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Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba 	rmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.tel. 505 102 103    pon-pt 7:00-16:00

• rury drenarskie 

• kompletne studzienki 

• skrzynki do gromadzenia deszczówki 

• szafki gazowe

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Centrum Obsługi Przedsiębiorstw
ul. Piaskowa 45, Mosina, tel. 509 749 209

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

Firma Guber House oferuję usługi koparko 
ładowarką i wywrotką z dźwigiem HDS na 

terenie Mosiny i okolic

Biuro Obsługi Klienta: tel. 501-099-327
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Taki oto list (odpowiedź) otrzymaliśmy od naszego stałego 
Czytelnika, Pana Ryszarda. Cóż … Nie będziemy blubrać i nie 
omieszkamy się nim nie pochwalić w całości: 
Do Redakcji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej
Na wstępie gratulujemy poziomu Gazety, a  w szczególności poru-
szania w niej spraw bieżących i żywotnych dla całego tego mikro-
regionu. Miłe i ciekawe są również artykuły związane z historią. Tak 
trzymać. A co do historii, to pozwalam sobie odpowiedzieć w wiel-
kopolskiej gwarze p. Romanowi Czeskiemu na notatkę w kwietnio-
wej Gazecie gdzie to wspomina nas po imieniu. Już Mu przesyłałem 
tę notatkę. Nie oponował. Pozdrawiamy serdecznie J.R.

Szanowny Panie Romanie!
Na som początek się pytom, co Pana siekło, że nagrygolił Pan wew 
kwietniowym numerze ty waszy Gazyty o tym, że my się spikli te cztyr-
noście lot nazot guli Eleganta zez Mosiny, po naszymu Szpagata.
Prowda, że teroz jes mi leko gupio, bo o ty figurze myślołym durch 
inaczy. Za dziecioka i szarana pomieszkołym wew Poznaniu i cołka 
naszo eka godała po naszymu. No, może wew lani trza było win-
cy po polsku. Zaś my se wlywali jak pies marasa, że tako wiara jak 
wew Mosinie, to nom nie podskoczom. Elegant, abo po naszymu 

Szpagat zez Mosiny to był do nos taki, co mo lumpy cołkiem nie-
dobrane a udawoł, że się odpicowoł jak diaboł na Zielune Świontki  
i jeszczy do tego się stalowoł.
Teroz miyszkom wew Puszczykowie i dopiyro jak szpykłym te figure 
wew Mosinie nad kanołkiem, to mi się ślypia roztwarły! Tyn Goś mi 
się noprowde podobo! Szykowny jak nie wiym co! Widzi mi sie na 
ekstra forsiastygo i do tegó - chłop a nie ramiączko.
Ancug mo dychtowny jak na miare szyty, na globusie ni mo żod-
ny boby, zaś kapelinder bez szacunek do gości trzymie za sobom. 
Pewno jeszczy w gorzciach trzymie glazejki ino jejch nie widać bo 
som wew cylinderze. No, a co do ty godny brody, to pewno dawno 
się nie śrupoł i trzebno żeby poszed do golorza.
A nojborzy to mi się spodoboł bez to, że musioł fest szporować jak echt 
poznaniok. Tak se myśle. Bo pewno guli oszczyndości mo na kluce i na 
prawym ślipiu ino połowe seksów. Jak ón paczy? Na jedyn ślyp? I jesz-
czy  ino nie wiym po co mo takom lole? Kejtrów się drygo czy co?
Panie Romanie!
Gratulujemy oboje - Jadwiga i  Ryszard z  Puszczykowa. Udał się 
Panu ten Szpagat zez Mosiny i  komentarze co do jego historii. 
Szkoda godać! Kuniec-Dymbiec, wiara wysiodać.   
   Puszczykowo, 06.04.2019

tego produkować dużo, skoro zaczę-
ło być o  nich głośno. Nie wiem jak tam 
było z jakością przy takiej ilości, ale jedno 
jest pewne, że mówiło się o nich. Taj jak 
Swarzędz stał się miastem stolarzy, tak 
Mosina słynęła z  krawiectwa. Do czasu 
aż przyszedł kryzys i to wszystko upadło. 
Oni chyba szyli jeszcze wszystko ręcznie 
i  prawdopodobnie nie nadarzali za no-
wościami technicznymi, czyli nie kupili 
maszyn. Konkurencja wyrosła szybko, 

a krawcy mosińscy chyba zaspali.
Ale wie pan, elegant z Mosiny mówiło się 
kiedyś na kogoś tak dla żartu raczej. Nie 
pamiętam aby wiązano to określenie z ja-
kaś sytuacją czy wyglądem. Nie pamię-
tam. Nie był w żadnym wypadku obelgą, 
przezwiskiem o  charakterze stałym. Nie 
sposób się było z  tego powodu obrazić 
skoro nie istniał żaden wzór. W  naszym 
żargonie było to niezwykle przyjemne 
powiedzonko używane raczej od święta, 
nie codziennie. Acha i jeszcze najważniej-
sze: należało mówić wtedy „Elegant s Mo-
siny”. Właśnie tak – przez „s”.

- Ja tak słyszałem, że to się wzięło stąd, że 
w Mosinie było kiedyś bardzo wiele zakła-
dów krawieckich, silny był też cech, który 
kierował nimi. Szyli różne ubrania, stroje, 
kostiumy i  tym podobne rzeczy. Musieli 

Sąsiad z Brzozowej (żeglarz)

List do Redakcji

Nowy radiowóz dla mosińskiej policji
Policjanci z Mosiny otrzymali nowy radio-
wóz marki Opel Mokka. Pojazd został za-
kupiony ze środków budżetowych Policji 
oraz dzięki dofinansowaniu przez władze 
samorządowe.
Na placu Komendy Miejskiej Policji w Po-
znaniu odbyło się uroczyste przekazanie 
policjantom 29 nowych radiowozów. Sa-
mochody będą wykorzystywane w  co-

dziennej służbie policjantów, dbających 
o  bezpieczeństwo mieszkańców miasta 
i powiatu poznańskiego.
Gospodarzem uroczystości był Komen-
dant Miejski Policji w Poznaniu insp. Ro-
bert Kasprzyk. Wśród zaproszonych gości 
obecni m.in. byli: Komendant Wojewódz-
ki Policji w  Poznaniu insp. Piotr Mąka, 
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 
Mariusz Wiśniewski, Starosta Poznański 
Jan Grabkowski, wójtowie i  burmistrzo-
wie powiatu poznańskiego oraz przed-
stawiciele samorządów miasta i powiatu, 
w tym samorządowcy z Mosiny.
– Dzisiaj uczestniczyłem w  uroczystości 
“symbolicznego” przekazania radiowozów 
dla Policjantów z terenu powiatu poznań-
skiego oraz miasta Poznania. Gmina Mosi-
na w ubiegłym roku przeznaczyła środki na 

dofinansowanie zakupu jednego radiowo-
zu – Opla Mokka (1.4 benzyna) – napisał 
Dominik Michalak, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej.
Szef wielkopolskich policjantów insp. Piotr 
Mąka podziękował przedstawicielom samo-
rządów za współpracę w zakresie zapewnia-
nia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta 
i powiatu poznańskiego.
Symbolicznego przekazania kluczyków 
policjantom dokonali przedstawicie-
le władz samorządowych, Komendant 
Wojewódzki Policji w  Poznaniu oraz 
Komendant Miejski Policji w  Poznaniu. 
Wcześniej, nowo zakupione oznakowa-
ne i  nieoznakowane radiowozy, poświę-
cił kapelan wielkopolskich policjantów 
Ksiądz Prałat Stefan Komorowski.
 źródło: wielkopolska.policja.gov.pl
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Wypadek pociągu z karetką pogotowia 
w Puszczykowie - najnowsze fakty

3 kwietnia przed godziną 16 doszło do śmiertelnego wypadku 
na przejeździe kolejowym przy ulicy Poznańskiej/Wczasowej 
w Puszczykowie.
W  wyniku uderzenia karetka transportowa z  bardzo dużą siłą 
została przygnieciona do betonowego peronu. Pojazd został 
całkowicie zmiażdżony. Do wyciągnięcia załogi konieczny był 
ciężki sprzęt. Niestety dwie osoby z załogi zginęły na miejscu. 
40-letni ratownik medyczny oraz 30-letni lekarz. Kierowca po-
jazdu z ciężkimi obrażeniami przeżył, a po wyciągnięciu przez 
strażaków był przytomny. Został on natychmiast przetranspor-
towany do szpitala w Puszczykowie. Na szczęście nikt z ok. stu 
pasażerów i załogi pociągu nie odniósł obrażeń w tym wypadku.
W wyniku zderzenia z karetką pogotowia lokomotywa TLK Ar-
tus uległa wykolejeniu. Karetka utknęła wcześniej pomiędzy za-
blokowanymi szlabanami. 
W akcji ratunkowej wzięli udział strażacy z lokalnych jednostek 
SP, policja oraz pogotowie ratunkowe. Ruch na linii Poznań – 
Leszno w obu kierunkach był przez długi czas zablokowany.
Śledztwo
W  związku z  wypadkiem zostało wszczęte śledztwo. Postępo-
wanie prowadzone przez Prokuraturę  Rejonową Poznań-Wil-
da ukierunkowane jest na spowodowanie wypadku, w którym 
śmierć poniosły dwie osoby oraz sprowadzenie bezpośrednie-
go niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W szpitalu 
nadal przebywa kierowca karetki, który przeżył wypadek. 
Jak powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w  Po-
znaniu prok. Michał Smętkowski śledczy sprawdzają też informa-
cje o  zamieszczeniu w  Internecie zdjęć wykonanych w  miejscu 
wypadku.
- W sieci zaczęły się ukazywać m.in. zdjęcia ciał ofiar wypadku wyko-
nane prawdopodobnie przez świadków tego zdarzenia. To są zdję-
cia ofiar jeszcze w karetce zniszczonej po uderzeniu jej przez pociąg. 
Wiemy, że materiały ukazały się na forach internetowych – najpierw 
zamkniętych a później ogólnodostępnych. – powiedział rzecznik.
- Za pośrednictwem policji sprawdzamy, kto ten materiał udostępnił 
i w jakich okolicznościach do tego doszło. Prokurator zwrócił się też 
do administratorów domen internetowych o udzielenie informacji, 
kto wrzucił takie zdjęcia. – dodał prokurator Michał Smętkowski.
Komentarze
Wypadek skomentowali m.in premier Mateusz Morawiecki, 
wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann czy rzeczniczka 
prasowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska, 
a także lekarze, znajomi i przyjaciele poszkodowanego:

– Jestem niezwykle wstrząśnięty tą sytuacją, która nigdy nie po-
winna się zdarzyć. Zginęły osoby, które swoją pracą każdego dnia 
służyły innym, które ratowały ludzkie życie. Składam wyrazy głę-
bokiego współczucia rodzinie i  bliskim – powiedział wojewoda 
Wielkopolski Zbigniew Hoffmann
– W związku z tragiczną śmiercią lekarza Wielkopolskiej Izby Lekar-
skiej po wypadku karetki w Puszczykowie w dniu 3 kwietnia 2019 
roku prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekar-
skiej Artur de Rosier wraz z lekarzami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
składa Rodzinie oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 
oraz deklaruje Rodzinie pomoc w tych trudnych chwilach – prze-
kazała rzeczniczka prasowa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Kata-
rzyna Strzałkowska.

“Koledzy. Niech Wam będzie dobrze w  tym niebie, dziękuję 
Wam za wspaniałą służbę, przyjaźń, sercem jesteśmy z Wami. 
Nie zawiedziemy Was.”

Pośmiertne odznaczenia 
Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył ratownika 
i  lekarza, którzy zginęli na przejeździe kolejowym w  Puszczy-
kowie. Prezydent  przyznał Złoty Krzyż Zasługi lekarzowi oraz 
ratownikowi. Na stronie kancelarii opublikowano oświadczenie 
dotyczące wyróżnienia. Czytamy w nim, że ratownik medyczny 
Artur Urbaniak oraz lekarz medycyny Piotr Żelasko otrzymali 
pośmiertnie medale "za ofiarne niesienie pomocy drugiemu czło-
wiekowi oraz poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego". 
Przejazd kolejowy – wskazówki dla kierowców
W momencie trudnej sytuacji na przejeździe należy zadzwonić 
na numer 112 i podać z naklejki numer identyfikacyjny przejaz-
du. Taka reakcja umożliwi operatorowi numeru 112 szybki kon-
takt z dyżurnym ruchu i  jest możliwość na wstrzymanie ruchu 
pociągów. Tylko w 2018 r. z danych z naklejki skorzystano 417 
razy, w 24 przypadkach wstrzymany został ruch pociągów.

Zdjęcia: LOKOMOTYWOWNIA LESZNO – fot. Piotr RADOMSKI
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W  piątek, 12 kwietnia mogliśmy podzi-
wiać wyjątkowe wydarzenie na teryto-
rium Parku w  Rogalinie. Doszło bowiem 
do posadzenia klonu legendarnego 
Dębu “Rus”, a do przedsięwzięcia przyczy-
nili się naukowcy z Instytutu Dendrologii 
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 
Drzewo, będące klonem legendarnego 
przodka, zostało wyhodowane w  opar-
ciu o metodę in vitro. Pierwowzór może 
poszczycić się około 800-letnią historią 
i nosi miano najstarszego dębu w Polsce. 
Z czystym sumieniem można powiedzieć, 
że wydarzenie odbywające się 12 kwiet-
nia to nie tylko uhonorowanie wieków 
bycia świadkiem historii i dziejów Polski, 
ale również jedna z  ostatnich szans na 
przedłużenie życia umierającego pomni-
ka przyrody na naszym terenie.
Na uroczystym nasadzeniu klonu “Rusa” 
mieliśmy przyjemność gościć  semina-
rium naukowe w  Pałacu w  Rogalinie. 
Spotkaniu przyświecała tematyka ochro-
ny zasobów genowych dębów pomniko-
wych, które rosną na terenie naszego kra-
ju. Seminarium zostało zorganizowane 
również przez Instytut Dendrologii PAN 
w  Kórniku przy współpracy z  Muzeum 
Narodowym w Poznaniu. 

Uroczystość  swoją obecnością uświet-
nili tacy goście jak Burmistrz Gminy Mo-
sina, Pan Przemysław Mieloch, a  także 
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani 
Małgorzata Kaptur. Wizytówką regionu, 
a  w  szczególności Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego pozostaje jedno z  naj-
większych w  Europie skupisk drzew. To 
właśnie na naszym terytorium rośnie aż 
1400 z  nich. Wśród nich znajdują  się  te 
najstarsze - Lech, Czech i właśnie Rus. 
Nasadzenie było związane z  wcześniej 
wspomnianym seminarium zatytułowa-
nym “Ochrona zasobów genowych naj-
starszych dębów pomnikowych rosną-
cych w Polsce”. W jego trakcie, mgr Piotr 
Wilanowski, zaprezentował ocenę  stanu 
zachowania dąbrowy rogalińskiej, a sam 
prof. Andrzej Grzywacz, wygłosił pre-
lekcje na temach dębów w aspekcie ko-
nieczności ich ochrony jako pomników 
przyrody. 
 Natalia Galus, 
 źródło, zdjęcia: mosina.pl

Klon Dębu “Rus” nareszcie osadzony!



7

Ogłoszono wyniki II Rankingu Finanso-
wego Samorządu Terytorialnego w  Pol-
sce, wśród gmin miejskich Puszczykowo 
zajęło drugie miejsce.
Ranking zaprezentowano podczas V Euro-
pejskiego Kongresu Samorządów, odby-
wającego się Krakowie. Kryteriów oceny 
było 10. Podzielone zostały na dwie grupy: 
7 zasadniczych i 3 pomocnicze, które mu-
szą towarzyszyć każdemu, kto funkcjonu-
je w samorządzie. Analizie poddane zosta-
ły wszystkie samorządy w  Polsce. Razem 
ponad 2 tysiące jednostek.
Autorami rankingu są pracownicy Uni-
wersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, 
którzy współpracowali z RIO. To szczegó-
łowe opracowanie przedstawiające kon-
dycję finansową jednostek samorządu 
terytorialnego. Jego celem jest promocja 

tych samorządów oraz ich największych 
osiągnięć w rozwoju gospodarczym.
Wśród gmin miejskich najlepsze wyniki 
uzyskały Podkowa Leśna (woj. mazowiec-

kie), Puszczykowo (woj. wielkopolskie) 
i Józefów (woj. mazowieckie).
Zwycięzcą rankingu w gronie gmin wiej-
skich została Dobra Szczecińska (woj. 
zachodniopomorskie), a  za nią uplaso-
wały się Michałowice (woj. mazowieckie) 
i Kleszczów (woj. łódzkie).
W gronie gmin miejsko-wiejskich najlep-
sze rezultaty uzyskały Konstancin-Jezior-
na (woj. mazowieckie) i  Łomianki (rów-
nież woj. mazowieckie) oraz Rzgów (woj. 
łódzkie).
W  grupie dużych miast na prawach po-
wiatu najwyższą ocenę uzyskała War-
szawa, a  po niej Sopot i  Siemianowice 
Śląskie, zaś w grona powiatów najwyższy 
rezultat osiągnęły powiaty poznański, 
wrocławski i pruszkowski. 
 Źródło: Puszczykowo.pl

22 kwietnia w godzinach wieczornych, na ulicy Poznańskiej w 
Czapurach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego 
zginął kierowca motocykla.
Podjęto próbę reanimacji poszkodowanego, niestety motocy-
klisty nie udało się już uratować. Na czas akcji, droga była w tym 
miejscu zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu obecne 
były trzy zastępy straży pożarnej, ambulans oraz policja. Przy-

czynę wypadku bada prokurator.
Jak informują służby, motocyklista uległ wypadkowi z niewia-
domych przyczyn. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na 
ulicy Poznańskiej, przy drodze wjazdowej do osiedla Leśnego 
niedaleko żłobka. W miejscu tym wprowadzone jest ogranicze-
nie prędkości do 40 km/h.

W marcu, od Warty wylos z drungowiny
Fiflancik w okulokach i klufcie z grympliny,
Skarzpyty mioł biołe a pory na kantke,
Kryme zaś z rydelkiem-pewnie szed na randke.
Zez Melom. Kto zaś? Wiadómo- Elegant z Mosiny!

Tak fest przyoblekniyty, obuty i dycht napuczony,
Kupiuł w składzie ździebko kwicia i bombony
Dó nij. A że bejmów mu zostało szczype
To lajsnył do ty Meli takom jednom knipe.
I bez niom (nie bez Mele) stoł się cołkiem ogupiony.

Jak jom doł ty Meli, to oba fest majom przerąbane.
Przeszła im chyntka na libowanie i kramowanie
Po kieretynach cingim się chowajom
Abo w pomieszkaniu suzamen se czytajom-
Bo to jes „Mały Książę” po naszymu, 
                            czyli „Książe Szaranek”.

  R. Krawiec                                                    
  03.02.2017

Jesienią ub. Roku ukazało się kolejne wydanie „Małe-
go Księcia” przetłumaczone przez p. Juliusza Kubla na 
gwarę poznańską.

Sukces samorządu w Puszczykowie

Wypadek motocyklisty w Czapurach

Ekstra knipa



• 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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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!

maszyny - rolnicze,drogowe, 
budowlane,
pojazdy - również zabytki
sprzęt rolniczy
felgi
przyczepy, naczepy

piaskowaniemobilne.com
663-604-135

Piaskowanie
u klienta
lub u nasMobilne
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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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Dotacje na wymianę pieców w Puszczykowie
Urząd Miasta w Puszczykowie informuje o 
dotacjach i zachęca do wymiany pieców: 
Twój sąsiad, korzystając z dotacji z Miasta 
wymienił już swój stary piec węglowy, a 
Ty? Dlaczego czekasz? Przecież wszystkie 
stare piece (klasy 3 i 4) muszą być wymie-

nione do końca 2023 roku!
Puszczykowo wydało już na program wy-
miany starych pieców 325 tyięcy złotych. 
Łącznie Miasto w latatch 2019 - 2023 jest 
gotowe przeznaczyć na walkę ze SMOG 
-iem nawet 3 miliony złotych!

Nie czekaj do ostatniej chwili! Skorzystaj 
z dotacji i wymień piec węglowy na eko-
logiczny, a problem smogu szybko bę-
dziemy mieć z głowy!
 Źródło: UM w Puszczykowie
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Kolejny dyżur E-PIT za nami

Co z tym przejściem

 Po raz kolejny w Gminnym Centrum In-
formacji w   Mosinie pracownicy Pierw-
szego Urzędu Skarbowego w  Poznaniu  
udzielali informacji z  zakresu rozliczenia 
rocznego PIT za 2018 r. Podczas  dyżu-
ru udostępniano papierowe formula-
rze podatkowe, broszury informacyjne 
oraz mieszkańcy mogli liczyć na pomoc 
w  przesłaniu poprawnie wypełnionego 
formularza on-line. Inicjatywa  cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Podczas 
tegorocznej, już  piątej edycji skorzystało 
z tej usługi ponad 100 mieszkańców na-
szej Gminy (2 dyżury). Serdecznie dzięku-
jemy Naczelnikowi Pierwszego  Urzędu 
Skarbowego w  Poznaniu za współpracę 
i liczymy na jej kontynuację.

Mieszkańcy Lubonia poruszają kwestię 
fatalnego stanu przejścia podziemnego 
przy ul. Armii Poznań. Przypominamy, że 
w Mosinie zmagamy się z podobnym pro-
blemem – chodzi o przejście podziemne 
przy przejeździe kolejowym na ulicy So-
winieckiej, które po decyzji inspektoratu 
budowlanego zostało zamknięte. Temat 
ten poruszaliśmy w 2017 roku w artykule: 
Skandaliczny stan przejścia podziemne-
go! Jak dotąd, nic się nie zmieniło.
Przejście pod torami Armii Poznań – Fa-
bryczna w Luboniu
Do redakcji e-lubon.pl napisał mieszka-
niec Lubonia, który poruszył temat jaki 
już nie jeden raz był opisywany na ła-
mach naszej gazety. Mowa o  przejściu 
podziemnym pomiędzy ulicą Armii Po-
znań a Fabryczną.
– Od dwóch miesięcy przechodzę przez 
otwarte już przejście/tunel pomiędzy ulica-
mi Armii Poznań a Fabryczną. Widok, który 
został zarejestrowany na zdjęciach powala 
i  wystawia opinię naszemu miastu. Zapy-
tałem UM, czy można coś z tym zrobić i kto 
jest odpowiedzialny za ten obiekt. Otrzy-
małem informację, że należy do PKP i  jest 
w trakcie reklamacji skierowanej do wyko-
nawcy. Na pytanie co można zrobić z  tym 
“bałaganem” nie otrzymałem już odpowie-
dzi. Czy miasto naprawdę jest bezsilne? To 
dla nas wstyd a nie można znaleźć rozwią-
zania na uporządkowanie zwyczajów pa-
nujących w tym miejscu – pisze Czytelnik 
elubon.pl.
Przejście podziemne przy ulicy Sowiniec-
kiej w Mosinie
Również w  Mosinie istnieje problem 
z  przejściem podziemnym. W  przypad-
ku naszej miejscowości, przejście to jest 

jednak zamknięte. Jak pisał w  2017 roku 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nad-
zoru Budowlanego “(…) żaden z właścicieli 
nieruchomości, na których położona jest 
budowla (Gmina Mosina, PKP PLK S.A., PKP 
S.A.) nie poczuwa się do obowiązku utrzy-

mania jej w należytym stanie technicznym”.
Cierpliwie liczymy, że mieszkańcy Mosiny 
jak i  Lubonia doczekają się takich pod-
ziemnych przejść, za które nie będą się 
musieli wstydzić.
 źródło: elubon.pl
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Siwki obtańcowały Mosinę
Święta, święta i po świętach... Na wesołe zakończenie tegorocz-
nych Świąt Wielkanocnych, w poniedziałkowy Śmigus-dyngus 
miała w Mosinie miejsce niezwykle interesująca tradycja, wyraz 
dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Mowa oczywiście o 
mosińsko-pożegowskich Siwkach.
Tradycyjne siwki, czyli pochód przebierańców, odbywa się w 
okolicach Świąt Wielkanocnych. Pochody te odbywają się na te-
renie zachodniej Wielkopolski. Siwki są wyrazem niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego regionu. Geneza siwek nie jest do 
końca znana. Nazwa wskazuje na pochody siwych koni.
Tydzień przed świętami, w Niedzielę Palmową, po zakończonej 
mszy świętej, poświęcone wcześniej palmy zostały przeniesio-
ne z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja i zamontowane na 
Placu 20 Października w Mosinie. Oprawę muzyczną prezentacji 
zapewnili muzycy z kapeli ludowej, a do wspólnej zabawy zachę-
cały pożegowskie Siwki, którzy obtańcowali mieszkańców, kiedy 
Ci zjawiali się na rynku.
Prawdziwa zabawa czekała jednak w Lany Poniedziałek. Siwki 
ok. 10 rano wyruszyły z Pożegowa aby w kolorowym korowodzie 
znów odwiedzić mieszkańców Mosiny.
W tegorocznych Siwkach udział wzięli:
Siwek - Dominik Maćkowiak 
Kominiarze - Kacper Wojtkowiak, Karol Buczkowski, Maciej 
Przybyszewski 
Baba - Mateusz Kwaśny 
Dziad - Adam Kwolek 
Grajek - Patryk Wojciechowski 
Michu - Artur Szalczyk 
Trup - Kamil Józefiak 
Poganiacz - Konrad Śliwiński
Zapraszamy jak co roku i do zobaczenia :-)
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PODZIĘKOWANIA
Wszystkim uczestnikom imprezy S.P.A. DLA Kobiet w  dniu 
24 marca br. składamy serdeczne podziękowania za ofia-
rowane datki na rzecz wsparcia Stowarzyszenia SAMI SWOI 
Niepełnosprawni w  Mosinie. Kwota, którą dzięki Państwa 
hojności udało nam się zebrać wynosi 4 049,57 zł. 

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zajęć 
rehabilitacyjno/terapeutycznych dla osób niepełnospraw-
nych w czasie wakacji. 
Jednocześnie gorąco dziękujemy Stowarzyszeniu Pozytyw-
nie Aktywni oraz LOFT Fitness w  Mosinie za umożliwienie 
przeprowadzenia zbiórki oraz organizację tego wydarzenia. 
 Zarząd Stowarzyszenia
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Seria pożarów w regionie: grasuje podpalacz?

Pożar lasu w okolicach Pecnej
16 kwietnia strażacy walczyli z dużym pożarem lasu w okolicach 
miejscowości Pecna (między Mosiną, a Czempiniem). Na miej-
scu działało 12 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy.
Ogień  wybuchł w pobliżu miejscowości Pecna między Mosiną, 
a Czempiniem i strawił ponad 2,5 hektara lasu.. W wyniku poża-
ru nikt nie został poszkodowany. 
– Według naszych wstępnych szacunków w  miejscowości Pecna 
pożar objął około 2,5 hektara lasu. Z ogniem walczyło dwanaście 
naszych zastępów. Na miejsce wezwany został też samolot gaśni-
czy. Nikomu nic się nie stało.  – powiedział dyżurny poznańskich 
strażaków.
W  polskich lasach panuje susza. 2019 jest kolejnym rokiem 
z niedoborem wody i z zagrożeniem pożarowym. Służby ostrze-
gają przed niebezpieczeństwem i  apelują o  zdrowy rozsądek 
w czasie wypoczynku na łonie natury.
Prawie dwa tysiące pożarów w polskich lasach
Jak informują leśnicy z  Nadleśnictwa Konstantynowo: 
– W ubiegłym roku o tej porze w Lasach Państwowych odnotowa-
no niemal 900 pożarów, w tym roku było już ich ok. 1900! Nieste-
ty, w naszym nadleśnictwie nie jest lepiej. Do tej pory na naszym 
terenie mieliśmy już 5 pożarów, a  to dopiero połowa kwietnia. 
U naszych sąsiadów w Wielkopolskim Parku Narodowym nie jest 
lepiej. Akcja bezpośrednia p.poż (dyżurowanie p.poż.) trwa niecały 
miesiąc, a tu takie przerażające fakty. Pogoda nie ułatwia sytuacji 
– jest bardzo sucho, do tego ciepło i  wietrznie. W  takich warun-
kach pożar rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że głównym sprawcą większości poża-
rów w  naszym nadleśnictwie jest CZŁOWIEK – osoba działająca 
z premedytacją, czerpiąca nieuzasadnioną przyjemność z igrania 
z ogniem !! – napisali na swoim profilu społecznościowym leśni-
cy z Nadleśnictwa Konstantynowo.
Z  problemem celowych podpaleń, mieliśmy do czynienia 
w ubiegłym roku. Wtedy celem podpaleń były stogi siana znaj-
dujące się na polu. Informowaliśmy o tym na naszych łamach.
Służby apelują!
Jeżeli podczas pobytu w lesie zauważycie kogoś, wykonującego 
jakieś podejrzane działania albo znajdziecie miejsce, w  którym 
doszło do zaprószenia/ podpalenia nie zwlekajcie. Dzwońcie na 
Straż Pożarną tel. 998 lub 112 albo bezpośrednio do nadleśnictwa.
Zagrożenie pożarowe
Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary le-
śne. Pożary lasów nie powstają same z  siebie. Zdecydowa-
na większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka. 
Są to podpalenia (42%) lub nieostrożność osób dorosłych (48%). 
Rzadką ich przyczyną są zjawiska naturalne: np. wyładowania 
atmosferyczne (od uderzenia piorunu powstaje ok. 1% pożarów 
lasu). W  spalonym lub uszkodzonym przez pożar lesie zamiera 
życie pożyteczne owady, ptaki, giną zwierzęta, zniszczeniu ulega 
roślinność będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze. 
Potrzeba wielu dziesiątków lat, dużych nakładów pracy i pienię-
dzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który ogień strawił.
W  okresie zagrożenia pożarowego tzn. od marca do wrze-
śnia, kiedy powstaje 98% pożarów leśnych na terenie Nad-
leśnictwa Konstantynowo działa monitoring zagrożenia 
pożarowego lasu koordynowany przez Punkt Alarmowo-Dy-
spozycyjny (PAD) znajdujący się w  siedzibie nadleśnictwa. 

 
W zależności od jego wartości leśnicy podejmują odpowiednie 
przedsięwzięcia ochronne do walki z pożarami.
Gdy pożar lasu już powstanie jego wykryciu, alarmowaniu 
i zwalczaniu służą:
• system obserwacji naziemnej wykrywania pożarów leśnych 

(dostrzegalnie przeciwpożarowe, punkty obserwacji telewi-
zyjnej,  patrole naziemne

• powietrzne siły lotnicze (samoloty i śmigłowce) do patrolowa-
nia i zwalczania pożarów

• Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne(PAD) w  każdym nadleśnic-
twie i RDLP

• siły i środki własne Lasów Państwowych
Czasem zdarza się, że podczas długotrwałej suszy, gdy zagro-
żenie pożarowe jest najwyższe Nadleśniczy ma prawo wprowa-
dzić czasowy zakaz wstępu do lasu.
Taki zakaz chroni nie tylko las przed pożarem ale także wszyst-
kich ludzi przebywających na terenach leśnych.
Pamiętajmy zatem aby ochronić lasy przed pożarami duże zna-
czenie ma odpowiednie zachowanie się każdego z nas w lesie 
lub jego okolicy, a przede wszystkim przestrzeganie zakazu po-
sługiwania się otwartym ogniem na terenach leśnych i w jego 
sąsiedztwie.
Pamiętajmy również, że poza miejscami wyznaczonymi przez 
leśników, nie wolno rozpalać ognisk bliżej niż 100 m od lasu, 
a w lesie korzystać z otwartego płomienia.
Prawnie zabronione jest także wypalanie wierzchniej warstwy 
gleby i  pozostałości roślinnych na łąkach, ścierniskach i  skar-
pach rowów.
Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza 
w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru 
należy powiadomić straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu.
Las żyje dla Ciebie. Możesz w nim wypoczywać i regenerować 
siły nie naruszając jego harmonii. (źródło: Nadleśnictwo Kon-
stantynowo)
 źródła: konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl, OSP Mosina,  
 OSP Pecna, OSP Radzewice, OSP Kórnik, PSP.

Trwa seria pożarów w regionie. Brak opadów, niska wilgotność ściółki leśnej i wiatr sprzyjają szybkiemu rozprze-
strzenianiu się ognia. Strażacy oraz leśnicy nie wykluczają, że mamy do czynienia z celowymi podpaleniami.
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Wywiad z posłem Bartłomiejem Wróblewskim

Elżbieta Bylczyńska: Jest Pan najbar-
dziej aktywnym i widocznym posłem na-
szego rejonu. Proszę opowiedzieć, nad 
czym pracuje Pan teraz i o co zabiega?
Bartłomiej Wróblewski: Jestem wierny 
deklaracjom, że nie zapomnę po wybo-
rach o moich wyborcach, a szerzej miesz-
kańcach Poznania i powiatu poznańskie-
go. Niezależnie od pracy legislacyjnej 
i  międzynarodowej w  ramach Sejmu, 
koordynuję kilkadziesiąt projektów bez-
pośrednio związanych ze sprawami na-
szego regionu. Między innymi sprawę 
przedłużenia tunelu na dworcu w  Mosi-
nie, wsparciem ochotniczych straży po-
żarnych w Gminie Mosina czy inicjatywy 
mosińskiego środowiska rodzin osób nie-
pełnosprawnych „Sami Swoi”.

E.B. Cieszy się Pan dużą sympatią ze strony 
Klubu Gazety Polskiej w Mosinie i Puszczy-
kowie. Liczba uczestników wzrasta i moc-
no Pana wspiera. Na ostatnim spotkaniu, 
w  którym wzięła także udział pani poseł 
Joanna Lichocka staraliście się Państwo 
wytłumaczyć rolę i znaczenie zbliżających 
się wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. Jakie cele chcielibyście Państwo zreali-
zować z ramienia PiS w Europie.
B.W. Chcemy silnej Polski w  Unii Euro-
pejskiej. Oznacza to z  jednej strony re-
alny wpływ naszego państwa na sprawy 
europejskie, a z drugiej wzrost poziomu 
życia Polaków, tak aby żyli na poziomie 
porównywalnym do poziomu państw 
zachodnich.

E.B. Na co powinien zwrócić uwagę wy-
borca, niezbyt zaangażowany politycz-
nie, przy wyborze swojego kandydata na 
posła do PE?
B.W. Moim zdaniem na kilka rzeczy: żeby 
skutecznie reprezentował Polskę, a  to 
możliwe tylko wtedy gdy zna języki i ma 
dobre kompetencje. Takie kwalifikacje 
ma między innymi lider naszej listy prof. 
Zdzisław Krasnodębski, ale także inni 
nasi kandydaci. Druga rzecz, aby był za-
angażowany w sprawy Wielkopolski. 

E.B. Z  którymi państwami wiążecie Pań-
stwo nadzieję na współpracę? W  Parla-
mencie Europejskim jest wielu posłów 

postulujących zmiany. Czego miałyby te 
zmiany dotyczyć?
B.W. W  każdym kraju europejskim są 
ludzie i politycy życzliwi Polsce. Po wy-
borach Parlament Europejski będzie 
zupełnie inny niż dziś. Mamy nadzieję, 
że będziemy mieli więcej sojuszników. 
W  wielu państwach silniejszą pozycję 
mają eurorealiści, politycy, którzy rozu-
mieją konieczność istotnej korekty po-
lityki europejskiej. Nie aby szkodzić UE, 
ale by mogła lepiej i skuteczniej działać. 
Takie stanowisko zajmuje także Prawo 
i Sprawiedliwość.

E.B. Jak postrzega Pan problem strajku 
nauczycieli w  Wielkopolsce? W  regionie 
znanym z  niezwykłych, historycznych 
działań polskiego nauczycielstwa.
B.W. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej. 
Moi dwaj dziadkowi, babcia, mama i cio-
cie były nauczycielkami. Ale nie tylko 
z powodu sentymentu jestem od począt-
ku sporów za dialogiem z środowiskiem 
nauczycielskim. Bo szkoła i edukacja ma 
podstawowe znaczenie dla przyszłości 
naszego kraju. Konfrontacja w tej sferze 
nikomu ostatecznie nie służy.

E.B. Rozmawiałam niedawno z  nauczy-
cielką, nie opowiadającą się za żadną 
z  partii (PO, PiS). Była bardzo zawiedzio-
na upolitycznieniem ich sprawy, sprawy 
słusznych podwyżek płac oraz degra-
dacją roli nauczycieli w  społeczeństwie 
w kontekście tego strajku.
B.W. Podzielam ten pogląd. Upolitycz-
nienie protestów zaszkodziło sprawom 
nauczycielskim. W  latach 2018-2019 
rząd przeznaczył dodatkowe pieniądze 
na podwyżki, tak że wynagrodzenia 
wzrosną łącznie o  niemal 20%. Nie da 
się w krótkim czasie nadrobić zaległości 
wynikłych z zamrożenia przez rząd PO-
PSL wzrostu wynagrodzeń nauczyciel-
skich, czy szerzej zaległości powstałych 
po 1989 r. Trzeba rozmawiać o dalszych 
podwyżkach, ale połączonych ze zmia-
nami systemowymi w  statusie zawodu 
nauczyciela. Stąd propozycja okrągłego 
stołu w tej sprawie.

E.B. A  teraz stały problem – na co może 
liczyć Mosina i  Puszczykowo, jeśli cho-
dzi o  program budowy dróg w  ramach 
„Piątki Morawieckiego”. We wtorek (silne, 
południowe wiatry) mosińskie osiedla 
z drogami bez nawierzchni znikały w pyle 
i kurzu, wdzierającym się do domów przez 
zamknięte okna.
B.W. Będę wspierał działania Władz Mosiny. 
Jeśli będzie aktywność i  wnioski o  nowe 
drogi i  modernizacje, jest duża szansa na 
większe niż wcześniej środki. Przypomnę, 
że Fundusz Dróg Samorządowych w 2018 
r. został przez nasz rząd zwiększony z 800 
milionów złotych rocznie sześciokrotnie 
do 5 mld złotych na rok.

E.B. Chciałabym poruszyć jeszcze na ko-
niec problem zapomnienia o  ludziach 
starszych. Oni są u  nas jakby nieobec-
ni… Czy myślał Pan, jak można by wyjść 
z pomocą chorym i zdrowym? Bardzo im 
doskwiera samotność i  brak motywacji 
do życia, brak towarzystwa, miejsca spo-
tkań, czy zwyczajnie rozrywki.
B.W. Nic nie zastąpi rodziny. Nasz program 
Emerytura Plus daje natomiast dodatko-
we pieniądze dla emerytów i  rencistów, 
ale nie zastąpi dobrych relacji rodzinnych. 
Ułatwi jednak wielu osobom życie. Po-
dobnie program Ministerstwa Rodziny, 
który umożliwia tworzenie i  działanie 
dziennych domów i klubów seniora.
 Rozmawiała Elżbieta Bylczyńska



16

Śmiertelny wypadek przy stacji Iłowiec

Pierwszy etap rozbudowy A2 zakończony

15 kwietnia miał miejsce kolejny śmier-
telny wypadek z udziałem pociągu Inter-
city. Pociąg potrącił człowieka tuż przed 
stacją kolejową Iłowiec w Pecnej. 
Jak informują redaktorzy ze strony Linia 
kolejowa E59: Poznań Główny – Lesz-
no pociąg IC Barnim z Katowic do Świno-
ujścia, zmierzający w  kierunku Poznania 
potrącił człowieka na wysokości stacji 
Iłowiec w Pecnej. Wypadek miał miejsce 
na trasie kolejowe Czempiń – Mosina tuż 
przed ekranami dźwiękowymi. Pociąg 
zmuszony był  hamować awaryjnie.
Mężczyzna został potrącony na torach, w miej-
scu, gdzie nie było przejścia dla pieszych.
– Na miejscu było pięć naszych zastępów. 
Osoba postronna znalazła się na szlaku ko-
lejowym. – powiedział dyżurny poznań-
skich strażaków.

Na razie nie są znane okoliczności tego 
zdarzenia. Nad ich wyjaśnieniem pracują 
odpowiednie służby.
– Będziemy ustalać szczegóły zdarzenia, 
ale niewykluczone, że doszło do samobój-
stwa – informuje Maciej Święcichowski 

z biura prasowego wielkopolskiej policji.
Pasażerowie pociągu IC Barnim przesiedli 
się do pociągu Przewozów Regionalnych, 
który jechał w tym samym kierunku.
 źródło: Linia kolejowa E59:   
 Poznań Główny – Leszno

Pierwszy etap przebudowy autostradowej obwodnicy Poznania 
został ukończony. Na odcinku między węzłami Poznań Komor-
niki i Poznań Luboń wybudowany został trzeci pas oraz zamon-
towane zostały bariery ochronne.
Teraz prace przeniosły się na przeciwległą stronę jezdni. W po-
niedziałek wielkanocny, 22 kwietnia od godz. 12.00 drogowcy 
rozpoczęli  przygotowania do wprowadzenia zmian w tymcza-
sowej organizacji ruchu. Nowy schemat zaczął  obowiązywać od 
środy, 24 kwietnia od wczesnych godzin porannych.
Ukończony w ekspresowym tempie pierwszy etap dobudowy, 
to 6 km trzeciego pasa ruchu i ułożenie nawierzchni do pozio-
mu istniejącej niwelety na jezdni południowej w kierunku War-
szawy pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i  Poznań Luboń. 
Od 24 kwietnia wykonawca prac, konsorcjum firm A2 Route-
Strabag wprowadził nową tymczasową organizację ruchu. Ruch 
samochodowy został w całości przełożony na jezdnię południo-
wą, udostępniając na niej 4 pasy oddzielone od siebie barierą 
przestawną – po dwa w każdym kierunku. Samochody ciężaro-
we  mogą korzystać wyłącznie z prawego pasa w obu kierun-
kach. Jezdnia północna w kierunku Świecka została zajęta w ca-
łości na teren budowy i prowadzone są na niej prace związane 
z rozbudową o trzeci pas ruchu.
Na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Komorni-
ki, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu nie uległa zmia-

nie, tzn. ruch prowadzony jest na każdej jezdni dwoma pasami, 
a pas awaryjny jest wygrodzony jako teren budowy. Taka orga-
nizacja ruchu obowiązywać będzie przez najbliższe tygodnie, do 
pierwszej połowy czerwca.Podczas prowadzonych prac zamknię-

ta zostałą łącznica z Poznania i Lubonia w kierunku Świecka.
Ruch odbywa się według poniższego schematu:

– Cieszymy się, że zgodnie z planem i w bardzo ekspresowym 
tempie zakończyliśmy pierwszy, ważny etap prac na obwod-
nicy. Dwunastogodzinny system pracy niemal 200 osób, przy 
wykorzystaniu blisko 80 maszyn i pojazdów oraz praca w peł-
nym wymiarze w ciągu ostatnich weekendów – doprowadziło 
do ukończenia dobudowy trzeciego pasa ruchu do istniejącej 
niwelety drogi na odcinku długości 6 km. – mówi Zofia Kwiat-
kowska, rzeczniczka prasowa Autostrady Wielkopolskiej SA. – 
Pogoda była dla nas łaskawa, a  to właśnie ona może głównie 
pokrzyżować nasze plany. Z dużym zadowoleniem również ob-
serwujemy, że wprowadzona w minionych tygodniach tymcza-
sowa organizacja ruchu, mimo utrzymującego się potężnego 
natężenia na poziomie 60 tys. pojazdów na dobę, sprawdziła 
się na medal. Nie zanotowaliśmy poważniejszych przestojów, 
a ruch odbywał się w miarę możliwości płynnie. – dodaje.
Autostrada A2 jest głównym międzynarodowym ciągiem komu-
nikacyjnym łączącym wschodnią i  zachodnią Polskę. Obwod-
nicą Poznania przejeżdża dziennie około 65 tysięcy pojazdów, 
co oznacza, że rocznie korzysta z niej blisko 23 mln kierowców. 
Koszt rozbudowy 16 km odcinka obwodnicy wynosi 200 mln zł 
i  jest w  pełni finansowany przez inwestora rozbudowy, Auto-
stradę Wielkopolską SA. Po raz pierwszy prace zmierzające do 
poszerzenia autostrady prowadzone są bez zamknięcia drogi, 
przy zachowaniu dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.
źródło: Autostrada Wielkopolska SA
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Kwiecień w bibliotece
W kwietniu w naszej bibliotece dużo się 
działo! Na początku miesiąca czytelnicy 
tłumnie stawili się na spotkanie z Tanyą 
Valko, autorką bestsellerowej „Arabskiej 
sagi”. Nauczycielka w Szkole Polskiej w Li-
bii, a  następnie wieloletnia asystentka 
Ambasadorów RP potrafi zajmująco pisać 
o  losach kobiet w  orientalnym świecie. 
Pozostawiła nam wpis: „W Mosińskiej Bi-
bliotece Publicznej mam nie tylko liczne 
fanki, ale też fanów panów. Dziękuję, że 
przyszliście i nie wstydzili się wypowiadać 
swoich opinii. Nawet trochę podyskuto-
waliśmy nad treściami zawartymi w  Ko-
ranie . To lubię... Coś się dzieje”. Tydzień 
później nagradzana reportażystka i foto-
grafka, Ilona Wiśniewska, przeniosła nas 
w zimniejsze regiony. Opowieści o miesz-
kańcach i przyrodzie Grenlandii, północ-
nej Norwegii i Spitsbergenu można było 
słuchać godzinami. Do tego przepiękne, 
urzekające fotografie i sympatyczna oso-
ba reporterki. Już wiemy, jak to się dzieje, 
że samotni ludzie z  dalekiej Północy są 
zadziwiająco szczerzy w jej książkach! 
Mosińska biblioteka poszerzyła ofertę 
atrakcji dla najmłodszych. 2 kwietnia 
świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci. Bohaterem tego dnia 
była oczywiście książka tradycyjna oraz 

w  formie teatrzyku kamishibai. Przed 
świętami wielkanocnymi cała sala malu-
chów z pomocą naszych koleżanek z za-
pałem zdobiła pisanki i zajączki, uczestni-
cząc w zajęciach literacko – plastycznych.
Amatorski Teatr bez Kurtyny, działający 
przy MBP i  MOK-u, zaprezentował się 

na Scenie Wspólnej w Poznaniu również 
w kwietniu. Publiczność zobaczyła sztukę 
"Wszyscy jesteśmy podejrzani", która już 
kilkakrotnie była wystawiana w Mosinie. 
Aktorzy wystąpili w ramach nagrody zdo-
bytej na Festiwalu Melpomena 2018.
 Zofia Staniszewska

fot. Josip POSAVEC_ Teatr bez Kurtyny
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AUDYCJE

Audycja z Maksymilianem Wiśniewskim
Gościem kolejnej audycji w Radio MPL  był Maksymilian Wiśniew-
ski, mistrz Polski i wielokrotny mistrz Europy w brazylijskim ju-jit-
su, prezes i główny trener w klubie INVICTUS BJJ.
Dobrze znany mieszkańcom naszego regionu Max opowiada 
o swoim życiu (trenera i zawodnika),o swoich podopiecznych, ich 
sukcesach i planach związanych z rozwojem klubu.
Audycję można odsłuchać na stronie: https://www.gazeta-mosi-
na.pl/2019/audycja-z-maksymilianem-wisniewskim/

Radiowe jam session
Wraz z kilkoma uczestnikami Ogólnopolskich Dni Artystycznych 
z Gitarą w Mosinie, urządziliśmy małe radiowe jam session. Adam 
Szymczak i Piotr Selke przyjęli nasze zaproszenie do studia Radia 
MPL i opowiedzieli nam o swojej pasji, którą jest muzyka i wraże-
niach, które towarzyszą im podczas trwającego ciągle festiwalu. 
Jak opowiedzieli nam nasi goście, jam session to wspólne granie 
w przerwie lub po koncercie, często przybierające formę impro-
wizacji. Zagrać i zaśpiewać może wtedy każdy. Podobnie jest chy-
ba w naszym radiu. Zapraszamy do posłuchania kolejnej impro-
wizacji, tym razem przy udziale Wspaniałych ludzi z gitarami.

Dyskusja w sprawie ujęcia wody
Bardzo ważnego zagadnienia, związanego z  funkcjonowaniem 
naszej gminy, podjęli się radni Rady Miejskiej w Mosinie. Drugie-
go kwietnia została zaplanowana debata panelowa na temat uję-
cia wody w Krajkowie. Na debatę zaproszono między innymi prof. 
Jana Przybyłka i prof. Józefa Górskiego, Jacka Jaśkowiaka Prezy-
denta Poznania, Dyrektora GW Wody Polskie, Prezesa Aquanetu 
czy Burmistrza Gminy Mosina. 
Transmisję wideo z debaty, przeprwoadzoną przez zespół Radia 
MPL będzie można obejrzeć za pośrednictwem  kanału Youtube 
Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. 

Taklamakan w rytmie tanga – Andrzej Trzeciak gościem Ra-
dia MPL
Wiedzieliście drodzy słuchacze, że misję krzewienia kultury moż-
na realizować za pomocą objazdowego domu kultury urządzone-
go w taksówce? Od Andrzeja Trzeciaka, gościa naszej kolejnej au-
dycji dowiedzieliśmy się, że można. Po epizodzie z objazdowym 
domem kultury zamienił go na stacjonarny, zostając kolejny raz 
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, tym razem w Komorni-
kach. Z wykształcenia muzyk, wiolonczelista, miłośnik twórczości 
Astora Piazzoli, które utwory grywa wraz z pozostałymi członkami 
zespołu Trio Taklamakan. To kolejna audycja, która została ubo-
gacona muzycznie. Dzięki życzliwości naszego gościa mogliśmy 
posłuchać utworu Libertango w wykonaniu Trio Taklamakan.

Zapraszamy do przesłuchania najnowszych audycji radiowych na 
stronie 

www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/
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Kasztan, nie tylko na jesienne pamperki
Nadszedł maj, natura zachwyca nas świeżą, soczystą zielenią 
i pięknymi, pachnącymi kwiatami. Maj to czas kiedy kwitną kasz-
tanowce, które większości z nas kojarzą się z dojrzałymi owocami, 
z których jesienią robimy pamperki. Ale kasztanowiec to nie tylko 
brązowe lśniące kulki, kasztanowiec to roślina lecznicza. Ponie-
waż nie wszyscy o tym wiedzą, niniejszy ziołowy odcinek poświę-
cam temu wartościowemu drzewu. A zatem od początku...
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum), zwany 
również kasztanem białym, dzikim oraz pospolitym, to drzewo 
które każdy z nas zna i każdy wie jak wygląda. Dlatego niepo-
trzebne są wskazówki dotyczące występowania i wyglądu.
Surowcem leczniczym są kwiaty, kora i niedojrzałe owoce. Kwia-
ty zbieramy w maju, w pełni kwitnienia (ale kwiaty nie powin-
ny się osypywać) ścinając sekatorem całe kwiatostany, następ-
nie obrywamy kwiatki z  łodygi, rozkładamy cienką warstwą 
w chłodnym, zacienionym i przewiewnym miejscu do wysusze-
nia. Korę natomiast zbieramy wiosną, nacinając młode, gładkie 
i  zdrowe gałązki. Zebrana kora nie powinna zawierać przyle-
gającej do niej części drewnianej. Pamiętajmy by zbierać korę 
tylko z gałęzi usuniętych przy wycince, by nie niszczyć drzewa. 
Młode, niedojrzałe owoce zbieramy w lipcu.
Surowiec zielarski zawiera saponiny triterpenowe, a  oprócz 
tego kwiaty zawierają kumaryny, flawonoidy, fenolokwasy, 
garbniki, leukocyjanidy, adenozynę, gwaninę i  adeninę. Na-
tomiast kora zawiera eskuletynę, skopoletynę, eskulinę, fla-
wonoidy i garbniki, a niedojrzałe owoce zawierają flawonoidy, 
garbniki katechinowe, cukry, skrobię, sterole, związki mineral-
ne oraz karotenoidy.
Działanie kasztanowca, jak większości roślin leczniczych, jest 
wszechstronne. Wyciągi działają uszczelniająco na ścianki na-
czyń włosowatych, przeciwdziałają stanom zapalnym i  zasto-
jom żylnym, poprawiają przepływ krwi, krążenie obwodowe 
i  ukrwienie narządów oraz skóry, a  także przeciwdziałają po-
wstawaniu zakrzepów. Związki zawarte w  surowcu mają dzia-
łanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, ściągające, rozkurczo-
we. Kasztanowiec stosujemy w  następujących schorzeniach: 
hemoroidy, żylaki, zastoje żylne, zakrzepowe zapalenie żył, mro-
wienie i  bóle nóg, bóle stawów, krzyża, ramion, kurcze w  łyd-
kach, stany zapalne wątroby, obrzęki płuc, krwiaki, zapalenie 
ścięgien, owrzodzenia żylakowe nóg, żylaki odbytu. Zewnętrz-
nie kasztanowiec stosujemy w  postaci okładów w  przypadku 
oparzeń, odmrożeń, swędzących wysypek i reumatyzmie.
I  tak oto dotarliśmy do części z  przepisami na wykorzystanie 
kasztanowca. 
Odwar z kwiatów kasztanowca 
Łyżkę suszonych kwiatów zalewamy 1,5 szklanki letniej wody, 
gotujemy na małym ogniu przez 5 minut, odstawiamy do na-
ciągnięcia na 10 minut i odcedzamy. Stosujemy 3 razy dziennie 
po pół szklanki po posiłku w przypadku zapalenia żył, żylaków 
i obrzęków pourazowych. Zewnętrznie napar używamy do okła-
dów w chorobach reumatycznych i artretycznych oraz na kon-
tuzjowane miejsca.
Napar z kwiatów kasztanowca 
Łyżkę suszonych kwiatów zalewamy szklanką wrzątku i odsta-
wiamy do naciągnięcia na 10-15 minut, następnie odcedzamy. 
Stosujemy 3 razy dziennie po pół szklanki w przypadku żylaków, 
zakrzepowego zapalenia żył, hemoroidów. Napar wzmacnia na-
czynia krwionośne, łagodzi dolegliwości reumatyczne i nerwo-
bóle, pomaga na kaszel oraz biegunkę.

Nalewka z kwiatów kasztanowca nr 1
100 gram świeżych, wyskubanych kwiatów wkładamy do słoja 
i  zalewamy litrem wódki 40%, odstawiamy w  ciemne miejsce 
na 7 dni, codziennie wstrząsając słojem. Po tym czasie nalewkę 
przecedzamy, dobrze odciskając kwiaty. Do powstałej nalewki 
dodajemy 2 szklanki przegotowanej wody. Miksturę przelewa-
my do ciemnych butelek i przechowujemy w lodówce. Przyjmu-

jemy 3 razy dziennie po 2-4 ml nalewki w  przypadku nieżytu 
przewodu pokarmowego, a także w leczeniu hemoroidów oraz 
żylaków. Zewnętrznie nalewkę można stosować do pędzlowa-
nia odmrożeń, oparzeń oraz swędzących wysypek.
Nalewka z kasztanowca nr 2
Oskubujemy z kwiatów 5-7 gałązek, wkładamy do słoja i zale-
wamy 0,5l wódki 45%, odstawiamy w ciemne miejsce na 6 ty-
godnie, wstrząsamy słojem codziennie lub co drugi dzień. Po 
tym czasie odcedzamy nalewkę i  przelewamy do ciemnych 
butelek. Stosujemy do nacierania bolących stawów w  choro-
bach reumatycznych, natomiast wewnętrznie w  zaburzeniach 
ukrwienia kończyn (mrowienie, osłabienie, cierpnięcie, obrzęk), 
w  żylakach, dolegliwościach żołądkowo-jelitowych, reumaty-
zmie i dnie moczanowej. Wewnętrznie przyjmujemy po 5 kropli 
3 razy dziennie przed posiłkiem.
Wyciąg z kwiatów kasztanowca do kąpieli
Dwie pełne garście kwiatów wsadzamy do garnka, zalewamy 
6 szklankami zimnej wody, odstawiamy na 12 godzin. Po tym 
czasie podgrzewamy, ale nie doprowadzamy do wrzenia. Ciepły 
płyn wlewamy do wanny z ciepłą wodą (woda nie może być go-
rąca). Kąpiele stosowane co tydzień likwidują obrzęki, cellulitis, 
a także wzmacniają naczynia krwionośne. Pamiętajmy by kąpiel 
nie trwała dłużej niż 30 minut. 
Odwar z kory kasztanowca
Łyżkę rozdrobnionej kory zalewamy 2 szklankami letniej wody, na-
stępnie ogrzewamy, doprowadzając do wrzenia i gotujemy przez 
10 minut. Odstawiamy na 15 minut do naciągnięcia, przecedzamy 
i pijemy 3 razy dziennie po szklance przed jedzeniem. Odwar sto-
sujemy w biegunce, nieżytach przewodu pokarmowego, hemoro-
idach, pękających żyłach oraz owrzodzeniu jelita grubego.
I  tak dotarliśmy do końca artykułu. Mam nadzieję, że wielu 
z Państwa zacznie postrzegać to drzewo nie tylko jako materiał 
„pamperkowy”. Zachęcam Państwa do zbierania kwiatów kasz-
tanowca, ponieważ w przeciwieństwie do innych roślin jest to 
prosta i nieskomplikowana czynność, a efekty stosowania kasz-
tanowca są niezaprzeczalne. 
 Pozdrawiam majowo
 Willma

Kącik zielarski
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Darmowe kursy komputerowe w Mosinie
W ramach Akademii III wieku, w Mosinie, Nowinkach i Świątni-
kach odbywać się będą kursy komputerowe. Są one skierowane 
dla wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 25 rok życia. 
W  trakcie przeprowadzonych zajęć warsztatowych, uczestnicy 
pogłębiać będą swoją wiedzą z zakresu podstaw obsługi kom-
putera, a także szeregu zagadnień, związanych z poszczególny-
mi tematami z danego modułu. Aktualnie prowadzone są zapisy 
na kursy takie jak: 
- Działam w mediach społecznościowych
- Kultura w sieci
- Mój biznes w sieci
- Rodzic w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci.
Jeśli chcesz pogłębić lub utrwalić swoją wiedzę z zakresu obsłu-
gi komputera, to wydarzenie dla Ciebie! Szczegółowe informa-
cje i zapisy na szkolenia: 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel.: 61 8 192 746, gci@
mosina.pl.
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w  Świątnikach, 
tel.: 618 138 063 (czynny w godz.: 16.30-20.30), iceo66@wp.pl
Centrum Kształcenia w  Nowinkach, tel.: 530 494 147 (czynny 
w godz.: 15.00-19.00) ck.nowinki@wp.pl

Rodzaje szkoleń:
Rodzic w Internecie. 
Szkolenie  adresowane do rodziców i opiekunów dzieci, którzy 
chcą pełnić rolę przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego, 
uważnego i  mądrego korzystania z  sieci. Uczestnicy poznają 
źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści 
dostępnych w  bibliotekach i  muzeach cyfrowych oraz nauczą 
się,   jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w  sieci i  reagować 
na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się jak korzystać 
z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich jak zło-
żenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, 
a także korzystania z usług związanych ze zdrowiem.
Mój biznes w sieci.
Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby Inter-
netu, aby podnieść skuteczność działania w  ramach poszcze-
gólnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopa-
trzenie, finanse itp.). W  szczególności pozna dedykowane dla 
biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto pod-
niesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w  zakresie 
korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, które umożliwią 
im samodzielne rozwijanie działalności firmy online.
Moje finanse i transakcje w sieci.
Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla 
osób chcących nauczyć się skutecznie załatwiać swoje sprawy 
biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. 
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wy-
korzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać 
płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić po-
datki oraz nauczy się, jak korzystać z  podstawowych usług 
e-administracji, m.in. wnioskując o  zaświadczenia, czy też wy-
stępując o  dowód osobisty – wszystko w  sposób elektronicz-
ny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi 
uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania 
z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie.
Działam w mediach społecznościowych.
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone 
jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z por-

tali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. 
Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające 
na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościo-
wych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać zna-
jomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształ-
tować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością 
oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto 
nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wy-
korzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
Tworzę własną stronę internetową (blog).
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przezna-
czone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i  prowa-
dzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia 
zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć 
swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać 
do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) 
zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszech-
niać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego 
oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki 
internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy 
dopełnić w związku z prowadzeniem strony internetowej.
Rolnik w sieci
Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest dla rolników chcą-
cych nauczyć się m.in. wypełniać przez Internet wnioski o do-
tacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe. 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w  Internecie można 
znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich 
bezpiecznie korzystać, a  także jak regulować swoje rachun-
ki bez konieczności odwiedzania placówki banku lub urzędu. 
W  ramach nauki pozyskiwania informacji z  sieci uczestnicy 
szkolenia zapoznają się z  najpopularniejszymi portalami rol-
niczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygo-
dnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami 
wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) 
oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropo-
goda.pl). Ponadto nauczą się, jak korzystać z  podstawowych 
usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu 
zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług 
online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług 
online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług 
ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/
GIJHARS – docelowo PIBŻ.
Kultura w sieci.
Szkolenie „Kultura w  sieci” przeznaczone jest dla osób, któ-
re chcą dowiedzieć się, jak i  gdzie w  Internecie bezpiecznie 
szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń 
i  innych treści dostępnych z  legalnych źródeł oraz jak wyko-
rzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. 
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z  ogólnodostępnymi por-
talami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – 
Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina, cyfrowe zbiory MNW i  in.). Poznają podstawy prawa 
autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobę-
dą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym 
korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia po-
nadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, 
miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdują-
cych się w Internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.
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Niebezpieczna nawierzchnia

Pożar samochodu ze skutkiem śmiertelnym

Mieszkańcy ulicy Jasnej w Mosinie zwrócili uwagę na nietypowy 
sposób modernizacji drogi osiedlowej. Na ulicy tej zamiast drob-
nego gresu zostały położone kamienie, z ostro zakończonymi 
krawędziami. Czy tak będzie teraz wyglądać nowoczesna moder-
nizacja dróg w Mosinie?
– Wszyscy to omijają, żeby nie najeżdżać tego, więc nie rozumiem do 
czego to ma służyć – powiedział Czytelnik GMP, który poinformo-
wał redakcję o problemie.
W sprawie drogi zainterweniował już Radny Rady Miejskiej w Mo-
sinie, Andrzej Raźny:
- Na ulicy Jasnej pojawiły się góry kamienia. Okazało się, że kamie-
niem tym wyłożono część ul. Jasnej. Tak duże kamloty wzbudziły 
zainteresowanie i co tu wiele mówić wzburzenie kierowców obawia-
jących się o opony i samochody. A przecież najechanie bokiem opo-
ny może spowodować wyrzut takiego kamienia w bok. Ulicą Jasną 
chodzi wielu przechodniów. O nieszczęście nietrudno. Pokazałem 
zdjęcia Pani Pawlickiej kierowniczce referatu mienia komunalnego. 
Była zdziwiona wielkością kamieni – to miał być drobny gres. Obie-
cała, że sprawdzi co się stało. – poinformował Andrzej Raźny.
Problem tej niebezpiecznej nawierzchni niepokoi mieszkańców 
Mosiny:
– Kamienie leżały już od ponad tygodnia na ulicy Jasnej… zero kon-
troli czy owy produkt jest dobry… lepiej zlecić pracę zapłacić i mieć 
w poważaniu co dalej będzie A wystarczyła dwu minutowa kontrola 
czy wykonawca spełnia warunki wykonywanej pracy… I proponuję 
zobaczyć również jakie piękne są krawężniki po wykonanej robocie 
– bulwersuje się mieszkaniec Mosiny.
O szczegóły tej sprawy zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosinie. Jak 
tylko otrzymamy oficjalną odpowiedź, poinformujemy Państwa 
na naszych łamach.

13 kwietnia w godzinach porannych strażacy zostali wezwani do 
pożaru samochodu przy ulicy Chełmońskiego w Mosinie. Nieste-
ty okazało się, że w pojeździe znajdowały się zwłoki człowieka.
Podczas gaszenia pojazdu, strażacy zauważyli w pojeździe zwło-
ki mężczyzny.
– Na miejsce skierowane zostały nasze dwa zastępy straży pożarnej. 
Gdy strażacy dojechali pod wskazany adres, ogniem objęty był cały 
samochód. Po ugaszeniu auta wewnątrz ujawnione zostały zwło-
ki mężczyzny. Szczegóły tragicznego zdarzenia wyjaśniane będą 
przez policjantów – powiedział dyżurny poznańskich strażaków.
Wcześniej tego samego dnia, przed godziną 4 rano, doszło 
również do innego pożaru. Palił się pojazd na ulicy Nadwar-
ciańskiej w Puszczykowie. W tym przypadku na szczęście niko-
go nie było w środku.
– Dnia 13.04.2019 przed godziną 4:00 SKKM w  Poznaniu zadyspo-

nował nas do pożaru. Na miejscu okazało się że płonie samochód 
osobowy. Działania trwały około godziny. – poinformowali strażacy 
z OSP Puszczykowo.

Dla seniorów
Gminne Centrum Informacji w Mosinie i Mosiński Ośrodek Kul-
tury zapraszają SENIORÓW na bezpłatne spotkania i warsztaty:
- 8 maja br. - godz. 16.00 - Testamenty, dziedziczenia i inne 

sprawy spadkowe - pogadanka z przedstawicielem fundacji 
Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń. 

- 22 maja br. - godz. 16.00 - SENIORZE KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM 
- Metoda na wnuczka i inne zagrożenia czyhające na starsze 

osoby – pogadanka z funkcjonariuszem policji.
- 19 czerwca br. - godz. 16.00 - PIERWSZA POMOC W PRAKTY-

CE. Miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, (sala 
kolumnowa)

Szczegóły I zapisy: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 
61 8192 746, gci@mosina.pl
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„Beefore” to nie restauracja i nie bistro, 
to lokal z ambicjami. Od ponad roku na 
mosińskim rynku serwujemy burgery, 
steki, sałatki oraz wspaniałe desery, ale 
od początku... W poszukiwaniu nowych, 
kulinarnych wyzwań i doświadczeń oraz 
własnego przedsiębiorstwa w  małym 
lokalu powstaje kuchnia europejska. Po 
dwóch miesiącach intensywnych, wła-
snoręcznych prac otwieramy „Beefore”. 
Ciepłe przyjęcie przez sąsiadów, powi-
talny toast, mnóstwo niesamowitych 
rozmów i pozytywnych emocji pozwoli-
ło poczuć wyjątkową atmosferę mosiń-
skiej społeczności.
Nasze dania serwujemy ze smakiem 
i  pasją. Chcemy, aby każdy gość do-
stał to co najlepsze, dobre jedzenie 
dla wszystkich, a  nie dla wybranych. 
Wszystko podajemy z  najświeższych 
produktów. Burgery są naszą podsta-
wą. Z krewetkami, z sosem serowym, na 
ostro, wegetariański to tylko wybrane 
smaki, których można skosztować. Na 
śniadanie jajecznica z  szynką, frankfur-
terki lub bajgiel z  łososiem czy bocz-
kiem. W  menu znajdziecie szeroki wy-
bór włoskich win, latem orzeźwiające 
lemoniady, a zimą rozgrzewające herba-
ty z owocami. „Sweet Beefore” to kolejny 
punkt w  planie rozwoju. Stworzyliśmy 
szeroką ofertę ciast i  tortów okoliczno-
ściowych. Deser z  kawą w  lokalu, jak 
również zamówienie naszego wypieku 
na wynos zadowoli każde podniebie-
nie. Po wielu sukcesach i  potknięciach, 
otwarciu drugiej sali przyszedł czas na 
nasze najmłodsze dziecko „Orqazm”, 
czyli pizza oparta na włoskich składni-
kach – ser burrata czy nduja piccante 
to tylko niektóre komponenty, których 
można skosztować na cienkim cieście.
Organizujemy przyjęcia urodzinowe 
i  integracyjne, spotkania biznesowe 
oraz rodzinne. Do każdego rodzaju 
wieczoru sporządzimy odpowiednie 
menu. Już niedługo planujemy kolejną 
edycję „Salsy w  Beefore”. Zapewniamy 
wspaniałą zabawę, wykwalifikowanych 
instruktorów oraz całkowicie bezpłat-
ny udział. Oprócz tańca latyno - ame-
rykańskiego organizujemy wieczory 
z  muzyką na żywo, walentynki, dzień 
kobiet i inne imprezy tematyczne. Jeste-
śmy otwarci na współpracę. Wspieramy 
schronisko dla zwierząt w Gaju, a także 
lokalne wydarzenia takie jak WOŚP czy 
ProjectRap.
Ogródek w „Beefore” & „Orqazm” to naj-
ważniejsze miejsce letnich wieczorów. 

Beefore & Orqazm Twoje miejsce spotkań!
artykuł sponsorowany
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Podczas oficjalnego otwarcia ogródka 
mogliśmy bawić się wspólnie przy mu-
zyce dzięki współpracy z  DJ Polska – 
Oprawa Muzyczna oraz DJ RUN. O  feno-
menalne napoje zadbała Daga, zawsze 
uśmiechnięta i  pełna optymizmu bar-
manka. Uczestniczka Campari Academy, 
która prowadzi stronę „Z pamiętnika bar-
mana”.
Wyjątkowy klimat naszego wnętrza, któ-
ry tworzy bujna roślinność, muzyka oraz 
ludzie pozwoli Wam zrelaksować się 
i  odpocząć od codziennego zgiełku. Za-
praszamy na plac 20 października 21 co-
dziennie od godziny 11:00.

Dlaczego dietę powinniśmy rozpocząć
od dobrego nawodnienia?

Zastanawiasz się, dlaczego swoją die-
tę i  przygodę ze zdrowym stylem życia 
powinniśmy rozpocząć w  pierwszej ko-
lejności od zadbania o dobre nawodnie-
nie? A może chcesz, poczuć się lepiej we 
własnej skórze, pozbyć się nadprogra-
mowych kilogramów, a przy tym cieszyć 
się dobrym samopoczuciem i doskonałą 
kondycją? Jeśli przynajmniej na jedno 
z  postawionych pytań odpowiedziałeś 
twierdząco, nie pozostaje nam nic inne-
go, jak zaprosić  Cię do lektury naszego 
premierowego artykułu, dotyczącego 
odpowiedniego nawodnienia. 
O  dobrym nawodnieniu i  jego cenie 
słów kilka…
Zasady zdrowego stylu życia są nam 
wpajane już od najmłodszych lat. Nieste-
ty, mało kto docenia w  całym tym pro-
cesie rolę odpowiedniego nawodnienia. 
Jak wynika z  przeprowadzonych badań, 
bardzo często borykamy się  z  mylnym 
poczuciem głodu tylko dlatego, że... je-
steśmy bardzo spragnieni! 
Jeśli zatem odczuwasz chęć podjadania 
między posiłkami albo tuż po ich zakoń-
czeniu upewnij się, czy dostarczasz odpo-
wiednią ilość wody i pozostałych płynów 
do swojego organizmu. W  dodatku, na-
szym narodowym problemem jest samo 
odwodnienie! Większość  osób nie zdaje 
sobie sprawy z  tego, że towarzyszące 
naszej codzienności rozdrażnienie, prze-
suszenie skóry, popękane usta, czy bóle 
głowy bardzo często można rozwiązać 

wyłącznie przez dostarczenie do swoje-
go organizmu odpowiedniej ilości wody 
w ciągu dnia. 
No dobrze, w takim razie, ile tak właści-
wie powinniśmy pić? 
Nie ma jednej precyzyjnej wartości, któ-
ra mogłaby odpowiedzieć na tak często 
zadawane pytanie. Niemniej jednak, jeśli 
czujemy się  spragnieni, to powinniśmy 
odbierać ten sygnał za pierwszy symp-
tom braku odpowiedniej ilości wody. 
Musimy brać pod uwagę fakt poziomu 
naszej aktywności w  ciągu dnia, spoży-
tych kalorii, płci, wieku i temperatury pa-
nującej na zewnątrz. Rekomendowaną, 
uśrednioną ilością pozostaje około 1,5 
litra do 2 litrów dziennie. Dużo, czy mało? 
To kwestia również bardzo indywidualna, 
jednak niezdrowe będzie schodzenie po-
niżej tej minimalnej ilości w ciągu doby. 
Pod uwagę bierzemy nie tylko czystą 
wodę, ale również płyny które dostar-
czamy wraz z  pożywieniem, herbatę czy 
kawę. Odpowiednia ilość kofeiny w ciągu 
dnia nas nie odwadnia! Co innego jeśli no-
torycznie z  nią przesadzamy. Jeśli jednak 
jesteśmy w stanie zachować umiar w  ilo-
ści wypitych kaw i  herbat - na zdrowie! 
Ogromną dawkę wody mają w sobie rów-
nież zupy warzywne, warzywa i owoce. 
Jak nauczyć się pić systematycznie 
wodę? 
Wiele osób ma ogromny problem z  sys-
tematycznym piciem wody. Jeśli chcesz, 
aby ta podstawowa czynność weszła 

Ci w  krew, możesz zastosować jed-
ną z wskazówek! 
1. Nalej wodę do szklanki, dodaj do niej 

odrobinę  cytryny, świeżych owoców 
lub mięty.

2. Miej zawsze pod ręką butelkę wody, 
bez względu na to, ile czasu będziesz 
poza domem.

3. Zaopatrz się w butelkę wielokrotnego 
użytku. 

4. Pobierz aplikację na telefon, która 
przypomni Ci o szklance wody. 

5. Postaw sobie dzienny cel ilości spoży-
tej wody i zrób wszystko, aby go zreali-
zować.

Pamiętajmy, że nawet jeśli nie zamierzasz 
zatroszczyć się o  swoje zdrowie (choć 
nawyk picia odpowiedniej ilości wody 
to świetny pomysł dla każdej osoby, bez 
względu na wiek i postanowienia) więk-
szość zachodzących procesów w Twoim 
organizmie potrzebuje wodnego środo-
wiska! W dodatku poszczególne narządy 
takie jak mózg, czy nerki składają się na-
wet do 80 procent właśnie z wody! 

artykuł sponsorowany
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XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019
Za nami XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019! Mnóstwo 
emocji, pozytywnej energii i taaaańca! Do Mosiny zjechały się 
zespoły z całej Wielkopolski i nie tylko.
31 marca 2019 roku był wyjątkowym dniem dla wszystkich mi-
łośników tańca. Już po raz szesnasty odbył się w Mosinie Turniej 
Formacji Tanecznych – impreza pełna muzyki, tańca, energii i 
barw. Tym razem tancerze wystąpili w nowej hali widowiskowo-
sportowej, co spowodowało że w wydarzeniu mogło uczestni-
czyć dużo szersze grono odbiorców niż w latach ubiegłych. 
„Dziękujemy, że w tym dniu byliście z nami i pokazaliście, że to 
co ważne idzie z głębi serca. Wasze zaangażowanie, determina-
cja, godziny ćwiczeń zaowocowały wystąpieniami na wysokim 
poziomie. Jury miało nie lada wyzwanie. Kilka miesięcy przygo-
towań, wysiłku nie poszły na marne. Podczas tego turnieju stwo-
rzyliście niezwykła taneczną atmosferę, a halę widowiskowo-
sportową w Mosinie zmieniliście w prawdziwy parkiet taneczny.”
W Mosinie zatańczyły 94 zespoły i ponad 1200 uczestników. Tego 
dnia na hali pojawiło się ponad 3000 osób. Jury: Abby Aouragh, 
Paulina Trzewikowska-Knieć, Małgorzata Makowska oraz Milena 
Chwiłka mieli miało trudne zadanie. Poziom zawodników był 
niezwykle  wyrównany. 
Mosińskie zespoły również znalazły się na podium! Ogromny 
sukces zespołu Aktiv z Mosiny, który w najmłodszej kategorii 
zdobył wyróżnienie, a w kat. powyżej 15 lat zajął drugie miejsce. 
Dziewczyny oraz ich trenerka spisały się znakomicie. 
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Dołącz do Zielonka Challenge 2019!
Sport Challenge Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej 
przygotowała dla wszystkich miłośników sportu wyjątkowe wy-
darzenie! Mowa o zaplanowanych na sobotę, 15 czerwca 2019 
roku biegach, na dystansach ściśle zbliżonych do półmaratonu i 
maratonu, a także ultramaratonu. 
Teren przeprowadzenia zawodów do śródleśne drogi, dukty, 
ścieżki, a także wąwozy wokół malowniczych rezerwatów przy-
rody oraz jezior samej Puszczy Zielonki.
Rozpoczęcie imprezy odbędzie się  w Parku Krajobrazowym 
Puszcza Zielonka w sobotę, 15 czerwca o godzinie 8.00. To rów-
nież moment startu dla uczestników, startujących na dystansie 

100+ oraz marszu Nordic Walking na trasach 21+, 42+, 75+ o go-
dzinie 7.00. 
Centrum Zawodów ZIELONKA CHALLENGE 15 czerwca 2019 
roku mieścić się będzie zaledwie 15 kilometrów od centrum Po-
znania w Owińskach, nieopodal ul. Plażowej 1 przy Traperskiej 
Osadzie od strony zbiorników wodnych. Zapisy on-line możliwe 
będą na stronie http://www.zielonkachallenge.pl. Warto wie-
dzieć, że zapisy dodatkowo są możliwe bezpośrednio z fanpage 
https://www.facebook.com/ZielonkaChallenge pod przyciskiem 
"Zarejestruj się".
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Wiosenne Biegi Przełajowe
i inauguracja Dni Olimpijczyka

Olimpiada w Daszewicach

Każdego roku setki uczniów z całej Wielkopolski przyjeżdża na 
hipodrom w Racocie, by wziąć udział nie tylko w rywalizacji 
biegowej, ale przede wszystkim w dobrej zabawie sportowej. 
Tegoroczne Biegi Przełajowe odbyły się 6 kwietnia br. i wpisały 
się w obchody stulecia Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Podczas 
imprezy sprzedawane były losy, z których dochód przeznaczany 
jest na charytatywny cel - zbiórka funduszy na leczenie sołtysa 
Racotu, który zapadł na chorobę nowotworową oraz tradycyj-
nie na Dominika Leciejewskiego, który jest pod opieką Klubu od 
wielu lat. 
Jak co roku, przed biegami zapalono olimpijski znicz, a dokonał 
tego Marian Sypniewski, dwukrotny medalista olimpijski i mistrz 
świata w szermierce. Na starcie pojawiło się niemal 500 młodych 
biegaczy, rywalizujących na różnych dystansach, w zależności 
od wieku. Odbył się także bieg “open” dla uczczenia stu lat ist-
nienia w Polsce ruchu olimpijskiego. Mogli w nim wziąć udział 
wszyscy chętni.
Gośćmi imprezy byli między innymi: olimpijczycy – Marian Syp-
niewski i Mariusz Kubiak - Henryk Urbaś – rzecznik prasowy 
PKol-u - Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego - Przemysław Korbik – z-ca burmistrza 
Kościana - Mirosław Duda – z-ca wójta gminy Kościan. Pomocy 
finansowej w organizacji Biegów udzielił: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Kościa-
nie oraz Gmina Kościan. 
Wśród uczestników rozlosowano 4 rowery - z czego jeden trafił 
do ucznia naszej szkoły SP2 Puszczykowo. Zwycięzcy poszcze-
gólnych biegów otrzymali dyplomy i nagrody w postaci sprzętu 
sportowego. Jesteśmy dumni jako Szkoła i Klub Olimpijczyka, że 
krzewiona przez nas idea Olimpijska z roku na rok zrzesza coraz 
więcej uczniów i rodziców. 
Izabela Szubert SP2 Puszczykowo Klub Olimpijczyka Puszczykowo

Uczniowie klas 1-3 zajęli drugie miejsce w  półfinałach Międzysz-
kolnej Olimpiady Sportowej klas 1-3, która odbyła się 4 kwietnia 
br. w  Daszewicach. Jak zawsze imprezie towarzyszyła wspaniała 
atmosfera, sportowa rywalizacja i zasady fairplay. Dziękujemy orga-
nizatorom za możliwość uczestnictwa oraz niezapomniane emocje.
Izabela Szubert SP2 Puszczykowo Klub Olimpijczyka Puszczykowo
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Skąd brać pieniądze,
czyli o finansowej edukacji dla kobiet

Któż z nas nie borykał się choćby raz w życiu z problemami fi-
nansowymi? Ilu z nas marzy o finansowej niezależności, realizo-
waniu swoich marzeń, podróżach, pasji, zakupie nowego auta 
czy mieszkania? A wśród nas, kobiet? Ile razy dwoimy się i tro-
imy, by połatać domowy budżet, a  i  tak ciągle dziwimy się, że 
pieniądze nie wiadomo jak - po prostu znikają? "Na co ja tyle 
wydałam? Cały miesiąc pracuję i gdzie są te pieniądze?" - pyta-
my rejestrując ze zdziwieniem spore ubytki w portfelu.
Tymczasem rzeczywistość nie musi wyglądać tak pesymistycznie. 
Możemy nauczyć się gospodarowania pieniędzmi w  taki spo-
sób, by prowadzić satysfakcjonujące nas życie, realizować siebie 
i swoje cele, a w dodatku gromadzić jeszcze oszczędności na przy-
szłość. Po to właśnie powstała organizacja Kobieta i Pieniądze. 
Pomysłodawczynią i założycielką jest Dominika Nawrocka, kobie-
ta, która o pieniądzach może mówić bez końca i to w sposób pro-
sty, przekonujący i sprawiający, że chce się działać :) Jest autorką 
dwóch książek na temat edukacji finansowej dla kobiet i aktywnie 
działa na tym polu organizując spotkania, seminaria, warsztaty. 
W 2017 roku powstały Kluby Kobieta i Pieniądze, których celem 
jest propagowanie wiedzy finansowej wśród kobiet poprzez co-
miesięczne spotkania merytoryczne w całej Polsce. Kluby zrzesza-
ją kobiety, które chcą być niezależne i wolne finansowo. Spotykają 
się, wymieniają doświadczeniami, budując społeczność kobiet 
niezależnych. Jeden z takich klubów działa także w Mosinie.
Spotkania odbywają się co miesiąc (jest ich dwanaście), na 
każdym omawiane jest zagadnienie związane z finansami oso-

bistymi, a  tematyka skupia się na różnych obszarach naszego 
życia ściśle związanych z pieniędzmi. Wszystkie prowadzone są 
w  formie warsztatowej, oprócz części teoretycznej jest miejsce 
na ćwiczenia, omawianie przykładów czy dzielenie się własny-
mi doświadczeniami - co jest niezwykle cenne i wzbogacające. 
Dołączyć można w  dowolnym momencie, a  tematyka spotkań 
wygląda następująco: 
1. Co masz w portfelu, czyli jak wygląda twoja aktualna kondycja 
finansowa?
2. Marzenia a pieniądze, czyli ile kosztuje realizacja marzeń?
3. Budżet domowy, jak nim skutecznie zarządzać?
4. Finanse w  związku, jak wypracować wspólną politykę finan-
sową?
5. Wychodzimy z długów, czyli jak szybko wyjść na prostą?
6. Dodatkowe przychody, czyli jak dorobić do pensji?
7. Dzieci i pieniądze, jak rozpocząć edukację finansową dzieci?
8. Aktywa i pasywa, jak mądrze budować swój majątek?
9. Mądra gospodyni, czyli jak mądrze kontrolować wydatki?
10. Dokumenty bezpieczeństwa, jakie to dokumenty i jak o nie 
zadbać?
11. Wstęp do inwestowania, czyli jak zacząć swoją przygodę z in-
westowaniem?
12. Inwestowanie w  nieruchomości, czyli jak posiąść swoją 
pierwszą nieruchomość?

Oprócz comiesięcznych spotkań cyklicznie odbywają się cało-
dzienne szkolenia, warsztaty, seminaria. Zaczyna się od pod-
stawowych rzeczy, by stopniowo skupiać się budowaniu swojej 
wolności finansowej. Jeśli zatem, drogie Panie, chciałybyście do-
wiedzieć się więcej o tym, jak gospodarować własnymi finansa-
mi - przyjdźcie na najbliższe spotkanie klubu Kobieta i Pieniądze 
w Mosinie. Odbędzie się ono już 8 maja br. o godz. 18:00 w Gra-
natowa Cafe Club, a poprowadzi je ambasadorka Kobiety i Pie-
niądze, Małgorzata Owczarzak. Serdecznie zapraszamy - przeko-
najcie się, jak wiele potraficie i zobaczcie, że stać Was na jeszcze 
więcej! (M.M.) 



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
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

795-44-86-33 biuro@kamienie-mosina.pl 53256547

Kamienie Mosina
ul. Leszczyńska 99a
62-050 Mosina

Piękna i trwała ozdoba
każdego ogrodu i otoczenia domu

- STOLARZA, POMOCNIKÓW STOLARZA
- OPERATORA PIŁY PANELOWEJ I FORMATOWEJ
- OPERATORA OKLEINIARKI
- MONTAŻYSTA STOISK TARGOWYCH
- ELEKTRYKÓW
- KIEROWCÓW KAT C
- MAGAZYNIERÓW
- OPERATOR FREZARKI CNC

KONTAKT TELEFONICZNY
507 193 211, 508 310 615

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV
na nasz adres e-mail: renata.adamczyk@partner.targi.pl

w tytule wpisując REKRUTACJA.

FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ ZABUDOWĄ STOISK TARGOWYCH NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ. 

AKTUALNIE POSZUKUJEMY OSÓB NA STANOWISKA:

Wymagania:
• Znajomość obsługi maszyn lub możliwość przyuczenia
• Dyspozycyjności, zaangażowania



www.introterm.pl
introterm@wp.pl

tel. 605 990 411

efektywność energetyczna
w praktyce

CZYSTE POWIETRZE INTROTERM
Dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynków:
• wymiana starych pieców i kotłów
• docieplenie przegród budynku
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

FOTOWOLTAIKA 
kompleksowa obsługa inwestycji

Oferuję wykonanie audytu energetycznego budynku 
obliczeń parametrów cieplnych wymaganych w programie
Czyste Powietrze oraz doradztwo".
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

NOWOŚĆ!  Bezpośredni wtrysk gazu

Wiry k.  Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00

www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

POMOC DROGOWAPOMOC DROGOWA
AUTOLAWETY - LAWETYAUTOLAWETY - LAWETY

Kontakt:

785-191-533

Gwarantujemy zawsze 
terminowe 

wynagrodzenie!!!

ZATRUDNIMY
DO PRACY

Sprzątanie obiektu 
przemysłowego

w Rosnowie.
Sprzątanie części biurowej, 
sanitariatów oraz szatni.

Oferujemy:
pracę od poniedziałku 

do piątku
w godzinach porannych

TYLKO JEDNA ZMIANA!
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Król Parku - postaw na sportowe zmagania!

VI Bieg „Elegant na 5”

Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Mosinie zaplanował wyjątkowe, 
dwudniowe wydarzenie, które jest datowane już na 21-22 wrze-
śnia bieżącego roku. Ta impreza, z pewnością zapisze się złoty-
mi zgłoskami w historii i pamięci lokalnych adeptów aktywności 
fizycznej. 
Niestety, w  związku z  obecnie obowiązującymi zasadami oraz 
ogromnym zainteresowaniem imprezą, Wielkopolski Park Naro-
dowy nie jest w  stanie zorganizować eventu w  trakcie jednego 
dnia. Pora wiosenna, w szczególności przełom marca i kwietnia to 
bardzo ważny czas dla przyrody, w którym rozpoczynają się okresy 
lęgowe zwierząt, a cały świat budzi się do życia. Z tego też wzglę-
du, “Król Parku” zostanie zorganizowany właśnie wczesną jesienią. 
Plan imprezy jest bardzo emocjonujący. “Król Parku” rozpocznie 
się mocnym akcentem i  pokonaniem 60 kilometrów ultrama-
ratonu, w  którym maksymalnie może wziąć udział 200 osób. 
Dodatkową atrakcją 21 września będzie 10 kilometrów Nordic 
Walking, do którego może przystąpić nawet 200 uczestników. 

Z kolei drugi dzień zmagań, to start trasy 21 kilometrów, gdzie 
maksymalnie może spotkać się 400 uczestników.
Zawody rozpoczną  się  znad Kąpieliska/Plaży Glinianki z  wi-
dokiem na wieżę widokową. Po biegach zaplanowane zostały 
atrakcje takie jak: ogniska, leżaki i wyjątkowy widok na jezioro 
z wieżą, który uświetni skonsumowanie posiłku! 

W  dniu 19 maja 2019 r. odbędzie się VI 
Bieg „Elegant na 5”. Jest to drugi bieg 
w  ramach IV Mosińskiego Grand Prix. 
W  biegu mogą wziąć udział dzieci, mło-
dzież oraz dorośli. Szczegółowe informa-
cje dotyczące zapisów oraz tras znajdują 

się na stronie www.mosinskiegp.pl  Zapi-
sy trwają do 16 maja do godz. 22:00. Licz-
ba miejsc w poszczególnych biegach jest 
ograniczona. W tym roku po raz pierwszy 
na dystansie 5 km została wprowadzona 
kategoria dla osób niepełnosprawnych. 

W czasie tegorocznych Dni Rzeczypospo-
litej Mosińskiej odbędą się turnieje oraz 
imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Szczegółowy program 
oraz informacje dotyczące zapisów ukarzą 
się wkrótce na stronie www.osirmosina.pl

VI Bieg Elegant na 5
MISTRZOSTWA POLSKI ELEGANTÓW
Bieg główny - 5 km Atest PZLA
Biegi młodzieżowe
Kategoria osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje oraz zapisy
www.mosinskiegp.pl

19.05.2019

Plac 20 Października
Mosina
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Piłka nożna w regionie
KS 1920 MOSINA
Zespół z Mosiny do rundy wiosennej przystępował z nadzie-
jami na gonienie czołówki. Początek sezonu miał pokazać, 
czy mosinianie są jeszcze w stanie włączyć się do gry o awans 
do Klasy Okręgowej. Zaczęło się pozytywnie bo od wygranej 
u  siebie z  NAP Nowy Tomyśl 2:1. Zespół z  Mosiny na prowa-
dzenie wyprowadził Tomasza Zawada w 32 minucie, ale goście 
z Nowego Tomyśla przed przerwą wyrównali. Wygraną zapew-
nił gospodarzom, najlepszy strzelec zespołu, czyli Oskar Bara-
niak kwadrans przed końcem meczu. Następnymi spotkaniami 
były mecze z zespołami z ligowego podium, tj. ze Stellą Luboń 
i Promieniem Opalenica. I ten test zespół z Mosiny oblał. Naj-
pierw przyszła porażka ze Stellą 1:3, a  jedyną bramkę zdobył 
Oskar Baraniak, gdy wynik meczu był już rozstrzygnięty. Ty-
dzień później w meczu u siebie z Promieniem zaczęło się bar-
dzo dobrze. Jan Białożyt wyprowadził Mosinę na prowadze-
nie w 7 minucie, ale goście wyrównali jeszcze przed przerwą. 
W  drugiej połowie długo zanosiło się, że mecz zakończy się 
remisem, ale jednak to Promień zdobył bramkę w 88 minucie 
i trzy punkty pojechały do Opalenicy.
KS 1920 Mosina po 16 kolejkach zajmuje 8 miejsce z 24 punk-
tami i jedyne co ich czeka do końca sezonu to walka jak o naj-
wyższe miejsce. Na awans nie ma już co liczyć, bo szansę na 
wdrapanie się do pierwszej dwójki są już naprawdę iluzorycz-
ne. Realnie możliwa jest walka o miejsca 4-5 na koniec sezo-
nu. Następna okazja na ligowe punkty dla Mosiny na obiekcie 
przy ul. Konopnickiej 31 to mecze z Pogromem Luboń (27.04. - 
godz. 16:00), Orłem Rostarzewo (09.05 - godz. 18:00) i Ogrolem 
Sielinko (18.05. - godz. 16:00). Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe 
to zdecydowanie na wyróżnienie zasługuje data 30 kwietnia 
i godzina 17:30 gdy zostaną w Puszczykowie rozegrane derby 
pomiędzy Mosiną, a oczywiście miejscowym Lasem.

LAS PUSZCZYKOWO
Las do rundy wiosennej przystępował jako zespół mocno za-
grożony spadkiem, więc ważne było regularne punktowanie 
od początku aby jak najszybciej zapewnić sobie komfort punk-
towy.  Zaczęło się jednak słabo bo od domowej porażki 0:3 
z Ogrolem Sielinko. Wydawało się po tej porażce, że zdobycie 
jakichkolwiek na wyjeździe w Zbąszyniu  i u  siebie z walczą-
cą o  awans Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski będzie bardzo 
trudnym zadaniem. Tymczasem Las zupełnie nieoczekiwanie 
wygrał oba te mecze. Najpierw w Zbąszyniu Las wygrał z Obrą 

1:0 po golu Szymona Czarnoty w  65 minucie, a  tydzień póź-
niej później sensacyjnie wygrał u siebie z Dyskobolią 2:1. Mecz 
zaczął się dla Lasu kapitalnie bo już w  4 minucie Wiktor Ce-
głowski wyprowadził ich na prowadzenie. W 26 minucie Paweł 
Kowalkiewicz podwyższył na 2:0 i tak też zakończyła się pierw-
sza połowa. Dyskobolia szybko zdobyła bramkę na początku 
drugiej połowy, ale pomimo dalszych prób nie zrobiła tego już 
po raz drugi i trzy punkty zostały w Puszczykowie.
Ostatnie występy swojego zespołu podsumował dla nas trener 
Lasu - Dominik Skorczyk - 
“Do pierwszego meczu z Ogrolem podchodziliśmy pełni opty-
mizmu, ale spotkanie nie ułożyło się kompletnie po naszej my-
śli, gdyż szybko stracona bramka ułożyła ten mecz. Co prawda 
to my prowadziliśmy grę, ale nadziewaliśmy się na groźne kon-
try i do przerwy przegrywaliśmy już 0:3. Po czasie myślę, że źle 
została dobra taktyka pod przeciwnika. W meczu z Obrą Zbą-
szyń wygraliśmy, chociaż byliśmy bardzo nieskuteczni. Widać 
jednak było w tym spotkaniu zalążki ciężkiej pracy jaką wyko-
naliśmy w okresie przygotowawczym. Ostatni mecz z Dysko-
bolią zagraliśmy bardzo mądrze taktycznie i zostawiliśmy dużo 
zdrowia. Było widać zaangażowanie całego zespołu, tworzy-
liśmy kolektyw którego wcześniej brakowało, i  myślę że wła-
śnie te czynniki miały wpływ na końcowy wynik. Dyskobolia to 
bardzo młody i ambitny zespół który ma aspiracje na awans, 
czego im życzę. Mamy  przewagę nad strefą spadkową, ale nie 
sądzę aby utrzymanie było już pewne, musimy w każdym me-
czu walczyć tak jak w spotkaniu z Dyskobolią.  Jeśli tak będzie 
to o utrzymanie jestem spokojny.”
Las po 16 kolejkach jest na 10 miejscu z  19 punktami i  ich 
przewaga nad strefą spadkową to już 10 punktów. Sytuacja 
więc naprawdę jest bardzo dobra i do utrzymania jest w tym 
momencie zdecydowanie bliżej, niż było po rundzie jesiennej. 
Najbliższe domowe mecze Lasu to spotkania z  LZS Wąsowo 
(27.04. - godz. 16:00), KS 1920 Mosina (30.04. - godz. 17:30) 
i  Huraganem Michorzewo (11.05. - godz. 13:30). Dwa razy 
w najbliższym czasie Las pojedzie też do Lubonia, bo czekają 
go mecze ze Stellą oraz Lubońskim KS.
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
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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
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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

o powierzchni 1242 m2

na ulicy Orzechowej

w Krosinku
Atrakcyjne położenie 

Kontakt: 501 421 978

Sprzedam
działkę



REKLAMA 33

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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

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

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: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Marta Mrowińska, 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

P
R

A
C

A

Miejsce pracy Puszczykowo, 
zakład produkcyjny z branży 

spożywczej.
Praca pon. – piątek

w godz. 6.00 – 14.00
14.00 – 22.00. 

tel. 510 012 691
Umowa o pracę

Poszukiwany 
doświadczony 

Magazynier
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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
)
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