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 Dom parterowy z garażem - gotowy 
do zamieszkania

Jeżeli szukają Państwo domu w pięknej, spokojnej okolicy, 
 pośród zieleni i z lasem za oknem - ta oferta jest dla Was! 
Na sprzedaż gotowy dom parterowy o powierzchni 137m2, w 
bryle budynku garaż z automatyczną bramą wjazdową. Na 
powierzchnię domu składają się : wiatrołap, hol, otwarta kuchnia 
z zamontowanymi meblami na wymiar i osprzętem, duży salon z 
wyjściem tarasowym, łazienka, sypialnia dla gości, główna 
sypialnia z wyjściem tarasowym oraz kotłownia. 
Teren nieruchomości ogrodzony z bramą i furtką, powierzchnia 
działki 987m2.  Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.guberhouse.pl znajdziecie tam rozszerzoną ofertę 
sprzedawanych przez nas nieruchomości. tel. 572-202-280 

         501-099-327 
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Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu – w sekre-
tariacie:
- Co tam słychać w Mosinie?
- Właśnie umyli po wakacjach Eleganta z Mosiny! Ha ha ha!
- A, o nim to słyszałam. Mój kolega został wybrany Elegantem 
jakieś 2 albo 3 lata temu. Bardzo jest z tego tytułu zadowolony. 
Był ogłoszony plebiscyt, takie głosowanie, zgłosił się i  wygrał. 
Chyba to dobrze, co dziewczyny?
- Ja nie wiem. W Poznaniu powiedzenie takie funkcjonuje raczej 

jako rodzaj docinki, uszczypliwej uwagi, dogryzanie komuś niby 
to żartobliwie. Nie zaraz żeby się wyśmiewać, czy wręcz wyszy-
dzać. To takie wchodzenie za skórę jak się popularnie mówi, ale 
nie w sensie dopieczenia komuś do żywego, ani lekceważenia. Są 
to uwagi pod czyimś adresem w  stylu: „jednym uchem słuchać, 
a drugim wypuszczać”. Nic tylko machnąć na to wszystko ręką i ro-
bić swoje. Tak to funkcjonowało u mnie w domu i na podwórku.
- Ciekawe, bo ja kiedyś czytałam, że Strugarek o nim mówił, ale 
wiadomo jak on coś opowiedział, to musiało być w gwarze po-
znańskiej i  bardzo wesoło. Chyba ja bym tak powiedziała. Nie 
pamiętam o co tam chodziło. Aha! Jeszcze też mówiło się o szpa-
gacie z Mosiny. A przecież po naszemu tak określano jakiegoś od-
picowanego dżentelmena. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale chy-
ba musiało komuś coś nie bardzo pasować, że tak się go określało.
- W  Mosinie, mówi Pan, stoi duża figura Eleganta i  gdzie ona 
jest? Na Rynku pewno stoi, chyba nie na cokole.
- Nie, nie, przy Kanale Mosińskim, tak zwyczajnie na bruku. Stoi 
i patrzy na miasto, tyłem do wody.  
  Roman Czeski

Na terenie gminy Mosina trwa nabór wniosków dla osób za-
interesowanych dofinansowaniem swojego przedsięwzięcia 
w  ramach rządowego programu prowadzonego pod hasłem 
“Czyste powietrze”.
W  celu uświadomienia Polaków o  słuszności wzięcia udziału 
w organizowanym programie, w październiku ubiegłego roku 
przeprowadzono szereg spotkań, mających na celu posze-
rzenie wiedzy na temat ochrony środowiska i  tego, co każdy 
z mieszkańców może zrobić dla środowiska. Tego rodzaju spo-
tkanie, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, odbyło się rów-
nież w Mosinie.
Obecny na spotkaniu informacyjnym był Burmistrz Gminy Mo-
sina, Przemysław Mieloch, który podjął dyskusję z ekspertami 
dotyczącą szans na wsparcie przez Gminę Mosina rządowe-
go programu. Pomysł dotyczył udziału we wkładzie własnym 
mieszkańców, którego konieczna do spełnienia wysokość 
może przerastać możliwości przynajmniej części z  nich. Nie-
stety, podczas październikowego spotkania, Burmistrz nie 
otrzymał odpowiedzi.
Ostatecznie po rozmowach z Narodowym Funduszem Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej, Gmina Mosina, otrzymała odpo-
wiedź pozytywną. Obecnie, każdy z mieszkańców, może liczyć 
na dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz Progra-
mu Czyste Powietrze, o ile udzielone wsparcie, nie przekracza 
100 procent kosztów kwalifikowanych.
- Jeżeli wesprzemy finansowo wkład własny naszych mieszkań-
ców, którzy z  powodów ekonomicznych palą w  piecach gorszej 
jakości paliwem, to efekt przewyższy poniesione koszty – powie-
dział Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina.
Dane napawają optymizmem, gdyż w ubiegłym roku, Gmina 
Mosina, na dotację do wymiany pieców, przeznaczyła 100 ty-

sięcy złotych. Z kolei, tegoroczny budżet Gminy Mosina, opie-
wa już na 150 tysięcy złotych.
Wszystkich zainteresowanych, pragniemy poinformować, że 
wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” na-
leży składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla 
miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o  dofi-
nansowanie do 30 czerwca 2027 r.
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest do 
osób fizycznych posiadających prawo własności lub będą-
cych współwłaścicielami jednorodzinnego budynku miesz-
kalnego. Dofinansowanie można uzyskać zarówno w  przy-
padku istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego 
jak i nowo budowanego. W  istniejących budynkach program 
obejmuje m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opa-
lanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (wę-
giel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły 
gazowe kondensacyjne i  pompy ciepła oraz docieplenie bu-
dynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej 
i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fo-
towoltaicznych.  W budynkach  powstających dofinansowanie 
obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo 
stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych 
kondensacyjnych czy pompy ciepła.
Więcej o naborze wniosków – na stronie Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska nfosigw.gov.pl
 Źródło: UM w Mosinie

“Czyste powietrze” w Mosinie - trwa nabór wniosków!
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Zatrzymano pedofila w Mosinie

Zaatakowana przez nożownika

20 lutego 2019 r. w Mosinie zorganizowano zasadzkę i zatrzy-
mano 29 letniego pedofila, Rafała K. W akcji udział wzięli poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Mosinie oraz Krzysztof Dymkowski 
(Łowca Pedofilów) i jego współpracownik.
Pedofil został namierzony przez osoby prywatne, podszywające 
się pod nieletnie dzieci i korespondujące z domniemanymi pe-
dofilami. Tym razem jeden z nich podał się za dziecko w wieku 
14 lat, które miało umówić się na spotkanie z mężczyzną w ho-
telu Wejherowie. Podczas rozmowy telefonicznej podejrzany 
zdradzał zachowania pedofilskie, używał obelżywego języka. 
Mężczyźni wraz z  ekipą filmową wybrali się na spotkanie do 
Wejherowa, gdzie Rafał K. już się nie pojawił.
– A tak w skrócie zgłosił się do mnie kilka dni temu mój znajomy, 
który już pomógł złapać pedofila w Radomiu i poinformował mnie, 
że koresponduję z  podejrzanym 29 latkiem, który umawia się 
z dzieckiem w wieku 14 lat w hotelu w Wejherowie. Mężczyzna ten 
pisał do dziecka, że chciałby *** *** [ohydnych szczegółów posta-
nowiliśmy nie ujawniać – red.] prosi o zdjęcia nago i tak dalej. Po-
dejrzany w hotelu się nie pojawił ale zrobił jeden błąd i dzięki temu 
potknięciu podejrzanego ustaliłem, że mieszka w Mosinie pod Po-
znaniem i ma prywatną działalność gospodarczą (wynajmowanie 
auta do ślubu) – napisał Krzysztof Dymkowski.
Podejrzany mężczyzna pojawił się na spotkaniu pod Mosiną, 
gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
–   Gdy pojawił się na spotkaniu pod samym swoim mieszkaniem 
podał mi rękę, za chwileczkę wyszła pozorantka i został zatrzymany. 
Był bardzo zdziwiony i  zaskoczony. W  tej chwili działają policjanci 
zabezpieczają sprzęt ale sprawa jest duż, umawianie się z dziećmi, 
wysyłanie pornografii do dzieci, pozyskiwanie pornografii dziecięcej, 
a resztę to czas okaże. – dodaje Krzysztof Dymkowski.
W domu mężczyzny zabezpieczony został też komputer i tele-
fony komórkowe. Informację o zatrzymaniu potwierdza policja:
– W środę po południu zatrzymany został 29-letni mieszkaniec Mo-

siny. Mężczyzna podejrzany jest o  pedofilię. Na razie nie usłyszał 
żadnych zarzutów. Policjanci zajmują się wyjaśnieniem sprawy – 
mówił w rozmowie z portalem epoznan podkom. Piotr Garstka 
z biura prasowego wielkopolskiej policji.
W sprawie tej wypowiedział się też rzecznik wielkopolskiej poli-
cji, Andrzej Borowiak:
– Dostaliśmy zawiadomienie, że mieszkaniec Mosiny może być 
osobą podejrzewaną o popełnianie przestępstw o charakterze sek-
sualnym na szkodę osób nieletnich. Mężczyzna został zatrzymany. 
W tej sprawie jesteśmy po konsultacjach z prokuraturą, gdzie do-
starczymy wszystkie informacje i  będzie podjęta decyzja, co da-
lej w  tej sprawie będzie czynione. Będzie przeprowadzona ocena 
prawno-karna tych informacji, które w tej sprawie się pojawiają – 
powiedział Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
“Łowcy pedofilów” słowa uznania kierują do policjantów z Mosiny:
– Serdecznie podziękowania dla Policjantów z bardzo małego ko-
misariatu KP Mosina, bardzo profesjonalnie podeszli do sprawy – 
kończy Krzysztof Dymkowski. 
Szczegóły z  akcji będzie można zobaczyć w VI sezonie serialu 
Łowca Pedofilów. (red.)

4 lutego, w markecie Polo przy ul. Krasickiego 
w  Mosinie miał miejsce atak nożownika. Po-
szkodowana została 70-letnia klientka sklepu, 
która trafiła do szpitala.
62-letni nożownik został zatrzymany przez po-
licję, która wyjaśnia obecnie okoliczności zda-
rzenia. Zabezpieczone zostało nagranie z  mo-
nitoringu.
– Do zdarzenia doszło w  poniedziałek, 4 lutego, 
około południa. Z nieznanych przyczyn podbiegł 
do kobiety i  ugodził ją nożem w  plecy – powie-
dział Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej 
policji.
– Kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. 
Została przebadana i  opatrzona, ale skierujemy 
ją jeszcze na dodatkowe badania. Policja zatrzy-
mała nożownika. Nasze ekipy pracują na miej-
scu zdarzenia, policjanci wyjaśniają okoliczności 
tej sprawy.  Zbieramy także wszystkie dowody, 
materiały, które pomogą policji, prokuratoro-
wi na sformułowanie ewentualnych zarzutów
– dodaje Andrzej Borowiak. (red.)
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Skuteczna walka ze smogiem
zaczyna się od edukacji

Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawie 
księdza-pedofila Romana B.

W  sobotę 9 lutego na placu targowym w  Mosinie mogliśmy na-
uczyć się, jak prawidłowo palić w piecu, by ograniczyć emisję spa-
lin. W dwóch piecach palono takim samym węglem, różnica pole-
gała na tym, że jeden z nich rozpalono od góry, a drugi od dołu.
Piec rozpalony prawidłowo od góry wytworzył bardzo mało 
dymu i  będzie to głównie para wodna. Tradycyjne rozpalanie 
od dołu spowoduje emisję czarnego, gryzącego dymu. Sposób, 
w jaki palimy, ma ogromne znaczenie. Przekłada się nie tylko na 
rodzaj wytwarzanego dymu, ale też wydajność energetyczną. 
Podczas prawidłowego spalania zużywamy mniej węgla, a cie-
pło w domu utrzymuje się dłużej.
To, że czasem widzimy u sąsiada czarny dym, nie musi ozna-
czać, że pali złej jakości paliwem. Możliwe, że pali w nieodpo-
wiedni sposób.
Wydarzenie przyciągało uwagę wielu osób. Część mieszkań-
ców przyznała, że do tej pory nie wiedziała, że pali źle. Takie 
pokazy, to kolejna aktywna forma walki ze smogiem.

W pokazie oprócz wielu mieszkańców uczestniczyli Burmistrz 
Przemysław Mieloch oraz Prezes Konsorcjum Kominiarzy Pol-
skich oddz. w Poznaniu Jacek Chrzanowski oraz strażnicy miej-
scy. Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
 Grupa Dla Mosiny, fot. Ewa Buksalewicz-Moskal

Wraca sprawa Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie, które 
zostało skazane na wypłacenie milionowego odszkodowania dla 
ofiary księdza-predofila, Romana B. Towarzystwo odwołuje się od 
wyroku Sądu Apelacyjnego. Sprawą zajmie się teraz Sąd Najwyższy.
“Ksiądz był ich «pracownikiem», a pracodawca nie odpowiada za 
czyn pracownika.”
O złożeniu kasacji do Sądu Najwyższego poinformowało wczoraj 
Radio ZET:
– Były już zakonnik dokonał tych haniebnych przestępstw na własny 
rachunek – powiedział pełnomocnik chrystusowców, adwokat 
Krzysztof Wyrwa. Twierdzi on, że przełożeni nie wiedzieli o jego 
czynach, więc nie można mówić w tej sprawie o odpowiedzialno-
ści zakonu.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu w zeszłym roku wydał prawomoc-
ny wyrok, w którym Puszczykowskie Towarzystwo Chrystusowe 
musiało zapłacić jeden milion złotych odszkodowania oraz do-
żywotnią rentę ofierze gwałtu.
– Sąd zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódki rentę 
w kwocie 800 zł miesięcznie, płatną do 10 dnia każdego miesiąca, 
począwszy od miesiąca stycznia 2018 roku, wraz z ustawowymi 
odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności oraz za okres od 
maja 2016 r do grudnia 2017 r. zasądził skapitalizowaną rentę w 
kwocie 16 000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie – powie-
dział w październiku sędzia Elżbieta Fijałkowska, rzecznik praso-
wy Sadu Apelacyjnego w Poznaniu.
– Sąd wydał prawomocny wyrok i trzeba się do niego stosować. 
Zarówno odszkodowanie, jak i zaległa renta z odsetkami zostały 
już przelane – skomentował wówczas adwokat Krzysztof Wyrwa.
Chrystusowcy nie zgadzali się z wyrokiem już pierwszej instan-
cji sądu twierdząc, że Roman B. nie jest już księdzem. Adwokat 
zakonu był zdania, że: “Ksiądz był ich «pracownikiem», a praco-
dawca nie odpowiada za czyn pracownika.”

Ksiądz Roman B.
Ksiądz Roman uczył religii w jednej z parafii w woj. zachodnio-
pomorskim. Udzielał się podczas pielgrzymek i był prefektem w 
szkole katolickiej. Tam poznał swoją przyszłą ofiarę. Przez wiele 
miesięcy byli w intymnej relacji. W latach 2006-2007 doszło mię-
dzy nimi do co najmniej kilkudziesięciu stosunków. Dziewczyn-
ka miała wtedy 13-14 lat. Po wyjściu sprawy na jaw, w 2008 roku 
ksiądz Roman planował wyjechać do Anglii. Po odprawieniu 
pożegnalnej mszy trafił jednak do aresztu. W lutym 2009 roku 
ofiara molestowania podjęła próbę samobójczą. Lekarze zdia-
gnozowali u niej zespół stresu pourazowego oraz zespół depre-
syjny z objawami psychotycznymi. Ksiądz Roman B. przebywał 
w domu zakonnym zgromadzenia w Puszczykowie. Jest to dom 
księży emerytów i ks. Roman “pomagał tam starszym współbra-
ciom spełniając codzienne posługi“. (red.)
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Wypadek na Strzeleckiej w Mosinie

Uwaga! Włamywacze

Jak relacjonuje nam nasza Czytelniczka, 
3 lutego o godz 17:40 na ul. Strzeleckiej 
w  Mosinie miał miejsce bardzo groźnie 
wyglądający wypadek. Kierowca, który 
do niego doprowadził wykazał się skraj-
ną nieodpowiedzialnością.
– Samochód marki Dodge Charger z  bar-
dzo dużą prędkością, na elementach imitu-
jących opony, rozwalił cztery murki będące 
częścią elewacji okolicznych budynków, sa-
mochód marki Mitsubishi Space Star oraz 
wyrwał znak drogowy. Kobieta z wózkiem 
i dzieckiem ledwo uszła z życiem. Kierowca 
samochodu wykazał się haniebną nieod-
powiedzialnością, nad wyraz nie dostoso-
wał prędkość do warunków pogodowych 
oraz warunków drogowych. Dwa dni temu 

kupili nowy samochód i  najwyraźniej 
chcieli sobie poszaleć – informuje miesz-
kanka Mosiny.
– O  17:48 otrzymaliśmy zgłoszenie o  tym 
zdarzeniu. Kierowca osobowego Dodge’a   
stracił panowanie nad pojazdem, przez co 
samochód wypadł z  trasy. Sprawca zdarze-
nia nie wymagał pomocy medycznej – po-
informowała Dominika Pupkowska-Bral 
z komendy wojewódzkiej Policji.
W związku z wypadkiem 7 lutego, o godz. 
20.15 w  świetlicy wiejskiej w  Krośnie 
przy ul. Piaskowej odbyło się spotkanie 
w  sprawie bezpieczeństwa na drogach 
na Osiedlu nr 3 “Przy Strzelnicy” (szcze-
gólnie w  kontekście wypadku na ul. 
Strzeleckiej). Spotkanie zorganizowali 

radni z Osiedla nr 3 na prośbę mieszkań-
ców. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele Policji, Straży Miejskiej oraz Urzę-
du Miejskiego. (red.)

Otrzymujemy coraz więcej sygnałów o tym, że w naszym 
regionie grasują włamywacze. W związku z ostatnimi do-
niesieniami o włamaniach do okolicznych domów w Mo-
sinie oraz w Puszczykowie apelujemy o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności. 
Włamania w Mosinie i Puszczykowie
Wszelkie podejrzane sytuacje można zgłaszać do puszczy-
kowskiej i mosińskiej Policji. Telefon kontaktowy: 61 841 
30 20 (KP w Puszczykowie), 61 841 48 30 (KP w Mosinie) 
lub 997 oraz 112. (red.)

Wrak pojazdu – wypadek na ul. Strzeleckiej 
w Mosinie fot. Czytelniczka GMP

Miło nam poinformować o  kolejnym sukcesie naszego judoki. Dnia 
3.02. odbyły się w  Poznaniu Mistrzostwa Wielkopolski w  Judo or-
ganizowane przez Okręgowy Związek Judo. Mimo trzymiesięcznej 
kontuzji barku i jego fizjoterapii Oscarowi Piłat w kategorii wiekowej 
,,Młodzicy" 2003-2004 w wadze 60kg udało się wywalczyć pierwsze 
miejsce, zdobywając tym samym złoty medal i tytuł Mistrza Wielko-
polski. Wkrótce  kolejne zawody miedzy innymi Internationaler Kir-
schbluten- Cup Spremberg 2019 w  Niemczech , International Judo 
League   w  Bytomiu, Opolu, Baltic Cup w  Gdyni oraz eliminacje do 
Mistrzostw Polski. Trzymamy kciuki za naszego zawodnika i życzymy 
dalszych sukcesów. (red.)

Zawody Judo
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Światłowód w gminie Mosina? Spółka INEA S.A milczy
Wykonawca mosińskiej sieci światłowo-
dowej, firma INEA S.A. mimo wielu zapy-
tań ze strony urzędników gminy, radnych, 
mieszkańców, a  także dziennikarzy GMP 
od roku nie informuje nikogo na temat re-
alizacji tej inwestycji. Pismo w tej sprawie 
do prezesa spółki INEA S.A., Pana Janusza 
Kosińskiego wysłał też burmistrz gminy 
Mosina, Przemysław Mieloch. Niestety, on 
również został zignorowany. Dodajmy, że 
gmina specjalnie obniżyła spółce opłatę 
za stałe zajęcie pasa drogowego, o czym 
informowaliśmy m.in w artykule: Cyfrowa 
rewolucja? Światłowód w gminie Mosina.
Milczenie w sprawie światłowodu
INEA S.A. planuje wybudowanie łącznie 
137 km nowej sieci światłowodowej na 
terenie gminy Mosina. Dzięki tej inwe-
stycji dostęp do szybkiego internetu ma 
uzyskać do 6000 lokali mieszkalnych, 
w tym gminne placówki szkolne. Już wio-
sną ubiegłego roku firma miała rozpocząć 
kampanię informacyjną, w ramach której 
przedstawiciele spółki mieli docierać bez-
pośrednio do mieszkańców. Wiosną, ubie-
głego roku zapytaliśmy spółkę o szczegó-
ły kampanii. Zbliża się wiosna kolejnego 
roku. A odpowiedzi, jak i samej kampanii 
– brak.
Co na to radni? Poniżej cytujemy wypo-
wiedź radnego Mosiny, Andrzeja Raźne-
go. Okazuje się, że kontakt i rozmowy są 
potrzebne, ponieważ rodzi się w tej spra-
wie coraz więcej problemów.
– Z  uzyskanych informacji wynika, że od 
kwietnia mają się rozpocząć prace nad 
budową sieci światłowodowej w  Mosinie 

(w  tym i  na Maderze Mosińskiej). Niestety 
nie wszystkie domy będą mogły się podłą-
czyć do światłowodu. INEA ma listę domów 
i  pomimo iż światłowód będzie w  ulicy to 
część chętnych nie będzie się mogła przy-
łączyć. I nie będzie to takie łatwe, bowiem 
inwestycja jest finansowana z  funduszy 
unijnych i  tam przez 5 lat po realizacji nic 
nie można zmienić. Ponieważ czas nagli 
a  warto by cały problem przedyskutować 
z  wykonawcą (póki jeszcze nie rozpoczę-
li inwestycji) złożyłem wniosek aby radni 
mogli spotkać z  przedstawicielem spółki). 
Niestety, jak można wyczytać z  udzielonej 
odpowiedzi (dziękuję Panu Burmistrzowi 
za wyczerpującą temat odpowiedź) kon-
taktu ze spółką nie ma. A przecież Rada ob-
niżyła specjalnie spółce opłatę za stałe za-
jęcie pasa drogowego. Radni podejmując 
uchwałę byli przekonani, że do sieci będzie 
mógł podłączyć się każdy kto będzie w  jej 
zasięgu. Zanim nie zostanie rozpoczęta in-
westycja warto o  to walczyć. Może spółka 
INEA potraktuje Gminę poważnie??? – na-
pisał Andrzej Raźny, radny gminy Mosina.
Założenia projektowe
Pierwotnie zakładano wybudowanie 80,2 
km sieci z  podłączeniem do 3793 lokali 
mieszkalnych. W trakcie rozmów w 2018 
roku przedstawiono możliwość rozsze-
rzenia budowy. Spółka uwarunkowała 
rozwój inwestycji poza planowany zakres 
od obniżenia przez Gminę rocznej stawki 
za umieszczenie urządzeń telekomunika-
cyjnych w  pasie drogowym dróg gmin-
nych do 5 zł za m2. Samorząd zgodził 
się na tą propozycję. Na sesji 28 lutego, 
Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę 

o  obniżeniu stawek za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych na cele niezwią-
zane z  potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego. W ten 
sposób Inea S.A. miała poszerzyć plano-
waną inwestycję o kolejne kilometry sieci 
światłowodowej i kolejne podłączone lo-
kale mieszkalne. Obniżenie stawek miało 
pozwolić dotrzeć z  szybkim internetem 
nawet do tych miejscowości w  Wielko-
polsce, które nie były objęte planami 
budowy sieci w ramach żadnych progra-
mów unijnych.
Działania projektowe wraz z uzyskaniem 
zgód mieszkańców naszej gminy miały 
zostać zrealizowane w roku 2018. Wybu-
dowanie sieci miało  zostać zakończone 
w latach 2019/2020. Niestety w tym mo-
mencie nic na to nie wskazuje.
Co to jest światłowód?
Jest to cała technologia, medium trans-
misyjne dociągnięte do domu, które 
wykorzystuje włókno szklane do trans-
misji danych. A tak po ludzku – to dopro-
wadzany specjalnymi kablami (z  reguły 
w  ziemi) szybki internet. Jego prędkość 
może osiągać nawet 1000 Mb/s, a co waż-
niejsze – nie natrafia na żadne zakłócenia. 
A to oznacza, że film o „wadze” 4 GB ścią-
gnąć można w 1 minutę.
Czy każdy może go mieć?
Raczej nie. INEA, stara się doprowadzać 
tę technologię do większości nowych 
mieszkań. Jest to dość skomplikowane, 
bo nie sposób nagle rozkopać całego 
miasta. Starsze mieszkania nie zawsze 
mają końcówkę światłowodu.
Czy władze spółki INEA podejdą na po-
ważnie do tematu światłowodu na tere-
nie gminy Mosina? Pozostaje nam cierpli-
wie czekać.
 (źródło: mosina.pl, Przemysław  
 Mieloch, UM w Mosinie, INEA S.A)
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kolor

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

S Y S T E M Y   N A W A D N I A J Ą C E

Zapraszamy do naszej nowej myjni bezdotykowej 
w Drużynie ul. Powstańców Wlkp. 47.
Zaletą powstającej myjni w naszej firmie jest to, 
iż mycie pojazdów będzie odbywało się przy 
użyciu bardzo dobrych i renomowanych koncen-
tratów. Środki wykorzystywane są w postaci 
płynnej (nie proszki) co sprawia, że łatwo się 
spłukują i nie pozostawiają plam oraz zacieków.
Dodatkową atrakcją jest TURBO SZCZOTKA - 
lanca ze szczotką wykonaną z długiego naturalne-
go włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

turbo
szczotka!turbo
szczotka!

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

W celu umówienia wizyty 
prosze o kontakt telefoniczny:

508 337 508

Adres: Krosno,
ul. Piaskowa 18/17

Akademia
Mówienia i Pisania

Bożena Stróżyk

Gabinet
logopedyczny

Korepetycje
z jezyka polskiego



9

kolor

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

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

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Powrót połączenia kolejowego
na linii Śrem – Czempiń coraz bliżej

Z  przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań ekspertyz wynika, że pod każdym względem – tak społecz-
nym, jak gospodarczym rewitalizacja linii ma silne uzasadnienie. 
– Z wielokierunkowych analiz wynika, że modernizacja tej linii jest 
jak najbardziej wskazana. Potencjał pasażerski po przywróceniu 
połączenia Śrem – Czempiń to ok. 7 tys. osób w ciągu doby, któ-
re przewoziłyby pociągi w  24 kursach, po 12 kursów w  każdą ze 
stron. Uważam, że prace należy kontynuować. Pierwszy etap mamy 
za sobą, postawmy kolejny krok. Projekt, mimo różnych trudności 
infrastrukturalnych i technicznych jest możliwy do zrealizowania – 
twierdzi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 
W  celu przywrócenia linii trzeba będzie wykonać rozległe prace 
związane z  wybudowaniem nowego torowiska, peronów, dwor-
ców, likwidacją wielu przejazdów przez torowisko. Konieczne 
będzie porozumienie się z  Wielkopolskim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich, ponieważ stare – nieczynne tory położone są zbyt blisko 
drogi, po której odbywa się intensywny ruch samochodowy, a po 
nowych torach na 67 proc. długości całego odcinka pociągi mają 
jeździć z prędkością120 km na godzinę.
– Ta linia jest ważnym elementem systemu komunikacji zbioro-
wej służącej mieszkańcom terenów położonych wokół Poznania. 
Naszym zadaniem, jako Stowarzyszenia Metropolia Poznań, jest 
pomoc przy organizacji komunikacji dla mieszkańców tej części 
Wielkopolski. Każde zaproponowane w  tej dziedzinie rozwiąza-
nie będziemy rozpatrywać. Jeśli ekspertyzy i  wszystkie badania 
wskazują na zasadność rewitalizacji linii Śrem Czempiń, oczywiście 
wspieramy ten projekt – zapewnia Jan Grabkowski, Wiceprezes Za-
rządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Starosta Poznański.
We wrześniu ubiegłego roku gotowe było opracowanie zawierają-
ce ocenę stanu technicznego istniejącej infrastruktury (m.in. toro-
wiska, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich przejazdów kolejo-
wych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym). 
W ramach tego opracowania wykonana została także koncepcja re-
alizacji projektu wraz z analizą kosztów. W grudniu zakończyły się 
prace nad dokumentem pn. „analiza kosztów i korzyści wraz z ana-
lizami ruchowo-przewozowymi dla projektu „Modernizacja linii nr 
369 na odcinku Śrem-Czempiń w  celu przywrócenia parametrów 
eksploatacyjnych i wznowienia ruchu kolejowego”. Wszystkie prace 
związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji 
inwestycji mają się zakończyć do 2021 roku. 
Codziennie rano ze Śremu do Poznania wyjeżdża około 1,8 tys. sa-
mochodów. Jako, że w  Śremie lokują się kolejne firmy, również 
w drugą stronę ruch jest bardzo duży. Droga wojewódzka nr 434 ze 
Śremu przez Kórnik do Poznania korkuje się, samochody jadą z pręd-
kością 50 km/h. Alternatywą dla samochodów ma być przywrócone 

połączenie kolejowe. – Rewitalizacja połączenia kolejowego Śrem – 
Czempiń jest dla mnie, jako burmistrza Śremu działaniem prioryteto-
wym. To projekt również bardzo ważny dla mieszkańców gmin poło-
żonych w pobliżu trasy. Gmina Śrem jest obecnie w fazie szybkiego 
rozwoju gospodarczego. Bezrobocie w gminie wynosi ok. 2,5 proc. 
Mamy potencjał. Rozwój może zostać przyhamowany jeśli nie bę-
dziemy mieć możliwości szybszego przemieszczania się za pomocą 
transportu zbiorowego pomiędzy Śremem a Poznaniem. Połączenie 
będzie służyć też do szybszego i bardziej komfortowego przemiesz-
czania się pomiędzy miejscowościami położonymi w naszej okolicy 
– mówi Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. 
Inwestycja, według obecnych szacunków ma kosztować od 160 do 
200 mln zł. Kwota ta powinna pozwolić na modernizację jednoto-
rowej linii wraz z jej elektryfikacją. Linia niezelektryfikowana była-
by tańsza o ok. 30 mln zł. Reaktywacja połączenia Śrem – Czempiń 
znalazła się w rządowym programie uzupełniania lokalnej i regio-
nalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+”, co oznacza, że prace zwią-
zane z przywróceniem ruchu pasażerskiego na tej linii mają szansę 
na otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa. Wysokość dofi-
nansowania może wynieść nawet 165 mln zł. 
Linia Śrem – Czempiń stanowi około 21 kilometrowy odcinek li-
nii kolejowej nr 369 Mieszków – Czempiń, która zamknięta została 
dla ruch pasażerskiego w 1995 roku. Linia ta wybudowana została 
w 1885 roku, a w roku 1995 roku zawieszono na niej przewozy pasa-
żerskie. W dniu 19 grudnia 2002 roku Zarząd PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. podjął uchwałę w sprawie likwidacji odcinka linii kolejowej 
369 Śrem – Czempiń, a następnie zbędne mienie przekazał do za-
sobów PKP S.A. w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji. Od lat 
dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza 
Polski, a rozwijająca się gwałtownie w ostatnich latach aglomeracja 
poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego trans-
portu publicznego. W Planie Transportowym dla Województwa Wiel-
kopolskiego odcinek Śrem - Czempiń uwzględniony został w docelo-
wym układzie linii publicznego transportu zbiorowego.
Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazały się 
przeprowadzone w  ostatnich latach, w  ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, modernizacje linii kolejo-
wych nr 356 z Poznania do Wągrowca oraz linii nr 357 do Wolsztyna. 
Popularność połączeń jest tak duża, że podróżni sugerują zwiększe-
nie liczby połączeń i wydłużenie składów pociągów. (red.)

Zakończył się kolejny etap na drodze do przywrócenia połączeń kolejowych na linii Śrem – Czempiń, na 
której w przyszłości mają kursować pociągi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Oprócz miesz-
kańców Czempinia i Śremu z połączenia będą korzystać również mieszkańcy gmin położonych w pobliżu 
trasy, czyli Brodnicy, Książa, Dolska, Gostynia i Krzywinia.
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Jednym głosem
Niestety nie chodzi tu o  jednomyślność 
naszych radnych, lecz o to, że tak niewiele 
zabrakło, aby Rada Miasta Mosiny przy-
jęła wniosek radnego Jana Marciniaka 
o zabezpieczenie w budżecie na 2019 rok 
kwoty 30.000 zł celem opracowania stra-
tegii turystycznej dla gminy Mosina. Ten 
jeden głos, przysłowiowy języczek u wagi 
zadecydował, że takiej strategii gmina 
posiadać nie będzie przynajmniej jeszcze 
przez kolejny rok. Wspomniane głosowa-
nie odbyło się 24 stycznia 2019 roku pod-
czas sesji Rady Miejskiej Mosiny. Dlaczego 
radni odrzucili ten wniosek tego nie udało 
nam się ustalić. Pytanie o  powód odrzu-
cenia wniosku skierowane drogą mailo-
wą do niektórych radnych głosujących 
przeciwko, pozostało bez odpowiedzi. Na 
to pytanie nie uzyskaliśmy również odpo-
wiedzi od pana Burmistrza Przemysława 
Mielocha, który wspomniany wniosek 
mógł przyjąć w drodze autoporawki.
Jakie były powody i  czym kierował się 
autor wniosku składając go, wyjaśnił 
nam osobiście radny Jan Marciniak - Jak 
panu wiadomo, mój wniosek nie uzy-
skał poparcia Burmistrza i  11 radnych Go 
wspierających. Za wnioskiem zagłosowało 
10 radnych, o  jednego za mało. Chodzi-
ło raptem o kwotę 30 tys. zł. Przy 150 mln 
budżecie, to zaiste kropelka. Czym się za-

tem kierowali głosujący przeciw, nie wiem. 
Strategia taka jest nam potrzebna z  wielu 
względów. Gmina nasza, z racji położenia, 
nie będzie nigdy miejscem dla wielohekta-
rowych terenów przemysłowych. I  chwała 
Bogu. Turystyka natomiast ma przyszłość. 
Obecnie trwa opracowywanie Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Mosina. Aby 
wejść w fazę opracowywania konkretnych 
projektów i ubiegać się o środki z funduszy 
europejskich Strategię taką bezwzględnie 
musimy posiadać i  wpisać ją do Studium. 
Bez niej nie mamy co startować o fundusze 
UE, a na cele turystyczne środki takie są i to 
spore. Gdyby wniosek przeszedł, ogłosili-
byśmy konkurs, który wyłoniłby wykonaw-

ców Strategii. Mieszkańcy, różnego typu 
stowarzyszenia, instytucje, radni, Burmistrz 
uczestniczyliby w  opracowywaniu tejże 
Strategii. Wszyscy mogliby zgłaszać swoje 
pomysły, propozycje. Wybrany zespół do 
opracowania Strategii wniósłby natomiast 
wiedzę. Wypracowany byłby materiał, któ-
ry podlegałby ostatecznej konsultacji. Po-
wstałaby Strategia, która byłaby podstawą 
rozwoju turystycznego naszej gminy.
Miejmy nadzieję, że gdy za jakiś czas bę-
dzie głosowany podobny wniosek, to zo-
stanie on przyjęty nie tylko jednym gło-
sem więcej, ale wręcz jednogłośnie. Una 
voce na tak dla rozwoju turystyki w gmi-
nie Mosina. (red.)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło z mocy prawa przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nierucho-
mości – na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1716 ze zm.). Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, 
będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek 
ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie 
co do zasady równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z ty-
tułu użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1, 2, 6 w/w ustawy).
Jednocześnie ustawa ta dopuszcza możliwość jednorazowego wnie-
sienia wszystkich zsumowanych opłat za przekształcenie w każdym 
czasie trwania obowiązku płatności (art. 7 ust. 7 w/w ustawy). Roczne 
opłaty przekształceniowe na rzecz dotychczasowego właściciela płat-
ne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat 
licząc od dnia przekształcenia. Wyjątkiem jest opłata za rok 2019, która 
w tej samej wysokości płatna jest do dnia 29 lutego 2020 r. Wysokość 
opłaty stanowi równowartość wysokości opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2019 roku Rada Mia-
sta Puszczykowa podjęła Uchwałę nr 44/19/VIII w sprawie warunków 
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 
Miasta Puszczykowa w prawo własności tych gruntów i wysokości sta-
wek procentowych tych bonifikat. Zgodnie z tą uchwałą - wysokość 
bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu wyno-
si 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; i tak kolejno: 50% - w dru-
gim roku po przekształceniu; 40% - w trzecim roku po przekształceniu; 
30% - w czwartym roku po przekształceniu; 20% - w piątym roku po 
przekształceniu i 10% - w szóstym roku po przekształceniu.
Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami 
lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w  gruntach związanych 
z lokalami mieszkalnymi. W przypadku woli wniesienia opłaty jed-
norazowej, niezbędne jest uprzednie pisemne poinformowanie 
Urzędu o takim zamiarze.
Do końca pierwszego półrocza 2019 roku Urząd będzie wysyłał za-
świadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości w  prawo własności oraz obowiązku wnoszenia opłaty 
przekształceniowej. Zaświadczenia wydawane z  urzędu nie podle-
gają opłacie skarbowej, natomiast za zaświadczenia wydawane na 
wniosek pobiera się opłatę w wysokości 50 złotych, zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 część 2 pkt 20a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.). (red.)

Puszczykowo: Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości
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Brawurowy koncert

Okres grudnia i stycznia to dla Mosińskiego Chóru Świętej Cecy-
lii i dla Orkiestry Dętej, czas wielu koncertów kolędowych. Czas 
wytężonych prób i wspaniałych występów zakończyliśmy rado-
snym muzykowaniem wspólnym Koncertem Karnawałowym na 
scenie MOK-u 1 lutego br.
Do uczestnictwa w nietuzinkowym koncercie melomanów za-
prosili: Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Hm. Anto-
niego Jerzaka w Mosini, Mosiński Chór Kościelny p w. Św. Cecylii 
oraz Mosiński Ośrodek Kultury. Koncert jak zwykle brawurowo 
poprowadził Andrzej Kasprzyk.
Całość rozpoczęły utwory kojarzone z Bożym Narodzeniem: „Ade-
ste Fideles”, „Christmas Sanctus” i „Last Christmas”. Następnie, za-
równo orkiestra, jak i chór wykonali bardzo zróżnicowane utworki 
- z  uczuciem, z  ogniem, w  różnym tempie. Publiczność między 
innymi mogła usłyszeć „Jamesa Bonda„ (autor Sam Potle), „Nella 
Fantasia” (Ennio Morricone), swing „Ona tańczy dla mnie”, czy „C 
ant help folling in love” z repertuaru Elvisa Presleya (tym utworem 
Elvis kończył każdy swój występ) i wiele innych. Instrumentaliści wykonywali melodie aranżowane przez ich dy-

rygenta-kompozytora Macieja Kubackiego. Natomiast śpiewa-
cy przedstawili utwory w opracowaniu muzyka, solisty i kame-
ralisty ich dyrygenta, Leszka Marciniaka. 
Wspaniała publiczność, która wypełniła całą salę reprezentacyj-
ną MOK-u, nagradzała olbrzymimi brawami wykonawców jak 
i  prowadzącego to wydarzenie Andrzeja Kasprzyka. Niesamo-
wity wśród publiczności był mały Staś Nowak, który reagował 
tak spontanicznie, ruchowo i śpiewając, że chwytał za serce. Bar-
dzo dobrze wywiązał się ze swojego zadania realizator dźwięku 
i światła Piotr Demuth.
Na zakończenie dyr. MOK-u Marek Dudek podziękował wszyst-
kim artystom wręczając kwiaty: prezesom i dyrygentom, dzię-
kując publiczności za udział w tym wspaniałym wydarzeniu. 
Burmistrz Przemysław Mieloch podziękował za wzruszające 
przeżycia, za czas poświęcony na przygotowanie poszczegól-
nych utworów. 
 Elżbieta Bylczyńska

Śpiew chóralny jest najwspanialszym i jedynym w swoim rodzaju instrumentem, w którym każdy ze śpiewaków spełnia 
bardzo ważną funkcję. Dopiero wspólna, często bardzo trudna praca przynosi efekt w postaci koncertu. 

Podtruci czadem!
Jak informują strażnicy w dniu 19.02.19 r. podczas wspólnych działań 
prowadzonych przez Straż Miejską wraz z  pracownikami socjalnymi 
OPS w Mosinie, na terenie jednej z nieruchomości przy ul. Reymonta 
stwierdzono, że osoby tam przebywające mogły ulec podtruciu cza-
dem. Na miejsce wezwano PSP JRG-9 i OSP Mosina oraz karetkę pogo-
towia ratunkowego.
Przyczyną powstałego zadymienia w mieszkaniu było używanie prowi-
zorycznie wykonanego paleniska oraz nieszczelność rury odprowadza-
jącej dym do komina. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia o sprawie 
poinformowano Komisariat Policji w Mosinie.
Jak dowiedzieliśmy się od komendanta Straży Miejskiej w Mosinie, Ja-
rosława Dobickiego:
– Okazało się, że po udzieleniu pierwszej pomocy nie było konieczne za-
branie poszkodowanych do szpitala. Pomieszczenia zostały przewietrzo-
ne, straż pożarna po późniejszym zbadaniu miernikiem nie wykazała 
dalszego zagrożenia. – powiedział Jarosław Dobicki, komendant Straży 
Miejskiej. źródło: Straż Miejska w Mosinie
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Kącik motoryzacyjny

Samochody elektryczne
– czy przyszłość jest już teraz?

Co jakiś czas obserwuję co tam ciekawego 
słychać w  nowej ofercie topowych pro-
ducentów samochodów i  porównuję co 
ciekawego mógłbym kupić w cenie nowej 
Skody Citigo czy porywającej Daci Duster. 
Z  biegiem czasu można zauważyć trend 
wskazujący na coraz większy udział samo-
chodów hybrydowych w ofercie każdego 
z producentów, a co za tym idzie, możemy 
zauważyć coraz więcej samochodów hy-
brydowych na naszych ulicach. 
Czy zatem jesteśmy skazani na prąd?
Moim zdaniem tak, ale nie mówię tutaj 
niestety. Nie da się ukryć, że silnik elek-
tryczny góruje nad silnikiem spalinowym 
pod prawie każdym względem w  ujęciu 
mocy. Maksymalny moment obrotowy 
od najniższych obrotów, natychmiasto-
wa reakcja i  brak konieczności monto-
wania skrzyni biegów to tylko niektóre 
z  zalet silników elektrycznych. Niestety 
na chwile obecną bardziej interesuje nas 
zasięg, który w  topowych modelach 
realnie wynosi 200 kilometrów, a  przy 
włączonym ogrzewaniu i  -20 stopniach 
Celsjusza na dworze spada on do 50 ki-
lometrów. Pominąć należy również sieć 
stacji ładowania, która w  naszym kraju 
praktycznie nie istnieje (jeszcze). Tutaj 
z pomocą przychodzą samochody hybry-
dowe, które posiadają silniki spalinowe 
wspierane przez silniki elektryczne. 
Ostatnio wpadł mi w ręce nowy Golf GTE, 
który miał być połączeniem tego co naj-
lepsze w golfach z nutką nowoczesności. 
Nie da się ukryć, że samochód jest bardzo 
przyjemny, a  jego 200 koni mechanicz-
nych mocy przypomniało mi dlaczego 
wszyscy kochamy hot-hatche. Problem 
jednak w tym, że na jego drzwiach wid-
niała sporych rozmiarów naklejka z napi-

sem „1,7l na 100km”, która nie miała nic 
wspólnego z realną jazdą w trybie spor-
towym. Wciskając maksymalnie pedał 
gazu i  wykorzystując pełną moc, można 
było obserwować jak wskazówka paliwa 
powoli spada. Jaki jest więc sens chwale-
nia się tak niskim spalaniem w samocho-
dzie, który z założenia ma być sportowy? 
To tak jakbyśmy na zlot ekologów przy-
szli w naturalnym futrze. 
Mam w  pracy kolegę, który zajął miej-
sce na podium w konkursie na najmniej-
sze spalanie. Osiągnął on wynik 3,5L na 
100km na dystansie 332 kilometrów, jadąc 
w 4 osoby. Problem jednak w tym, że jazda 
w  ciągłej kontroli naszego spalania przy-
pomina jazdę najtańszym połączeniem 
kolejowym w góry. Podróż będzie trwała 
dwie godziny dłużej, będziemy siedzieli na 
plastikowych krzesełkach i zaoszczędzimy 
15zł, niby można ale czy warto? Realne 
spalanie hybrydowej Toyoty Prius mojego 
kolegi to 4,5 litra w spokojnym dojeździe 
do pracy. Można więc stwierdzić, że oszu-
kujemy się, mówiąc, że hybrydy są ekolo-
giczne. Po prostu palą trochę mniej paliwa, 
dostarczając trochę więcej mocy i  trochę 
więcej miejsca, jednocześnie upewniając 
nas w tym, że jesteśmy ekologiczni. 

Czy tak będzie wyglądała nasza przy-
szłość?
Ciężko stwierdzić czy za kilka lat będzie-
my zmuszeni do poruszania się eko-
przyjaznymi samochodami wyłożonymi 
w środku mchem i ekologicznym bambu-
sem. Wiem jednak jedno: są firmy, które 
potrafią wycisnąć z  silników elektrycz-
nych to, co w motoryzacji najlepsze. 
Poznajcie Nio EP9 czyli Chińskie hiper-
auto, które nie ma sobie równych.
Jak już wspominałem: silniki elektrycz-
ne oddają napędowi maksymalną moc 
od początku, bez konieczności mon-
towania przekładni. Tak też jest w  Nio, 
każde z  kół napędzane jest osobnym 
silnikiem, które łącznie w  przeliczeniu 
generują 1342 konie mechaniczne! 
Oznacza to, że samochód rozpędza się 
do 100km/h w 2,7 sekundy, a 200km/h 
na liczniku ma już po 7,2 sekundy. Sa-
mochód zachwyca nie tylko swoimi 
osiągami ale również wyglądem. Styli-
styka nadwozia umiejscawia ten samo-
chód w mojej liście 10 najlepiej wyglą-
dających samochodów w historii. Warto 
obserwować ten projekt i  jego rozwój, 
niech nie zwiedzie Was również jego 
pochodzenie. Mimo tego, że jest produ-
kowany w  Chinach, jego cena kalkulo-
wana jest na równowartość 500 passa-
tów czyli około 5 mln złotych. 
Musimy jednak przemilczeć to, że po kil-
kunastu minutach jazdy skończy się nam 
bateria, a  do obsługi tego samochodu 
trzeba zatrudnić osobny zespół i posiadać 
ciężarówkę z zapasowymi akumulatorami. 
Jest jednak nadzieja i  śmiało mogę 
stwierdzić, że elektryczne samochody 
będą dawały frajdę z jazdy. Szkoda tylko, 
że dźwięk silnika będziemy musieli włą-
czyć z głośników.
 Mosińskie Spoty Samochodowe
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List do redakcji
W związku z opublikowanym listem naszej Czytelniczki pt. “Chciałabym, by proceder ten ujrzał światło dzienne” zamieszczamy 
sprostowanie na wniosek Kancelarii Radcy Prawnego Robert Ruskowiak, pełnomocnika Jacka Poloszyka.

Strażacy z Puszczykowa ratowali psa,
który wszedł do lisiej nory

17 lutego po godzinie 11:00 strażacy 
z  OSP Puszczykowo zostali wezwani do 
psa zaklinowanego w  dziurze w  Pusz-
czykowie na ul. Bolesława Chrobrego. Po 
dotarciu na miejsce okazało się, że piesek 
wszedł do lisiej nory i w niej utknął. Stra-
żacy podjęli próbę odkopania pieska.
Niestety okazało się, że nora posiada 
wiele korytarzy na głębokości około 1 
metra, do których pies mógł wejść. Nie-
stety nie dawał on wyraźnych oznak ży-
cia aby móc dokładnie zlokalizować jego 
położenie. Dowódca akcji podjął decyzję 

o poproszeniu o pomoc Pana Krzysztofa 
Dolatę wraz z  jego koparką w celu zdję-
cia wierzchniej warstwy ziemi w obrębie 
prowadzonych poszukiwań. 
Po przeszło 2 godzinach poszukiwań pie-
sek trafił cały i zdrowy do właścicieli. 
Wielkie podziękowania Kierujemy do 
Pana Krzysztofa Dolaty, który po mimo 
niedzieli poświęcił swój czas i udostępnił 
sprzęt. Warto też dodać, że to już dru-
ga tego typu akcja, gdzie pomoc Pana 
Krzysztofa jest nieoceniona.
 Tekst, zdjęcia: OSP Puszczykowo

Opublikowany w lutowym wydaniu „Gazety Mosińsko-Puszczy-
kowskiej” oraz na portalu gazety: www.gazeta-mosina.pl list au-
torstwa p. Sylwii Golec zatytułowany „Chciałabym, by proceder 
ten ujrzał światło dzienne” zawiera nieprawdziwe informacje. 
Nieprawdą jest, iż w prowadzonym przeze mnie warsztacie „do-
konywane były oszustwa”, polegające na „przejmowaniu pienię-
dzy wypłacanych z  ubezpieczalni oraz dokumentów”. W  ramach 
prowadzonej działalności oferuję Klientom naprawy pojazdów 
powypadkowych w  tzw. bezgotówkowym systemie rozliczeń. 
Polega on na wykonaniu zleconych usług na rzecz Klienta, bez 
ponoszenia przez niego jakichkolwiek kosztów, a  następnie 
uzyskaniu zapłaty od zakładów ubezpieczeń. Wszelkie środki 
pieniężne, które otrzymuję od ubezpieczyciela przelewane są 
na mój rachunek za wiedzą i  pisemną zgodą Klientów, i  sta-
nowią zapłatę za wykonane przeze mnie usługi. Tak też było 
w przypadku P. Golec, co potwierdzą umowy cesji, najmu i de-
cyzje ubezpieczyciela. 
Nieprawdziwe jest twierdzenie o  „nagminnym przetrzymywa-
niu samochodów i dokumentów”. W każdym przypadku długość 
naprawy uzależniona jest od decyzji zakładu ubezpieczeń oraz 
takich czynników jak zakres uszkodzeń, dostępność części czy 
uwarunkowania technologiczne. To okoliczności obiektywne, 
na które nie mam wpływu.
Nieprawdą jest, iż przedłużałem proces naprawy samochodu p. 
Golec. Na długość naprawy pojazdu ww. wpłynęły następują-
ce okoliczności: zakwalifikowanie przez ubezpieczyciela szkody 
jako tzw. całkowitej, tj. uznanie naprawy za nieuzasadnioną, 
zakwestionowanie tej decyzji przez P. Golec, brak zgody Klient-
ki na sprzedaż wraku, żądanie naprawy pojazdu, trudności ze 
skompletowaniem części zamiennych i  wreszcie – już po ich 
zakupie – podjęcie przez p. Golec rozmów na temat ewentual-
nej rezygnacji ze zleconej naprawy pojazdu i kupna samochodu 
zastępczego, z  którego cały czas i  to nieodpłatnie korzystała. 
Z  uwagi na powyższe naprawa została czasowo wstrzymana. 
Ostatecznie p. Golec zrezygnowała z kupna samochodu zastęp-
czego i  podtrzymała zlecenie naprawy, które zostało wykona-

ne. Przez cały ten czas Klientka korzystała nieodpłatnie łącznie 
z dwóch pojazdów zastępczych Wszystkie powyższe okoliczno-
ści są udokumentowane odpowiednio: oświadczeniem p. Go-
lec, kolejnymi umowami najmu i decyzjami ubezpieczyciela).
Nieprawdą jest twierdzenie, iż żądam od p. Golec „zadośćuczy-
nienia”. Wyjaśniam, iż domagam się od ww. zapłaty za naprawę 
najętego przez nią pojazdu, który w trakcie trwania najmu zo-
stał skradziony przez jej syna i uległ uszkodzeniu w wyniku koli-
zji drogowej. Powyższe okoliczności udokumentowane są przez 
Policję w  Stęszewie, a  moje żądanie pokrycia kosztów wynika 
z zawartej z p. Golec umowy najmu.
Nieprawdą jest również to, iż „porozumiałem się polubownie z wino-
wajcą”, jako że brak ku temu podstaw prawnych, a pełną odpowie-
dzialność za wynajęty pojazd ponosi najemca, tj. p. Golec. 
Nieprawdziwy jest także zarzut odmowy wydania Klientce na-
prawionego pojazdu. Samochód ten z  uwagi na zniszczone 
tarcze hamulcowe (element bez związku z kolizją) nie ma i nie 
może uzyskać aktualnych badań technicznych dopuszczających 
go do ruchu, a Klientka odmawia pokrycia koniecznych kosztów.
 Jacek Poloszyk 



16

kolor

Pojednanie z turystyką
Zbierając wiadomości o  osobie Adama 
Wodziczki, trafiłem na czasopismo Prze-
gląd Wielkopolski, na łamach którego 
opublikowano artykuł pt. „List Adama 
Wodziczki (1887-1948) do Heleny Szafran 
(1888-1969) z 1948 roku”. 
Oprócz wspomnianego listu moją uwagę 
zwróciły dwa inne artykuły. Jeden autor-
stwa Aleksandry Machnik pt. „Turystyka 
przyrodnicza w  Wielkopolsce”, drugi, sta-
nowiący nijako dopełnienie pierwszego 
pt. „Kurorty Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego dawniej i  dziś”, napisany przez 
Pawła Bajona. Te trzy artykuły łącznie 
stworzyły jeden obraz i  upewniły mnie 
w przekonaniu, że nasz region mosińsko-
puszczykowski dysponuje olbrzymim 
niewykorzystanym potencjałem. Co jakiś 
czas pojawiają się kontrowersyjne pomy-
sły, aby w naszej okolicy utworzyć strefę 
przemysłową lub uruchomić kopalnię. 
Pomysły te budzą zdecydowany sprzeciw 
społeczny, ale trzeba przyznać, że w pew-
nym sensie są to bardzo dobre pomysły. 
Rejon Mosiny i  Puszczykowa to jedna 
wielka strefa przemysłu, ale turystyczne-
go oraz niewyczerpana kopalnia pokła-
dów wiedzy przyrodniczej i historycznej. 
Tezę tę, w nieco bardziej stonowany spo-
sób, wyraziła pani Aleksandra Machnik 
pisząc - w  Wielkopolsce natura przeplata 
się z  historią, co stwarza wiele możliwości 
do wypoczynku i jednoczesnego poznawa-
nia dziejów naszego regionu i jego przyro-
dy. Choć słowa te dotyczą całej Wielko-
polski, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, 
że w jakiś szczególny sposób odnoszą się 
one do naszej okolicy. Potwierdził to pan 
Paweł Bajon, który już na samym wstę-
pie artykułu o kurortach WPN pisze tak – 
Wielkopolski Park Narodowy, niewątpliwy 
przyrodniczy skarb Wielkopolski, jest zna-
komitym miejscem rekreacji, wypoczynku, 
ruchu na świeżym powietrzu. 
Wielu z  nas mieszkańców, doskonale 
zdaje sobie sprawę z tych walorów, gdyż 
bardzo często to właśnie one zaważyły 
na wyborze Mosiny czy Puszczykowa na 
miejsce zamieszkania. Być może w  tym 
wyborze w jakimś stopniu pomocne oka-
zały się działania promocyjne gminy Mo-
sina, która swoją strategię promocyjną, 
przewidzianą na lata 2014-2020, oparła 
niemal w  całości na turystyce. Przyję-
cie, jako jeden ze strategicznych celów, 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
gminy zostało wyrażone w  innym doku-
mencie, a mianowicie w Strategii Rozwo-
ju Gminy Mosina na lata 2014-2020. 

Potwierdza to, że władze gminy dostrze-
gają potencjał, którym dysponują, choć 
wygląda na to, że jest on wykorzystywa-
ny jedynie do kreowania turystycznego 
wizerunku. 
Nie sposób w  tym miejscu nie wspo-
mnieć o „Strategii Zrównoważonego Roz-
woju Turystyki i  Rekreacji Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego”, 
pracy zbiorowej pod kierownictwem 
Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. Opra-
cowanie to, opublikowane w  2006 roku, 
jest niestety nadal aktualne, gdyż wie-
le ze wskazanych w  nim celów zostało 
zrealizowanych w  niewielkim stopniu, 
a  niektóre wcale, wręcz nie zostały zre-
alizowane. Jest ono niezwykle istotne 
z  tej racji, że w przeciwieństwie do stra-
tegii formułowanych przez poszczególne 
gminy, odnosi się ono do całego regionu 
skupionego wokół Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Swoim zakresem, który 
przekracza granice administracyjnych 
podziałów, poniekąd daje tym samym 
wskazówkę, że przygotowanie i  zreali-
zowanie dobrej oferty turystycznej musi 
być wynikiem pogłębionej współpra-
cy pomiędzy gminami mikroregionu tj. 
Brodnicy, Dopiewa, Komornik, Kórnika, 
Lubonia, Mosiny, Puszczykowa i  Stęsze-
wa. Ciekawych wniosków dostarcza ana-
liza zawartej tam oceny potencjalnych 
form turystyki i rekreacji w Mikroregionie 
WPN (tabela 3. str. 157). Ocenie poddano 
takie segmenty (formy turystyki) jak; tu-
rystyka piesza, rowerowa, wodna, eduka-

cja ekologiczna, agroturystyka, turystyka 
konna, imprezy kulturalne, biznesowa 
i  kulturowa. Najwyższą sumę ocen uzy-
skała Mosina, a  wynik ten przedstawia 
poniższy wykres.

Możemy być dumni. Pojawia się tu jed-
nak pytanie czy ten potencjał wykorzy-
stujemy? Trudno zaobserwować wyraźny 
wzrost ilości turystów, poza jedną enkla-
wą, jaką jest Pałac w  Rogalinie. Z  przy-
krością należy stwierdzić, iż nie przyby-
wa infrastruktury turystycznej; ścieżek 
rowerowych, pól namiotowych, szlaków 
kajakowych, marin czy też szlaków do 
jazdy konnej. Te elementy infrastruktury 
zostały wskazane w wyżej wymienionych 
dokumentach jako cele inwestycyjne. 
W uchwalonym niedawno budżecie Gmi-
ny Mosina na rok 2019 na turystykę prze-
widziano kwotę 239.300,00 zł. To zaled-
wie 1,5 promila całego budżetu. Kwota 
ta pokazuje, że nadal nie mamy zamiaru 
eksploatować potencjału turystycznego 
naszej gminy. 
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„Turystyka szansą rozwoju gminy Mosina”, 
tak brzmiał tytuł artykułu z października 
2012 roku autorstwa pana Waldemara 
Krzyżanowskiego, ówczesnego Zastępcy 
Burmistrza Mosiny, który został opubliko-
wany na łamach internetowego wydania 
Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Autor 
stwierdza w  nim, że – Jesteśmy skazani, 
w  pozytywnym tego słowa znaczeniu, na 
wspaniałe otoczenie, jezior i  innych atrak-
cji, z których Mosina jest znana. Trudno nie 
zgodzić się z tym zdaniem, lecz jeśli ktoś 
ma nadal wątpliwości, co do „bycia ska-
zanym” to może przekona go ostatecznie 
rzut oka na poniższą mapę, która w spo-
sób jednoznaczny obrazuje nasze „trudne 
położenie”.

Czy bycie skazanym na takie otoczenie 
to taka straszna niewola? Warunki siedli-
skowe, w jakich się znajdujemy wręcz wy-
muszają na nas eksploatacje tych natural-
nych złóż. Tego bogactwa przyrody jakim 
zostaliśmy obdarzeni, a które przetrwało 
do dnia dzisiejszego dzięki olbrzymiemu 
wysiłkowi między innymi takich ludzi jak 
prof. Adam Wodziczko, marnotrawstwem 
jest nie wykorzystać. 
Jakże wszystko, co zostało napisane po-
wyżej, znajduje swój zwornik w  osobie 
Adama Wodziczki. Czyż nie jest on ide-
alnym patronem dla rozwoju turystyki 
przyrodniczej w naszym regionie? Czym 
jest sama turystyka przyrodnicza objaśni-
ła to we wspomnianym już na początku 
artykule pani dr Aleksandra Machnik. Nie 
sposób tu przetoczyć całej jego treści, 
choć chętnie bym to zrobił i gorąco po-
lecam jego lekturę, to wymienię poniżej 
kilka form jej uprawiania wyszczegól-
nionych przez autorkę. Należą do nich: 
birdwatching, turystyka florystyczna 
(poznawanie storczyków, ziół, dendro-
flory), sylwaturystyka (turystyka w lasach 
połączona z edukacją leśną), geoturysty-
ka (podziwianie formacji i zjawisk geolo-
gicznych, w  tym pomnikowych głazów 
narzutowych, przekrojów geologicznych 
itp.), turystyka przygodowa, łowienie 
ryb, obserwacja gwiazd, fotografowa-
nie, wspinaczkę, obozowiska, turystyka 
piesza, kolarska, kajakowa, a nawet tury-

styka ekstremalna tzw. survival. Listę tą 
uzupełniłbym jeszcze o hippikę, z uwagi 
na licznie rozlokowane w omawianym re-
gionie stadniny koni.
Taka oferta turystyczno-dydaktyczna po-
winna spotkać się z  zainteresowaniem 
szkół (kolonie, obozy, zielone szkoły), 
szczególne z  pobliskiego dużego ośrod-
ka miejskiego jakim jest Poznań, gdzie 
młodzież tam mieszkająca pozbawiona 
jest bezpośredniego kontaktu z  przyro-
dą. Z pewnością z zainteresowaniem spo-
tkałyby się również lekcje żywej historii 
przeprowadzone na terenie pobliskiego 
pałacu w  Rogalinie czy w  Kórniku. Czy 
może być lepsza lekcja patriotyzmu niż 
ukazanie piękna przyrody ojczystej okra-
szonej opowieścią o  dokonaniach ludzi, 
którzy te tereny zamieszkiwali? Wiedział 
o tym doskonale Adam Wodziczko pisząc 
– Przyroda odarta z  wdzięków nie zwiąże 
serca, nie zapłodni myśli.
Aby dopełnić obraz nakreślony na ła-
mach Przeglądu Wielkopolskiego przy 
pomocy trzech, wymienionych tu na sa-
mym początku, artykułów, należy przy-
pomnieć uzdrowiskowy epizod Mosiny, 
mający swój początek w  XIX w. Z  daw-
nych lat przetrwały do dzisiaj budynki 
świadczące o  takich tradycjach. Dzisiaj 
często ich funkcja jest inna niż było to 
dawniej. Przypomniał ją dr Paweł Bajon 
w  swoim artykule o  kurortach WPNu. 
Charakterystyczny budynek, z  uwagi na 
swoją wieżę widoczną od strony Kanału 
Mosińskiego, znajdujący się w  centrum 
miasta na Placu 20 października 16, to 
dawne sanatorium „Odrabad”, w  którym 
kuracjuszom oferowano m. in. kąpiele 
wodne. Znajdujący się po drugiej stronie 
Kanału Mosińskiego budynek, potocznie 
zwany Kokotkiem lub Kogutkiem, nale-
żał również do tego samego kompleksu. 
Był to zatem rodzaj współczesnego SPA. 
Drugi sanatoryjny obiekt położony był 
w  Ludwikowie na tzw. Górze Staszica. 
Aktualnie znajduje się tu oddział Szpita-
la Pulmonologicznego. Kontynuatorem 
tej krótkiej tradycji może być poniekąd 
współczesny obiekt SPA_larni znajdują-
cy się w Puszczykowie, który wpisuje się 
znakomicie we współczesne trendy, na 
co zwrócił uwagę autor wspomniane-
go artykułu. Połączenie tradycji wraz ze 
współczesnymi trendami, wynikającymi 
ze stylu życia daje realne podstawy do 
rozwoju turystyki leczniczej, uzdrowisko-
wej oraz turystyki biznesowej. Możliwość 
zorganizowania konferencji lub wyjazdu 
integracyjnego w  miejscu gdzie liczne 
atrakcje turystyczne są łatwo dostępne, 
przy jednoczesnej bliskości dużego mia-

sta, jakim jest Poznań, dla wielu firm była 
by z pewnością atrakcyjna. 
W sporcie funkcjonuje wszystkim dobrze 
znane powiedzenie, że niewykorzystane 
okazje się mszczą. Skoro nie potrafimy 
eksploatować łatwo dostępnego zie-
lonego bogactwa naszego regionu, to 
wkrótce zjawi się ktoś, kto wykorzysta 
inną okazję, zakopaną głęboko w naszej 
ziemi. Mam na myśli oczywiście bogate 
złoża węgla brunatnego. Życie, również 
to gospodarcze, nie znosi próżni. Póki 
co, to od nas ciągle jeszcze zależy, czym 
ją wypełnimy. Bo gdy klamka zapadnie 
gdzieś na wyższych szczeblach władzy, 
na protesty będzie już za późno. 
 Tomasz Kaczmarek

Źródła:
Michał Boksa, Jarosław Matysiak: List Ada-
ma Wodziczki (1887-1948) do Heleny Sza-
fran (1888-1969) z  1948 roku - „Przegląd 
Wielkopolski” 2018 nr 2(120)
Aleksandra Machnik: Turystyka przyrodni-
cza w Wielkopolsce – Ibidem.
Paweł Bajon: Kurorty Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego dawniej i dziś – Ibidem.
Waldemar Krzyżanowski: Turystyka szansą 
rozwoju gminy Mosina - https://www.ga-
zeta-mosina.pl/2012/gmina-mosina-tury-
styka-szansa-rozwoju/
Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 
2014 do 2020
https://www.mosina.pl/strategie-rozwoju
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Tu-
rystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopol-
skiego Parku Narodowego
https://www.mosina.pl/strategie-rozwoju
Strategia Promocji Gminy Mosina na lata 
2014 do 2020 
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/ka-
dencja2010-2014/uchwaly/zalacznik_do_
uchwaly_nr_lxix-483-14.pdf

kolor kolor



18

Po leki do Poznania
Do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Mosiny, którzy 
poruszają ważny problem związany z  funkcjonowaniem 
aptek w naszym regionie.  
Otóż, zarówno w całej gminie Mosina, jak i w Puszczykowie 
brakuje nocnych dyżurów aptek, a po leki w nagłych sytu-
acjach chorzy muszą wybierać się do … Poznania. Na stro-
nie internetowej Gminy widnieje wykaz aptek pełniących 
nocne dyżury. W praktyce apteki te są jednak zamknięte.
Pan Henryk opowiada nam w redakcji o tym, jak pewnej nocy 
przybył wraz z dzieckiem do Szpitala w Puszczykowie:
– W puszczykowskim szpitalu działa pomoc doraźna i SOR. 
Po zbadaniu (młodego) pacjenta lekarze wypisują recepty. 
Jednak okazuje się, że najbliższa apteka pełniąca nocny dy-
żur znajduje się … w Poznaniu.
Rodzi to duży problem. Jeśli pacjent nie posiada własnego 
środka transportu to nie ma możliwości dojazdu do apteki 
w Poznaniu. A co w przypadku kiedy lek, który został prze-
pisany przez lekarza jest pilnie potrzebny?
Okazuje się, że opublikowany na stronie Urzędu Miej-
skiego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu poznańskiego jest łagodnie ujmując … 
nieaktualny.
W  związku z  zaistniałą sytuacją mieszkaniec zwrócił się 
z pismem do Burmistrza Gminy Mosina. Oto treść listu:

Mosina, 02.02.2019
Pan Przemysław Mieloch 
Burmistrz Gminy Mosina
W dniu 3 stycznia 2019 r. w internecie Gminne Centrum In-
formacji w Mosinie opublikowało informację stanowiącą Za-
łącznik do uchwały Nr III/41/VI/2018 Rady Powiatu w Pozna-
niu z dnia 19 grudnia 2018r, dotyczącą godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego, w tym 
aptek na terenie gminy Mosina. Ponieważ jestem zaintere-
sowany tematem dyżurów aptek w  naszej gminie i  okolicy 
z uwagi na konieczność wykupu leków często w godzinach 
poza standardowym otwarciem tych placówek, sprawdzi-
łem prawdziwość podanych w.w. informacji udostępnio-
nych przez GCI. Niestety, ku mojemu rozczarowaniu godziny 
i terminy dyżurów aptek są niezgodne z prawdą. W związku 
z  powyższym zwracam się o  weryfikację tych informacji, 
wnosząc jednocześnie o  podjęcie próby rozmów Referatu 
Spraw Obywatelskich z właścicielami aptek na terenie gminy 
Mosina (ewent. w  porozumieniu z  gminą Puszczykowo) na 
temat potrzeby dyżuru jednej apteki w godzinach nocnych 
oraz dniach świątecznych.
(nazwisko autora do wiadomości redakcji)

Przedstawiamy również kopię listu, od kolejnego Czytelni-
ka, Pana Jacka tym razem do Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Poznaniu. 

Witam, Niniejszym składam skargę na funkcjonowanie ap-
teki  xxx w m. Mosina, gmina Mosina, powiat Poznań, ul. xxx. 
Zgodnie z  art. 94 Prawa Farmaceutycznego, Rada Powiatu 
w  odpowiedniej uchwale określa listę aptek obowiązanych 
do pełnienia dyżuru nocnego i/lub świątecznego, zapew-
niając dostęp do opieki medycznej na danym obszarze 
(z  uwzględnieniem liczby ludności, Ustawa Zasadnicza art. 

68). W  uchwale 8118 z  dnia 19 grudnia 2016 r. (Poznań), 
na dzień 26.12.2017 r. taki obowiązek został nałożony na 
w/w aptekę xxx w Mosinie, na godziny 14:00-18:00. Nieste-
ty pomimo kilkukrotnej próby skorzystania z usług w/w nie 
odniosłem powodzenia. Apteka była zamknięta, telefon nie 
odpowiadał a na wejściu brak było jakiejkolwiek informacji. 
Mam ku temu dowody w  postaci nagrań video (zawierają-
ce, również rozmowę z mieszkanką gminy). Próba kontaktu 
i wyjaśnienia sprawy z kierownikiem apteki (w dniu 28 grud-
nia 2017 r.) skończyła się zasłanianiem rzekomym "odrzuce-
niem uchwały", przez kierownictwo apteki. Zaistniała sytu-
acja zmusiła mnie do poszukiwania leku dla mojego dziecka 
w sporej odległości od miejsca zamieszkania i pozostawienia 
(mocno chorego) pod opieką. W  moim mniemaniu, spra-
wa nosi miano złamania Prawa Farmaceutycznego, art. 94 
i uchwały Rady Powiatu nr 8118 i wymaga formalnego wyja-
śnienia. Proszę o odpowiedź o poczynionych krokach i (jeśli 
to możliwe) potwierdzenie otrzymania tej skargi, w przeciw-
nym wypadku będę zmuszony przesłać ją listownie, za po-
twierdzeniem odbioru.

Pan Jacek powiedział nam też, że miał ogromny problem 
tego dnia i był zmuszony zostawić bardzo chore dziecko 
w celu zdobycia leku. Do wściekłości doprowadziła go na-
tomiast późniejsza odpowiedź Izby Aptekarskiej na list.:
Negatywna odpowiedź z  inspektoratu farmaceutyczne-
go doprowadziła mnie do wściekłości - dodaje Pan Jacek. 
W podsumowaniu dowiadujemy, że w wyniku braku opła-
calności, apteki mogą ominąć odpowiednie przepisy.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, urzędnicy również 
rozkładają ręce. Jak na razie nic nie wskazuje na to, że bę-
dziemy mieli nocne dyżury w Mosinie i/lub w Puszczyko-
wie. Jeśli coś się zmieni, będziemy informować o tym na 
naszych łamach.
Jako uzupełnienie tematu, radny Mosiny, Dominik Micha-
lak przesłał nam pismo z grudnia 2017 r., z którego wynika 
m.in., że apteki nie są zobowiązane respektowania harmo-
nogramu, a jak zaznacza izba aptekarska – takie narzuce-
nia to ingerencja w swobodę funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych. 
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Otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Mosinie

21 lutego 2019 r., był ważnym dniem 
dla mieszkańców Mosiny – miłośników 
sportu, uczniów i  wszystkich, którzy 
w  jakikolwiek sposób związani są z  ak-
tywnością i  kulturą fizyczną – miało 
wówczas miejsce oficjalne otwarcie hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Krasic-
kiego w Mosinie. 
Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
lokalnych władz z  burmistrzem Gminy 
Mosina, Przemysławem Mielochem, prze-
wodniczącą i  radnymi Rady Miejskiej, 
przybyli także przedstawiciele Zarządu 
Powiatu, nauczyciele, uczniowie i  licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Mosiny. Orga-
nizatorem uroczystości była Gmina Mosi-
na, Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Ważnym punktem uroczystości było 
oficjalne przekazanie przez burmistrza 
Gminy Mosina symbolicznego klucza do 
hali kierownikowi OSiR, Waldemarowi 
Demuthowi. Potem nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi, a zaraz po nim – boga-
ta część artystyczna. 
Zgromadzeni na hali goście mieli okazję 
obejrzeć ciekawe widowisko, jakim był 
pokaz laserowy w wykonaniu Visual Sen-
sation. Zaraz potem wystąpił Mikołaj Ku-
bowicz z prezentacją akrobatyki (a w dal-
szej części iluzji optycznej). Na koniec 
można było podziwiać taniec w wykona-
niu zespołu Activ Mosina. Po części arty-
stycznej wszyscy goście mieli możliwość 
zwiedzenia hali i zaplecza fitnessowego. 
Drugi dzień uroczystości otwarcia zgro-
madził widownię na pierwszym koncer-
cie - przed publicznością wystąpiła Ania 

Wyszkoni. Znane wszystkim utwory, 
znakomity kontakt wokalistki z  publicz-
nością, niesamowita gra świateł i  muzy-
ka - wszystko to sprawiło, że wydarzenie 
było prawdziwą ucztą muzyczną i nieza-
pomnianym przeżyciem. 
Sobota, 23 lutego natomiast była dniem 
otwartym dla mieszkańców - można było 
wziąć udział w  zajęciach prowadzonych 
przez trenerów i zapoznać się dokładnie 
z ofertą fitnessową Ośrodka. 
Przypomnijmy - pierwsze zajęcia na no-
wej płycie sportowej odbyły się już 28 
stycznia br. i  były to lekcje wychowania 
fizycznego dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Krośnie. Obiekt jest  multifunk-
cjonalny, służyć będzie wszystkim miesz-
kańcom Mosiny i okolic.

Prace nad budową hali widowiskowo-
sportowej w Mosinie trwały dwa i pół roku, 
a  koszt całej inwestycji wyniósł niemal 12 
mln złotych. Gmina Mosina otrzymała dofi-
nansowanie na inwestycję ze środków Unii 
Europejskiej w wysokości 2,5 mln zł. 
W obiekcie oprócz pełnowymiarowej hali 
(na widowni jednorazowo zasiądzie do 
364 osób) znajdują się sale do ćwiczeń i za-
jęć fitness, siłownia, sala indor cycling, sau-
na, wraz z salą konferencyjną i zapleczem 
sanitarnym. Administratorem obiektu jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Ze szczegółową ofertą zajęć oraz aktual-
nymi promocjami można się zapoznać na 
stronie: www.osirmosina.pl. Zapraszamy! 
(red.)
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Drugiej takiej kobiety w Mosinie nie ma

Trudno z niej coś wydobyć. Nie umie o sobie opowiadać. Zamiast 
tego pokazuje niezliczone ilości notatek, książek, książeczek. 
Mały pokój wypełniony jest nimi „po brzegi”. Są figurki, obrazki 
i mnóstwo innych gadżetów. Po co? Ano po to, żeby na dociekli-
we pytania dzieci odpowiadać obrazowo. Np. jak wygląda anioł 
lub, czy św. Antoni miał brodę? 
Dużo modli się, czyta i zawsze robi sobie notatki, a potem wy-
chodzi z tego coś, co porywa ludzi. Wiele osób (tych porwanych) 
wyraziło pragnienie, aby napisać o Bożenie Michalak, bo drugiej 
takiej w Mosinie nie ma.
- Mam dla niej szczególną wdzięczność. I nie tylko ja. Znam wie-
le osób, które uważają, że naprawdę przyprowadziła je do Boga, 
mówi p. Zosia.
Na organizowane przez panią Bożenę pielgrzymki po całej Polsce 
najczęściej jeżdżą ludzie starsi – to chyba wiek, kiedy człowiek za-
czyna rozumieć, po co żyje, że trzeba Pana Boga szukać i znaleźć.
Ale zaczęło się od Krzyża przy ul. Śremskiej ok. 20 lat temu. Po-
wstał Krzyż i prawie natychmiast zwyczaj modlitwy różańcowej.
- Widzę Bożenę codziennie w  tych miesiącach, jak przed szóstą 
z kartkami w ręku idzie naszą ulicą pod Krzyż. Ileż to już lat, opowiada 
jedna z mieszkanek osiedla. – Nie ma siły, która by ją powstrzymała.
- Poznałam Bożenę dawno temu, właśnie pod Krzyżem. Te spo-
tkania przebiegały tak pięknie. Co myśmy tam przeżyli... Ile było 
łez i wzruszenia. Pociągnęła też za sobą dzieci z osiedla. Robiła 
z nimi przedstawienia z okazji różnych świąt czy objawień. Kie-
dyś moja córka (dzisiaj już dorosła) w dzień objawień w Fatimie 
grała rolę Hiacynty. Cieszyła się na każdą taką okazję, a kiedy szła 
do Komunii św. była już zupełnie przygotowana. To zasługa Bo-
żeny oczywiście, mówi p. Zosia. – Dzieci były zachwycone i bar-
dzo chciały w tych przedstawieniach uczestniczyć. To, co robiła 
z nimi pod Krzyżem to wielka rzecz. Ile ona dobra czyni. Może 
tego tak nie widać, ale coś zostaje w młodym człowieku i kiedyś 
na pewno zaprocentuje. 
Dla 21 letniej dzisiaj Marty: 
„ Wszystko zaczęło się pod Krzyżem…
- Otwieram zeszyt z  pięknym wizerunkiem Maryi. Na pierw-
szej stronie napis: Róża Różańcowa „2” – Żywy Różaniec - dzie-
ci z osiedla naszego przy Krzyżu ul. Śremska. I wszystkie wspo-
mnienia wracają… 
Do grupy dołączyłam 1 października 2004 roku. Miałam 6 lat. Za-
ciekawiły mnie opowieści kuzynki o  spotkaniach z  modlitwami 

i śpiewem. Zaczęłam chodzić pod Krzyż razem z nią i zostałam na 
długo. Nie rozumiałam wprawdzie wszystkiego, o czym mówio-
no na tych spotkaniach – byłam przecież malutka, jednak właśnie 
pod Krzyżem stworzyłam solidny fundament do budowania swo-
jej wiary. Moja relacja z Bogiem dojrzewała poprzez mądre słowa 
Pani Bożeny, które czytała ze swoich pamiętnych zeszytów.
To właśnie tam odkryłam wiele swoich pasji. Do dzisiaj uwielbiam 
uczyć się tekstów na pamięć i  recytować je. Te wspaniałe wzru-
szające przedstawienia… Najbardziej utkwiła mi pierwsza  rola – 
Hiacynty, której objawiła się Matka Boska w Fatimie. Mama uszyła 
mi piękną sukienkę w  kwiatki. Pamiętam nawet niektóre swoje 
kwestie! Z dużym zaangażowaniem mówiłam na przykład: Wiesz 
Łucjo… Wieczorem opowiadałam rodzicom, co nam się przydarzyło, 
dłużej nie mogłam milczeć o Pani z Cova da Iria. Nie gniewaj się! 
A poprzez regularne mówienie różańca czy litanii przez mikro-
fon, bardzo szybko się z nim oswoiłam. To chyba była największa 
frajda dla nas – dzieciaków – przychodząc całą grupą, mogliśmy 
aktywnie i w pełni uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach.
Wiele osób zaskoczonych jest moją znajomością pieśni maryj-
nych. A to dla mnie całkowicie naturalne – przecież Pani Bożena 
śpiewała je często pod krzyżem. Jak mogłabym ich nie pamiętać?
To wszystko trwa do dzisiaj. Kiedy tylko pozwala studencki harmo-
nogram, staram się wyjeżdżać z Panią Bożeną do Górki Duchow-
nej czy Obór. Wspólna modlitwa w autokarze, w sanktuariach, czy 
nawet droga krzyżowa odprawiona przez Panią Bożenę, to nieza-
pomniane przeżycie i możliwość spotkania z Maryją i Jezusem”.
Z Mosiny do Obór
„Ciemności nocy jeszcze nie ustępują, autobus kołysze, chce 
nam się spać. Dojeżdżamy do Rogalinka i do akcji wkracza Bo-
żena. Rozpoczyna przepiękną, przemyślaną modlitwę, wciąga-
jąc nas i budząc. Przeplata ją krótkimi rozważaniami i wspólnym 
śpiewem, co stwarza nastrój roratniego poranka…Jak dobrze 
jest słyszeć w ludzkich głosach ten ton wiary i radości z wiary…
Aby godnie przeżyć niedzielę w  Oborach rozważamy również 
różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej (odmawiany w sanktu-
arium codziennie). I tej modlitwie Bożena potrafi nadać sens, da-
leki od zwykłego „klepania zdrowasiek”. Czujemy się podniesieni 
na duchu, już zostawiliśmy za sobą wszystkie problemy”.
Są miejsca na ziemi, w których Bóg przemawia do serca człowieka 
i udziela szczególnych łask, np. uzdrowienia fizycznego, nawróce-
nia itp. Takim miejscem świętym jest Sanktuarium Matki Bożej Bo-

- Pojechałam i wsiąkłam. Podczas pierwszych wizyt płakałam jak bóbr. Człowiek płacze, wyciera łzy i nie 
wstydzi się, bo tam wszyscy tak mają.
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lesnej w Oborach. W Mosinie jest wiele osób, które w pielgrzym-
kach organizowanych przez Bożenę Michalak uczestniczą od lat. 
Wielka łaska wymaga wielkiego wysiłku
„Powiedz mi mamo, co można tyle godzin robić w kościele? za-
pytał syn jedną z pielgrzymujących mam”. 
Czas tam sam płynie, sanktuarium w Oborach to miejsce, gdzie 
wielu ludzi doświadcza fizycznie innej, nazwijmy to, energii. Cza-
sem są to nawet zawroty głowy. Eucharystia i obrzęd uzdrowie-
nia chorych sprawiają, że człowiek staje się lekki jak piórko, szczę-
śliwy. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego o  godz. 
15 następuje obrzęd uzdrowienia chorych przez nałożenie rąk 
kapłana. Tego momentu nie można fotografować. Jest wiele za-
śnięć w Duchu Świętym, ale łaski spływają na wszystkich…
Ojciec Piotr (opiekun pielgrzymów) twierdzi, że nie należy się 
martwić, jeżeli ktoś nie zasypia w Duchu Św., że nie oznacza to, 
iż jest gorszy, niegodny. Każdy otrzymuje inne łaski. O licznych 
uzdrowieniach najlepiej mówią kościelne księgi, było ich mnó-
stwo, począwszy od XVII wieku. Jest tu figurka Matki Bożej Bole-
snej z drzewa lipowego, od wieków łaskami słynąca.
W Mosinie, w grupie Bożeny Michalak są ludzie, którzy byli tam 
nawet 20 razy.

- Potem się już jeździ do Obór, żeby podziękować, nie prosić, 
opowiada pani Bożena. – Kiedyś pojechał z  nami chłopiec, kil-
kunastolatek. O. Piotr wziął go do podtrzymywania osuwających 
się ludzi podczas uzdrowienia. Wrócił do autokaru i powiedział: 
nie jestem sobą. Teraz już wiem, że choćbym tylko jedno słowo 
modlitwy powiedział do Matki Bożej – będę wysłuchany. 
Jeździł potem z  potrzeby serca, wciągnął siostrę i  koleżankę. 
Uważał, że rozumie modlitwę prowadzoną przez panią Bożenę.
- Dla nich to była taka szkoła życia. Pewnie, że rozrabiali, jak to 
młodzi. Ale upewniali się, co do tej siły (nie trzeba ciągle przecież 
klęczeć na modlitwie), że wystarczy pomyśleć i już jest lepiej.
W ostatnich latach p. Bożena zapowiada, że zrezygnuje z organi-
zacji pielgrzymek. Traci siły, ale ojciec Piotr nie wyobraża sobie, że 
pielgrzymi z Mosiny przestaliby przyjeżdżać. Podczas Wigilii roz-
mawia z każdym z nas. Jest bliski, serdeczny, a jednocześnie tro-
chę zagadkowy, pokornie oddalony… Nie mówi wprost, co i  jak 
czynić, nie narzuca swojego myślenia, chyba chce, żeby człowiek 
sam dochodził do coraz wyższych pułapów wiary. 
 Elżbieta Bylczyńska

Trwają prace na odcinku S5 z Mosiny do Kościana

Droga ekspresowa S5 Poznań – Wrocław
Aktualnie, do połączenia drogą ekspresową S5, dwóch potęż-
nych aglomeracji miejskich, jakimi są Wrocław i Poznań brakuje 
tylko 34 kilometrów trasy. Kierowcy, oczekują oddania do użytku 
odcinków na trasach: Wronczyn (Mosina) – Kościan oraz Kościan 
– Radomicko. Częściowo udostępniony jest też odcinek Poznań 
– Wronczyn. Teraz wszystko zależy od poziomu zaangażowania 
firm odpowiedzialnych za budowę dróg. Za trasę Mosina – Ko-
ścian, odpowiedzialna jest firma Budimex S.A:
– Zaawansowanie wynosi ponad 55 %. Roboty na całym odcinku 
prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzyst-
ne warunki pogodowe. Były wykonywane drobne prace ziemne. 
W dalszym ciągu również w ograniczonym zakresie toczą się pra-
ce związane z  obiektami mostowymi na 3 obiektach związane 
ze zbrojeniem podpór oraz ustroju nośnego. Przebudowywano 
następujące kolizję: wodociągową, energetyczną, deszczową – 
informuje firma Budimex, wykonawca odcinka.
Planowany termin udostępnienia tego odcinka dla kierowców 
to IV kwartał 2019 roku. Wartość umowy to 384,435 mln zł.
S5: Odcinek Poznań – Wronczyn
Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni drogi ekspresowej 
S5 na odcinku od Poznania do Wronczyna o  długości ponad 

16 km. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności, 
co oznacza, że prace będą nadal prowadzone na drugiej jezdni 
oraz poza korpusem drogi. Informacja o oddaniu do użytku od-
cinka trasy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn powinna 
zwrócić uwagę mieszkańców naszego regionu ze względu na 
fakt, że opisywana trasa to odcinek pomiędzy węzłem Poznań 
Zachód, a węzłem Mosina.

Pomimo zimy trwają prace przy budowie ponad 18 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 Wronczyn 
(Mosina) – Kościan Południe. Jak informuje GDDKIA zaawansowanie prac przekroczyło już 50 procent. 

Bożena Michalak i pielgrzymi w drodze do Obór nad Kanałem Wiślanym, w miejscu, 
gdziewyłowiono ciało zamordowanego przez SB ks.Jerzego Popiełuszki.
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Sztandar dla Mobilnej Jednostki Dowodzenia
Operacjami Powietrznymi w 100-lecie Powstania 

Wielkopolskiego i zdobycia lotniska Ławica
5 stycznia 2019 r. Minister Obrony Na-
rodowej Pan Mariusz Błaszczak wręczył 
sztandar Mobilnej Jednostce Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi (MJDOP). Uro-
czystość wręczenia sztandaru odbyła się 
na Placu Wolności w  Poznaniu, w  ramach 
głównych obchodów 100-lecia Powstania 
Wielkopolskiego, w dniu upamiętniającym 
zdobycie przez Powstańców Wielkopol-
skich poznańskiego lotniska Ławica.
MJDOP dotychczas nie posiadała własnego 
sztandaru. Specyficzne zadania i odpowie-
dzialność, jakim jednostka musi sprostać 
wymagały symbolu integrującego zawo-
dowe i  patriotyczne aspiracje żołnierzy 
i pracowników. 
W  połowie 2017 r. personel i  dowództwo 
jednostki postanowiło poczynić starania 
w celu pozyskania sztandaru poprzez wysto-
sowanie próśb do władz rządowych i władz 
samorządowych regionu oraz przyjaciół 
i  sympatyków jednostki o  przyłączenie się 
do patriotycznej inicjatywy i udział w „Spo-
łecznym Komitecie Fundatorów Sztandaru 
dla Mobilnej Jednostki Dowodzenia Opera-
cjami Powietrznymi w Babkach”.
24 listopada 2017 r. Minister Obrony Na-
rodowej przychylił się do prośby Woje-
wody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa 
Hoffmanna o  ufundowanie sztandaru dla 
jednostki. Wojewoda Wielkopolski objął 
honorowe przewodnictwo „Społeczne-
go Komitetu Fundatorów Sztandaru …”. 
W  skład „Komitetu …” wszedł także Bur-
mistrz Gminy Mosina.
Matką chrzestną sztandaru została cór-
ka patrona jednostki płk. pil. Szczepana 
Ścibiora, Pani Magdalena Sopyło. Ojcem 

chrzestnym natomiast Profesor Politechni-
ki Poznańskiej Jan Węglarz, wybitny polski 
uczony, „ojciec polskiej informatyki”.
Dla żołnierzy i pracowników MJDOP nada-
nie sztandaru było kolejnym ważnym i do-
niosłym wydarzeniem w historii jednostki.
9 marca 2018 r. Minister Obrony Narodo-
wej wydał Decyzję Nr 21/MON w  sprawie 
przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania 
imienia patrona i ustanowienia święta Mo-
bilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi, w której postanowił, że Mo-
bilna Jednostka Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi przejmuje i  honorem kulty-
wuje dziedzictwo tradycji 305 Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, otrzymuje 
imię płk. pil. Szczepana Ścibiora i obchodzi 
święto w dniu 25 kwietnia.

Dla żołnierzy i pracowników jednostki uro-
czystość odsłonięcia w  dniu 25 kwietnia 
2018 r. na terenie jednostki tablicy pamiąt-
kowej poświęconej patronowi – płk. pil. 
Szczepanowi Ścibiorowi i  305 Dywizjonu 
Bombowemu „Ziemi Wielkopolskiej” oraz 
placu na planie lotniczej szachownicy była 
zwieńczeniem i uhonorowaniem 15-letniej 
działalności w systemie dowodzenia SZ RP.
Tegoroczne, styczniowe uroczystości wrę-
czenia sztandaru rozpoczęły się o  godz. 
10.00 mszą świętą w  Poznańskiej Farze, 
którą celebrował Bp Zdzisław Fortuniak. 
Po mszy goście przeszli w uroczystym po-
chodzie z orkiestrą Sił Powietrznych na Plac 
Wielkopolski, gdzie o godz. 12.00 Dowód-
ca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i jed-
nocześnie Dowódca Garnizonu Poznań płk 
dypl. pil. Ireneusz Nowak złożył meldunek 
Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariu-
szowi Błaszczakowi.
Wręczenia sztandaru poprzedziło odczyta-
nie przez Wojewodę Wielkopolskiego Pana 
Zbigniewa Hoffmanna aktu ufundowania 
sztandaru, a następnie przez Doradcę Pre-
zydenta RP prof. Cezarego Kochalskiego 
aktu nadania sztandaru. Sztandar poświę-
cił Bp Zdzisław Fortuniak.
Doniosłą uroczystość uświetnili obecno-
ścią Dowódcy Wojska Polskiego: I Zastępca 
Szefa Sztabu Generalny WP – gen. broni 
Michał Sikora, Dowódca Operacyjny Ro-
dzajów Sił Zbrojnych – gen. dyw. Tomasz 
Piotrowski, Dowódca Centrum Operacji 
Powietrznych – Dowódca Komponentu 
Powietrznego – gen. dyw. pil. Dariusz Ma-
linowski.
Oprócz rodziny patrona, liczny udział za-
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pewnili dowódcy, dyrektorzy, kierownicy, 
szefowie i  przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nych i  współpracujących z  MJDOP insty-
tucji oraz osoby prywatne sympatyzujące 
z wojskiem.
Przemówienia wygłosili Minister Obrony 
Narodowej Pan Mariusz Błaszczak i Dowód-
ca MJDOP płk dypl. pil. Mirosław Nawrocki. 
W  przemówieniu Dowódca MJDOP 
podkreślił, że od początku istnienia jed-
nostka uczestniczyła w  wielu krajowych 
i  międzynarodowych ćwiczeniach oraz 
szkoleniach lotniczych. Podczas ćwiczeń 
żołnierze i  pracownicy wykazali się profe-
sjonalizmem i zaangażowaniem. Otrzymali 
wysokie oceny, wyróżnienia i podziękowa-
nia ze strony przełożonych i przedstawicieli 
wojsk sojuszniczych. 
Sztandar wręczony jednostce w  100-lecie 
Powstania Wielkopolskiego, w  historycz-
nym i  ważnym dla Wielkopolski miejscu 
jest zwieńczeniem i  uhonorowaniem wy-
siłku całego stanu osobowego. Jest wyra-
zem jego dążeń i więzi łączących jednostkę 
z historią, tradycją i społecznością regionu 
wielkopolskiego.
Symbolem tej więzi są herby Województwa 
Wielkopolskiego i Gminy Mosina, w której 
stacjonuje jednostka, wyhaftowane na pła-
cie sztandaru. 
Sztandar ten dla żołnierzy jednostki bę-
dzie symbolem przywiązania do wartości 
patriotycznych, tradycji, symbolem sławy 
wojennej, honoru i męstwa przodków oraz 
wierności Ojczyźnie. Czczony będzie z tym 
większą atencją i  wzruszeniem, że został 
wręczony w  100-lecie odzyskania Wielko-
polski dla Rzeczypospolitej.
Oprócz kompanii reprezentacyjnej Sił Po-
wietrznych na placu dumnie prezentowały 
się pododdziały z MJDOP, 6 batalionu do-
wodzenia Sił Powietrznych ze Śremu, Re-
jonu Wsparcia Teleinformatycznego i  310 
kompanii radiotechnicznej z  Babek oraz 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z  Po-
znania.
Piękną oprawę muzyczną mszy świętej 
i  uroczystości na Placu Wielkopolski za-
pewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych, która poprowadziła podod-
działy do defilady.
Na pokazie statycznym można było zoba-
czyć KTO Rosomak i  samochody HMMWV 
z CSWLąd, stację radiolokacyjną NUR-15M 
z 310 krt, RWŁC oraz radiostację Harris z 6 
bdow SP, uzbrojenie lotnicze i  sprzęt spe-
cjalistyczny z 31 Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go z Krzesin oraz repliki samolotów histo-
rycznych zbudowane przez Politechnikę 
Poznańską. 
Wielkopolanie mogli przekonać się, że 
przygotowana przez logistykę 31 BLT gro-
chówka wojskowa doskonale rozgrzewa 
w styczniową sobotę, a smakiem i aroma-
tem pobudza zmysły.
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, przy-
gotowało w  namiocie wystawę przedsta-
wiającą zdobycie lotniska Ławica i począt-
ki pierwszych wielkopolskich eskadr. Na 
zdobytym w  Poznaniu sprzęcie walczono 

później o Lwów i odpierano wojska bolsze-
wickie.
Pan Robert Gretzyngier z  Fundacji Hi-
storycznej Wojska Polskiego w  serii wy-
dawniczej „Zapomniani bohaterowie” 
przygotował niezłomną biografię płk. pil. 
Szczepana Ścibiora, której autorem jest 
Andrzej E. Wszendyrówny.
Poznańskie Centrum Superkomputero-
wo – Sieciowe przy Polskiej Akademii 
Nauk w  specjalnym, dużym, ogrzewanym 
namiocie, w  ramach działalności histo-
ryczno-edukacyjnej – przy pomocy tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych, 
przygotowało informacje o  historii i  te-
raźniejszości polskiego lotnictwa bojowe-
go. Intencją wystawy było promowanie 
działalności patriotyczno-obronnej wśród 
młodzieży szkolnej poprzez prezentację 
lotnictwa wojskowego, w tym MJDOP, pre-
zentację sylwetki płk. pil. Szczepana Ści-
biora, 305 Dywizjonu Bombowego „Ziemi 
Wielkopolskiej” i  302 Dywizjonu Myśliw-
skiego „Poznańskiego”. Młodzież mogła 
wykonać symulowane loty samolotami 
Wellington i F-16, a dzieci budować mode-
le samolotów i pojazdów wojskowych.
Niestety, przelot klucza samolotów F-16 
z 31 BLT i samolotów zespołu akrobacyjne-
go „Żelazny” nie odbył się z powodu trud-
nych warunków atmosferycznych.
Dowódca Mobilnej Jednostki Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi, płk dypl. pil. Mi-
rosław Nawrocki w imieniu żołnierzy i pra-
cowników jednostki składa serdeczne po-
dziękowania społeczności Gminy Mosina 
– darczyńcom oraz radnym Rady Miejskiej, 
którzy częścią swoich diet wsparli tę patrio-
tyczną inicjatywę. 
Dziękujemy osobom zaangażowanym 
w organizację i przeprowadzenie tej histo-
rycznej uroczystości, a także wszystkim jej 
uczestnikom.
Więcej na: https://poznan.tvp.pl/obchody-
100lecia-zdobycia-lawicy
i  www.mon.gov.pl/setna-rocznica-zdobycia-
lawicy
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Tajemnice szkolnego strychu

Niezwykłe odkrycie w Rogalinku
Kurz i pajęczyny stanowiły dowód, że dawno nikt tam nie zaglą-
dał. Dzisiaj p. Dyrektor z pomocą szkolnego konserwatora i P. 
Radnej Eweliny Dudek odkryli wiele tajemnic szkolnego strychu. 
Wyciągnięte spod gruzu przedmioty mają nieocenioną war-
tość historyczną dla naszego regionu, a w szczególności dla 
mieszkańców Rogalinka.
Wśród zebranych materiałów jest fragment sztukaterii srebrno-
złotej. Wstępnie podejrzewamy, że jest to sztukateria pochodzą-
ca z pieca kaflowego.
Kolejne eksponaty to: zeszyt uczniowski z 1898 r., zdjęcie pana 
Henryka Cikorskiego (dyrektora szkoły w Rogalinku), jego bilet, 
kalendarzyk dla kobiet, modlitewnik, obrazek św. Jadwigi, palet-
ka do tenisa stołowego, płyn na odciski, stary dyplom mistrzow-
ski pszczelarza, ręcznie haftowany obrus, fragmenty koronki.
Na zapomnianym strychu były też leki, opakowanie po żylet-
kach i bilet PKS. W gruzach leżały fragmenty starych niemiec-
kich gazet z XIX w.  Najcenniejsze znalezisko pochodzi z czerwca 
1895 r. To spis mieszkańców Rogalinka ze wskazaniem na zakła-
dy rzemieślnicze i gospodarstwa rolne. Są to informacje o da-
cie urodzenia, wyznaniu, wyuczonym zawodzie, ewentualnym 
pochodzeniu szlacheckim. Po bliższym zapoznaniu się z doku-
mentem w powiększeniu można stwierdzić, że dane zawierają-
ce datę urodzenia, zawód, wyznanie, stan cywilny odnoszą się 
do zarządcy gospodarstwa z przyległymi mu pomieszczeniami 
w Rogalinku, zatrudnionych w gospodarstwie członków rodziny 
zarządcy, służby, czeladników, uczniów rzemiosła.
Najcenniejszym odkryciem są zeszyty pierwszych uczniów szko-
ły w Rogalinku. Dobrze, że się podpisali imieniem i nazwiskiem.
Jest rok 1865. W dodatku do kalendarza umieszczono wykaz 
miejscowości i daty jarmarków. Nie mogło zabraknąć Mosiny. 
Ciekawe są wspomnienia narodowe. Skąd taki wybór dat?
Wśród odnalezionych na strychu dokumentów znalazły się też 
m.in. instrukcje dla żołnierzy (jak zachowywać się w czasie mro-
zu), egzemplarz Berliner Zeitung z 1902 roku, zapiski z kalenda-
rza z 1806 roku.
 Monika Szufnarowska

14 lutego w Szkole Podstawowej im. Prof. Adama Wodziczki w Rogalinku podczas prac związanych z ter-
momodernizacją dokonano nietuzinkowego odkrycia. W starej łazience na piętrze najstarszej części naszej 
szkoły jest zamknięty właz. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że kryje on wejście do drugiego strychu.
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Z cyklu: „Bliżej prawa”

Zgodnie z  art. 436 Kodeksu cywilnego 
posiadacz pojazdu mechanicznego odpo-
wiada za szkodę poniesioną przez piesze-
go na tzw. zasadzie ryzyka. Zgodnie z  tą 
zasadą, pieszy, który doznał uszczerbku na 
zdrowiu nie ma obowiązku udowadniania 
winy kierowcy. To kierowca musi udo-
wodnić ewentualną winę pieszego. Jeśli 
wina leży wyłącznie po stronie poszko-
dowanego kierowca może być zwolniony 
z  odpowiedzialności. W  przypadku winy 
obustronnej poszkodowany może jednak 
otrzymać świadczenia odszkodowawcze 
pomniejszone o stopień przyczynienia do 
powstania wypadku.
Pamiętajmy jednak, że to pieszy ma 
pierwszeństwo na pasach, a  nie pojazd 
mechaniczny i to pojazd musi przepuścić 
pieszego, a nie odwrotnie.
Jakie świadczenia przysługują osobie 
potrąconej na pasach?
Roszczeń, o które może starać się poszko-
dowany jest wiele. W zależności od oko-
liczności w danym przypadku potrącony 
może ubiegać się o:
- pokrycie kosztów leczenia - wizyt u  le-

karzy czy rehabilitacji, ale także zwrot 
kosztów za dojazdy do placówek me-
dycznych czy kosztów opieki nad po-
szkodowanym,

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 
ból i cierpienie,

- zwrot kosztów związanych z  przekwa-
lifikowaniem się w  związku z  niemoż-

nością wykonywania dotychczasowej 
pracy,

- zwrot utraconych dochodów za okres 
niesprawności wynikającej z  potrące-
nia,

- rentę uzupełniającą, której celem 
jest wyrównanie różnicy w dochodach 
osiąganych przez poszkodowanego 
przed wypadkiem w  stosunku do do-
chodów uzyskiwanych przez niego po 
wypadku, również w  przypadku, kiedy 
jego potrzeby znacząco wzrosły.

Jeśli poszkodowany poniesie śmierć na 
skutek wypadku, najbliżsi członkowie ro-
dziny mogą ubiegać się o zadośćuczynie-
nie po śmierci osoby najbliższej, a  także 
zwrot kosztów związanych z  leczeniem 
od momentu wypadku do momentu 
śmierci, a także koszty pogrzebu.
Jaka jest wysokość odszkodowania dla 
pieszego?
Należy pamiętać, że powyższe roszczenia 
powinny w pełni rekompensować ponie-
sioną przez poszkodowanego stratę, a ich 
wysokości szacowane są przede wszyst-
kim w  oparciu o  wielkość poniesionego 
uszczerbku na zdrowiu, czas trwania cier-
pienia fizycznego i  psychicznego, czas 
trwania leczenia i  rehabilitacji i  koszty 
z tym związane, wpływ na sytuacje mate-
rialną i  życiową i  inne negatywne skutki, 
które mają znaczenie w  kontekście życia 
poszkodowanego. Kwoty te są indywidu-
alne i mogą być oszacowane dopiero po 

analizie dokumentacji medycznej, a także 
przedstawieniu przez poszkodowanego 
pozostałych negatywnych skutków wy-
padku.
Gdzie zwrócić się o wypłatę odszkodo-
wania za potrącenie pieszego?
Pieszy, który został potrącony przez po-
jazd mechaniczny powinien zwrócić się 
o wypłatę odszkodowania bezpośrednio 
do ubezpieczyciela OC, który ma obo-
wiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 
30 dni od zgłoszenia szkody lub 90 dni 
w  bardziej skomplikowanych przypad-
kach. Oczywiście należy zgromadzić całą 
dokumentacje związaną z  wypadkiem, 
w  tym dokumentacje przedstawiającą 
przebieg i koszty leczenia i rehabilitacji.
A  co jeśli kierujący pojazdem nie po-
siadał ważnej polisy OC? 
Nie mamy o  co się martwić, wtedy za-
miast ubezpieczyciela, roszczenie bę-
dzie zaspokojone przez Ubezpieczenio-
wy Fundusz Gwarancyjny, który później 
zwróci się do kierującego o zwrot ponie-
sionych kosztów. Taki sam bieg zdarzeń 
zaistnieje, jeśli okaże się, że kierujący był 
pod wpływem alkoholu. Jednak Nas to 
już nie będzie dotyczyć, a  UFG sam wy-
egzekwuje poniesione przez siebie kosz-
ty od sprawcy wypadku.

Potrącenie pieszego na pasach
- odszkodowanie z OC

Potrącenie pieszego to najniebezpieczniejsze ze zdarzeń drogowych. Jeśli pieszy odniesie uszczerbek na zdrowiu, 
może on starać się o odszkodowanie powypadkowe, które uzyskuje się z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy.

Nieznane osoby podszywają się pod Straż Miejską
Jak informuje Urząd Miasta w Puszczykowie w okolicach szpitala 
nieznane osoby, podszywając się pod funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej zostawiają na szybach zaparkowanych samochodów kartki 
w formie upomnienia. Jest to nielegalny proceder.
– Informujemy, że upomnienia wystawiane przez Straż Miejską 
to tzw. “żółte karty”, które przede wszystkim drukowane są na 

kartach koloru żółtego i  zawierają pieczątkę Straży Miejskiej. 
Pozostałe druki nie stanowią pisma urzędowego, nie posiada-
ją wartości prawnej. Prosimy o  baczne przyglądanie się temu, 
co znajdujecie Państwo za szybą samochodu – poinformował 
Urząd w Puszczykowie. 
 Źródło: UM w Puszczykowie
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Restauracja ze sportowym klimatem

Świeże, smaczne i zdrowe jedzenie
Restauracja istnieje od piętnastu lat, ale do tej pory z  jej usług ko-
rzystały głównie osoby odwiedzające Centrum Tenisowe - zawodnicy, 
trenerzy, goście hotelowi. Warto jednak zajrzeć tutaj nie tylko jadąc 
na trening czy zawody, restauracja oferuje bowiem smaczne i zdrowe 
potrawy. Karta dań jest prosta i krótka, zaś mottem przewodnim jest: 
ma być świeżo i  zdrowo. Dania przygotowywane są na bieżąco, ze 
świeżych, naturalnych składników. Produkty nigdy nie są mrożone, 
nie używa się gotowych dodatków. Potrawy przygotowuje się z naj-
wyższej jakości składników.
Idealne miejsce dla aktywnych
Z restauracji roztacza się piękny widok na korty tenisowe, można tu 
spotkać zarówno zawodników jak i trenerów trenujących z reprezen-
tantami w kategoriach juniorskich . W weekendy odbywają się tutaj 
turnieje, które można obserwować także siedząc przy stole w restau-
racji.  Miejsce z pewnością spodoba się wszystkim, którzy lubią sport 
i aktywność - czuje się tutaj dobrego, sportowego ducha. Menu także 
jest skonstruowane w taki sposób, by sportowcy mogli wybrać posi-
łek odpowiedni dla swoich potrzeb. Wkrótce karta zostanie rozbudo-
wana o kaloryczność dań, makroskładniki (ilość białka, węglowoda-
nów i  tłuszczy) oraz zawartość alergenów. Klient będzie miał zatem 
pełną świadomość tego, co spożywa, co jest szczególnie ważne dla 
osób dbających o jakość i rodzaj posiłków.
Ciekawe i zdrowe menu
Z dań polecanych w restauracji na uwagę z pewnością zasługuje piz-
za. Robiona jest na cienkim cieście, które wcześniej leżakuje przez 
osiemnaście godzin, a  wykonane jest z  mąki typu zero, z  dobrych, 
włoskich składników. Jeśli zatem ktoś jest koneserem pizzy i chciał-
by spróbować czegoś wyjątkowego - z pewnością ta go zadowoli. To 
prawdziwy rarytas. Z innych dań polecenia godne są makarony, lubia-
ne i często zamawiane przez sportowców, przygotowywane - jak każ-
da potrawa - od podstaw, ze świeżych składników. W menu znajdują 
się też dania bezmięsne, bezglutenowe, są ciasta, świeże soki, sałatki, 
koktajle. Karta wciąż się zmienia i udoskonala.
Uroczystości, imprezy i spotkania
Restauracja jest czynna codziennie od 8:00 do 22:00. Na co dzień 
można tu zawitać bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca, 
jeśli jednak chcemy odwiedzić restaurację podczas weekendów czy 
eventów sportowych - lepiej dokonać rezerwacji. W restauracji odby-
wają się także imprezy okolicznościowe, wśród których dużą popular-
nością cieszą się urodziny tenisowe: część czasu spędza się wówczas 
na korcie, a część w restauracji. Jest to zatem dobre połączenie sportu 
i uroczystości. Oprócz tego organizowane są tutaj komunie (uwaga! 
Istnieje jeszcze możliwość rezerwacji miejsc na tę okoliczność) i inne 
imprezy okolicznościowe. 
Właściciele restauracji to osoby mocno związane ze sportem - trene-
rzy tenisa, triathloniści, którzy doskonale znają potrzeby kulinarne 
sportowców i  wszystkich, którzy prowadzą aktywny tryb życia. Do-
kładają wszelkich starań, by udoskonalać ofertę i jak najlepiej odpo-
wiadać na zapotrzebowanie klientów. Już od marca br. zacznie się 
bardzo duża rozbudowa obiektu, zaplecza socjalnego, powstanie 
nowa restauracja (na dwieście osób), hotel, sala konferencyjna, ga-
binety fizjoterapii, odnowa biologiczna itp. Restauracja będzie miała 
zupełnie inny wymiar i jeszcze wyższy standard. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca!

Centrum Tenisowe Angie jest miejscem, które niewątpliwie - choćby z opowieści - zna każdy, kto mieszka, 
planuje odwiedzić czy tylko słyszał o Puszczykowie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na terenie Centrum 
znajduje się restauracja, którą z pewnością warto odwiedzić. Jest to dobre miejsce dla osób, które lubią 
sport i dla wszystkich przywiązujących wagę do zdrowego i smacznego jedzenia.
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Jest obwieszczenie władz Puszczyko-
wa o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
położonych w  Puszczykowie w  rejonie 
pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów 
Miłosławskich, a  rzeką Wartą, ulicą Nad-
warciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka.
Z  dokumentacją będzie można zapo-
znać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, po-
kój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Z projektem planu będzie można się rów-
nież zapoznać w  Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdu-
jącym się na stronie internetowej miasta 
Puszczykowa www.puszczykowo.pl. Dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbyła się w  dniu 11.02.2019 r. w  Sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczyko-
wie przy ul. Podleśnej 4 (pokój nr 13).
W  związku z  wyłożeniem planu została 
wydana Prognoza Oddziaływania na Śro-
dowisko. Przedmiotem tego dokumentu 
jest prognoza oddziaływania na środowi-
sko do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Opra-
cowanie dotyczy wyżej wymienionych 

terenów, czyli południowej części miasta 
Puszczykowa (fragment obrębu Niwka), 
zlokalizowanego pomiędzy torami PKP 
a ulicą Nadwarciańską.
Jak czytamy w  opracowaniu powierzch-
nia obszaru objętego projektem planu 
(część A2) wynosi ok. 3,5 ha.Teren opra-
cowania ograniczony jest bezpośrednio 
od zachodu torami kolejowymi, od pół-
nocy ulicą Kosynierów Miłosławskich, od 
wchodu ulicami3-go Maja i Dąbrowskie-
go. Tereny zlokalizowane w  bezpośred-
nim sąsiedztwie obszaru opracowania, 
w  znacznej mierze są silnie zurbanizo-
wane. Obszar opracowania również jest 
zainwestowany.
Głównym celem sporządzenia progno-
zy oddziaływania na środowisko jest 
wskazanie przewidywanego wpływu na 
środowisko, jaki może mieć miejsce na 
skutek realizacji dopuszczonych w  pro-
jekcie planu form zagospodarowania 
przestrzennego, między innymi poprzez 
ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w pro-
jekcie planu rozwiązaniami planistycz-
nymi, a  uwarunkowaniami środowiska 
przyrodniczego, a  także aspektami go-
spodarczymi i społecznymi, zgodnie z za-
sadą zrównoważonego rozwoju.

Miasto Puszczykowo, będące gminą 
miejską, zlokalizowane jest w  centralnej 
części województwa wielkopolskiego, 
w powiecie poznańskim, w odległości ok. 
4,5 km na południe od granic administra-
cyjnych miasta Poznania. Puszczykowo 
usytuowane jest w starorzeczu Warty, na 
lewym brzegu rzeki, która stanowi jego 
wschodnią granicę. W całości miasto po-
łożone jest w  granicach obszarów chro-
nionych –w  otulinie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego oraz w  zasięgu ob-
szarów specjalnej ochrony Natura 2000. 
Od strony wschodniej miasto graniczy 
z  Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym. 
W  Puszczykowie można wyróżnić czte-
ry odrębne części miasta: Puszczykowo, 
Puszczykówko, Stare Puszczykowo oraz 
Niwkę. Obszar objęty opracowaniem po-
łożony jest w  ostatnim z  wymienionych 
obrębów, w  południowej części miasta. 
Teren znajdujący się w  granicach opra-
cowania stanowią przede wszystkim ist-
niejące tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz usługowej. Istniejąca zabudowa pod 
względem architektonicznym jest różno-
rodna. Przeważa tutaj zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna.
źródło: Urząd Miasta w Puszczykowie

MPZP dla terenów położonych
w obrębie Niwki w Puszczykowie
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SKALA   1 : 2 000

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
P R Z E S T R Z E N N E G O  M I A S T A
PUSZCZYKOWA, SKALA  1 : 10 000
Uchwała Nr 279/18/VII  Rady Miasta
Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r.

GRANICA OPRACOWANIA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy
torami PKP, ulicą  Kosynierów Miłosławskich, rzeką
W a r t ą ,  u l i c ą  N a d w a r c i a ń s k ą
i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część A2



30

Program Ochrony Środowiska dla 
gminy Mosina – konsultacje społeczne

Urząd Miejski w Mosinie ogłosił przepro-
wadzenie konsultacji społecznych doty-
czących przyjęcia projektu dokumentu 
“Programu Ochrony Środowiska dla Gmi-
ny Mosina na lata 2019-2022 z perspekty-
wą na lata 2023-2026. Czego dokładnie 
będą dotyczyły konsultacje i  czym jest 
ów dokument?
Konsultacje związane z  programem 
ochrony środowiska
Jak czytamy w  dokumencie „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina 
na lata 2019-2022 z  perspektywą na lata 
2023-2026” jest podstawowym narzę-
dziem prowadzenia polityki ekologicz-
nej na terenie gminy. Według założeń, 
opracowanie programu doprowadzi do 
poprawy stanu środowiska naturalnego, 
efektywnego zarządzania środowiskiem, 
zapewni skuteczne mechanizmy chronią-
ce środowisko przed degradacją, a  także 
stworzy warunki dla wdrożenia wymagań 
obowiązującego w tym zakresie prawa.
Jak składać uwagi?
Uwagi i  wnioski do projektu  Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina 
na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 

2023-2026 można składać do Burmistrza 
Gminy Mosina w terminie od dnia 15 lu-
tego 2019 r. do dnia 7 marca 2019 r. w je-
den z poniższych sposobów:
• złożenie w  Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego w Mosinie;
• drogą listowną na adres Urzędu Miej-

skiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 

62-050 Mosina z  dopiskiem „Konsulta-
cje społeczne dotyczące projektu aktu-
alizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 
z perspektywą na lata 2019-2022”;

• poprzez platformę ePUAP.
Z  wykonanych czynności powołana 
w  tym celu komisja sporządzi protokół, 
który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mo-
sina. Protokół ten następnie zostanie po-
dany do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie jego treści na tablicach infor-
macyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie 
oraz na stronie internetowej.
Główne cele i założenia
Głównym celem prognozy jest ustalenie, 
czy zapisy projektu POŚ dla Gminy Mo-
sina nie naruszają zasad prawidłowego 
funkcjonowania środowiska przyrodni-
czego, a cele ochrony środowiska i zrów-
noważonego rozwoju są spójne z celami 
i  priorytetami zaplanowanymi w  doku-
mentach wyższego szczebla. Prognoza 
ma za zadanie także ułatwić identyfikację 
możliwych do określenia skutków środo-
wiskowych spowodowanych realizacją 
postanowień ocenianego dokumentu 
oraz określić, czy istnieje prawdopodo-
bieństwo powstawania w  przyszłości 
konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Prognoza oddziaływania na środowisko 
wykazała, że niektóre z  przedsięwzięć 
realizowanych w  ramach projektu POŚ 
dla gminy Mosina mogą negatywnie 
wpłynąć na środowisko. Negatywne 
oddziaływanie na środowisko inwesty-
cji, szczególnie tych związanych m.in. 
z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej 
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czy modernizacją i  rozbudową ciągów 
komunikacyjnych można ograniczyć 
do racjonalnego poziomu poprzez do-
brze przemyślany wybór lokalizacji, po-
nieważ skala wywoływanych przez nie 
przekształceń środowiska zależeć będzie 
w  znacznym stopniu od lokalnych uwa-
runkowań.
Pozytywnym skutkiem środowiskowym 
w  przypadku zaniechania realizacji za-
łożeń projektu POŚ dla Gminy Mosina 
będzie wyeliminowanie negatywnego, 
krótkotrwałego wpływu występujące-
go podczas działań typowo inwestycyj-
nych m.in. budowy/przebudowy układu 
komunikacyjnego, termomodernizacji 
obiektów czy rozbudowy infrastruktury 
wodno-ściekowej.
W  przypadku braku realizacji powyż-
szych zamierzeń nie dojdzie do zajęcia 
nowych powierzchni biologicznie czyn-
nych, wzrostu emisji hałasu oraz gazów 
i pyłów do powietrza w miejscach dotąd 
nieprzekształconych antropogenicznie. 
Brak realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
wiąże się z  mniejszą ingerencją w  kom-

ponenty środowiska tj.: wody, gleby, śro-
dowisko przyrodnicze oraz krajobraz lo-
kalny. Więcej na ten temat na stronie UM 
w Mosinie.

Jakie są Wasze przemyślenia w  tej spra-
wie? Jak widzicie perspektywę rozwoju 
turystyki i ochrony środowiska na terenie 
gminy Mosina?
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W Mosinie powstanie basen … retencyjny
Jak podaje Urząd Miejski w Mosinie Gmi-
na Mosina otrzymała ponad 6 i pół milio-
na złotych dofinansowania na budowę 
szczelnego zbiornika wód deszczowych 
dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 
„Nowe Krosno” w  Mosinie. Środki te po-
chodzą z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
W  ramach zadania dofinansowanego 
przez UE, na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” 
powstanie szczelny zbiornik wód desz-
czowych o  powierzchni 3 tys. m2 i  po-
jemności ponad 7 tys. m3 dla odwod-
nienia osiedlowych dróg. Wybudowane 
zostaną także urządzenia towarzyszące 
dla odprowadzania i  retencjonowania 
ścieków deszczowych z  projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej odwadniają-
cej utwardzone powierzchnie ulic i chod-
ników, m.in. w  ulicach: Bolesława Le-
śmiana, Śremskiej, Jasnej, Polnej, Leśnej. 
Inwestycja obejmuje wykonanie urzą-
dzeń: rurociągów kanalizacji deszczowej, 
dwóch przepompowni wód opadowych. 
a także instalację zasilania energetyczne-
go i przebudowy odcinka istniejącej linii 
napowietrznej 15 kV.
Celem projektu, który zrealizowany zo-
stanie w oparciu o pozyskane dofinanso-
wanie i środki własne Gminy, jest kontro-
lowane odprowadzenie nadmiaru wód 
deszczowych i powierzchniowych oraz za-

pobieganie podtapianiu gruntów ornych, 
łąk i zabudowań w rejonie ulic Leśmiana, 
Śremskiej i  Jasnej. Budowa szczelnego 
zbiornika retencyjnego ma znacząco 
ograniczyć ryzyko wystąpienia powodzi 
lub lokalnych podtopień w sytuacji wystą-
pienia intensywnych deszczy.
Całkowita wartość projektu – budowy 
szczelnego zbiornika wód deszczowych 
dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 
„Nowe Krosno” w  Mosinie to 7 790 788, 
89 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 6 
622 170, 55 gr. Pozostałe środki na reali-
zację zadania pochodzić będą z budżetu 
Gminy Mosina.

Obecnie przygotowywane są dokumen-
ty do podpisania umowy o dofinansowa-
nie. Przewidywany czas realizacji tej in-
westycji to 18 miesięcy od jej podpisania.
– Sukces, sukces, sukces całej Madery – tak 
można nazwać kolejny milowy krok w reali-
zacji budowy zbiornika na wodę deszczo-
wą na osiedlu Nowe Krosno i całej Madery. 
Oto Gmina Mosina otrzymała bardzo nie-
spodziewanie informację, że na budowę 
zbiornika uzyskała 6,2 mln zł dotacji unijnej 
czyli 85% wartości szacowanych kosztów 
inwestycji . Do tego potrzebne jest tylko 
1,5 mln zł (które już zostały zarezerwowane 
w budżecie) i w ciągu 2 lat zbiornik powi-
nien powstać. A wtedy można myśleć o bu-
dowie ul. Krosińskiej na początek. To rów-
nież sukces Burmistrza Jerzego Rysia który 
zamknął ciągnący się ponad 20 lat etap 
dyskusji o rozpoczęciu budowy odwodnie-
nia na Maderze. UZYSKUJĄC POZWOLENIE 
NA BUDOWĘ. Bez tego pozwolenia nie 
otrzymalibyśmy takich dużych pieniędzy. 
Zwłaszcza, że już słyszałem wiele głosów, 
że to droga inwestycja i trzeba taniej czyli 
w  domyśle KIEDYŚ TAM. Ale strategiczna 
dla Madery inwestycja powinna w  tym 
roku ruszyć “z kopyta” – podaje na swoim 
profilu społecznościowym Andrzej Raźny, 
radny RM w Mosinie.
– To pierwszy etap do tego aby myśleć 
o  odwodnieniu obszaru za tunelem na 
ulicy Śremskiej tj. Osiedle nr 5 Nowe 
Krosno. Trzymamy kciuki za wykonanie 
i  dziękujemy Burmistrzowi Rysiowi oraz 
pracownikom Urzędu za konsekwencję 
w realizacji projektu budowlanego. Inwe-
stycja ma kosztować ponad 8 milionów 
złotych – dodaje wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Dominik Michalak.
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S.P.A dla Kobiet
W styczniowym numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej pisa-
liśmy o powstającym w Mosinie stowarzyszeniu ludzi aktywnych, 
pozytywnych, z  pasją – Stowarzyszeniu Pozytywni Aktywni. 
Wspominaliśmy, że członkowie stowarzyszenia przygotowują dla 
Państwa niespodziankę. Oto ona!
Zapraszamy na największą imprezę sportowo-artystyczną 
S.P.A  dla Kobiet. Będzie to doskonała okazja, aby w  kobiecym 
gronie miło i  aktywnie spędzić czas, ale również pomóc innym 
kobietom. Celem imprezy jest charytatywna zbiórka pieniędzy, 
które pomogą zorganizować specjalistyczne, cykliczne zajęcia 
dla podopiecznych Stowarzyszenia SAMI SWOI Niepełnosprawni 
w Mosinie.
Co w programie?
Na uczestników impreza czeka wiele atrakcji”
Maraton fitness
Podczas imprezy uczestnicy będą mogli wziąć udział w pięciogo-
dzinnym maratonie fitness, a w nim:
• Rozgrzewka z olimpijczykiem (Szymon Ziółkowski) 
• Step i Tabata 
• Kangoo Jumping z JUMP & FUN Kangoo Jumps Poland 
• LoftPump (zajęcia ze sztangami) 
• Zumba (Robert Magiera) 
• Mobility 
BABSKI PRZE-targ
Odbędzie się również „BABSKI PRZE-targ”, podczas którego bę-
dzie można ustawić swoje stoisko z ubraniami i innymi rzeczami. 
Jeśli masz w domu rzeczy, których już nie nosisz NIE WYRZUCAJ 
– PRZE-TARGUJ.
Program S.P.A dla Kobiet
14:50 – Rozpoczęcie imprezy,
15:00 – rozgrzewka z olimpijczykiem Szymonem Ziółkowskim,
15:15 – 15:55 – STEP + TABATA,

16:30 – 17:10 – Kangoo Jumping,
16:30 – 21:00 – analiza składu ciała, konsultacje prozdrowotne, 
babski PRZE-TARG, konsultacje kosmetyczne, strefa chillout,
17:15 – pokaz mody,
17:45 – 18:15 – LOFTPump,
18:30 – 18:50 – pokaz pole dance,
19:00 – 19:40 – ZUMBA Robert Magiera,
20:15 – 20:45 – Mobility,
20:45 – 21:00 – zakończenie charytatywnej loterii fantowej, zakoń-
czenie imprezy.
Inne atrakcje z których będą mogli skorzystać uczestnicy to:
Konsultacje dot. prewencji zachorowań na raka piersi, 
konsultacje z osteopatą dotyczące zaburzeń mięśni dna miednicy, 
pokaz mody, 
pokaz pole dance, 
strefa chillout, 
porady kosmetyczne, 
porady fizjoterapeutyczne 
analiza składu ciała, 
kącik malucha, 
fit bar. 
Organizator imprezy: LOFT Fitness
Bilety: 50 zł – 80 zł (loft-mosina.cms.efitness.com.pl)

Stowarzyszenie SAMI SWOI
Dla Stowarzyszenia SAMI SWOI głównym celem jest rehabilita-
cja osób z niepełnosprawnościami, także ta społeczna, ich ciągły 
rozwój i dbałość o zaspokajanie specjalnych potrzeb. Członkowie 
Stowarzyszenia konsekwentnie podejmują działania w  kierunku 
utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z wie-
loraką niepełnosprawnością, skupiają wolontariuszy, organizują 
spotkania dla rodziców i opiekunów.
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Przegrana z podniesionym czołem!
Niezwykle emocjonujące widowisko 
stworzyli piłkarze UKS Orlik Mosina 
swoim kibicom. Mimo, że polegli na wła-
snym boisku z  zespołem AZS Katowice 
aż 1:4, wynik wcale nie odzwierciedlał 
przebiegu tego meczu.
W  pierwszej połowie zdecydowanie le-
piej zaprezentowali się zawodnicy z  Ka-
towic. Podczas regulaminowych 20 mi-
nut udało im się strzelić dwie bramki. Jak 
przystało na drużynę występującą na co 
dzień w  ekstraklasie ich gra wyglądała 
pewnie i  niezwykle profesjonalnie. Ka-
towiczanie nie popełniali wielu błędów, 
przez co trudno było stworzyć sytuacje 
pod bramką naszych rywali.
Po zmianie stron, gra wyglądała o  wie-
le lepiej. Nasi piłkarze pokazali, iż mimo 
różnicy dwóch klas rozgrywkowych są 
w  stanie nawiązać równorzędną walkę 
i  odwrócić losy tego spotkania. Nasi pił-
karze zaczęli stwarzać coraz więcej groź-
nych sytuacji podbramkowych. Jedna 
z  nich zakończyła się bramką na 1:2. Po 
zdobyciu gola w  zawodników z  Mosiny 
wstąpiły nowe siły. Mimo, że mecz miał 

się ku końcowi z determinacją atakowa-
li bramkę rywali. Pod koniec spotkania, 
trener naszej drużyny Marcin Wasilewski 
zdecydował się zdjąć bramkarza i wysta-
wić jeszcze jednego zawodnika w  polu. 
Niestety, po nieudanej próbie ataku, pił-
karzom AZS-u  udało się trafić z  własnej 

połowy do pustej bramki gospodarzy. 
Później sytuacja ta powtórzyła się i osta-
tecznie zespół z  Mosiny przegrał rywali-
zację w 1/8 Pucharu Polski.
Jak powiedział w  konferencji pomeczo-
wej trener UKS Marcin Wasilewski, za-
brakło skuteczności, jeśli nie powiedzieć 
szczęścia – piłka niejednokrotnie odbijała 
się od słupka i poprzeczki bramki rywali.
Na uwagę zasługuje bardzo dobra gra 
bramkarzy, zarówno po jednej, jak i  dru-
giej stronie boiska (Krzysztof Bartkowiak – 
Mosina i Mateusz Bednarczyk – Katowice). 
Gdyby nie ich “cudowne” interwencje wy-
nik tego spotkania byłby o wiele wyższy.
Jak powiedział nam w trakcie relacji, nie-
zależny ekspert Andrzej Cybulski:
– Drużyna z Mosiny była w przekroju całe-
go spotkania drużyną lepszą. Przy ewentu-
alnym zwycięstwie tutaj, na tym parkiecie, 
przy tak sympatycznej publiczności mogli-
śmy poddać się kolejnym emocjom.
Cały mecz oraz pełną relację naszego eks-
perta w studio przy ul. Szkolnej 1 można 
obejrzeć na kanale YouTube Gazety Mo-
sińsko-Puszczykowskiej. (red.)
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

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

oferuje pracę tymczasową:
Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu

� praca na produkcji lub magazynie
� praca zmianowa � praca w Robakowie

Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy 

Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:

tel. 534 987 992 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl 

Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

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

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
� Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
�  Instalacje mini zbiorcze naziemne 

i satelitarne
� Konfi guracja sprzętu audio-video
� Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

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

Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
-  szeroki wybór drzwi

zewnêtrznych
i wewnêtrznych

- fachowe doradztwo

-  monta¿
- panele pod³ogowe
- panele boazeryjne

CHWILÓWKI
� kredyty bez BIK
�  kredyty gotówkowe i konsolidacyjne 

nawet do 200 000 zł
� kredyty hipoteczne dla fi rm
� leasing

ul. Głogowska 45 − Poznań
tel. 665 74 74 74 

ul. J. Słowackiego 41 − Poznań
tel. 726 28 28 28

reklama 33

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

wszelkie remonty:
� malowanie
   � docieplanie
      � łazienki
         � płytki
            � papa terma 
               � klinkier
                  � i wiele innych

tel. 509434495

669-405-637
kryhal.kontakt@gmail.com

� Prace na wysokości

�  Wycinka drzew 
metodą alpinistyczną

�  Kompleksowe 
czyszczenie działek

� Pielęgnacja zieleni
�  Mycie dachów 

i elewacji
�  Montaż banerów
 � Inne usługi

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

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 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

USG ZATOK

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� rolne � wojażer za granicą

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

Firma STOLARSKA
z branży ogrodowej

Poszukuje osoby do pracy
z następującymi umiejętnościami:

- obsługa podstawowych maszyn stolarskich
- organizacja pracy niewielkiego zespołu

Mile widziane:
- komunikatywna znajomość jęz. rosyjskiego

i/lub ukraińskiego

Zgłoszenia prosimy przesyłać mialowo lub 
telefonicznie:

maldrew@poczta.onet.pl
tel. 602 468 840

Zamysłowo/k. Stęszewa 

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

tel. 667-820-679
lub 667-820-686

Zatrudnimy

Zapraszamy!
szczególy na:

adrenalina-fitness.pl,
tel.�695 222 291
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

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

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Zabiegi
fizjoterapeutyczne

i osteopatyczne

www.fizjo-osteo.pl

PKOB Wegner to �rma, która od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku 
usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych 

inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia.
PKOB Wegner przy wsparciu wykwali�kowanej kadry, z wykorzystaniem 

własnego sprzętu budowlanego, realizuje obiekty użyteczności publicznej, 
budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe.

Więcej informacji na temat �rmy można pozyskać na www.wegner.pl.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o kontakt z �rmą
pod nr. tel. 600 816 451

lub za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@wegner.pl

Poszukuje pracowników na stanowisko:

MURARZ, CIEŚLA, SZALUNKOWY - ZBROJARZ

BRYGADZISTĄ ROBÓT
ŻELBETOWYCH I MURARSKICH

Przez wzgląd na jej ciągły rozwój,
PKOB Wegner podejmie współpracę z:

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta

Neuro�zjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

MOJE JEDZENIE
MOJE PIENIĄDZE

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18

Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca: Elżbieta Bylczyńska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Tomasz 
Kaczmarek, Piotr Milewski, Mariola Marecka - Chudak, Anita 
Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma. 
 
Listy ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

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

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/

ANTENY RTV - SAT
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

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka

Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, 

suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych
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reklama

Firma TOVAGO producent artykułów spożywczych
zatrudni na stanowiska

Kierowca-Magazynier

Opis stanowiska:
- przyjmowanie i wydawanie towaru,
-  kompletacja zamówień i przygotowanie

towaru do wysyłki,
- kontrolowanie stanów magazynowych,
- dbanie o porządek w magazynie,
- współpraca z działem obsługi klienta,
- aktualne prawo jazdy kat. B,
-  dbanie o powierzony samochód

dostawczy RENAULT MASTER.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
- odpowiedzialność i dokładność,
-  komunikatywność i umiejętność pracy

w zespole,
- dobra organizacja własnej pracy,
- zaangażowanie,
- brak przeciwwskazań do pracy fi zycznej,
- dyspozycyjność,
-  mile widziane uprawnienia do obsługi

wózka widłowego.

Mechanik maszyn produkcyjnych

Opis stanowiska:
-  naprawa mechaniczna, konserwacja

i utrzymanie maszyn produkcyjnych
w stanie ciągłej gotowości,

- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- organizacja części zamiennych,
-  tworzenie raportów i ewidencji części

zamiennych,
-  zapewnienie poziomu bezpieczeństwa

i higieny pracy.

Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat. B,
-  doświadczenie w naprawie

i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,

- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
-  gotowość do pracy w systemie

zmianowym,
-  mile widziana umiejętność

naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.

Pracownik produkcji-operator

Opis stanowiska:
-  praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
odpowiedzialność i dokładność,
-  komunikatywność i umiejętność pracy

w zespole,
- zaangażowanie.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres fi rmy lub mailowo: tovago@tovago.pl
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)

� malowanie
   � tapetowanie
      � fototapety
         � techniki dekoracyjne
            � wykończenia
               � remonty
                  � adaptacje wnętrz
                     � łazienki
                        � płytki

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40

� 697 144 771, 607 192 862

Pulire zajmuje się profesjonalną obsługą w zakresie usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko: 

Personel Sprzątający 
Praca na obiekcie:  

Market w Komornikach
Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie,
- stały grafi k pracy,

- wynagrodzenie zawsze na czas!!!
Wymagania:

- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumienność i dokładność.

Termin rozpoczęcie pracy  01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  pod nr telefonu:

885 758 102
lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

ll bbbbbbb łłł kkkkkk

  

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3
0
2
4
)



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

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

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

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

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

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