM W MOSINIE

Budżet tak naprawdę pokazuje stan obecny,
w mniejszym stopniu natomiast pokazuje przyszłość
W

przedostatni dzień grudnia Rada
Miejska w Mosinie uchwaliła budżet na rok 2016.
Uchwałę budżetową poprzedziła dyskusja i głosowanie w sprawie wydatków
(inwestycji), które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2015 oraz uchwalenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mosina na lata 2016 – 2020.
Projekt prognozy został przedstawiany
(zgodnie z przepisami - do 15 listopada)
wraz z projektem budżetu na 2016 rok
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. RIO
wydała pozytywną opinię nt. obu projektów, którą odczytała Maria Borowiak
– skarbnik Gminy.
Jeszcze przed podjęciem uchwały
w sprawie prognozy omówiono budżet
na nowy rok.
Pani skarbnik przedstawiła założenia
projektu budżetu. Zaplanowano w nim
dochody w wys. 92.856.339 zł i wydatki na 92.158.135 zł. Omówiła też poszczególne składniki obu tych pozycji.
Nadwyżkę budżetową w wys. 698.204 zł
Gmina przeznaczy na spłatę zobowiązań
i odsetek od kredytów.
- Po dwumiesięcznym obradowaniu
nasza komisja zgłosiła 21 wniosków.
Wszystkie wnioski zostały uwzględnione
przez burmistrza i wniesione do budżetu
jako autopoprawki. To dobrze rokuje na
pracę w 2016 roku, powiedziała radna
Wiesława Mania, przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów, informując jednocześnie, że jej komisja zaopiniowała budżet pozytywnie. Podobnie pozytywne
opinie wydały pozostałe komisje Rady.
Kolejny podpunkt porządku obrad dotyczący budżetu przewidywał składanie
wniosków przez radnych. W tym roku
(w przeciwieństwie do lat minionych)
żadnych wniosków do projektu budżetu
radni nie złożyli. W dyskusji podkreślili
później, że po to są prace w komisjach,
aby na nich wypracowywać określone
stanowiska i przekładać na wnioski.

Nie wiem, w jakim kierunku ma się
rozwijać gmina - dyskusja radnych
Najbardziej szczegółowo omówił budżet radny Andrzej Raźny:
- Jest to pierwszy autorski projekt nowych włodarzy. Analiza przekrojowa
budżetu w aspekcie rzeczowym i finan-

sowym nie wskazuje, jaki pomysł mają
władze na rozwój gminy, co było zapowiedziane w kampanii wyborczej.
Tak do końca nie wiem, w jakim kierunku gmina ma się rozwijać. Ma być intensywna rozbudowa mieszkaniowa, czy
to będzie zrównoważony rozwój gminy?
Na pewno priorytetem nie jest edukacja,
bowiem na inwestycje szkolne zaplanowano 916 tys. zł, a istnieje bardzo pilna
potrzeba rozbudowy dwóch szkół w Czapurach i Krosinku z uwagi na intensywny
rozwój budownictwa mieszkaniowego,
który to rozwój zwiększa gwałtownie
ilość uczniów w tych szkołach.
Budżet 2016 roku rezerwuje kwotę
1.700.000 zł na wykup nieruchomości
kilkuhektarowej spółki POZBET (zlokalizowanej przy ulicy Pożegowskiej, przyp.
red.).
Czy to dobrze przemyślana inwestycja
i realna do przeprowadzenia w tym roku?
Ma ona służyć budowie małej obwodnicy tzw. Czerwonki (łączącej Szosę Poznańską - droga wojewódzka z Poznania
z drogą na Stęszew - obok skrzyżowania
Lidl, Tesko, przyp. red.). Idea tej obwodnicy jest słuszna, jednak suma nakładów
z planowanym wykupem całego terenu POZBET na czele, to wielomilionowe
wydatki. Poniesiono już znaczne koszty
z tytułu zamiany działek z innymi atrakcyjnymi terenami pod przyszłą budowę.
Zakup terenu przemysłowego (nie zapla-

nowano moim zdaniem w projekcie konieczności zapłaty podatku VAT od transakcji, co zwiększy koszt inwestycji o 23
procent), to konieczność poniesienia bardzo dużych nakładów na rekultywację
terenu i obiektów tam się znajdujących.
Do przebiegu trasy obwodnicy potrzebna jest tylko niewielka część gruntów,
a resztę trzeba zagospodarować, co rodzi
dodatkowe koszty.
Kolejnym takim przyszłościowym planem jest rezerwacja środków- 200 tys.
złotych zaplanowanych na kładkę przez
kanał na ul. Łaziennej (z partycypacją innych podmiotów), która to inwestycja nie
jest poparta żadnymi deklaracjami tych
podmiotów.
Jako gmina zatem blokujemy w budżecie duże środki, których realność wydatkowania nie jest w tym roku wysoka.
Ryzyko jest takie, że może się okazać pod
koniec roku, że te inwestycje nie zostaną
zrealizowane i trudno będzie potem realnie wykorzystać te środki na potrzebne
inwestycje, chociażby w sektorze oświaty. Projekty inwestycyjne bowiem w sferze przygotowawczej (plany, projekty,
decyzje, przetargi publiczne) wymagają
wielomiesięcznych działań, na które już
nie będzie w drugiej połowie roku czasu.
Chciałbym jeszcze powiedzieć o zbyt
szerokich planach projektowych, czyli procedujemy wiele zadań, ale tak na
dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie tych

wydarzenia

4
wielu zadań wykonać, które zaczynamy,
i nie będziemy tych planów mogli formalnie wdrożyć w ciągu pięciu a nawet dziesięciu lat budżetowych. Podam przykład
chociażby kompleksowego projektu, który ma być procedowany, a dotyczący odwodnienia osiedla Nowe Krosno (i część
Krosna). Przypominam, że koszt realizacji
całej koncepcji szacowany jest na 14 mln
złotych w tym wykonanie samego zbiornika dla gromadzenia wody deszczowej
to połowa z tych kosztów, a druga połowa to kanalizacja deszczowa osiedla.
W tej koncepcji realność wykonania to
dziesięciolecia, bowiem koszt tej inwestycji odpowiada kwocie rocznych środków na inwestycje gminy.
Mówię to zwłaszcza w kontekście roku
2017 i następnych lat, które to lata mogą
przynieść duże zmniejszenie zdolności
inwestycyjnych gminy przez spadek przychodów z tytułu udziału w podatku PIT, i
które to zmniejszenie będzie konsekwencją zwiększenia kwoty wolnej od podatku.
Informator Mosiński dwa razy droższy
- Obiekcje budzić może planowanie
zwiększenia zatrudnienia w urzędzie
o trzy kolejne etaty. Wcześniej wskazywano na lepsze wykorzystanie zasobów,
w tym potencjału ludzkiego. Dodatkowe zatrudnienie to dodatkowe wydatki.
W aspekcie roztropności wydatkowej
pragnę poruszyć sprawę kosztów wydawania Informatora Mosińskiego. Koszt
ten został zaplanowany w roku 2016 na
147.800 zł. Moim zdaniem rzeczywisty
koszt pisma przekracza grubo 200 tys. zł,
bowiem w urzędzie gminy są zatrudnione osoby przygotowujące wydanie informatora. A to są koszty pracownicze. Powiem tylko informacyjnie, że poprzednia
gazeta Merkuriusz Mosiński była wydawana w formacie 30 do 40 stron w 6000
egzemplarzy (może nie w takiej jak obecne kolorowej szacie graficznej), ale ona
kosztowała rocznie Gminę ok. 100 tys. zł.
I to były wszystkie koszty łącznie z dystrybucją. Urząd nie zatrudniał osoby, która
by się tym zajmowała. Sami pracownicy nieodpłatnie pisali artykuły, a składu
i opracowania dokonywała firma graficzna w ramach kwoty 100 tys. zł. W tej chwili koszty są dwa razy większe.
Szkoda, że tak bez walki oddano
budynek przychodni na ul. Dworcowej
- Kolejną istotną kwestią, mówił dalej radny A. Raźny - jest nadal brak efektywnego rozwiązania spraw związanych
z budynkiem przychodni. Szkoda bowiem
moim zdaniem, że tak bez walki oddano

ten budynek i jest koncepcja, żeby stworzyć w nim drugi budynek urzędu Gminy. Poprzednia władza odpowiada za ten
stan, ale nowa nie uczyniła nic (w ramach
hasła rozwiązywania a nie tworzenia problemów), aby budynek ten nadal służył
temu, do czego został stworzony, czyli do
pełnienia funkcji ośrodka zdrowia. Efektem
tego zamieszania, moim zdaniem, jest pogorszenie jakości podstawowych usług
medycznych poprzez utrudnienie dostępu do wielu dotychczas darmowych wizyt
specjalistycznych (ginekologia, onkologia,
urologia). Myślę, że warto by było przezwyciężać problemy, żeby ten budynek służył
celowi, dla którego powstał.
Kończąc chciałbym powiedzieć, że
może warto byłoby przeprowadzić jednak
konsultacje społeczne w sprawie budowy
pływalni. Czy mieszkańcy uważają tą inwestycję rzeczywiście za priorytetową?
To był pierwszy głos w dyskusji.

Czapury uwierają gminę
jak kamieńw bucie
Następnie wystąpiła radna Wiesława
Mania:
Zacznę od tego, że nie zgadzam się
z tym, że znacznie pogorszył się poziom
usług medycznych. Dzięki spółkom, które powstały, konkurencji i rywalizacji powstał zdrowy układ, właściwie nie czekamy w kolejkach, możemy rejestrować się
telefonicznie, mamy większy dostęp do
specjalistów. Twierdzę, że poziom usług
się nie obniżył i nie było to zasługą ani
poprzedniej władzy, ani tej. Jak by nie
spojrzeć wyszło to chyba nam mieszkańcom na dobre.
Michał Kleiber z kolei uznał, że budżet
na 2016 rok to budżet obywatelski. Podkreślił, że zakładanie rozwoju z dochodów z PIT jest ryzykowne.
- Jeśli chodzi o problem szkolnictwa,
mówił radny, osobiście nie jestem pozytywnie nastawiony do rozbudowy szkoły
w Krosinku, ale jeśli będzie zmiana okręgów i część dzieci z okolic Krosna i Dymaczewa zostanie skierowana do szkoły
w Krosinku - to tak, jestem za. Co do
szkoły w Czapurach, zaręczam, że długo
w komisjach na ten temat rozmawialiśmy. Jestem jak najbardziej za tym, żeby
ta szkoła powstała. Czapury uwierają
gminę jak kamień w bucie, ale i tak jestem za budową szkół, bo chodzi o dzieci.
Radny Kleiber podkreślił, że ludzie, którzy nabywają w Czapurach mieszkania
po odpowiednio niższej cenie, nie mogą
jednak wymagać realizacji wszystkich
udogodnień od Gminy kosztem reszty
społeczeństwa.

Radny Roman Kolankiewiecz wyraził
opinię, że też nie widzi w tym budżecie
perspektywy rozwoju.
- Mam obawy, że te optymistyczne
założenia się nie spełnią, a mamy w perspektywie m.in. budowę basenu, wielomilionową.
Marian Jabłoński powiedział:
Bardzo ciekawa opinia pana Raźnego,
z wieloma punktami się zgadzam. Byłaby
o tyle ciekawsza, gdyby została poprzedzona opinią o tym, co zrobiono w latach
2002 – 2014. Ale na to nie mamy czasu.
Chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy,
o której pan Raźny wspomniał, mianowicie o ekspansji budownictwa mieszkaniowego. Za próby przeciwstawiania się
tej polityce pani przewodnicząca Kaptur
chodzi po sądach, w głęboko pojętym
interesie społecznym. To tak na marginesie. Oczywiście opozycja wiele razy o tym
mówiła. Ja też uważam i oceniam ten
projekt jako budżet o charakterze desperackim. Ale burmistrzowie mają pewne
zobowiązania wyborcze. Nie było bilansu
otwarcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na inny
punkt budżetu:
- Mnie niepokoi w budżecie jedna rzecz
- to, że zaplanowaliśmy w nim dość wysoką kwotę ze sprzedaży mienia. Jest to aż
5.200.000 zł, kiedy w tym roku udało nam
się uzyskać niespełna 2 miliony zł.
Co do obwodnicy Czerwonka (odpowiadam radnemu Raźnemu) i zakupu POZBET -u, byliśmy zgodni w poprzednich
latach (opozycja, burmistrz i Rada), że to
jest sprawa, której Gmina nie może przegapić, że jeśli tego nie kupimy, to pewne
rozwiązania zostaną zablokowane. Wykupienie gruntów nie będzie stratą. Być
może Czerwonka nie rozwiąże wszystkich problemów, ale w jakimś sensie jest
to rozwiązanie, bo my nie mamy innych
możliwości załatwienia problemów komunikacyjnych przy wjeździe do Mosiny.

Budżet trochę rozmyty
Radny Dominik Michalak powiedział:
- Wspólna wizja rozwoju jest możliwa
nie tylko przy zaangażowaniu burmistrzów, ale też naszym, chodzi o kontakt
z mieszkańcem, dobry klimat. To przyciąga mieszkańców do współudziału w rządzeniu, możliwa jest dyskusja. Odnosząc
się do budżetu - jest on trochę rozmyty,
nie może być tak, że obietnice wyborcze
będą nad interesem całej gminy. Starajmy się angażować w to jak rozdzielimy
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pieniądze, ale starajmy się też zająć tematem promocji. Nie tylko turystycznej, ale
i gospodarczej, bo to się później przekłada na cyfry w budżecie. Po pół roku pracy
w komisji promocji twierdzę, że możemy
razem wypracować fajny produkt. Co my
dzisiaj możemy zaoferować inwestorowi?
W tej chwili nie dużo. A jak rozdzielić te
16 mln zł? Tak, żeby każdy był zadowolony.

Nie od razu Kraków zbudowano
Radny Łukasz Kasprowicz zauważył:
- Łatwo mówić o rozdrabnianiu się, kiedy macie w swoich okręgach wyborczych
wszystko - drogi, kanalizację, chodniki,
sale widowiskowe. Reszta niech grzęźnie
w błocie. Władza obecna stara się poruszać w tym, co zastała. Mosina nie może
stać się cudowną wizją, nie można sprawić, że wszystkim będzie się tu cudownie
żyło, powstaną autostrady, obwodnice,
szkoły. Musimy się skoncentrować jedynie na poprawie życia mieszkańców,
a dalekosiężny rozwój odłożyć i skupić się
na tym, co jest.
Arkadiusz Cebulski wypowiedział się za
budową basenu. Zwrócił uwagę na strefy
ochrony ujęcia wody i ograniczony przez
to rozwój gospodarczy.
- Do naszej gminy mogą przybywać
mieszkańcy, którzy zwrócą uwagę na to,
czy jest tu basen, skate park, siłownia
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itp. Jeżeli mają się tu wprowadzać nowi
mieszkańcy, musimy im coś dać. Chciałbym tutaj chodzić na basen, pograć
w piłkę czy tenisa, a nie jeździć do gminy
ościennej, gdzie to wszystko jest. Jestem
za tym, żeby basen powstał.
Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch pokrótce odpowiedział na wątpliwości radnych. Stwierdził, że budżet
tak naprawdę pokazuje stan obecny, w
mniejszym stopniu natomiast pokazuje
przyszłość.
- Co do budynku przychodni na Dworcowej, zgadzam się że poziom usług jest
taki sam, jeśli nie lepszy, mówił wiceburmistrz. - Zgodnie z oświadczeniami spółek medycznych na koniec 2016 r. będą
uruchomione dwa budynki z usługami
medycznymi, których będzie dużo więcej
niż było w starej przychodni.
Jeśli chodzi o pływalnię - konsultacje
się odbyły, konsultacje w postaci wyborów. Dlatego ośmielamy się proponować
budowę pływalni.
Na koniec przed głosowaniem uchwały
budżetowej burmistrz Jerzy Ryś podsumował rok 2015:
- Uważam, że ten budżet i jego kształt
jest taki, na jaki nas dzisiaj było stać. Jest
to wynik naszej wspólnej pracy. Były tu
dzisiaj różne wypowiedzi, chylę czoło,
bo uważam, że niesie to pewne przesła-

nie, które warto wziąć sobie do serca. Nie
mniej pracowaliście państwo wytrwale
– 25 sesji to nie jest lekka praca. Rzadko
która gmina może się pochwalić takim
osiągnięciem. Myśmy ten rok poświęcili na to, żeby wskazać kierunki rozwoju.
Dwadzieścia pięć spotkań na tej sali to
wyraz tego, że chcieliśmy te kierunki wypracowywać. Ale przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem potężnej pracy - wielowątkowej, jaką państwo
wykonaliście w komisjach. Wspólnie staraliśmy się zapanować nad problemami.
Dziękuję, za to, że dzięki państwa pracy
mieliśmy szansę czegoś się nauczyć.
Myślę, że uczymy się cały czas. Dziękuję młodym radnym, którzy zaszczepiają
w nas te idee, o które niejednokrotnie
przedstawiciele społeczeństwa w przeszłości walczyli. Warto walczyć o budżet
obywatelski. Myślę, że damy radę wykonać ten budżet, na pewno nie będzie to
łatwe. Przychodzi czas na zmiany, których
do tej pory nie braliśmy pod uwagę, na
inne spojrzenie w sprawie rozwoju naszej
gminy. Pan wiceburmistrz przedstawił
zapowiedź tego, jak dalej będziemy starali się działać. Celem jest dobro gminy
i mieszkańców, wszyscy składaliśmy taką
przysięgę, żeby to dobro zabezpieczyć.
Uchwalę budżetową radni przegłosowali 19 głosami „za” i jednym wstrzymującym się.
(red.)

Radni Puszczykowa apelują do PKP
P

rzy peronie nr 1 stacji Puszczykowo znajduje się zabytkowy
budynek dworca kolejowego z charakterystyczną wieżą zegarową, z przełomu XIX i XX wieku, w którym obecnie mieści się restauracja „Lokomotywa”. Od tego obiektu rozpoczął się rozwój i budowa miasta Puszczykowa. W 1983 roku budynek został wpisany do
rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Fasada od strony
peronu jest wizytówką miasta, a budynek jedną z największych
atrakcji turystycznych Puszczykowa. To zdania z apelu puszczykowskich radnych przesłanego do Janusza Błachuta, dyrektora modernizacji linii kolejowej Mosina-Luboń. W związku z przebudową linii
ma zostać podwyższony peron na stacji w Puszczykowie. Koncepcja
ta przyczyni się do zasłonięcia widoku na zabytkową fasadę budynku na tej stacji i zaburzy proporcje między niskim parterowym budynkiem a peronem.
Radni apelują więc o przesunięcie wysokiego peronu kilkadziesiąt metrów dalej, w stronę Poznania, tak, żeby nie
przysłaniał on zabytkowego budynku mieszczącego się na
stacji w Puszczykowie, i o pozostawienie dojścia do tego peronu na dzisiejszym poziomie. Domagają się też od PKP wyłożenia platformy takim samym materiałem, jakim jest wyłożona stacja kolejowa w Puszczykówku. Wnioskują również
o to, aby mała architektura na peronach w Puszczykowie i w Puszczykówku była zgodna z tą, która została ustawiona bezpośrednio
przy budynku wyremontowanego dworca w Puszczykówku. (jb)
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O pływalni mówi się w Mosinie od lat siedemdziesiątych
i trzeba ją w końcu wybudować
Minęło dziewięć pierwszych miesięcy obecnej kadencji. Czy przez ten czas
Gminie udało się podjąć jakieś istotne
działania?
- To był przede wszystkim czas na rozpoznanie tematów, które nurtują mieszkańców, mówił na jednej z sesji RM pod koniec
ub. roku Przemysław Mieloch, zastępca
burmistrza, odpowiadając na pytania radnych. - Od września wyjdziemy z konkretnymi propozycjami. Przede wszystkim
przygotowujemy się do budowy pływalni.
Ponadto myślimy o zmianie układu komunikacyjnego, czyli zwiększeniu ilości połączeń na terenie gminy, w tym uzupełnienie
o linię Krajkowo – Baranówko – Baranowo.
Będziemy też przystępowali do uchwalania planów miejscowych dla wytyczenia
działalności gospodarczej. W studiach są
określone takie obszary, tylko że nie ma
odpowiadających im konkretnych planów
miejscowych. Chcemy je wytyczyć, by móc
pozyskiwać inwestorów. To bardzo ważne,
gdyż pieniądze z tytułu podatków od nieruchomości są najbardziej pewnymi dochodami. Z innych spraw, w toku jest m.in.
kwestia ustaleń z Aquanetem związanych z
opłatami za wodę i rozbudową sieci wodociągowej. Nową inwestycją jest budowa kanalizacji na ulicach Konopnickiej i Orzeszkowej. Aquanet ma pokryć koszty związane z
tą inwestycją, a my obsługujemy ją w sensie
formalno-prawnym. Jak tylko proces umowy pomiędzy Gminą a Aquanetem zostanie
sfinalizowany, przystąpimy do ogłoszenia
przetargu, na który jest już przygotowana
dokumentacja. Zatem oczekiwana przez
mieszkańców tych rejonów inwestycja ma
szansę rozpocząć się pod koniec września.
I to są nowe tematy, bo oczywiście cały czas
realizujemy rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje.
Na jakim etapie jest obecnie inicjatywa
budowy pływalni - pytali radni.
- Mamy już wybraną lokalizację, która
została wytyczona pomiędzy ulicami Leszczyńską a Strzelecką. To liczący ponad 1 hektar obszar, w pobliżu którego znajduje się
lasek. Dzięki temu, że to duży obszar zamierzamy docelowo wybudować tam pływalnię
i strzelnicę. Chcemy również zagospodarować lasek i wytyczyć w nim ścieżki, ustawić ławeczki oraz lampy. Będzie to zatem
teren rekreacyjny, z którego w godzinach
przedpołudniowych będą mogli korzystać
uczniowie gminnych szkół, a po południu
wszyscy mieszkańcy. Obecnie tworzony

jest plan, który będzie zakładał przygotowanie dwóch wariantów koncepcyjnych
pływalni. Następnie wraz z fachowcami
obejrzymy kilka istniejących już obiektów
i po poznaniu uwarunkowań kosztowych
podejmiemy ostateczną decyzję, co do
kształtu inwestycji.
Będzie to pokaźna inwestycja. Czy gminę na nią stać - zastanawiali się radni.
- Myślę, że nie powinniśmy już odkładać
planów związanych z budową pływalni.
O tym projekcie mówi się w Mosinie od
lat siedemdziesiątych i trzeba go w końcu zrealizować. Nie będzie to inwestycja
o takim rozmachu jak w Kórniku, bo na taką
nas faktycznie nie stać. Planujemy budowę
25-metrowego basenu i kilka dodatkowych
atrakcji. Koszt realizacji projektu wyniesie
około 6-7 mln zł i według naszej oceny na
to powinniśmy mieć środki. Będziemy też
starali się o jej dofinansowanie w zakresie
energii odnawialnej. Co do konkretnych
terminów, koncepcja powinna powstać do
końca tego roku, a jej uchwalenie nastąpi
w okolicach przyszłej wiosny. Potem będzie
powstawał projekt, więc oceniając realnie
od 2017 roku będziemy w stanie zacząć budowę.
Radni zapytali o budynek przychodni
zdrowia przy ul. Dworcowej.
- Mamy tutaj do czynienia z sytuacją
zastaną, wytworzoną przez naszych poprzedników. Przypomnę, że na przełomie
2013-14 roku toczył się spór pomiędzy
spółkami o to, kto ma zajmować budynek
i świadczyć w nim usługi medyczne. Gmina podpisała umowę z nową spółką, a dotychczasowe w dalszym ciągu zajmowały
obiekt. W końcu kwietnia ostatnia ze spół-

ek, która nieprawnie zajmowała budynek,
opuściła go. Jednak tego samego dnia
prawowity najemca odstąpił od umowy.
A zatem mamy obecnie najemcę, który jest
już do tego nieuprawniony. Aktualnie trwa
proces sądowy pomiędzy Gminą a nim
o opuszczenie budynku. W tej chwili
wolne drugie piętro i część parteru podnajęliśmy Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu. Zakładamy, że proces potrwa około roku. Po tym czasie budynek
powinien być do całkowitej dyspozycji
Gminy. Wówczas przystąpimy do zapowiadanych wcześniej planów związanych
z przeniesieniem do niego Urzędu Miasta.
Rozpoczną się prace adaptacyjne i sądzę,
że na przełomie 2016/2017 będziemy
w stanie przenieść Urząd. Wtedy z kolei
będziemy mogli wyremontować budynek, który obecnie zajmujemy, a który
pilnie tego potrzebuje. Po remoncie budynek zostanie podzielony na dwie części – jedna (od strony rynku) prawdopodobnie zostanie sprzedana, a do drugiej
przeniesiemy Straż Miejską, Urząd Stanu
Cywilnego wraz z salą ślubów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Zwolnione w
ten sposób budynki przy ul. Śremskiej
i Krotowskiego (dawny ZUK) też przejdą
remont i będą mogły zostać zaadoptowane na mieszkania socjalne, których brakuje w naszej gminie.
Pytano o ranking remontu dróg.
- Myślę, że ranking będzie gotowy pod
koniec roku. Istotne jest przyjęcie właściwych kryteriów, które później będą stosowane i zadecydują o kolejności remontów.
Na etapie opracowywania rankingu muszą toczyć się dyskusje, a niekiedy spory.
To jest zupełnie nowy temat, który dotychczas nie był w Mosinie opracowywany, dlatego wzbudza żywe zainteresowanie.
Czy gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie na inwestycje ze środków
unijnych? Czy są już opracowywane konkretne projekty pod tym kątem - to kolejne pytania radnych do burmistrza.
- Oczywiście będziemy czynić takie starania. Będą one dotyczyć wspomnianej
już budowy pływalni czy też, również planowanej, hali widowiskowo-sportowej
w Krośnie. Pamiętajmy jednak, że w perspektywie budżetowej na lata 2014-20
pieniędzy, z których mogą korzystać gminy, jest o 60 procent mniej niż w poprzednich latach. Środki te zostały przeniesione
na szeroko rozumiane innowacje. A innowacje to przede wszystkim firmy, a nie samorządy.
(red.)
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Budżet Puszczykowa na 2016 rok uchwalony
Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Puszczykowie radni
przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023.
Przed tym skarbnik Piotr Łoździn omówił budżet miasta na
następne lata. I tak, w 2017 i w 2018 r. jest on zrównoważony, a w kolejnych latach "z nadwyżką".
Największym z planowanych przedsięwzięć Miasta w nadchodzących latach jest budowa hali widowiskowo-sportowej. Ma
zakończyć się w 2018 roku, a jej koszt wyniesie 11 mln zł. W planie zapisano dotację na tę inwestycję - 700 tys. zł w przyszłym
roku i 930 tys. zł w kolejnym.
Nowym planowanym przedsięwzięciem jest wybudowanie
remizy strażackiej (za 300 tys. zł. Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki złożył wniosek o przeniesienie tej ostatniej na
2018 rok (z 2017 r.) Radni w głosowaniu odrzucili tę propozycję.
Prognozę finansową na nadchodzące lata pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Komisja
Budżetu. Następnie radni zagłosowali za przyjęciem uchwały
- 9 za, 4 przeciw i 4 radnych wstrzymało się od głosu.
W kolejnym punkcie sesji Rada Miejska przyjęła budżet na
2016 rok. Przed głosowaniem skarbnik gminy odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni nie mie-

li pytań w sprawie uchwały i od razu przeszli do głosowania.
W budżecie na 2016 rok przyjęto:
Dochody - 34.340.000 zł
Wydatki - 35.840.000 zł; w tym majątkowe (inwestycje)
- 8.300.000 zł; na oświatę - 12.729.784 zł.
W tym roku w budżecie miasta zaplanowano wyższe wydatki
niż dochody, a deficyt wyniesie 1.500.000 zł. Zostanie on pokryty z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Najwięcej środków budżetowych przeznacza się na instytucje
kultury fizycznej - 4.687.726 zł, z czego 4.105.000 zł na budowę
hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie terenu Centrum Animacji Sportu.
W ramach kwoty zarezerwowanej w budżecie na inwestycje
Miasto wyda pieniądze również na: drogi oraz chodniki (budowa ulic bądź ich fragmentów: Rolnej, Krętej, Niwka Stara, Grunwaldzkiej, Bałtyckiej), naprawy w budynkach komunalnych,
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 i ogródka jordanowskiego
przy ul. Mazurskiej, oświetlenie ulic.
Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych.
Przeciwko był 1, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
J.B.

Kolej robi uniki
K

iedy we wrześniu 2014 roku publikowaliśmy informację
Urzędu Miejskiego w Mosinie o rozpoczęciu budowy
wiaduktu kolejowego na ul. Śremskiej, wydawało się, że przewidywany termin realizacji tej inwestycji jest bardzo długi.
Nikt zapewne nie przypuszczał, że aż tak długi... Zamkniecie
przejazdu oznaczało ogromne utrudnienia w ruchu i praktycznie odcięcie części miasta, (aby dojechać do dzielnicy
położonej za torami w kilka minut mieszkańcy muszą jeździć
przez okoliczne wsie wiele kilometrów).
Komunikat urzędu brzmiał: „Obiekt zostanie wybudowany
w miejscu obecnego przejazdu kolejowego na ul. Śremskiej.
Oddanie go do użytku zaplanowano na jesień przyszłego
roku”. Czyli 2015.
Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się na grudniowej sesji
Rady Miejskiej, kiedy to radny A. Cebulski poprosił burmistrza o wyjaśnienia w tej sprawie: „Kolej ma harmonogram
prac związany z planami jazdy pociągów. Pomimo, że wykonawca wszedł na plac budowy, to rozpoczęcie może nastąpić
w marcu 2016 r.”.
- Nadal nie znamy szczegółów, wyjaśniał burmistrz Jerzy
Ryś. – Trudno się z nimi (z Koleją, przyp. aut.) skontaktować.
Władarze Mosiny razem z władzami Puszczykowa mieli się
udać na spotkanie z inwestorem w tej sprawie. W ostatniej
chwili Kolej zmieniła termin. Spotkanie nie doszło do skutku,
gdyż nikt nie był już w stanie dojechać do Poznania na wyznaczoną godzinę…
- Unikają kontaktów i odsyłają nas do wykonawcy, mówił
burmistrz. – Prace pomiędzy Mosiną i Puszczykowem już się
rozpoczęły.
Jedyna korzyść
„Po licznych konsultacjach prowadzonych przez wykonawcę (konsorcjum FCC Construccion SA) oraz Urząd Gminy w
Mosinie ustalono, że konsorcjum ułoży we własnym zakresie

nawierzchnię asfaltową na ulicy Krosińskiej i Leśnej (na odcinku od ul. Leszczyńskiej do Krosińskiej)”, czytamy dalej w
komunikacie z 2014 roku.
Ulice powstały i jest to chyba jedyna korzyść. Ale nikt nie
jest w stanie policzyć strat mieszkańców (chociażby wydatków na paliwo za objazd) oraz strat mosińskich przedsiębiorców działających po drugiej stronie przejazdu. Wielokilometrowy objazd skutecznie odstrasza im klientów.
(red.)
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Zapanować nad emocjami
To trwający od kilku wieków spór dwóch
wizji naprawy Polski: jednej przywiązanej do polskich tradycji i w nich szukających inspiracji, i drugiej - wiążącej nadzieję
z rozwiązaniami wdrażanymi w państwach
zachodnich, mocno przywiązanej do każdej
nowinki płynącej z Europy.

„P

ierwszą ofiarą wojny jest prawda” – jak
powiedział Hiram Johnson. Trudno
się z tym stwierdzeniem nie zgodzić zwłaszcza
w czasie, gdy rzeczywistość nieustannie potwierdza jego prawdziwość. W kontekście zaogniającego się w Polsce konfliktu widać jak na dłoni, że
polityczny spór wydaje się być tylko następstwem
szerszego pola walki, jaką jest wojna kulturowa.
Gdy dwie strony się kłócą, zazwyczaj łatwo o generalizację, przekłamania czy bezpodstawne oskarżenia. Konflikt potrafi doprowadzić do głosu jedynie
emocje, spychając argumentację rozumową poza
nawias dyskusji. Przez takie rozumowanie przeciwnik może zostać obalany wiadrem oskarżeń
o coś, o czym nawet nigdy nie pomyślał. Jedno wypowiedziane słowo szufladkuje w oczach przeciwnika dyskutanta do jednego z obozów i przypisuje
mu jednoznacznie negatywne cechy. Kontynuowanie dyskusji na tym poziomie zaangażowania
emocjonalnego to kolejny tryumf złego.
By choć trochę przyczynić się do obniżenia
nadmiernej temperatury politycznego sporu,
pragnę bez wymieniania szyldów partyjnych
opisać wielowarstwowe według mnie źródła
tego konfliktu, od którego niestety nie uciekniemy. Możemy jednak załagodzić jego skutki,
choć udawanie, że go nie ma, do niczego nas
nie zaprowadzi. Potrzebne jest spojrzenie na
chłodno, z boku, by użyć słów Tacyta „sine ira
et studio” (bez gniewu i bez upodobania). Na
początku warto zastanowić się i poczynić rozróżnienie ze względu na jego charakter. Konfliktem politycznym nazwiemy wszystko, co dotyczy polityki rozumianej jako troski o roztropne
realizowanie dobra wspólnego. Z kolei konflikt
partyjny może być częścią konfliktu politycznego, choć zasadza się często bardziej na sporze
zakulisowych gier osobowych, będąc jakoby
konfliktem personalnym. Mając na uwadze to
rozróżnienie sprawniej nam będzie poruszać
się po meandrach poszczególnych sporów. Już
na tym poziomie łatwo rozpoznać, że często
nadmiernie emocjonujemy się gierkami osobowymi, które wcale nie muszą mieć nic wspólnego z polityką, choć tak właśnie próbują być
przedstawiane.
Polski konflikt powstał nie wczoraj
i nie dzisiaj
Co do samego konfliktu politycznego (a czasami wyłącznie partyjnego) trwają dyskusję
o tym, kto go zaczął. Pytanie to jest źle postawione, ponieważ konflikt ten powstał nie
wczoraj, nie dzisiaj, ale towarzyszy Polakom od
dłuższego czasu. Wedle moich skromnych wiadomości, można zacząć go datować od mniej
więcej XVIII wieku, lecz nie wykluczam, że mógł

zaistnieć znacznie wcześniej. To trwający od
kilku wieków spór dwóch wizji naprawy Polski – jednej przywiązanej do polskich tradycji
i w nich szukających inspiracji, drugiej wiążącej
nadzieję z rozwiązaniami wdrażanymi w państwach zachodnich, mocno przywiązanej do
każdej nowinki płynącej z Europy. Doskonale
te postawy uchwycił Adam Mickiewicz w „Panu
Tadeuszu” – główny bohater jako przedstawiciel pierwszego obozu, Hrabia – zdecydowanie
drugiego. Przykłady takich postaw, ich wzajemnego wyśmiewania i sporu można obserwować
do dnia dzisiejszego. Jest to jeden z wielu elementów układanki dzisiejszego konfliktu, jedno
z wielu drzew, które bardzo mocno przysłaniają
las rzetelnego obrazu rzeczywistości zajadłym
stronom konfliktu. Partie próbują grać na tej
nucie, co nie oznacza, że ich wzajemny konflikt
musi być rzeczą sztuczną, może on przecież być
także przedłożeniem odwiecznego polskiego
sporu.
W młodym pokoleniu „wieje inny wiatr”
Drugim, bardzo istotnym elementem tej
układanki jest dokonująca się zmiana pokoleniowa. Profesor Bronisław Wolniewicz zauważył
na swój przenikliwy sposób, że współczesne
młode pokolenie kieruje się innymi wartościami, niż pokolenie swoich rodziców, jak gdyby,
używając jego słów, „wieje [w nim] inny wiatr”.
Wraz z wkraczaniem w dorosłość kolejnego pokolenia zaobserwować można też inną tendencję – związane z tym coraz liczniejsze aktywności obywatelskie i dziennikarskie prowadzone
w Internecie. To realizowane często kosztem
wolnego czasu własne audycje publicystyczne, oglądane przez internatów. To także fakt,
iż ludzie z młodego pokolenia często po przeprowadzeniu się z rodzinnych miejscowości
nie mają w swoich mieszkaniach telewizji i korzystają wyłącznie z Internetu. Już sam ten fakt
budzić musi konflikt, ponieważ światy widziane
oczyma telewidza oraz internauty różnią się od
siebie często w sposób drastyczny.
Przeszłości nie można zamieść pod dywan
Kolejnym elementem układanki, który wynika z drugiego (Internet), jest odkrywanie przez
nowe pokolenie najnowszej historii Polski. Jest
to mechanizm, który może nieco przypominać przyczyny tak zwanej rewolucji 1968 roku
w Niemczech. Jedną z jej przyczyn było odkrycie przez młodych Niemców, ilu funkcjonariuszy systemu totalitarnego uchowało się na ważnych stanowiskach mimo oficjalnego odcięcia
się państwa od reżimu nazistowskiego. Podobne wydarzenia miały miejsce w 2013 roku, gdy
na Uniwersytecie Wrocławskim młodzi ludzie
zakłócili wykład profesora Zygmunta Baumana
(w czasach głębokiego stalinizmu majora Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego). Ta warstwa
konfliktu doskonale dowodzi, że przeszłości nie
można zamieść pod dywan, ponieważ będzie
wracać ze zwielokrotnioną siłą. Doskonale ro-

zumiał to prezydent Niemiec Joachim Gauck,
który w latach 90tych odpowiadał za lustrację
współpracowników tamtejszej bezpieki komunistycznej. W jednym z wywiadów zwrócił uwagę, że Niemcy dlatego podjęły się zdecydowanego rozliczenia z komunistyczną przeszłością,
ponieważ mieli nadal w pamięci skutki roku
1968. Jedną z ich przyczyn były właśnie reakcje na zamiatanie negatywnej przeszłości pod
dywan.
Bunt „zadowolonych”, mających „poczucie
wyższości” z powodu sprawowanych
funkcji, które właśnie tracą.
Wiąże się z tym także kolejny element, czyli
kształt naszego społeczeństwa i państwa po
upadku PRL-u. Badacze mówią nawet o społeczeństwie postkolonialnym, w którym klasa
tutejszych „tubylców” nadal jest kolonizowana
przez dawnych kolonizatorów. Trzeba jednak
poczynić pewne ważne rozróżnienie – tymi kolonizatorami nie muszą być jednak ludzie dawnego systemu. Chodzi tutaj o pewne mechanizmy sprawowania władzy, a nie kontynuację
personalną. Wynikają one z prostego (może
zbyt uproszczonego) podziału – tych, którym
się po tak zwanej „transformacji ustrojowej”
w życiu udało (zadowolonych) oraz tych, którzy
nie mogą się po niej odnaleźć i czują się spychani na margines. Częścią tego procesu jest
to, co ostatnio zaobserwował doktor Tomasz
Żukowski, a mianowicie bunt „zadowolonych”,
mających „poczucie wyższości” z powodu sprawowanych funkcji, które właśnie tracą.
To część wojny kulturowej wynikającej
z zerwania z klasycznym ideałem edukacji
Jeśli chodzi o sam język i sposób prowadzenia dyskusji, to sprawa ma tutaj moim zdaniem
znacznie głębsze podłoże. To część wojny kulturowej wynikającej z zerwania z klasycznym
ideałem edukacji. Miała ona usprawniać do
życia cnotliwego, do bycia dobrym człowiekiem. Uczyła filozofii, języków klasycznych oraz
rzetelnego argumentowania. Po odcięciu się
od tego modelu absolwenci szkół nie potrafią
najzwyczajniej logicznie argumentować, są odcięci od prawdziwej klasyki, od prawdziwego
poszukiwania prawdy. Nie są usprawnieni do
roztropnego posługiwania się własnym rozumem. Stąd właśnie w czasie dyskusji często argumentują emocjami, a nie rozsądkiem. Efekty
tego są opłakane.
Nie jest to pełny opis źródeł konfliktu. Wyszczególniłem te jego elementy, które najbardziej rzuciły mi się w oczy. Nie odniosłem się
też do kwestii znaczenia i roli interesów finansowych, zarówno w historii jak i obecnie, bo to
temat nie na artykuł, lecz na książkę.
Moim zadaniem było sprowokowanie do
myślenia oraz spojrzenia na dyskusję ze zdrowym dystansem. Jeśli ktoś czuje się przez to
sprowokowany do dyskusji, to bardzo dobrze.
Niech jednak będzie to dyskusja, a nie wzajemne przekrzykiwanie się. Nauczmy się przez to
panowania nad własnymi emocjami.
Wojciech Czeski

kultura / wydarzenia
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Jesteśmy wdzięczni za to, co z nas wykrzesał
-N

ie sądziłam, że będę na tak
wspaniałym spotkaniu, jestem
bardzo wdzięczna i bardzo, bardzo wzruszona.
- Z tych lekcji nie chciało się iść do
domu.
- Bo to nie tylko były próby i występy,
ale i wycieczki - do Kórnika końmi, do
Czempinia starem pod plandeką...
- Słoń mi na ucho nadepnął, ale towarzyszyłam wszystkim imprezom i traciłam
dech słuchając.

Antoni Nadolny

Te wzruszające słowa (i o wiele więcej),
ze łzami w oczach wypowiedziane zostały 8 stycznia 2016 roku w Izbie Muzealnej w Mosinie, na wystawie poświęconej
śp. Antoniemu Nadolnemu. Odbyła się ona
z inspiracji Włodzimierza Gabrielskiego.
Kierownik Izby – Józefa Roszak Rosic
przywitała rodzinę profesora oraz gości:
- Włodek Gabrielski przekazał nam do
zbioru Izby Muzealnej kopię kroniki Dziecięcego Zespołu Muzycznego z lat 1957
– 1963. Przeczytanie tej kroniki stało się
inspiracją do zorganizowania wystawy, która jest rodzajem podziękowania
i uznania zasług, jakie dla mosińskiego,
muzycznego ruchu położył pan Antoni
Nadolny - dyrygent, kierownik zespołu.
Absolwent Konserwatorium Poznańskiego w klasie skrzypiec, lata wojny, (a był
kurierem Armii Krajowej) spędził na Podlasiu, w Międzyrzeczu Podlaskim. Przebywał tam pod przybranym nazwiskiem
jako Antoni Nowak. Pracował w zespole
szkół ekonomicznych, ucząc stenografii
i maszynopisania, jednocześnie z dużym powodzeniem prowadził szkolny

chór. Na Podlasiu założył rodzinę, z którą
w roku 1956 wrócił w rodzinne strony do
Mosiny, do Krosinka. W Mosinie zorganizował zespół, oczywiście wcześniej wyłaniając spośród uczniów mosińskich szkół
muzyczne talenty. I tak oto we wrześniu
1957 r. powstał Dziecięcy Zespół Muzyczny pod dyrekcją Antoniego Nadolnego.
I właśnie ten zespół i jego historia jest
tematem naszej dzisiejszej wystawy. Autorem kroniki jest Antoni Nadolny, który
okazało się, był nie tylko wspaniałym nauczycielem, pedagogiem i dyrygentem,
ale także jawi się poprzez tą kronikę jako
świetny rysownik i kaligraf.
Osobne podziękowanie kieruję do
pana Antoniego Nadolnego – syna, bo
myślę, że to za jego sprawą i jego najbliższych mieliśmy możliwość zrobić tą
wystawę, gdyż zespół przestał istnieć
50 lat temu, a on tą kronikę pieczołowicie
przechowywał.
Zwracając się do zaproszonych gości
pani kierownik wyraziła nadzieję, że historię tego dziecięcego zespołu oni sami
opowiedzą. I rzeczywiście, wśród łez

i wzruszeń, przyglądania się dzieciom na
zdjęciach i rozpoznawania się na nich,
wspominania pięknych chwil z dzieciństwa dorośli dziś członkowie zespołu,
często na emeryturze z radością wrócili
do przeszłości.
- Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy
tu przybyli, mówił Włodzimierz Gabrielski, członek zespołu, który zadał sobie
trud poszukania kolegów i koleżanek
z dzieciństwa. – W środę 6 stycznia minęła 30 rocznica śmierci profesora. Zamówiliśmy Mszę św., złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy znicze na grobie profesora,
wdzięczni za to, co z nas wykrzesał.
Są wśród nas osoby, które przyjechały
z daleka – to Iwona Krajewska Tomczak
z Gdyni i Wojciech Gielnik, skrzypek
z Frankfurtu, który jest w Niemczech
czynnym muzykiem.
Pani Iwona tak wyraziła swoją wdzięczność:
- Chciałabym podziękować Włodkowi,
bo tylko dzięki jego telefonowi tu przyje
(dokończenie na następnej stronie)

wydarzenia
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chałam. Nie sądziłam, że mogliśmy jeszcze liczyć na tak wspaniałe spotkanie. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo, bardzo
wzruszona.
Posypały się wspomnienia konkretnych
zdarzeń z dzieciństwa i historii zespołu:
- Oprócz tego, że uczyliśmy się na lekcjach to profesor tak nas do siebie przyciągał, że nie chciało się iść do domu.
- Trud, jaki profesor podjął był niezwykły. Ten, kto miał bardzo dobry słuch był
kierowany na skrzypce, kto miał nieco
słabszy – na inne instrumenty. Ale na
skrzypce trzeba było mieć super słuch.
- Atmosfera była wspaniała, rodzice,
którzy wspierali profesora brali udział
w wyjazdach. Bo to nie tylko były próby
i występy, ale i wycieczki do muzeów, do
Poznania, do Kórnika -końmi na wozie.
- Patrząc po latach doceniam trud, żeby
coś takiego stworzyć. Mamy wspaniałe
wspomnienia.
- A ja powiem z punktu widzenia dziecka, które też chciało być w zespole, zazdrościło, bo nie mogło (słoń mi na ucho
nadepnął) - towarzyszyłam wszystkim
imprezom i traciłam dech słuchając.
Pół niedzieli tam rzępoliłem
- Mieliśmy ogromne poparcie naszych
rodziców, mówił pan Wojciech z Frankfurtu. – Dzisiaj chyba by się to nie zdarzyło. To był okres trudny, pochodziliśmy
z biednych rodzin, chcieliśmy się z tej
szarzyzny wyrwać. Grałem w zespole trzy
lata, potem była Szkoła Muzyczna w Poznaniu. Profesor mnie w tej szkole uczył.
I chodziłem na naukę do Krosinka, co
niedzielę miałem u niego w domu lekcje.
Pół niedzieli tam rzępoliłem. Nie wiem jak
pani Nadolna to wytrzymała, ale to była
wspaniała kobieta.
Jak tylko mi Włodek powiedział, że będzie to spotkanie, wsiadłem w samochód
i przyjechałem.
Skakaliśmy z jego pleców do wody
- Uczył nas muzyki, ale i organizował
świetne wycieczki, na przykład starem
pod plandeką do Czempinia, wspominała Bronisława Dawidziuk, prezes Mosińskiego Chóru Świętej Cecylii.
- Zabierał też nas nad Jezioro Góreckie, prowadził rower, jedno najmłodsze
dziecko jechało na siodełku, drugie na
bagażniku. A w wodzie uczył nas pływać
i służył nam za trampolinę – skakaliśmy
z jego pleców do wody.
Oprócz tego pożyczał nam książki, miał
niesamowitą jak na tamte czasy bibliotekę. W naszych domach jeszcze tylu książek wtedy nie było. Mnie zaraził historią

i przeczytałam cały 29 - tomowy cykl Krasickiego – pożyczał mi systematycznie
kolejne tomy.
- Mówimy o profesorze, ale należy
wspomnieć jego żonę. Pani Gabriela Nadolna była także wyjątkową osobą. Tak
jak chórzyści chóru Stuligrosza w osobie
pani Stuligroszowej mieli swoją drugą

matkę, tak my w pani Gabrieli mieliśmy
swoją, która wszędzie z nami jeździła.
Kiedyś się nie zjawiła i jako mali strajkowicze powiedzieliśmy, że bez niej na
koncert nie pojedziemy. I musiał pan Nadolny żonę przywieźć. To piękne i dobre
wspomnienia.
E.B.

reklama
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Zakład Kuśnierski
„ALSKÓR”
Sprzedaż - szycie na miarę
futer - kożuchów - kamizelek
i galanterii ze skór naturalnych
- przeróbki, naprawy futer,
kożuchów, odzieży skórkowej

Wyprzedaż do 20%
Zapraszamy
Poznań - Rataje
Os. Boh. II Wojny Św. 62
Pon.-pt.: 11.00-17.00

tel. 61 887 13 22
kom. 601 880 986

WYNAJEM


Wiry k. Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00
www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

Maszyn teleskopowych do 16 m
 Wysięgnik
 Kosze montażowe, towarowe
 Widły
 Łyżka
Z DOWOZEM
DO KLIENTA
KONTAKT
603 89 64 62
605 466011

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SERWIS AGD
Naprawa:
 pralek
 lodówek
 zmywarek
k
Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909
Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej
lub opiekunki
osób starszych.
Osoby oddanej
o dużym sercu
i anielskiej cierpliwości.
Kontakt pod numerem
telefonu 664 484 679.

AGENCJA
PZU
UBEZPIECZENIA:
 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

Zapraszamy na następną
Zabawę Walentynkową 13 lutego

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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osina – Puszczykowo. Sprzedam dom 147
m2 zbudowany z cegły w 1985 r., po kapitalnym remoncie. Dach płaski, możliwość podniesienia o piętro, lub strych, strop grubości 1 metra
– porcelanowy. Podłogi: parkiet dębowy i kafelki,
dwie łazienki – jedna z wanną i prysznicem i WC,
druga – WC, umywalka, pralka itp. Salon z kominkiem 36 m2, dwa pokoje po 24 m, przedpokój,
hol pełniący funkcję mniejszego saloniku. Kominek zewnętrzny na tarasie. Ogrzewanie gazowe
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i na węgiel, koks (dwa piece, plus piec elektryczny), woda i kanalizacja miejska. Położony niemal na granicy Puszczykowa w Mosinie, parafia
Puszczykowo. Częściowo podpiwniczony. Ogród
– dużo drzew, ustronne położenie, sąsiedzi niewidoczni dzięki zieleni, uliczka willowa, krótka.
Działka 1009 m2. Otoczenie lasów i Wielkopolskiego Parku Narodowego w odległości 300 metrów. Dobra lokata kapitału – dzielnica cieszy się
najlepszą renomą. Tel. 660 031 893.

Forum Puszczykowo
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Forum Puszczykowo pyta – dwunastu radnych milczy
Prezentujemy nadesłane przez trzech
radnych: Agatę Wójcik, Łukasza Grzonkę i Jana Łagodę odpowiedzi na zadane
wszystkim radnym pytania po roku działalności w Radzie Miasta. Zapewniając
o publikacji całości nadesłanych tekstów,
pytaliśmy o podstawowe, jak nam się wydawało, sprawy. Radni mogli odpowiedzieć i pochwalić się swoimi osiągnięciami. Niektórzy czytelnicy zadali pytania,
radni odpowiadali, normalna dyskusja.
Pytania brzmiały:
1. Jakie punkty Pana programu wyborczego udało się już zrealizować, a które są w trakcie realizacji?
2. W jaki sposób realizuje Pan mandat radnego w zakresie komunikacji
z mieszkańcami okręgu wyborczego
i miasta?
3. Burmistrz forsuje budowę hali sportowo-widowiskowej, której koszt wg
docierających do wyborców informacji ma wynieść ok.10 mln zł. Jak Pana
zdaniem można będzie sfinansować
budowę oraz utrzymanie hali, skoro od
wielu lat, wszystkie uchwalane budżety zakładają deficyt, wiele ulic i chodników od lat czeka na remont, zanika
prowadzona przez miasto działalność
kulturalna, miasto nie buduje ani jednego mieszkania komunalnego czy
socjalnego, a komunikacja publiczna
od lat jest przedmiotem utyskiwań
wielu mieszkańców?
Może mi się tylko wydaje, ale jeśli wybranym na funkcje publiczne przedstawicielom jakieś medium zadaje pytanie,
należałoby oczekiwać odpowiedzi. Nie
piszę tutaj tylko o zwykłej kulturze
pytanego, ale wydaje się to obowiązkiem wynikającym z funkcji publicznej.
Szczególnie, kiedy medium gwarantuje swobodną wypowiedź, publikowaną
w całości, a pytani nie mogą tłumaczyć
się obciążeniem napastliwością dziennikarzy, kilka razy dziennie dopominających się wywiadów. Niestety dwunastu
puszczykowskich radnych uznało, że
odpowiedzi na zadane pytania nie należą się mieszkańcom.
Radni nie odbywają dyżurów (żaden !),
nie organizują spotkań z mieszkańcami,
nie odczuwają jak widać nawet ochoty
kontaktów z nimi, choć ciągły kontakt
z mieszkańcami jest ustawowym obowiązkiem radnego. Jednak tych dwunastu radnych uznało, że nie musi też odpowiedzieć mieszkańcom, w jaki sposób
i czy w ogóle realizują swój program wyborczy, nie musi wyjaśniać wątpliwości
skąd znajdą się pieniądze na kontrower-

syjną inwestycję, nie muszą w ogóle tłumaczyć, po co i dlaczego pełnią mandat.
Część z tych 12 radnych woli pisać
w wydawanym za mieszkańców pieniądze „Echu Puszczykowa”, który już dawno przestał być informatorem, a stał się
organem propagandowym władz miasta. Piszę świadomie propagandowym,
bo wystarczyło, że tekst niezgodny z
oficjalną linią władz miasta wysłała radna Wójcik, aby bez słowa wyjaśnienia
został wrzucony do kosza. Nie opublikowano go, bo przecież przekaz, jaki płynie
z urzędu jest jeden: działamy znakomicie i jest fajnie, a tylko jakaś stała grupka
przeszkadza i krytykuje, a wiadomo, że
racji nie ma, bo to myśmy wygrali wybory. Zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest pisać o tym, co wygodne, o czym chce się
pisać, chwalić się, zamiast odpowiadać
na niewygodne pytania. Można jeszcze
w miejskim medium zwyczajnie pouczać
mieszkańców, bo i tak na łamach Echa
Puszczykowa bywa. Ale co ma to wspólnego z demokracją? Czy jeśli ograniczona jest ona tylko do aktu wyborczego nie
staje się demokracją fasadową? Jeszcze
większa grupa z tej dwunastki woli się
nie odzywać w ogóle, bo i po co? Wybory daleko, a o kontaktach i otwartości
na mieszkańców, już dziś gwarantuję, że
ci, którzy ponownie będą chcieli być wybrani, zaczną mówić za trzy lata w trakcie
kampanii wyborczej.
Dziękuję tym radnym, którzy odpowiedzieli na pytania zadane przez Forum
Puszczykowo. Pewno nie wszystkie odpowiedzi zadowoliły czytelników, ale
przecież również o to w gruncie rzeczy
chodzi, aby mieć swoje poglądy, przedstawiać je i ich bronić w dyskusji. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale warto
rozmawiać o ważnych dla naszej lokalnej
społeczności sprawach.
Krzysztof J. Kamiński
Odpowiedzi radnych Rady Miasta
Puszczykowa na pytania Forum
Radny Jan Łagoda
Rok pracy w Radzie Miasta minął nad
wyraz szybko. Postaram się odpowiedzieć na pytania redakcji w miarę syntetycznie.
1. Dzięki sprawnej współpracy Rady
i Urzędu Miasta, a także inicjatywom
oddolnym realizacja programu wyborczego idzie w dobrym kierunku.
a. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym
roku doczekamy się komunikacji publicznej, która regularnie dociera na

Stare Puszczykowo. Busy umożliwią
mieszkańcom swobodne dotarcie na
dworzec kolejowy czy do szpitala. Pozostaje mieć nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę. Nierozwiązanym
dotychczas, acz wciąż możliwym do
realizacji jest problem nocnego połączenia z Poznaniem. Na ten temat
były już prowadzone rozmowy, ale
na wymierny efekt przyjdzie jeszcze
poczekać.
b. Współpraca międzygminna mocno
się zacieśniła. Puszczykowo współpracuje m.in. w ramach Stowarzyszenia Mikroregionu WPN i Lokalnej
Grupy Działania Progress (w jej skład
wchodzą Puszczykowo i Komorniki).
Stowarzyszenie i LGD opracowały
ważne z punktu widzenia miasta
dokumenty strategiczne, które będą
stanowić punkt wyjścia do pozyskiwania środków zewnętrznych – ze
szczególnym wskazaniem na rozwój turystyki i rekreacji. Niedawno
samorządy z okolic Poznania wraz
z instytucjami odpowiedzialnymi za
rzekę Wartę podpisały list intencyjny
w celu utworzenia klastra rzecznego.
Inicjatywa ta stwarza kolejne możliwości pozyskiwania środków na zintegrowany rozwój terenów nadwarciańskich.
c. W ostatnim czasie z oddolną inicjatywą rekreacyjnego zagospodarowania zakola Warty wyszło Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
Przedstawiono wstępną koncepcję,
która zakłada m.in. powstanie boisk,
wyciągu do wakeboardingu, rekultywację stawu czy powstanie plaż.
Koncepcja idealnie wpasowała się
w działalność miasta w organizacjach
wymienionych powyżej i dokumenty
przez nie opracowywane. Bez wąt-
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pienia stanowi interesujący punkt
w dyskusji nad zagospodarowaniem
terenów nadwarciańskich w naszym
mieście.
2. W zakresie komunikacji z mieszkańcami jestem otwarty na wszelkie
propozycje. Co prawda z uwagi na
godziny pracy nie prowadzę regularnych dyżurów, jednakże można
się ze mną kontaktować zarówno
telefonicznie, mailowo jak i osobiście. Niejednokrotnie spotykałem się
z mieszkańcami w tygodniu
i w weekendy. Pytania odnośnie działań samorządu staram się wyjaśniać
podczas posiedzeń Rady Miasta,
a uzyskane odpowiedzi przekazuję
dalej. Wszystkich zainteresowanych
zachęcam do kontaktu tak ze mną
jak i z pozostałymi radnymi.
3. Pan Skarbnik Miasta przedstawił koncepcję finansowania inwestycji, która
zakłada spłatę zobowiązań rozłożoną
na trzy lata. Miasto przewiduje pozyskanie dotacji na budowę hali w drodze konkursu, liczy również na zwrot
podatku Vat oraz pozostałe wolne
środki, co w pewnym stopniu ma ułatwić sfinansowanie budowy. W kwestii hali widowiskowo-sportowej tak
jak wcześniej pozostaję umiarkowanie sceptyczny. Mając na uwadze potrzeby uczniów uczęszczających do
SP1 i GIM1 wiem, że istnieje potrzeba
budowy nowego obiektu. Niemniej,
szczególnie w kontekście ostatnich
zawirowań na ogólnopolskiej scenie politycznej, jestem pełen obaw
o skalę kosztów, które niesie ze sobą
tak poważna inwestycja. W związku
z planowanym podniesieniem kwoty
wolnej od podatku samorządy doznają poważnego uszczerbku finansowego, co w dalszej perspektywie
będzie oznaczało solidne zaciskanie
pasa i zahamowanie pozostałych
inwestycji. Mam nadzieję, że rząd
zrekompensuje straty samorządów
i moje przypuszczenia okażą się
czarnowidztwem. Według szacunkowych obliczeń bieżące utrzymanie
hali wyniesie ok. 220-250 tys. zł rocznie, z czego ok. 50 tys. ma pochodzić
z odpłatnego korzystania z obiektu.
Utrzymanie nowego obiektu będzie
rocznie o kilkadziesiąt tysięcy złotych
droższe niż dotychczas. Przy założeniu, że szacunki okażą się słuszne budżet nie powinien znacząco odczuć
utrzymania hali, co innego budowa
obiektu. Mam nadzieję, że mój strach
okaże się bezzasadny i nadal będziemy sprawnie budować drogi wg
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rankingu i przeprowadzać kolejne
inwestycje, których w poczekalni jest
wiele. Wystarczy wspomnieć o możliwej do realizacji remizie strażackiej
czy też wcześniej wymienionym zagospodarowaniu zakola Warty.
Radny Łukasz Grzonka:
1. Pragnę przypomnieć, że 5 z 6 punktów mojego programu wyborczego
to są działania o charakterze ciągłym,
które należy realizować przez cały
czas. Rezultat jest trudno mierzalny
i zależny od indywidualnych subiektywnych ocen, do których każdy
ma prawo. Natomiast mierzalne są
konkretne podejmowane działania
w celu ich realizacji. Głosami większości radnych zostałem wybrany
do obu komisji, tj. komisji rewizyjnej
i komisji rozwoju miasta, w których
chciałem pracować na rzecz lokalnej
społeczności.
Poprzez aktywną pracę w obu komisjach oraz na sesjach Rady Miasta podejmuję nieustanne działania mające na
celu poprawę jakości stanowionego prawa, jego egzekwowanie w szczególności
podczas zarządzonych i przewidzianych

planem prac komisji rewizyjnej kontroli.
Z mojej inicjatywy i w wyniku podjętych
działań Urząd Miasta regularnie zleca
koszenie dziko rosnącej wysokiej trawy,
krzaków zarastających pas spacerowy
nad Wartą począwszy od ul. Cyryla Ratajskiego w kierunku przystani kajakowej.
We wskazanych przeze mnie miejscach
zamontowano 10 nowych ławek, a następnie posadowiono obok nich kosze na
śmieci. Podjąłem wiele interpelacji mających na celu uzyskanie zgody od zarządu
spółki Aquanet na umiejscowienie ścieżki rowerowej i 1-2 ławek na terenie nad
Wartą będącym we władaniu tej spółki.
W wyniku mojej ostatniej interpelacji
prezes zarządu spółki Aquanet zadekla-

rował przekazanie uwag odpowiedniej
komórce spółki, oraz że radni otrzymają
pisemne stanowisko spółki w tej sprawie.
Do tej pory Aquanet był przeciwny. Z mojej inicjatywy na czerwcowym posiedzeniu komisji rozwoju dodano do porządku
obrad punkt w przedmiocie wyrażenia
wniosków tejże komisji do projektu MPZP
dla ulic Dworcowej, Moniuszki, Solskiego, przygotowałem projekt wyrażonego
później wniosku. Chciałbym, aby teren
wzdłuż pasa spacerowego nad Wartą był
wieczorami oświetlony, aby mieszkańcy
mogli w sposób bezpieczny korzystać
przez cały rok. Ponadto podjąłem szereg innych uwag, wniosków i interpelacji
w toku prac.
2. Jestem otwarty na sąsiadów i mieszkańców naszego miasta. Chętnie
rozmawiam i spotykam się z mieszkańcami, wysłuchuję ich problemów,
uwag i wskazówek oraz staram się
przedstawiać ich głos na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta.
3. Pragnę zauważyć, iż burmistrz jako
organ władzy wykonawczej w gminie odpowiada za wykonanie uchwał
podjętych przez Radę Miasta. Pierwsze uchwały zapadły w poprzedniej
kadencji w 2014 r. Skoro większość
radnych demokratycznie wybranych
tak zadecydowało, to burmistrz nie
ma innego wyjścia.
Podczas wielu rozmów z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego mogłem
się przekonać, że mieszkańcy chcą, aby
władze miasta zrobiły coś dla ich dzieci,
często już pełnoletnich. Tym czymś dla
mieszkańców jest budowa hali sportowej. Uważam, że rozwój bazy sportowej,
wspieranie w ten sposób zdrowego trybu życia, zapewnienie godnych i cywilizowanych możliwości uprawiania sportu,
rozwijania swoich talentów i umiejętności należy do obowiązków gminy. Lokalna społeczność powinna przede wszystkim inwestować w młodzież, która jest
przyszłością. W przeciwnym razie młodzi
ludzie nie będą widzieli dla siebie miejsca
w naszym mieście.
Obecnie mieszkańcy naszego miasta,
którzy chcą uprawiać sport na pełnowymiarowej hali są zmuszeni jechać do Mosiny lub Komornik i rezerwować termin
z półtorarocznym wyprzedzeniem, z powodu bardzo dużego zainteresowania.
Znam ten problem z autopsji, gdyż od
kilkunastu lat uprawiam sport.
Z drugiej strony należy wspomnieć, iż
Miasto Puszczykowo jest biedną gminą,
z małym budżetem, gdzie większość dochodów jest przeznaczana na wydatki
stałe. Należy podkreślić, iż chcąc utrzymać stan zastany nie należy się spodzie-
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wać poprawy. Dlatego też nie wszystkie
zadania własne, jakie ustawodawca nałożył na gminę będą mogły być naraz realizowane na takim poziomie, aby wszyscy
czuli się zadowoleni.
Radna Agata Wójcik
Minął rok od wyborów samorządowych
- także w Puszczykowie. Pora na mały bilans i spojrzenie z rocznej perspektywy
na sprawy miasta i mieszkańców.
Pisałam już wcześniej o moim niedosycie i rozczarowaniu, wynikających z faktu,
że moje decyzje i wybory jako radnej,
nie przekładają się na konkretne zmiany
i decyzje dotyczące naszego miasta i jego
przyszłości. Mam też świadomość, że nie
czego innego, jak właśnie konkretów
i efektów działań oczekują mieszkańcy
i wyborcy.
Mogę spotkać się z zarzutem, że być
może jestem „bezradna”- jak zostałam
nazwana w komentarzu oraz nieskuteczna, ale demokracja zakłada, że każdy ma
możliwość wypowiedzenia się w dowolny sposób na każdy temat. Szczęśliwie
jednak, w ciągu całego minionego roku,
spotykałam się często z życzliwymi spostrzeżeniami na temat mojej pracy, wieloma wyrazami uznania i sympatii ze strony mieszkańców. Jestem za nie bardzo
wdzięczna, ponieważ pozwalają mi one
wierzyć, że moja praca ma sens i choć
w skromnej mierze – służy mieszkańcom
i jest przez nich zauważona.
W ciągu tego roku służyłam mieszkańcom pomocą i bieżącą informacją
oraz interwencją w doraźnych sprawach,
z którymi się do mnie zwrócono, np. zalanie posesji po ulewnych deszczach, reprezentowanie stanowiska mieszkańców

po interwencji Straży Miejskiej, pomoc
w sprawach bytowych – wskazanie możliwości skorzystania z pomocy społecznej
itp. Odbyłam także, na prośbę mieszkańców wizję lokalną, związaną ze sprawą
zabudowy terenów dawnego Boltexu,
o czym pisałam w osobnym tekście.
Jestem do dyspozycji mieszkańców
osobiście oraz za pośrednictwem poczty
mailowej.
W kwestii moich decyzji i wyborów
- mam nadzieję, że są one jasne i transparentne dla tych, którzy obdarzyli mnie
wyborczym zaufaniem. Moje poglądy
na temat kierunków rozwoju miasta,
inwestycji na jego terenie, sposobu gospodarowania publicznymi funduszami,
komunikacji z mieszkańcami - są znane
większości mieszkańców i czytelników
Forum. Nie zmienił się mój stanowczy
sprzeciw wobec zadłużania się na budowę hali, która obecnie nie jest już widowiskowo- sportowa, a jedynie sportowa,
skoro w ubiegłym roku ogólne zadłużenie miasta zmniejszyło się zaledwie o trochę ponad 3 TYSIĄCE złotych. Na zdrowy

Wspólne akcje przeciwko
handlarzom dopalaczami

K

ontrolerzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Poznaniu w 2015 roku przeprowadzili
33 kontrole w 13 sklepach, co do których
istniało podejrzenie o nielegalnym wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych tzw. dopalaczy.
Podczas 17 kontroli zabezpieczono
8 tysięcy sztuk opakowań o wartości
ponad 200 tysięcy złotych. Próbki tych
produktów skierowano do laboratorium
celem ustalenia składu chemicznego na
obecność substancji psychoaktywnych.
Na podmioty wprowadzające dopala-

cze PPIS w Poznaniu nałożył kary na kwotę 190 tysięcy złotych oraz wydał zakazy
prowadzenia działalności w tych lokalach.
Wśród nazw oferowanych produktów
znajdowały się różnego rodzaju talizmany i amulety, imitacje środków czystości,
pochłaniacze wilgoci, odświeżacze powietrza.
Kontrole pracowników Oddziału Higieny Pracy PSSE odbywały się w asyście
funkcjonariuszy poznańskiej policji.
Z kolei pracownicy Oddziału Promocji
Zdrowia PSSE we współpracy z policjantami organizowali w ciągu minionego

rozum – kto zadłuża się mając niespłacony jeszcze stary dług?
Nie chcę też deweloperskich bloków
w naszym mieście i nie nazywam rozwojem nawet hipotetycznej możliwości
zabudowania każdego wolnego miejsca
w Puszczykowie. Nie wychodzę z założenia, że jestem członkiem ostatniej istniejącej Rady Miasta, a jedynie jednej z wielu przed nami i wielu następnych po nas
i staram się, aby moje wybory były odpowiedzialne i dalekowzroczne.
Nie akceptuję sposobu procedowania
najważniejszych i perspektywicznych
projektów w naszym mieście - pośpiech
jest tu ze wszech miar nie na miejscu - decydujemy wszak o kształcie i przyszłości
miejsca, w którym żyjemy my sami i nasze dzieci. W chaosie sprzecznych opinii
i przeciwstawnych poglądów łatwo zgubić miarę rzeczy.
Ponieważ, po moim ostatnim tekście
publikowanym w Forum, wielu z Państwa, także w osobistym kontakcie ze
mną, prosiło o przesłanie go do publikacji w Echu Puszczykowa- informuję
z przykrością, że tekst przesłałam drogą
mailową, ale nie tylko nie doczekał się on
publikacji, ale także nie otrzymałam żadnej odpowiedzi z redakcji Echa.
Zapraszam Państwa do kontaktu ze
mną. Nie będę obiecywać „gruszek na
wierzbie”- wiem, jak trudno jest dotrzymać słowa i obietnicy. Z racji mojej drugiej - dziennikarskiej profesji, SŁOWO
ma dla mnie szczególną ważność. Mam
nadzieję, że także w opinii Państwa nie
sprzeniewierzyłam się wypowiadanym
publicznie słowom.
Z wyrazami szacunku,
Agata Wójcik

roku warsztaty i spotkania dla poznańskiej młodzieży gimnazjalnej oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej, podczas
których realizowali projekty edukacyjne
np. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”, „Nowe narkotyki. Czy
znasz prawdę o dopalaczach”.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie
1lipca 2015 r. wprowadziła 114 nowych
substancji, których obrót zagrożony jest
karą bezwzględnego więzienia. Osobom
wprowadzającym do obrotu „dopalacze”
grozi kara pozbawienia wolności do lat 8
jak również wysokie kary finansowe nawet do 1 miliona złotych.
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy PSSE
tel. 517 250 506
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Modernizacja linii kolejowej u bram Puszczykowa
W

ielkimi krokami zbliża się do Puszczykowa zapowiadana
od dawna modernizacja linii kolejowej – jest już na rogatkach miasta. Kolejarze obiecują nam, że po zakończeniu inwestycji, która pochłonie blisko miliard złotych, pociągi jeździć
będą szybciej, ciszej, będzie ładniej i wygodniej. Ale jak będzie
w rzeczywistości, to się okaże. Pewne jest, że zniknie przejazd
na ul. 3 Maja, więc mieszkańcy rejonu ul. Kochanowskiego będą
mieli dalej do najbliższego przystanku autobusu i najbliższego
sklepu. Pewne jest, że Puszczykowo przedzielone dziś linią kolejową, która na początku XX wieku przyniosła miastu rozwój,
teraz podzielone zostanie dodatkowo wysokim na kilka metrów
murem ekranów akustycznych. Czy będzie dzięki nim ciszej? Zobaczymy, różnie mówią ci, którzy takie ekrany już mają. Mimo,
że inwestycja u bram, to przeciętni mieszkańcy nadal nie wiedzą, jak ona zmieni nasze miasto, jak wpłynie na nasze życie. Ja
do końca nie jestem pewien czy w lesie między stacjami Puszczykowo i Puszczykówko będą ekrany, siatki, czy też będzie jak
jest. Na ile modernizacja peronów na puszczykowskich dworcach kolejowych wpłynie na estetykę budynków dworcowych,
to też się okaże, ale informacje dotyczące dworca w Puszczykowie optymizmem nie napawają. Może się okazać bowiem, że
peron na tej stacji będzie wyżej niż budynek dworca i ładniej niż
obecnie wyglądać to nie będzie. W każdym razie, co i jak będzie,
przyszłość pokaże, bo informacji wyczerpującej brak.
Nie napawają optymizmem dotychczasowe działania PKP na
terenie miasta. Dwa piękne dworce puszczykowskie, to przecież
nie zasługa PKP. „Zasługa” PKP to na przykład straszący przez
lata kolejowy budynek (na zdjęciu) z tabliczką „obiekt monitorowany”. Czego spodziewać się, jeśli w ten sposób monitorowana będzie i ta inwestycja? Aby zobaczyć inne efekty działań
PKP wystarczy pójść do lasu wzdłuż torów między stacją w
Puszczykówku i Puszczykowie. Po wycince drzew, jakiej dokonano w tym lesie na całej długości torów, pozostał niesamowity
bałagan. Zdjęcia, które publikujemy, wykonaliśmy kilka miesięcy temu, kilka miesięcy po wycince. Mimo, że minęło kilka

następnych miesięcy, nic się tam nie poprawiło. Nadal straszą
nie uprzątnięte gałęzie, śmieci, korzenie i kable. Czego więc
spodziewać się mamy jak inwestycja przetoczy się przez Puszczykowo?
Krzysztof J. Kamiński

Przyjacielu drogi, wpłać tu grosik od niechcenia
na następne przedstawienia!
Na konto
Mosińskiego Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego
Z dopiskiem:
darowizna na działalność
Statutową MSKO
Teatr Amatorski
65 9048 0007 2001 0010 1693 0001
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Kiepska jest pozycja gmin, które mają własne firmy
komunalne, a muszą startować w przetargach
z wielkimi firmami, najczęściej zachodnimi
Z PREZESEM ZUK W MOSINIE ROZMAWIA JUSTYNA BRYSKE
Justyna Bryske: - Gratulujemy otrzymania wyróżnienia dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie przyznanego za wybitne
osiągnięcia w zarządzaniu zakładem poprzez jakość. Czym obecnie zajmuje się spółka, jakie są plany jej rozwoju?
Andrzej Strażyński, prezes zarządu ZUK:
- Nagroda, którą udało nam się uzyskać w kategorii firm komunalnych, związana jest z jakością zarządzania i firmowana przez Wielkopolski Instytut Jakości. Wcześniej firma działała jako zakład budżetowy
Urzędu Gminy Mosina, a od 2011 roku jest spółką prawa handlowego.
Zajmujemy się cały czas tym samym, ale mamy wolne pole do tego,
żeby rozwijać własną działalność. Oczywiście, w pierwszej kolejności
jesteśmy powołani po to, żeby realizować prace, które wynikają z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz zadania gminy. Do ich wykonania władze mają instrumenty w postaci różnych służb, ale też - poprzez
decyzję z roku 2010 - spółkę komunalną. Jako zespół w firmie musieliśmy sobie uświadomić, że pracujemy nie tylko na swoją wizytówkę,
ale i miasta. Zajmujemy się kilkoma sferami, które ocenił Wielkopolski Instytut Jakości przyznając nam nagrodę. Mamy dział transportu
osobowego, w którym zajmujemy się komunikacją publiczną oraz
dowozami uczniów do szkół i dzieci niepełnosprawnych do jednostek
szkolno-opiekuńczych, również do Poznania. W ramach transportu
publicznego mamy trzy linie autobusowe. Przymierzamy się do rozbudowy połączeń. Myślimy o tym, aby złożyć ofertę gminie Stęszew
i miastu Puszczykowo i tam rozwijać komunikację lokalną.
Znaczącym działem w ZUK-u jest gospodarka odpadami, głównie
stałymi, ale też ściekami. Odbieramy śmieci z terenów naszej gminy,
z wyłączeniem miasta. W Mosinie bowiem przyjmuje je Remondis.
Jest to jednak nasze wspólne działanie z tą firmą, ponieważ utworzyliśmy konsorcjum. Zwiększamy cały czas tabor samochodowy. Trzeba
zaznaczyć, że po wprowadzeniu nowego systemu odbioru odpadów
ich ilość zdecydowanie wzrosła, szczególnie tych segregowanych.
W zeszłym roku wprowadzono odpady zielone, których bardzo
dużo wywozimy do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Teraz stoimy przed problemem tego rodzaju, że z końcem 2016 roku wygasa nam umowa ze związkiem Selekt. Najprawdopodobniej w połowie roku zarząd związku przygotuje przetarg, w którym wystartujemy.
Chyba, że zmieni się ustawa i umożliwi bezprzetargowe zlecenie prac
firmom komunalnym.
Innym działem jest administracja nieruchomościami, szczególnie
gminnymi: świetlicami, obiektami Ochotniczej Straży Pożarnej, ośrodkiem zdrowia czy przedszkolami. Zarządzamy również wspólnotami
mieszkaniowymi osób prywatnych. Chcielibyśmy mieć jeszcze więcej
tych wspólnot, na czym planujemy się skoncentrować.
W 2015 r. poszerzyliśmy zakres działalności o administrowanie miejską strefą parkingową. Przejęliśmy pracowników, którzy byli wcześniej
zatrudnieni w strefie, choć, co prawda, nie wszystkich. Z takiego powodu, że obsługa systemu, który wprowadziliśmy zajmuje mniej czasu. Wszystko odbywa się bowiem za pomocą odpowiednich terminali
i w "czasie online".
W 2015 roku w ramach działu remontowo-drogowego udało
się podpisać dużą umowę z firmą Aquanet. Wykonujemy przyłącza wodno-kanalizacyjne na terenie dwóch gmin, Puszczykowa i Mosiny, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków. Polega on na skanalizowaniu odpowiedniej liczby nieruchomości w kolejnych latach. Pracownicy nasi zdobyli tak duże
doświadczenie, że będziemy chcieli budować sieci wodociągowe

Prezes Andrzej Strażyński

i kanalizacyjne w gminie. Wiele terenów nie jest skanalizowanych,
a są uruchomione pod inwestycje. Jeśli mamy dużo zleceń, to zatrudniamy podwykonawców, którzy wykonują dla nas te prace, ale oczywiście to my je firmujemy.
Przed firmą stało poważne wyzwanie polegające na tym, że musieliśmy od zera wybudować okręgową stację kontroli pojazdów.
I tak w nowym miejscu działa ona już dwa lata. Pozytywem jest to, że
poprawiły się warunki pracy naszych diagnostów i mamy specjalne
pomieszczenie dla klientów. Dodatkowo wprowadziliśmy nieodpłatną wymianę starych gaśnic samochodowych i mamy stanowisko do
ich regeneracji. Chcemy rozwijać się i wykonywać przegląd gaśnic
w stacjonarnych obiektach, szczególnie komunalnych.
Mamy trzy zamiatarki uliczne i sprzątamy w sąsiednich miastach, np.
w Puszczykowie, Czempiniu, Grodzisku, Dopiewie, Rokietnicy. Myślę,
że to wszystko przekłada się na nasze wyniki.
- Wraz z początkiem roku blisko 50 proc. wzrosła opłata za
odbiór nie segregowanych śmieci (cena za segregowane odpady jest wciąż ta sama). Do redakcji napływają skargi mieszkańców na tę podwyżkę. Miesięczna opłata bowiem wynosiła 14 zł
za osobę i od stycznia 2016 roku wzrosła do 20 zł. Przed powołaniem Centrum Zagospodarowania Odpadami Selekt rodzina
z dwójką małych dzieci uiszczała 20 zł za kubeł śmieci. W przypadku przeciętnej, czteroosobowej rodziny, wyniesie ona teraz
80 zł (za nie segregowane) lub 40 zł (za segregowane). Przy czym
liczą się osoby zameldowane, a często jest tak, że dzieci dorosłe
są na studiach bądź pracują za granicą, a rodzina musi płacić. Ludzie są zaskoczeni podwyżką. Uważają, że związek Selekt wprowadził ją "po cichu". Czym podyktowany jest nagły i tak duży
wzrost cen?
- Jako firma nie mamy wpływu na podwyżkę, bo ceny za odbiór

wywiad
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śmieci od mieszkańców ustala związek międzygminny Selekt. Odnosząc się jednak do kwestii podwyżki - cena śmieci została podniesiona
wyłącznie za odpady nie segregowane, przy utrzymaniu kwoty 10 zł
od osoby za segregowane. W mojej ocenie jest to pozytywne i sensowne działanie, gdyż istotą dobrego funkcjonowania gospodarki
odpadowej jest segregacja i odzyskiwanie surowców wtórnych. Nie
można interpretować tej podwyżki w ten sposób, że nagle w gospodarstwie domowym nastąpił drastyczny wzrost kosztów związanych
ze śmieciami. Jeżeli tak jest, to z powodu wygodnictwa danego mieszkańca. Bo każdy ma prawo do segregowania i jeśli będzie oddzielał
śmieci jedne od drugich, to płaci mniej - 10 zł na osobę. Cztery osoby
w rodzinie to koszt 40 zł za odbiór odpadów. Jak podejmie decyzję, że
nie segreguje, to faktycznie wyjdzie 80 zł. Czyli 100 procent więcej. Ale
to jest jego wybór.
Jeżeli nie będzie odpowiedniej motywacji do tego, żeby segregować, to przybędzie śmieci, a z nimi składowisk. Ktoś powie, że odpady można spalać, wykorzystując do tego nowobudowaną spalarnię
odpadów. Jasne, że się spalą, ale Polska może znaleźć się w sytuacji,
w której będzie musiała płacić karę za zbyt niski poziom odzysku segregowanych odpadów.
Jak więc zmotywować mieszkańców? Można docierać do świadomości, ale oddziaływanie finansowe jest najlepsze. Ono jest może brutalne, ale mamy możliwość wyboru. Z tego, co się orientuję, większość
ludzi płaci 10 zł, bo lepiej segregować. Rozdzielić śmieci do odpowiednich worków, które dostarcza firma i wystawić na chodnik... Nie rozczulałbym się nad mieszkańcami, którzy skarżą się na to. To podwyżka,
która ma trafić do świadomości tych osób, które poprzez własne wygodnictwo nie segregują śmieci.
- W 2013 r. gminy, w tym Mosina, poparły wniosek prezydenta Inowrocławia, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność
ustawy śmieciowej z Konstytucją. Chodziło o wprowadzenie
zmian, o których Pan na początku rozmowy mówił, aby zakłady
komunalne otrzymały zlecenia na wywóz śmieci w swoich gminach i nie musiały konkurować w przetargu z dużymi zachodnimi firmami. Czy dostrzega Pan szanse na zmiany?
- Padały takie deklaracje ze strony szefów Ministerstwa Ochrony Środowiska, ale na zapowiedziach się skończyło. Przyszła nowa władza.
Dotarły do mnie sygnały, że jest wola PIS-u, żeby tego dokonać. W mojej ocenie byłaby to pozytywna zmiana, gdyż broniłaby małe zakłady
komunalne przed monopolistami. Pojawiłaby się szansa na to, że dalej będziemy odbierać śmieci od mieszkańców. Bowiem kiepska jest
obecnie pozycja gmin, które mają własne firmy komunalne, a muszą
startować w przetargach z wielkimi przedsiębiorstwami, najczęściej
zachodnimi. Jako nieduża firma nie jesteśmy w stanie zastosować niskich cen na krótki okres i dokładać z innej działalności do tego, żeby
przetrwać. Utrzymywanie takiej sytuacji może doprowadzić do tego,
że na rynku śmieciowym zostaną tylko potentaci. Za parę lat odrobią
sobie stratę, którą wcześniej założyli i ponieśli. Tyle, że nie będzie już
konkurencji, nie będzie małych firm. A przecież były utworzone po
to, żeby realizować prace na miejscu, dla mieszkańców i dla jednostki,
która je powołała. W ramach dwudziestu firm, które tworzą związek
Selekt, kilka z nich nie wytrzymało konkurencji. Zakłady komunalne
w Opalenicy, Stęszewie, Rakoniewicach, przestały wywozić odpady.
Mogą pojawić się głosy, że bez przetargowe zlecenie wywozu śmieci jest nierównym traktowaniem w stosunku do dużych firm prywatnych. Ale tak nie jest, bo tylko trzy gminy spośród dwudziestu będących w związku Selekt mają firmy komunalne wykonujące tę usługę.
W pozostałych gminach więc mogłyby odbyć się przetargi, w których
startowałyby prywatne przedsiębiorstwa.
- W 2013 roku mówił Pan, że groźna dla istnienia ZUK-u może
okazać się ustawa śmieciowa. Jak udało się przetrwać?
- W okresie, kiedy pojawiła się ustawa, wystartowaliśmy do pierwszego przetargu i przegraliśmy. Nie mielibyśmy szans istnienia, ale...
wykonywaliśmy prace w Dopiewie, aby przetrwać. Potem mieliśmy

dodatkowe zlecenie od firmy Remondis. Nadal warunki na wykonywanie prac pozwalały na przeżycie i czekanie na lepsze czasy. I one
przyszły. Zawarłem udane porozumienie z Remondisem i założyliśmy
konsorcjum. Gdyby nie to, trudno by nam było samodzielnie wygrać
przetarg z dużymi firmami. Z dwóch powodów: są to wielkie przedsiębiorstwa, więc mogą za mniejsze pieniądze realizować usługi. Duże
firmy typu Toensmeier i Remondis prowadzą jeszcze Regionalne instalacje przetwarzania odpadów (Ripok). To też niesamowity atut, bo
prowadzenie takiej regionalnej instalacji jest dochodowe. Jak ma się
większy dochód, można mniej zarabiać na odbiorze od mieszkańców.
To był bardzo trudny okres. Zastanawiałem się nad tym, czy nie
wygasić działalności, nie zwolnić ludzi, nie zlikwidować sprzętu samochodowego. Ale przetrwaliśmy i uważam to za wielki sukces, bo nie
było redukcji zatrudnienia i niczego nie musieliśmy sprzedawać. Okres
wspólnej pracy z Remondisem to pozytywny czas. Jest dużo odpadów, o czym świadczy to, że w 2015 r. zakupiliśmy dwie śmieciarki. Także teraz mamy ich pięć sztuk. Wyszliśmy na prostą.
- Jaka jest obecnie sytuacja firmy? Jej wynik finansowy?
- Będzie on znany pod koniec lutego, kiedy domkniemy rok. Mogę
powiedzieć już teraz, że wynik finansowy brutto (łącznie z sumą, którą trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego) oscyluje w granicach
pomiędzy 700-800 tys. zł.
Pamiętajmy o tym, że celem strategicznym zakładów komunalnych
nie jest osiąganie maksymalnego zysku. Oczywiście robimy wszystko,
żebyśmy zarabiali i żeby nikt nie musiał nas dofinansowywać. Dobrze
się stało, że władze powierzyły nam Strefę Płatnego Parkowania. Wynikają z tego pozytywy, mianowicie miasto jako właściciel ma kontrolę
nad wpływami do strefy, a my zarabiamy. Nie możemy jednak narzucać astronomicznych cen, bo gmina nie zleci nam prac. Jeżeli na rynku
pojawią się prywatne firmy, tańsze i równie dobre, to nie ma uzasadnienia, aby płacić więcej, miejskiej jednostce, w imię szczytnej idei.
- Dziękuję za rozmowę
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styczniu, w siedzibie Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej została
otwarta wystawa obrazów i ikon lokalnych
twórców. Swoje prace na razie wystawili
artyści skupieni w Pracowni Artystycznej
Pod Patronatem Przyjaciół Dębów Rogalińskich, prowadzonej przez Lucynę Smok.
Docelowo w galerii znajdą się dzieła wielu
innych lokalnych i nie tylko twórców. Swój
udział ostatnio zapowiedziała znana malarka – Maria Silska z Pecnej.
Ideą funkcjonowania galerii jest pokazanie wspaniałych prac, które są pochowane
w domach, czasami pokazywane na nielicznych wystawach. Raz w roku można je
oglądać – nie wszystkie – podczas imprezy
letniej „Szeroko na Wąskiej” i na wystawie
w MOK. Teraz będzie to ekspozycja stała
i co ważne, prace będzie można kupić. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że każdy artysta zainteresowany jest sprzedażą swoich
dzieł, bowiem farby i materiały nie są tanie,
a bez nich tworzyć nie można.
Ponadto zaprosiliśmy i zapraszamy także
do współpracy twórców rękodzieł. Jak się
okazuje jest ich wielu. I oni nie mają możliwości wyjścia ze swoją sztuką do mieszkańców.
Mistrz pozłotnik (zawód zanikający
w Polsce i Europie), którym jest mosinianka
Maria Jaśkiewicz zaoferowała również swój
udział. Nie wszyscy zdają sobie sprawę
z tego, ile dzieło zyskuje we właściwej
oprawie. Pani Maria jest w tym doskonała.
W lokalnym środowisku znana jest ze swoich umiejętności odnawiania wnętrz i mebli, pięknie rzeźbi, maluje i rysuje. Jest też
mistrzem w dorabianiu i odnawianiu starych ram do obrazów i luster. W latach 90.
ub. stulecia zaproszono ją do Petersburga,
(razem z mistrzem pozłotnikiem z Krakowa – Marianem Drobnym) do odnowienia
i konserwacji kopuły cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego przy Newskim Prospekcie, z okresu baroku. Od czasu powstania
cerkwi przed 250 laty nikt kopuły nie odnawiał. Polscy pozłotnicy zrobili to jako
pierwsi. Pani Maria odrestaurowała też m.
in. barokowe rzeźby poznańskiej Fary, odnowiła boczne ołtarze bazyliki w Świętej
Lipce – zabytek klasy zerowej.
Wanda Bartnicka – rogalińska mistrzyni
pisania ikon
Próbowaliśmy na wszelkie sposoby namówić panią Wandę na rozmowę.
– Jest skromna, pokorna, nie lubi rozgłosu i na pewno nie da się namówić, zawyrokowały panie z rogalińskiej pracowni. Oczywiście nie zgodziła się na wywiad. Więc nie
mamy wyjścia i przedstawiamy panią Wandę poprzez opinie członkiń pracowni:
– Zabiera do pracowni w Rogalinku oso-

Zapraszamy do obejrzenia i kupna
dzieł naszych lokalnych artystów
by niepełnosprawne i uczy je malowania.
Jedna dziewczyna Magda od Maltańczyków w Puszczykowie jest bardzo utalentowana i rzeczywiście robi postępy, mówi
Lucyna Smok. – Wanda przywozi po kilka
osób. Ma siedmioro dzieci, czworo jest jeszcze w domu i mimo wszystko ma czas na to,
żeby zajęć się niepełnosprawnymi.
– Ostatnio zapisała się też do chóru w Rogalinie, prowadzonego przez Gabrysię Paciorek, mówi Halina Malkowska. - Śpiewają
okazjonalnie w kościele. Wanda oprócz talentu malarskiego ma dobry głos.
– A jak pięknie śpiewa jej najmłodsza
córka Agnieszka, dodaje Danuta Helak.

Agnieszka Bartnicka pięknie zaśpiewała

– W ogóle ma bardzo utalentowane dzieci
– wszystkie.
- Nie tylko ikony są jej pasją i miłością, jest
bardzo bogobojna, opowiada pani Lucyna.
- Malowanie ikon wypłynęło z serca. Zaczęła od małych prostych obrazów, jak my
wszystkie. Siedziała po nocach i tworzyła.
Na początku sama wyszukała osobę, która
pisała ikony. Artysta ten chciał żeby robiła je masowo za 20 zł od sztuki. Dla niego
ważniejsza była rama i wszelkie grawery,
bo on był po prostu fachowcem od złoceń,
konserwatorem zabytków wysokiej klasy.
Dla niej liczyła się dusza, którą wkłada się
w pisanie ikon, bo pisanie ikon było i jest
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czynnością świętą. I u niego nauczyła się
technicznych sztuczek tego rzemiosła, potem była na kursie w Poznaniu, a teraz uczy
się u sławnego ikonopisarza – ojca Jacka
Wróbla, jezuity, który jest nauczycielem nie
tylko warsztatu plastycznego, ale i modlitwy z ikoną.
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– Ikony w tej chwili stają się modne,
a raczej wzrasta na nie popyt. Przeżywają
obecnie renesans. Z czego to wynika? Zaczyna wzrastać duchowość ludzi, wyjaśnia
Halina Malkowska. – Kiedyś przyszła do
nas pani, która chciała podarować synowi
ikonę, bo martwiła się o jego dalszy los.

Oszuści - pośrednicy
W

ostatnich dniach dotarły do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informacje o działaniach oszustów,
którzy wyłudzają pieniądze od wielkopolskich przedsiębiorców. Nieznani
sprawcy oferują pośrednictwo w pozyskaniu dofinansowania z pieniędzy
unijnych. W rzeczywistości nie podejmują żadnych działań, a rzekoma usługa jest mistyfikacją.
Co pewien czas pojawiają się sygnały, że z przedsiębiorcami kontaktują się

różne osoby, oferując im odpłatne przekazanie materiałów, formularzy i innych
dokumentów rzekomo niezbędnych do
ubiegania się o unijne dofinansowanie.
Ostatnio oszuści podejmują się pośredniczenia w pozyskiwaniu dotacji. Wszelkie ich działania są jednak całkowicie
fikcyjne.
Niepokojące sygnały należy zgłaszać organom ścigania. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości związanych
z Funduszami Europejskimi najlepiej
skontaktować się z konsultantami

I może on nie przyjmie tej ikony, ale to jedyny sposób, twierdziła, w jaki ona może
coś zrobić w tym względzie. Dlatego
zamówiła ikonę, chcąc go nawrócić. To
jest ewangelizacja poprzez ikony, mamy
świadomość, że coś robimy dla Boga,
a przede wszystkim dla człowieka.
Wschód i Zachód zbliżają się ostatnio
do siebie, także dzięki ikonom. Mieliśmy wspólne ikony do 1025 roku, do
momentu rozłamu na Kościół wschodni
i zachodni. Potem nastąpiło zwalczanie
ikon, niszczenie – trend pochodzący z samego Kościoła. Zachód zaczął malować
inaczej, uprawiając malarstwo religijne,
bardziej swobodnie. Natomiast ikona
podlega sztywnym regułom i kanonom,
nie uwzględniającym zmian.
„Ikonopisanie jest modlitwą z pędzlem
w ręku. Począwszy od tego, że usiąść do
ikony potrzeba w ciszy i mając trochę
czasu. Trzeba odsunąć inne rzeczy na bok
i pozwolić prowadzić się ikonie, a dokładnie „iść na spotkanie” z osobą, której wizerunek chce się wykonać. Ikony nie mają
żadnych modeli, tak jak to jest w wypadku zwykłych portretów. Owszem, ikonopisarze posługują się wzornikami i „naśladują” w swojej pracy stare ikony, ale to nie
wystarcza. Aby napisać ikonę potrzebne
jest spotkanie, duchowe spotkanie z postacią przedstawianą na ikonie. Dlatego
zawsze zachęcam moich ikonników, którzy przygotowują się do napisania konkretnej ikony, żeby wcześniej zapoznali
się ze świętą postacią lub sceną biblijną,
którą będą malować, tak przez lekturę jak
i przez modlitwę” [O. Jacek Wróblewski”,
wywiad A. Łazara, tygodnik Niedziela].
Ikony z pracowni rogalińskiej, nie tylko
Wandy Bartmińskiej, powędrowały na
cały świat m.in. do Afryki, Włoch, Szwecji.
Malowane są też dla misjonarzy i osób
chorych, cieszą się coraz większym powodzeniem.
(eb)
Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich działającego
w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu lub pracownikami lokalnych PIFE.
Udzielane przez nich informacje są
bezpłatne. Dane teleadresowe do
punktów informacyjnych działających
w Wielkopolsce znajdują się na stronie
http://wrpo.wielkopolskie.pl/punktyinformacyjne.
Anna Parzyńska-Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu,
Biuro Prasowe
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Kolejny rekord WOŚP w Mosinie
24.

Finał WOŚP w Mosinie dobiegł
końca. Kolejny raz graliśmy dla
dzieci i osób starszych. Przez cały dzień
142 wolontariuszy w naszej gminie zebrało 62773,62 zł!
Tegoroczny Finał rozpoczął w sobotę
Sklep Kubuś, Kreatywny Domek i Sklep
Neopunkt podczas turnieju FIFA 16,
w którym do gry stanęło 17 zawodników, i którzy wrzucili do puszki 269 zł..
W niedzielę już o 8.30 na ulicach pojawili się wolontariusze z puszkami, którzy zostali wcześniej poinformowani
o zasadach bezpieczeństwa i zbiórki
na rzecz WOŚP. Mosińska delegatura
Automobilklubu Wielkopolskiego zorganizowała XII Mosiński Rajd Orkiestrowy. 27 załóg stanęło na linii startu
rywalizując ze sobą podczas jazdy po
mosińskich drogach. Wraz z licytacjami, np. voucherów na największe
rajdowe imprezy, załogi „wyjeździły”
5609,94 zł!.
Jako następni ruszyli biegacze, w organizowanym przez OSiR, II Biegu Zimowym Policz się z cukrzycą. Aż 273
biegaczy przebyło trasę w iście zimowej
scenerii. Kolejne 6246,38 zł trafiło do orkiestrowej puszki!
Na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury pojawił się Activ, Stowarzyszenie
Muzyczne Orkiestra Dęta, gitarzyści działający przy MOK, zespoły My, Prorock,
Theathron oraz PowerHorse. Wieczór zakończyliśmy Światełkiem do nieba.
Partnerami 24. Finału WOŚP w Mosinie
byli: Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Krąg
Instruktorski T.W.A. Elita, Gospodarczy
Bank Spółdzielczy w Mosinie, Mosińska Biblioteka Publiczna, Urząd Miejski
w Mosinie, Automobilklub Wielkopolski
Delegatura Mosina, Sklep Kubuś, Kreatywny Domek, Neopunkt, Mgraffo, Kiwi

School, Centrum Języków Obcych Active Lingua, Argon Studio, DJ Computers
oraz Restauracja Adamo.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim wolontariuszom oraz mieszkańcom

Na co chorowali mieszkańcy
Poznania i powiatu poznańskiego
w 2015 roku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że w 2015 roku zarejestrowano zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę – 81.357 (w 2014 r. - 56.004), wirus
grypy potwierdzono badaniem laboratoryjnym u 130 (w 2014
u 44) osób.
Na odrę – 4 (w 2014 – 66), ospę – 6.165 (w 2014 – 5.343), szkarlatynę – 714 (w 2014 r. – 543), różyczkę – 80 (w 2014 – 158), krztusiec – 172 (w 2014 r. – 38), boreliozę –117 (w 2014 r. – 89), menin-

gminy Mosina za wsparcie, ofiarność
i udział w 24. Finale. Zapraszamy już za rok!
Dominik Janik
– szef Sztabu WOŚP w Mosinie

gokoki – 11 (w 2014 r. – 2), malarię – 3 (w 2014 r. – 1), lambliozę
– 7 (w 2014 r. – 6), listeriozę – 5 (w 2014 r. – 5), kleszczowe
zapalenie mózgu – 1 (w 2014 r. – 1).
Na gruźlicę zachorowało – 77 (w 2014 r. – 67).
Nowo wykrytych zakażeń HIV zarejestrowano – 87 (w 2014 r.
– 66), a na AIDS zachorował0 – 5 (w 2014 r. – 4), przypadków
kiły – 124 (w 2014 r. – 55), zakażeń rzeżączką – 3 (w 2014 r. – 9).
Szczepionki przeciwko wściekliźnie podano 155 (w 2014 r. –
157) osobom pokąsanym przez zwierzęta.
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy PSSE
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Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
- warzywa i soki warzywne, świeże
i mrożone, najlepiej surowe lub jak
najmniej przetworzone
- owoce świeże i mrożone – z ograniczeniem bananów i winogrona
- napoje - wody mineralne, soki warzywne - bez ograniczeń; kawa, herbata, bawarka z umiarem.
Bezwzględnie należy unikać cukru,
miodu, tłustych i słodkich ciast, frytek,
chipsów, słoniny, smalcu, majonezu,
owoców kandyzowanych, suszonych
i alkoholu!

W

poprzedniej części artykułu dotyczącego cukrzycy dowiedzieliście
się Państwo, na czym polega ta choroba,
charakterystyczne objawy oraz jak sobie
radzić w stanie hipoglikemii.
W drugiej części chciałabym skupić się
na leczeniu, a właściwie radzeniu sobie
z cukrzycą.
Główne elementy leczenia cukrzycy:
EDUKACJA
„Chorzy, którzy więcej wiedzą, dłużej żyją” ( E. P. Joslin)
Edukacja to klucz do dobrego funkcjonowania z cukrzycą. Ważne jest, aby pacjent jak najlepiej poznał swoją chorobę
i nauczył się jak postępować z nią na co
dzień, co pozwoli szybko przyzwyczaić się do nowych obowiązków. Wizyty
u lekarza, codzienna obsługa pena, glukometru czy stosowanie diety nie będą
już tak stresujące.
Co to jest glukometr? Jest to specjalny
aparat do mierzenia stężenia glukozy we
krwi włośniczkowej, czyli krwi pobranej
z opuszki palca. Glukometr automatycznie
odczytuje wynik. Lekarz ustala, o jakich
porach i jak często należy mierzyć glikemię, ale najczęściej badanie wykonuje się
na czczo, 2 godziny po głównych posiłkach, przed snem, w nocy między godz.
2 a 4. Zawsze w razie złego samopoczucia!
Jak prawidłowo zbadać poziom cukru
za pomocą glukometru?
1. Umyć ręce w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie osuszyć.
2. Wyjąć pasek testowy z opakowania
i włożyć do glukometru.
3. Rozmasować opuszkę palca - to poprawi ukrwienie i ułatwi pobranie
krwi.
4. Za pomocą nakłuwacza ukłuć z boku
opuszkę palca.
5. Nałożyć krople krwi na pasek testowy.
6. Odczytać wynik, który pojawi się na
wyświetlaczu i usunąć pasek testowy
z glukometru.
Wynik badania zapisujemy w dzien-

niczku samokontroli z zaznaczeniem
pory wykonania pomiaru.
Co to jest pen?
To inaczej wstrzykiwacz, aparat kształtem
przypominający długopis służy do podawania insuliny. Do środka pena wkłada się fiolkę z insuliną, ustawia odpowiednią, zaleconą dawkę leku za pomocą skali w aparacie.
Insulinę wstrzykujemy do tkanki podskórnej
w brzuch, udo, pośladki i ramię.
DIETA
Coraz częściej zamiast o diecie, mówimy o zdrowym żywieniu. Zalecenia dla
chorego na cukrzycę są podobne jak dla
osób zdrowych. Osoba chora powinna
nauczyć się kilku dodatkowych zasad
m.in., jak różne spożywane produkty
żywnościowe wpływają na stężenie glukozy we krwi. Produkty, które może spożywać osoba chora na cukrzycę:
- pieczywo - chleb najlepiej pełnoziarnisty, razowy, mieszany, (także pieczywo białe, bułki, rogale, ryż, makarony
w małej ilości), kasza
- odtłuszczone mleko 0,5%-1%, chudy
twaróg
- chude mięsa, drób bez skóry, chude ryby,
wędliny z drobiu również dziczyzna
- oleje roślinne - sojowy, rzepakowy,
słonecznikowy, oliwa

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Aktywność fizyczna to bardzo ważny element, który korzystnie wpływa na
wrażliwość na insulinę, kontrolę stężenia
glukozy we krwi oraz sprzyja redukcji
masy ciała . Osoba z cukrzycą powinna
ustalić z lekarzem diabetologiem, które
rodzaje ćwiczeń są optymalne, a które
przeciwwskazane, przy jakich stężeniach
glukozy można rozpocząć ćwiczenia, jaka
pora dnia jest najlepsza i jak zapobiegać
niedocukrzeniom. Spośród ćwiczeń zaleca się gimnastykę, turystykę, marsz, wolny bieg- jogging, pływanie, badminton
i gry w piłkę oraz jazdę na rowerze.
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
Zależy od rodzaju cukrzycy i jest ustalane indywidualnie dla pacjenta przez
lekarza diabetologa. Podajemy leki doustne lub insulinę we wstrzyknięciach
podskórnych lub we wlewie przez pompę insulinową.
W codziennym życiu z cukrzycą może
pojawić się wiele pytań i wątpliwości, gorsze samopoczucie, zniechęcenie. Pacjent
powinien pamiętać, że może zwrócić się
o radę i pomoc do lekarza, pielęgniarki,
dietetyka i psychologa. Ważne jest aby
chory miał wsparcie wśród najbliższych,
którzy mogą przecież towarzyszyć mu
w zmianie stylu życia na zdrowy i aktywny.
Joanna Faleńska,
pielęgniarka środowiskowa
Tel. 721 689 702

Mosiński Klub Żeglarski
Organizuje kurs na patent „Żeglarza Jachtowego’’.
Spotkanie organizacyjne, odbędzie się 19 lutego 2016r. o godz.18:00 w siedzibie MKŻ
na stadionie piłkarskim w Mosinie. Telefon kontaktowy: Bogdan Fischer, 695261114.
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.
Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.
USŁUGI ELEKTRYCZNE

TOM-TECH
 wykonawstwo
 naprawy
 modernizacje
 pomiary

692 746 184

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

oferuje pracę:
Kórnik - pakowacz/pakowaczka
System pracy 10 godzinny 4 dni w tygodniu.
Mile widziane auto (możliwość uzyskania
częściowego zwrotu za dojazdy).
Praca stała.

Tel. 797 292 169 / 534 987 992
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

ANTENY RTV - SAT ZATRUDNIĘ
MONTAŻ - NAPRAWA



Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
Instalacje mini zbiorcze naziemne
i satelitarne



Konfiguracja sprzętu audio-video



Montaż: NC+ Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

Stolarza & Parkieciarza
lub pomocnika
do przyuczenia
tel. 602-301-358

VIKING - KOSIARKI
STIHL - KOSY
PROM
PILARKI

OCJA
!

Mosina, ul. Wawrzyniaka 5
tel. 61 8137 158
www.stihl.pl

SPRZEDAŻ - NAPRAWA
SPRZĘTU
OGRODNICZEGO
różnych marek
KOSIARKI - PILARKI
Łęczyca
ul. Leśna 9
tel. 61 8106 731
www.serwis-ogrod.poznan.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
- szeroki wybór drzwi - monta¿
zewnêtrznych
- panele pod³ogowe
i wewnêtrznych
- panele boazeryjne
- fachowe doradztwo

CENY PRODUCENTA!
ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
malowanie, szpachlowanie


ściany gipsowe
 suﬁty podwieszane
 docieplenia-elewacje
 płytki

Piotr Karwski
tel. 61 810 67 88
kom. 660 664 955

Łęczyca, ul. Poznańska 15

Jako jeden z wiodących europejskich specjalistów w dziedzinie logistyki produktów spożywczych z ponad 100 własnymi oddziałami stanowimy doskonałą
podstawę dla Twojego przyszłego rozwoju zawodowego. Każdego dnia nasi
pracownicy dbają o to, aby wszystkie przesyłki naszych klientów trafiły punktualnie we właściwe miejsce, z zachowaniem odpowiedniej temperatury do blisko 500 milionów konsumentów w całej Europie. Dołącz do nas!
Do naszego Oddziału w Komornikach poszukujemy osoby na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Twoje obowiązki:
• Terminowe przygotowywanie, kompletacja i realizacja zamówień
• Rozładunek i załadunek towaru
• Zapewnienie prawidłowej dokumentacji obrotu towarowego
w magazynie
Nasze oczekiwania:
• Rzetelność, pracowitość i uczciwość
• Dyspozycyjność - praca zmianowa
• Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
• Uprawnienia na wózki widłowe mile widziane.
Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia w rodzinnym przedsiębiorstwie
o płaskiej strukturze organizacyjnej i szybkiej decyzyjności.
Oferty proszę składać na adres e-mail:
remigiusz.walczak@nagel-group.com lub telefonicznie pod numer 607 607 908
www.nagel-group.com

WYCENY
NIERUCHOMOCI
 DOMY

NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE,
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE

e-mail: agrogust@gmail.com
ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

 LOKALE
 DZIAKI
 SPECJALISTYCZNE





 

TEL. 572 642 585
e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Salon Psiej Urody Elegant
-

strzyżenie
trymowanie
kąpiele pielęgnacyjne
obcinanie pazurków
akcesoria dla Twojego Pupila

62-050 Mosina, ul. Śremska 16 (przy przejeździe kolejowym od strony Śremu)
umówienie wizyty: tel. 511 589 757
SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY

REFUNDOWANY PRZEZ NFZ
 APARATY SŁUCHOWE powietrzne i kostne
 BADANIA SŁUCHU
 SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY
INTERTON refundowany przez NFZ
 BATERIE TYLKO 2 zł
 OCHRONNIKI SŁUCHU

CONTACT - APARATY SŁUCHOWE
ul. Przemysłowa 15/17 obok City Center
61-579 Poznań
tel. 502-489-171, 061-281-83-67
www.contactaparaty.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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W

tym dniu koleżanka wyraźnie nie
miała nastroju, ale jak to się mówi,
przyciśnięta do muru zaczęła opowiadać:
- Ja myślę, że to wszystko wzięło się
jednak nie od Czarnieckiego, ale od czasów, jak to się mówi, napoleońskich. To
właśnie tutaj uszyli tym żołnierzom nowe
mundury, bardzo eleganckie. Nie wątpię
wcale w to, że właśnie tak się zaczęła kariera naszego eleganta. Przypuszczalnie
po tym wszystkim już tak zostało. Zresztą
pamiętam, że po wojnie stary Lipiak szył

jeszcze mundury i był w tym bardzo dobry. Co prawda wtedy, w tamtych czasach
wiadomo było, że co francuskie to musiało być przede wszystkim eleganckie
i gustowne. Ciekawe, kto pierwszy napisał o elegancie z Mosiny. O ile dobrze pamiętam, to mógł być Kolberg, a widzisz,
skoro w połowie XIX wieku on zanotował
takie określenie, to musiało ono powstać
dużo wcześniej, prawda? I pasowałoby
jak ulał do czasów napoleońskich, mówię ci. Zresztą jest ono również znane nie
tylko tutaj w okolicach Poznania. Jestem

przekonana co do tego, że ci którzy stąd
wyjechali w świat, gdzieś tam sieją to powiedzenie „elegant z Mosiny”, piękne powiedzenie.
Roman Czeski

Czy jest afera?
W

miejscu gdzie widzicie Państwo
korty, od kilku miesięcy powinno
znajdować się kryte boisko dla Puszczykowskiej społeczności, która mogłaby w
tym miejscu jesienią i zimą grać w piłkę.
To miejsce to część terenu Sportoteki na
ulicy Kościelnej. Przypomnijmy, że Miasto
na niezwykle korzystnych warunkach (za
dwadzieścia kilka groszy na miesiąc za
metr kw.!) wydzierżawiło hektar najlepszego gruntu, w zamian za co dzierżawca zobowiązał się do wybudowania hali,
kortów zewnętrznych, minigolfa, ścianki
treningowej i sezonowego krytego boiska właśnie. Wymieniam tylko to, co już
istnieć powinno. Wszystko to jasno wynika ze wspomnianej umowy i nikt nawet
temu nie przeczy.
Pisaliśmy już, że hala z zapleczem, minigolf i ścianki treningowe, od 30 czerwca
2015 roku powinny funkcjonować – a jak
jest, każdy widzi. Dzierżawca miał płacić
kary umowne za niezrealizowane inwestycje – 200 zł dziennie, ale nie płacił…
Bo Miasto jak się okazuje, podpisało korzystny dla niego aneks. Pytam czy to już
jest afera, bo dobroć władz dla dzierżawcy wydaje się nie mieć końca.

Wypadek w Dymaczewie

8

grudnia w wypadku samochodowym w gminie Mosina zginęły
dwie osoby: 5-letnie dziecko i 20-letnia kobieta. Doszło do niego w wyniku
zderzenia się Scody Fabii i Chrystlera
w godzinach rannych, na drodze wojewódzkiej 431 w Dymaczewie Starym,
jak przekazuje Maciej Święcichowski
z zespołu prasowego wielkopolskiej
policji. Pogotowie przewiozło cztery
osoby z miejsca wypadku do pobliskich szpitali. Biegli i prokurator ustalą
przyczyny tragedii.
(red.)

W tej samej umowie (par. 3 pkt 9) zapisana jest sezonowa adaptacja dwóch
zewnętrznych kortów tenisowych na
kryte boisko do piłki nożnej w okresie
jesienno-zimowym, począwszy od sezonu 2015/16 i również sprawa kończy
się na zapisie. O co tu chodzi, gdzie jest
dbałość o interes miasta osób za to odpowiedzialnych: burmistrza i radnych? To
oni czuwać powinni, aby mieszkańcom
żyło się lepiej, a umowy były respektowane. Szczególnie takie umowy, co do
których można mieć od początku wątpliwości, czy są dla miasta korzystne.
I znowu napisać muszę: nie mam pretensji do dzierżawcy, że dba o swój portfel i nie przykrył kortów jakimś „balonem”,
aby zrobić tam boisko. Rozumiem go doskonale. Koszt byłby rzędu kilkudziesięciu lub więcej tysięcy i w żaden sposób
nie byłby się w stanie zwrócić. Ale tak bardzo jak rozumiem dzierżawcę, tak bardzo
nie jestem w stanie zrozumieć władz miasta. Domyślać się i na plotkach opierać się
nie chcę, więc „słowo się rzekło, kobyłka
u płotu”. Umowa podpisana i Miasto winno
egzekwować z całą stanowczością posta-

nowienia w niej zawarte. Inaczej odnieść
można wrażenie, że nasza lokalna władza egzekwuje tylko od tych maluczkich,
a w tej sprawie jak wieść gminna niesie
rzeczywiście „coś jest nie halo”.
Władze Puszczykowa w tym roku rozpoczynają budowę nowej hali, uzasadniając tę inwestycję m.in. brakiem miejsca, gdzie młodzież mogłaby uprawiać
sport, pograć w piłkę. A przecież zamiast
inwestować 11 milionów w nową halę
prościej i taniej wyegzekwować to, co
w umowach Miasto już sobie z dzierżawcą Sportoteki zagwarantowało. Będzie
taniej i uczciwiej. Państwo radni, ja nie
wiem czy znacie umowę z dzierżawcą
Sportoteki, ale co Wy na to?
Krzysztof J. Kamiński
Ps. W tej samej umowie zapisane jest,
że od następnej zimy na terenie Sportoteki obok krytego boiska ma funkcjonować
kryte lodowisko. To też kiepski interes,
do którego dopłacić będzie trzeba jeszcze więcej niż do „krytego boiska”. I coś
mi się wydaje, że jak przyjdzie następna
zima, będzie znowu o czym pisać.
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Było wielkie zagrożenie, że szosa osunie się do wody
MARIAN OSUCH OD DZIEWIĘCIU LAT
PEŁNI FUNKCJĘ SOŁTYSA W WIÓRKU

W

e wrześniu 2014 roku na zaproszenie Mariana Osucha, sołtysa
wsi Wiórek i radnego Rady Miejskiej w Mosinie przybyła nad
brzeg Warty, między Czapurami a Wiórkiem Komisja Środowiska RM.
– Przedstawiłem radnym zagrożenie, jakie stwarza rzeka Warta podmywająca Szosę Poznańską – mówi M. Osuch i kontynuuje: – Komisja
pod przewodnictwem Waldemara Wiązka szybko zareagowała i skierowała pismo do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Po paru dniach pracownicy RZGW z panią Jagodą Andrzejewską, kierowniczką Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty, przybyli nad rzekę
i uznali, że faktycznie, jest wielkie zagrożenie, że szosa osunie się do wody.
Od razu przystąpili do pracy.
Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2015 roku. Została wykonana przez firmę Hydrobud z Gorzowa Wielkopolskiego i ze środków
RZGW. Kosztowała w sumie prawie 900 tys. zł.
– Dzięki Komisji Środowiska – mówi M. Osuch - działającej w kadencji
2010-2014, mamy zabezpieczoną Szosę Poznańską. W przyszłości powinna być jeszcze umocniona górna partia skarpy, zwraca uwagę sołtys.
Sołtys Marian Osuch

Kroniki wsi na stronie wiorek.pl.tl
– najlepszej stronie w Wielkopolsce
Strona internetowa wsi Wiórek prowadzona przez Adama Włodarczaka znalazła się w finale wojewódzkim konkursu Sołectw@ w sieci jako
najlepsza strona z Wielkopolski w 2015 roku. – Chcielibyśmy upublicznić
na niej kroniki wsi i przekazywać ich fragmenty mieszkańcom, i dla po-

tomnych – mówi sołtys, pomysłodawca kroniki. Prowadzi ją od 2007 roku
Elżbieta Przybylska, mieszkanka Wiórka.
Konieczna jest inwestycja w drogi
W przyszłym roku Marian Osuch będzie obchodził 10 urodziny swojej
kadencji jako sołtys Wiórka. Przez ten czas na bazie budynku przemysłowego (hydroforni) powstała świetlica w sołectwie, nazwana„Starą Hydrą”.
– Kiedy mieszkańcy wybrali mnie na sołtysa, we wsi nie było, gdzie się
spotkać. Jako osoba prywatna prowadziłem w Wiórku wodociąg gminny.
Budynek po nim opustoszał na kilka lat, kiedy gmina została podłączona
do sieci miejskiej. Powstała w nim świetlica, w dużej mierze własnym
sumptem mieszkańców, która służy dzieciom i dorosłym – mówi sołtys.
Rada sołecka utworzyła skwer z ławeczkami, z którego rozciąga się
widok na Wartę (wcześniej było tu wysypisko śmieci). Opiekuje się nim
mieszkanka Wiórka, Barbara Nowaczyk. Kolejny powstał na rondzie.
– A mieszkańców ul. Sosnowej – mówi sołtys – zainspirowałem do tego,
aby naprzeciwko swoich domów postawili ławki, zasadzili rośliny, a nawet usypali chodniczek, (a był w tym miejscu spory bałagan). W tym roku
z funduszu sołeckiego będziemy odnawiać plac przy krzyżu – planuje
sołtys.
Jakie są problemy w sołectwie? – Stanowią je drogi – mówi Marian
Osuch. – Niebawem wieś zostanie podłączona do kanalizacji. Po tym czasie inwestycja w drogi będzie miała sens.
(jb)
Fot. Elżbieta Przybylska
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II Bieg Zimowy

W

piękne, niedzielne popołudnie
273 biegaczy wzięło udział
w II Biegu Zimowym po Wielkopolskim
Parku Narodowym „Policz się z cukrzycą”,
który odbył się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2016 r.
Miasteczko biegowe znajdowało się na
Stacji Turystycznej Osowa Góra (w pobliżu Studni Napoleona). Trasa biegu
prowadziła malowniczymi, leśni zakątkami wzdłuż jeziora Kociołek, jeziora
Góreckiego oraz jeziora Skrzynka. Większa część trasy była poprowadzona Pętlą
Mosińską, która wchodzi w skład Trasy
Trzech Aktywności po Wielkopolskim
Parku Narodowym.
Na uczestników czekało nie lada wyzwanie. Trasa przykryta śniegiem i lodem okazała się bardzo wymagająca. Na
szczęście wszyscy dotarli do mety cali
i zdrowi. Przed biegiem rozgrzewkę na
starcie przygotowała Adrenalina Fitness.
Po oficjalnym rozpoczęciu biegu przez
Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia oraz Dyrektora Biegu Pawła Gulcza
uczestnicy pełni entuzjazmu ruszyli na
trasę.
Po 36 minutach na mecie pojawił się
mieszkaniec Końskiego – Przemysław
Szymanowski (0:36:37). Minutę później

zobaczyliśmy mieszkańca naszej gminy
Mateusza Fabisiaka z Krosinka (0:27:45).
Trzeci na mecie pojawił się Maciej Łucyk
z Poznania (0:38:08). Pierwszą kobietą na
mecie była Agnieszka Kuster z Komornik (0:48:35). Mieszkanka naszej gminy
Anna Jarczyńska zajęła drugie miejsce
(0:51:36). Trzecia przybiegła Zofia Mazur
(0:51:59).
Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja mieszkańców Gminy Mosina, która
przedstawia się w sposób następujący:
Kobiety:
Anna Jarczyńska (0:48:35)
Agnieszka Załuska-Lipa (0:53:00)
Emilia Bogucka (0:53:34)
Mężczyźni:
Mateusz Fabisiak (0:37:45)
Marcin Wieczorek (0:43:34)
Tomasz Olszewski (0:44:06)
Na mecie na uczestników czekał gorący posiłek oraz ognisko. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal.
Bieg rozpoczynał również pierwsze
w naszej miejscowości całoroczne biegowe wydarzenie – Mosińskie GRAND
PRIX 5•10•15. II Bieg Zimowy był jego in-

auguracją. W skład Mosińskiego GRAND
PRIX wchodzą trzy biegi:
II Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym „Policz się z cukrzycą”
– 10.01.2016 r.
III Bieg „Elegant na 5” – 22.05.2016 r.
I Bieg Pamięci – 23.10.2016 r.
Podsumowanie cyklu odbędzie się
w październiku po ostatnim biegu.
Ogromne podziękowania należą się
przede wszystkim naszym sponsorom,
bez których organizacja tak dużego
przedsięwzięcia byłaby niemożliwa:
IDMAR group, URBAŃSKI producent
szkła hartowanego, MEDICOMPLEX,
Adrenalina Fitness, Centrum Języków
Obcych Active Lingua, Wielkopolskie
Centrum Medyczne ESKULAP-PREMUIM,
Loft Fitness. Całość imprezy nie mogłaby się odbyć bez współpracy ze Stowarzyszeniem „MOSIŃSKI SPORT” oraz pomocy ze strony Wielkopolskiego Parku
Narodowego, OSP Pecna i OSP Nowinki.
W tym miejscu należy również podkreślić ogromy wkład w prace wolontariuszy
z Zespołu Wolontariusza działającego
przy OSiR w Mosinie. Dzięki zaangażowaniu tych młodych ludzi możliwe
jest realizowanie sportowych inicjatyw
w naszej gminie.
(osir)
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!
Część dziesiąta - c.d.
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zoﬁi Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych
przyjaciół, wychowujących się z daleka od wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego
tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek,
wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na dębie,
który zostaje powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na olbrzymich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

Przygoda z szerszeniami
–L

eć sobie, leć! A kysz! A kysz! – Julka
przemawiała do rozsądku Znajdce
Pierwszej. A może Drugiej. Teraz trudno je
było rozpoznać. Kiedyś Znajdka Pierwsza była
wyraźnie mniejsza, ale po trzech tygodniach
spędzonych u nas obie wyrosły na dorosłe sikorki. Należało je wypuścić na wolność, do innych ptaków, ale nasze Znajdki nie chciały od
nas odlecieć. Od dwóch dni wychodziłyśmy
z nimi za dom i kazałyśmy im latać. Kasia zamykała w tym czasie kota w domu, bo Znajdki
nic sobie nie robiły z naszych starań. Skakały
za nami po ziemi i ćwierkały domagając się
jedzenia. Czasami podlatywały i siadały nam
na ramieniu. A dziś wieczorem Julka z Ulikiem
mieli wyjechać i dziś jeszcze chciałyśmy ptaszki nauczyć samodzielnego życia.
Zwołałyśmy Szkodniki, zabrałyśmy Kubusiowi klatkę Marchewki i Sałaty (chomiki
zamknęłam w kartonie z dziurkami), wsadziłyśmy do niej sikorki i wszyscy poszliśmy do
lasu. Wiedziałam, co zrobić. Za Polaną Mgieł,
w lesie, jest szkółka z małymi świerkami. Tam
widziałam kilka dni temu sikorki bogatki. Całe
stada. Zaniesiemy tam Znajdki i wypuścimy.
Inne sikorki muszą je przyjąć do rodziny – tak
powiedział wujek weterynarz.
Gdy skręciliśmy w lewo za Polaną, coś zagrodziło nam leśną drogę. Podeszliśmy bliżej
i to coś okazało się wielkim drzewem, które
złamało się tuż przy ziemi i upadło w poprzek
drogi. Kasia popatrzyła na złamany pień:
– Patrzcie, jest zupełnie spróchniały w środku! To dąb. Pewnie zwalił się wczoraj, jak była
burza.
– A jak ja przejdę? – zmartwiła się Kuleczka.
– Kto umie przejść, ten idzie. Kto nie umie,
zostaje – powiedział Kuba.
– Głupi jesteś, dądlu mały! – Kuleczka niespodziewanie przypomniała sobie słowa Karoli.
– A ciebie zjedzą Orki!
– A ty dostaniesz na pupę!
Kaśka pomogła Kuleczce wdrapać się na
pień i rozmowa sama się urwała. Wszyscy
jakoś daliśmy sobie radę, a Ulika przeniósł
Tobiasz. Tak naprawdę nie musieliśmy gramolić się przez pień, wystarczyło wejść do lasu
i obejść przeszkodę. Ale tak było zabawniej.
Gdy wlazłam na drzewo, w gałęziach dębu
coś szumiało i brzęczało, ale gdy się przyjrzałam, nic nie dostrzegłam. Oprócz jakiegoś żółto-czarnego owada. Nic takiego.
Po pięciu minutach dotarliśmy do leśnej
szkółki. Otworzyłam klatkę, a Tobiasz wyjął

z niej Znajdki. Przestraszone ptaki dziobały go
po ręce, ale on się tym nie przejmował. Podrzucił je tak wysoko, że siadły na najbliższej
gałęzi.
– O, są, są! Ciocie i wujkowie – zapiszczała
przejęta Kuleczka. Rzeczywiście. Na pobliskich drzewach aż się roiło od ruchliwych sikorek.
– Ukryjmy się – zarządziła Kaśka – żeby ich
nie płoszyć.
Daliśmy nura w pobliskie krzaczki. Zaraz
też do naszych Znajdek zaczęły podlatywać
jakieś ptaki. Siadały na tych samych gałęziach,
przekrzywiały główki, ćwierkały i odlatywały.
Miałam nadzieję, że w ten sposób witają się
z nimi. Wtem Ulik, który miał dość siedzenia
w kucki, niespodziewanie wstał i wypłoszył
wszystkie ptaki. Odleciały z furkotem. Gdy
po chwili znowu się zjawiły, nie rozpoznałam
wśród nich swoich Znajdek.
– Nie płacz – pocieszała mnie Kuleczka
– teraz nie będą ci przynajmniej „kupkać”
w pokoju. Z tymi ptakami to miałaś prawdziwe urwanie głowy!
– Yhm – mruknęłam bez przekonania i potarłam oczy. Julce chyba coś wpadło do oczu,
bo też je pocierała. „Do zobaczenia, malutkie
mysie-pysie” – pożegnałam się z ptaszkami
w myślach. Miałam cichą nadzieję, że dzikie
sikorki zaopiekują się naszymi. Postaliśmy
jeszcze chwilkę, ale cóż było robić? Wracaliśmy smutni.
– Wiecie co? – Kasia spojrzała na mnie
i Julkę. – Mój tata mówi, że dzieci muszą kiedyś wyfrunąć z gniazda, a mama dodaje, że
wychowuje się dzieci nie dla siebie, ale dla
świata.
– Sikorki z wozu, babom lżej – wtrącił się Tobiasz – albo: lepszy wróbel w garści niż sikorka
na gałęzi, albo jeszcze i to: co sikorką wyleci,
kamieniem wróci – plótł już zupełnie bez sensu, ale poskutkowało. Zrobiłam się na niego
zła, a jak jestem zła, to nie mogę być smutna.
– Cicho bądź! – i trzepnęłam go po głowie.
I znów wspinaliśmy się na przewalony dąb.
Najpierw przeszła Julka, potem ja z Kubusiem.
Gdy na pień gramoliły się Kuleczka z Kaśką,
zobaczyłam coś, co mnie bardzo zaniepokoiło.
– Uważajcie! – krzyknęłam. – Szybko przechodźcie!
– Co się dzieje? – zaniepokoiła się Kasia, ale
nie ruszyła się z miejsca.
– Nie wiem! Jakiś rój. Pszczoły albo osy!
Tobiasz, nie!!! – dopiero teraz zauważyłam,

że Szkodnik z Ulikiem też stoją na pniu, tylko
bliżej korony.
– Ja cię kręcę! – zawołał beztrosko Tobiasz. –
Tu jest chyba gniazdo, takie okrągłe…
– Tobiasz, to szerszenie! Widziałam ich zdjęcie w gazecie – zawołała Kaśka, gdy duży
owad przeleciał jej koło nosa. – Uciekajmy!
– i zeskoczyła z Kuleczką na ziemię. Nagle znaleźliśmy się w samym środku bzyczącej chmury.
Zaczęliśmy biec co sił w nogach. Naraz rozległ się dziki wrzask Ulika. Krzyczał chyba jeszcze głośniej niż ostatniej niedzieli w kościele,
gdy obraził się, że nie może iść z Julką do komunii. Obróciliśmy się, ale koło nas już przeleciał w tempie ponaddźwiękowym Tobiasz
z bratem Julki na rękach, więc my też wzięliśmy z niego przykład. Gdy po minucie przestało nas gonić brzęczenie szerszeni, Tobiasz
rzucił się na ziemię. Był wyczerpany, a Ulik
wciąż się mazał.
– No, nie płacz już – Julka pochyliła się nad
bratem. – Pokaż, gdzie cię boli.
Ulik bez słowa pokazał stopę. Gdy zdejmowaliśmy mu sandał, znów się rozryczał. Górę
pięty miał napuchniętą i czerwoną. Julka
objęła braciszka za szyję i przytuliła. Biedny
słodziaczek trochę się uciszył. Nieśliśmy Ulika
do domu na zmianę. Trochę ja, trochę Julka,
a najdłużej Tobiasz, który posadził go sobie na
plecach.
– Nie martw się Julka, on nie umrze – Kasia
próbowała pocieszyć moją kuzynkę – ukąszenie szerszeni jest niebezpieczne dla życia, ale
tylko wtedy, gdyby ukąsiło go kilka szerszeni
albo nawet kilkanaście.
– Ale takiemu małemu dziecku może zaszkodzić nawet jedno ukłucie – ojej, dopiero
teraz Julka przestraszyła się na dobre. Okropnie zbladła.
– Raczej nie – zawyrokowała sąsiadka. – No,
chyba...
– Chyba co? – nie wytrzymałam.
– Chyba, że Ulik byłby uczulony na jad szerszeni.
Słysząc to, Tobiasz z malcem na plecach
w pięć minut pokonał drogę do naszego
domu. Mama prosiła, abyśmy nie panikowali,
zapewniała nas, że wszystko będzie dobrze.
Posmarowała zaraz obolałą piętę specjalną
maścią, a potem zrobiła jeszcze Ulikowi zimny
okład z octem. Pochwaliła zziajanego Tobiasza za to, że tak szybko przybiegł do domu
i nawet nazwała go bohaterem. Wtedy Julka
podeszła do najstarszego Szkodnika:
– Dziękuję – szepnęła tak cicho, że ledwo
usłyszałam i hi, hi... pocałowała go w policzek.
Naprawdę! A potem zatrzepotała jeszcze rudymi rzęsami.
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Zima, choć spóźniona – zaskoczyła...
S

tan dróg po ostatnich opadach śniegu w całej gminie jest
straszny. Przez ostatnie dni nie widziałam ani jednego pługu
na ulicach Mosiny. Dziś droga do Poznania cała zaśnieżona i jedynie rozjeżdżona przez samochody. Najlepiej widać zaniedbania
gminy na granicy z Poznaniem, na trasie przez Czapury. Ulica za
znakiem Poznań czarna a po stronie Gminy Mosina biała. Wstyd!
Nie wspomnę też o chodnikach czy ścieżkach rowerowych, któ-

rych odśnieżanie należy do Gminy. Od mieszkańców wymaga się
odśnieżania chodników przy posesjach, a jakie konsekwencje poniesie gmina za nie odśnieżenie terenów jej podlegających?
Zastanawiam się, na co przeznaczane są nasze podatki...
Imię i nazwisko Czytelniczki
do wiadomości Redakcji

Odpowiedź Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
na interwencję gazety w sprawie odśnieżania dróg

W

odpowiedzi na e-maila z dnia 7.01.2016 roku informujemy, że za utrzymanie dróg znajdujących się na terenie
Gminy Mosina odpowiadają różne podmioty, w tym część dróg
gminnych obsługuje ZUK w Mosinie, za drogi powiatowe odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, a za drogi wojewódzkie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Drogi publiczne gminne podzielone są wg. standardu odśnieżania i kolejności odśnieżania, i tak np. ul. Leszczyńska jako droga
powiatowa w granicach administracyjnych miasta Mosina utrzymywana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. i zaliczona
została do I kolejności odśnieżania w standardzie II tj. śnieg luźny
może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe może występować do

6 godz. po ustaniu opadów śniegu. Z pisma mieszkanki wynika,
że największe zastrzeżenia dotyczą dróg powiatowych i wojewódzkich, a więc ewentualne uwagi powinny być kierowane
odpowiednio do Zarządu Dróg Powiatowych (droga 2460P Rogalinek – Poznań ) i Zarządu Dróg Wojewódzkich (droga nr 430
i 431).
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym użytkownicy dróg muszą dostosować się do warunków panujących na drodze.
Andrzej Strażyński
Prezes Zarządu

W kolejną rocznicę zwycięskiego Powstania
Z
okazji 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Zarząd
Osiedla Czarnokurz zorganizował uroczystości przy kamieniu powstańca Piotra Mocka, który zginął 11 stycznia 1919 r.
pod Kołaczkowem. Władze samorządowe Mosiny i mieszkańcy
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicz pamięci. Wartę honorową zaciągnęli Ułani 15 Pułku, panowie Andrzej i Łukasz Walter,
strażacy z OSP Mosina, harcerze ze Szczepu Wilki, Mosińskie
Bractwo Kurkowe. Obecni był też: radny Powiatu Poznańskiego, radni Rady Miejskiej w Mosinie. Podczas spotkania sylwetkę
Piotra Mocka przybliżyła radna Jolanta Szymczak. Głos zabrał
również wiceburmistrz P. Mieloch, który opowiedział więcej
o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Ta krótka lokalna uroczystość przemówiła do wszystkich o tym, że Mosina pamięta
o zwycięskim Powstaniu i czci pamięć swojego poległego za Ojczyznę bohatera.
(jsz)

Od 1 lutego nowa siedziba Gminnego Centrum
Informacji w Mosinie

I

nformujemy, że z dniem 1 lutego 2016 roku siedziba Gminnego Centrum Informacji w Mosinie zostaje
przeniesiona do budynku dawnego ośrodka zdrowia, przy
ul. Dworcowej 3 (wejście od ul. Dworcowej, po prawej stronie, I piętro).
Zmianie ulegają także godziny urzędowania GCI
– od 1 lutego zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30.

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu kontaktowego pozostaje bez zmian.
Zapraszamy do kontaktu:
tel. 61 8192 – 746, e-mail: gci@mosina.pl
i odwiedzania naszej strony internetowej: gci.mosina.pl
oraz fanpage’a:
https://www.facebook.com/gminnecentruminformacjimosina/
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DO WYNAJĘCIA
pokoje
z łazienkami
dla pracowników
Tel. 781 635 708

WOLNE MIEJSCA

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

na przyjęcia

poszukuje osób (preferowane
Panie) do sprzątania w szpitalu
w Puszczykowie. Praca w pełnym
wymiarze godzin - wg grafiku.
Wynagrodzenie: 1260 zł/-m-c
brutto. Do zgłaszania zachęcamy
także osoby niepełnosprawne.
PRACA OD ZARAZ!!!
Kontakt: 510 014 302.

z okazji
I Komunii Świętej
na rok 2016
Tel. 781 635 708

HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

PRZYJMIE do pracy:

POMOC
KUCHENNĄ
Tel. 61 8132-112

61 8191-201

SKUP
AUT
do 10.000 zł
Umowa i gotówka od ręki
Tel. 798-827-337

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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HOTEL SZABLEWSKI

NAPRAWA
MASZYN I POJAZDÓW

w Dymaczewie Nowym
k./Mosiny

Tel. 602-153-839 Rogalin

ZATRUDNI

Naprawy:
 ładowarek  koparko-ładowarek
 ładowarek teleskopowych  żurawi HDS
 pojazdów samochodowych
 mini koparek  wózków widłowych
 hakowców  inne
Usługa u Klienta

GABINET WETERYNARYJNY
"GAJA"
Lek. wet. Dominika Ludwiczak
ul. Piaskowa 15, 62-040 Puszczykowo
tel. 609-513-161
www.gaja-puszczykowo.pl
Godziny przyjęć:
pon., śr., czw., pt. 11-19
wt. 13-17, sob. 10-13
niedziela i święta – dyżur telefoniczny
wizyty domowe
na miejscu również:
PSI FRYZJER – tel. 511 201 361
(terminy do uzgodnienia telefonicznego)

KELNERA
Tel. 61 8132-112

61 8191-201
e-mail: interrecepcja@szablewski.pl

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./
- DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI
RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NASZA firma oferuje profesjonalne usługi
w zakresie: -pranie dywanów, -pranie wykładzin, -pranie tapicerki meblowej, -pranie
tapicerki samochodowej. Czyścimy bardzo
dokładnie, efektywnie, usuwamy plamy,
przywracamy świeżość. Dewizą naszej firmy jest solidność wykonywanych prac oraz
zadowolenie i uśmiech klienta. Korzystamy
tylko i wyłącznie z markowej i sprawdzonej
chemii firmy Kärcher. Używamy wysokiej
jakości środków czyszczących o łagodnym
PH, nie powodujących odbarwień oraz w
żaden sposób nie uszkadzających struktury
materiału, pozostawiających po sobie przyjemny zapach czystości i świeżości. Stosowane środki czyszczące są bezpieczne dla
ludzi i zwierząt.Gwarantujemy że skorzystanie z naszych usług przyniesie oczekiwane
zadowolenie.Zapraszamy do skorzystania z
naszych usług. Tel. 661 373 424.
AGENCJA Pracy Tymczasowej FallWork Sp.
z o. o. – Certyfikat Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 6231, dla swojego Klienta zatrudni osoby na stanowisko:
PRACOWNIK INWENTARYZACJI. Miejsce
pracy: Luboń w dniu 10.01.2015. Obowiązki: zliczanie towaru. Wymagania: dyspozycyjność do pracy w podanym terminie
w godzinach nocnych od 20. Oferujemy:
możliwość dodatkowego zarobku, wypłatę
w ciągu tygodnia, stawka godzinowa 8 zł
na rękę. KONTAKT: 790 790 445 m.polak@
fallwork.pl.
PRESTIŻOWEJ marki boutique hotel
HOT_elarnia**** w podpoznańskim Puszczykowie poszukuje obecnie kandydatów
na następujące stanowisko: Recepcjonista/
Recepcjonistka. Wymagania: • obowiązkowa znajomość języka angielskiego • umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz
INSTALATORÓW WOD.-KAN., GAZ., C.O.

przyjmę na bardzo dobrych warunkach,
stała umowa.
Wymagane doświadczenie w zawodzie - instalacje
w domach jednorodzinnych. Praca na terenie Poznania
i okolic. Kontakt pod numerem telefonu: 798-829-319
lub e-mail: instalacjepoznan@interia.pl

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

programów komputerowych • dokładność,
sumienność • wysoka kultura osobista •
bardzo dobra organizacja pracy • doświadczenie w pracy na stanowisku recepcjonisty/recepcjonistki będzie dodatkowym
atutem. Oferujemy: • możliwości rozwoju
• pracę w prestiżowym hotelu • atrakcyjne
wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania oraz doświadczenia • prace na cały
etat w oparciu o umowę o pracę. CV prosimy wysyłać na cv@hotelarnia.pl.
ZATRUDNIMY Panią z umiejętnością szycia, przeróbek, wykonywania wykrojów (do
przyuczenia na miejscu) itp. Praca w Puszczykowie, tel. 602 522 936.
LOKAL – mieszkanie do wynajęcia w Mosinie, ul. Wawrzyniaka – dwa pokoje (w
jednym aneks kuchenny) plus łazienka, II
piętro, całość ok. 36 m kw. Możliwość parkowania samochodu w podwórzu. Tel. 660
031 893.

ZATRUDNIĘ ślusarzy, spawaczy, lakierników proszkowych, pracowników produkcyjnych. Tel. 601 894 005.
ZATRUDNIĘ mężczyznę w wieku 25
- 40 lat do pomocy przy naprawie resorów. Mile widziane doświadczenie w
motoryzacji i ślusarstwie. Tel. 602 303
508.
ZAPRASZAMY do nowo otwartej kwiaciarni Inspiracje. ul. Poznańska 82, Puszczykowo szeroki wybór upominków, bukiety
okolicznościowe, ślubne, aranżacje wnętrz.
Miła obsługa i wysoka jakość. Kontakt: 690
306 975 / 664 477 238, czynne od pn.-pt.
10-18, sob.-nd 10-15.
PILNIE szukam osoby bezrobotnej, zarejestrowanych w PUP do założenia spółdzielni socjalnej, znającej się na tematyce
aktywnego pozyskiwania klientów. aneta1973@poczta.onet.pl

Zadbaj o swoją kondycję, figurę oraz dobre samopoczucie.
Małe grupy, przystępna cena oraz fachowa opieka instruktora.
Z nami gwarantowana przyjazna atmosfera i dobry humor:)

ABT (UDA, BRZUCH, POŚLADKI)
AERODANCE, STEP,
INTERWAŁ, TURBO SPALANIE,
LATINO, TRENING OBWODOWY
Zajęcia będą odbywać się:
ul. Wysoka 1
- Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
poniedziałki: godz. 17.45
oraz czwartki: godz. 19.15

Zapisy pod nr. 668 195 209

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Justyna Bryske, Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski.
Opracowanie techniczne i graficzne: tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak & Zbigniew Nowak

BIURO
RACHUNKOWE

Firma istnieje od 1980 roku. Wieloletnie doświadczenie i ciągle rozwijane
zaplecze techniczne pozwala na wykonywanie usług w zakresie mechaniki:


silników  zawieszeń  układów jezdnych i napędowych
 układów komfortu  innych podzespołów pojazdu

Oferujemy także diagnostykę
tykę k
komputerową
omputterrową
i przeglądy pogwarancyjne
ne
Nasza strategia pomocy Klientom:
 przyjęcie auta
 niezobowiązujący przegląd i określenie
e zza
zakresu
akr
kresu naprawy
 wspólne z Klientem podjęcie decyzji d
dalszej
aallszejj napra
naprawy
awy i kkosztów
oszttów
Zachęcając do skorzystania z naszych usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.
Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

ZAPRASZAMY
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
Puszczykowo, ul. Dworcowa 36a
Tel. 61 8133 515, 888 669 466, 604 167 295

PRZYJMIE ZLECENIA
 PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
 KADR
 ZUS
 US

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

jesteśmy ubezpieczeni
 odzyskujemy należności
 odbieramy osobiście dokumenty


62-050 Mosina
ul. Konopnickiej 27b
tel. 618136388
602638476
lossy@lossy.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

