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Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

• rury drenarskie
• kompletne studzienki
• skrzynki do gromadzenia deszczówki
(J001)

• szafki gazowe
tel. 505 102 103 pon-pt 7:00-16:00

Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba firmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.

Nowy sklep w Mosinie
ul. Kasprowicza 33
wyprawka

foteliki
samochodowe

wózki
dziecięce

artykuły
dziecięce
pościele

tel. 739 015 015

Sklep internetowy: www.tappi.pl
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J002)

meble

3

Pan Hubert, 19.12.2011

- Za dużo o elegancie nie umiem powiedzieć,
chociaż moja tradycja rodzinna sięga w Mosinie ponad 100 lat. Ja bym powiedział tak: od
strony historycznej zapewne powiedzenie
zrobiło karierę od momentu, kiedy Czarniecki
przyjechał tutaj ze swoimi żołnierzami. Z resztą są na to dowody w pamiętnikach Chryzostoma Paska, który tamtym językiem opisał
cały ich pobyt w Mosinie zimą. Miasteczko
już wtedy było znane z dużej ilości krawców.
Z resztą proszę pana, ta sława nie przyszła tak
z dnia na dzień. Wiadomo przecież, że tutaj
wokoło wszędzie były duże pokłady dobrej

gliny i stąd tradycja sięgająca średniowiecza,
mam na myśli garncarstwo. A od czasów
późnego średniowiecza rozwijało się również systematycznie krawiectwo, tkactwo,
barwienie tkanin, uprawa lnu na okolicznych
polach. Wiele wskazuje na to, że Mosina
była ośrodkiem mocno samowystarczalnym
pod względem, że tak powiem, produkcji
odzieży. Tradycyjny przekaz, z którym się
spotkałem wielokrotnie powiada, że krawcy mosińscy uszyli nowe stroje dla żołnierzy
stacjonujących tutaj całą zimę. Poszczególne
oddziały Czarnieckiego zostały rozlokowane
w kilku miejscowościach. Po przerwie zimowej wszystkie spotkały się razem w Poznaniu. Właśnie wtedy okazało się, że na zbiórce
jeden odział wyraźnie się wyróżniał strojami.
W naturalny sposób wszyscy się pytali: „skąd
przybywacie tacy eleganccy żołnierze, gdzie

Wieża widokowa
zamknięta
Wieża widokowa na Pożegowie od jakiegoś czasu jest niedostępna dla zwiedzających. Oficjalnym powodem zamknięcia,
jaki przedstawił Urząd Miejski w Mosinie, były uszkodzenia spowodowane silnym wiatrem... Jednakże o fatalnym stanie wieży
informowaliśmy już latem, m.in. w artykule "Zły stan wieży widokowej". O redakcyjną interwencję zwrócił się wówczas zaniepokojony mieszkaniec Mosiny. Na pytania do urzędu odnośnie
tego, kiedy zostaną przeprowadzone niezbędne naprawy, nie
otrzymaliśmy odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że obiekt zostanie
w końcu otwarty i nie podzieli losów nieczynnej od lat tężni solankowej czy niszczejącego Kokotka. (red.)

wam uszyli te nowe stroje, kto was tak elegancko wystroił?”. A oni, że „w Mosinie tak
elegancko szyją, że w Mosinie są tacy dobrzy krawcy”. No i tak powstało powiedzenie
„elegant z Mosiny”, czyli ktoś bardzo dobrze
ubrany, strojem się wyróżniający, pozytywne
bardzo w tamtym czasie.
Bardzo podobna historia dotyczy też czasów
późniejszych, kiedy w naszym miasteczku
stacjonował regiment wojsk napoleońskich.
Podobna jest w tym sensie, że znowu bohaterami są krawcy z Mosiny, którzy obszyli
tych żołnierzy, a ci z kolei udali się na miejsce
zbiórki w Poznaniu, a tam znowu ono się wyróżniali, prawda, od innych, no to ci się zapytali: „skąd oni przybyli tacy eleganci?”, na co
usłyszeli od nich, że z Mosiny.
Roman Czeski

Niebezpieczny
incydent
na przejeździe
20 października na przejeździe kolejowym w Puszczykowie, doszło
do kolejnego incydentu, w którym samochód uwięziony został na
torach pomiędzy zamkniętymi rogatkami.
Kobieta prowadząca pojazd z niewiadomych przyczyn nie chciała
opuścić pojazdu, który znajdował się w wielkim niebezpieczeństwie. Całe szczęście pociąg REGIO, który zatrzymywał się na stacji
w Puszczykowie, kursował po przeciwnym torze.
Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, jednak zdarzenie to pokazuje
nam wszystkim, iż wypadek karetki pogotowia sprzed kilku miesięcy
nie dał wiele do myślenia przekraczającym w tym miejscu torowisko.
Julia Szewczuk
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Mocne granie w walce z rakiem
W sobotę, 19 października br. w czempińskim pubie Ratuszowa Wita odbył się koncert charytatywny Hell or Victory
dla Irminy, który objeliśmy patronatem. Październik już od
wielu lat jest miesiącem świadomości i walki z rakiem piersi
a nasi sąsiedzi biorą aktywny udział w niesieniu pomocy. Organizacją całego wydarzenia zajął się zespół J.A.D., którego
wokalistą jest Przemysław Przedwojski. Mieliśmy okazję porozmawiać z nim o organizacji koncertu podczas wywiadu,
którego udzielił w naszym radio. Wraz z gitarzystą Piotrem
Selke opowiedzieli nam o pracy nad całym eventem i wyzwaniach z nim związanych. Impreza oprócz potężnej dawki dobrej muzyki miała na celu zebranie środków na pomoc
w walce z chorobą mieszkanki Czempinia Irminy. Cudowna
kobieta z duszą wojownika i silnym charakterem zmagająca
się z rakiem piersi. Oprócz J.A.D.u mogliśmy posłuchać grupy
Dimera oraz Zagłada. Trzy lokalne zespoły z dobrym, ciężkim
brzmieniem. Niesamowita energia i zjednoczenie sił w niesieniu pomocy Irminie. Podczas koncertu została zorganizowana
również aukcja charytatywna, na której można było wylicytować m.in. gitarę Piotra Selke i wiele innych ciekawych przedmiotów. Dzięki zaangażowanym ludziom udało się zebrać
ponad 4 tysiące złotych a za pomocą internetu nadal istnieje
możliwość wpłacenia pieniędzy na leczenie. Jednak jest coś
ważniejszego dla Irminy. Może być pewna, że nie jest sama
a Świat jest pełen dobrych osób, na których zawsze może
liczyć. Niesamowita jedność i chęć niesienia pomocy. Wspaniali ludzie i muzyka, która jest zawsze świetnym początkiem
i zastrzykiem dobrej energii potrzebnej nam wszystkim. Życzymy Irminie zdrowia. Hell or Victory 2019 odniósł sukces
i liczymy, że kolejne lata będą równie owocne.
Ewa Kazimierska

Zespół J.A.D.

Zespół Dimera

Wypadek w Puszczykowie
W dniu 07.10.2019 zastępy z JRG 9 oraz
OSP Puszczykowo zostały zadysponowane do wypadku w Puszczykowie przy
ulicy Podgórnej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, strażacy zastali trzy samochody, w których łącznie podróżowało
cztery osoby.
Po przebadaniu przez przybyły zespół
ratownictwa medycznego jedna osoba,
kierująca pojazdem osobowym, została
przetransportowana do szpitala. Pozostałe osoby biorące udział w zdarzeniu
nie odniosły obrażeń. W czasie prowadzenia działań ratowniczych ruch drogowy odbywał się jednym pasem.
Działania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej polegały m. in. na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
akumulatorów w rozbitych pojazdach
oraz kierowaniu ruchem drogowym.
Dokładną przyczynę wypadku ustala
Policja.
Sporządził: st. asp. Krajewski Tomasz
źródło: JRG-9
wypadek w Puszczykowie fot. JRG-9 Mosina
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Porzucony wiadukt

wiadukt WD-10 w okolicy Stęszewa fot. Gianni Riccardo

Do redakcji zgłosił się Czytelnik z prośbą o podjęcie tematu porzuconego wiaduktu WD-10 w okolicy Stęszewa. Obiekt
znajduje się w ciągu drogi gruntowej na
Sapowice, i jest “niedokończony, nieczynny
i niszczeje“.
Wiadukt WD-10 w okolicy Stęszewa
Rzecz dotyczy niedokończonego wiaduktu
WD-10 w okolicy Stęszewa w ciągu drogi
gruntowej na Sapowice, który jest niedokończony, nieczynny i niszczeje. – informuje
Czytelnik.
W liście skierowanym do Urzędu gminy
Stęszew Czytelnik napisał:
Wiadukt ten jest w ciągu drogi gruntowej ze
Stęszewa do Sapowic, ukończony jako jeden
z pierwszych, a potem porzucony. Wśród
obecnie organizowanych przetargów na dokończenie S5 po TOTO nie znalazłem informacji o tym obiekcie. Szkoda by niszczał i był
nadal nieprzejezdny/zamknięty dla maszyn
rolniczych i ruchu lokalnego. Jakie są plany
gminy względem niego, czy ktoś się o ten
obiekt upomni w GDDKiA? Swego czasu prace na rozgrzebanej S5 ruszyły po protestach
mieszkańców Stęszewa. Na oko potrzebne
są roboty kamieniarskie z krawężnikami
i chodnikami, uzupełnienie i wyrównanie
kruszywa, asfaltowanie wiaduktu i fragmentów drogi dojazdowej, oznakowanie pionowe i poziome. Załączam odnośniki do fotografii pokazujących stan obiektu.
Na list napisany do urzędu nasz Czytelnik
odpowiedzi nie dostał. Na szczęście, według najnowszych informacji okazało się,
że obiekt ten zostanie jednak dokończony.
Jak podaje epoznan.pl:
Zaplanowane prace związane z węzłem Stęszew i DK32 podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich będzie trwać 53 dni od momentu

podpisania umowy.
Dotyczy to wykonania niezbędnych prac
umożliwiających podłączenie węzła Stęszew
do istniejącej drogi krajowej nr 32 – informuje Alina Cieślak z GDDKiA.
W ramach drugiego etapu zaplanowano
wszelkie inne roboty objęte umową. Na to
wykonawca będzie mieć czas do czerwca
2020 roku. Jeśli pogoda nie pozwoli na prowadzenie robót – termin może zostać przesunięty. Ten sam wykonawca będzie kończyć
lewą jezdnię trasy S5 na odcinku Poznań –
Wronczyn. Wykona oznakowanie poziome,
prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, uzupełni pobocza, obsieje trawą
pas rozdziału i wykona nawierzchnię asfaltową na WD-10. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zapłaci 36 mln złotych
za wykonanie tych prac.
Informację potwierdza Rzecznik Prasowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pan Jan Krynicki, który przesłał odpowiedź na pytania wysłane z redakcyjnego maila:

8 października, podpisaliśmy umowy na
dokończenie robót na jezdni lewej, węźle
Stęszew oraz DK32 w ramach budowy S5
Poznań-Wronczyn. W obu przypadkach wykonawcą jest firma COLAS Polska Sp. z.o.o.
Łączna wartość umów to ponad 36 mln zł.
Zakres prac, zgodnie z umową na dokończenie prac na węźle Stęszew oraz DK32, został podzielony na dwa etapy:
Etap I – termin realizacji to 53 dni od daty
podpisania umowy. Dotyczy to wykonania
niezbędnych prac umożliwiających podłączenie węzła Stęszew do istniejącej drogi
krajowej nr 32.
Etap II – pozostałe roboty objęte umową,
które powinny być zrealizowane do czerwca
2020 r.
Należy jednak podkreślić, że w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiłyby prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, termin ten
może ulec przedłużeniu.
11 października podpisana została umowa na dokończenie robót na drodze S5
Poznań-Wronczyn na lewą jezdnię w zakresie:
• oznakowania poziomego grubowarstwowego
• wykonania prac wykończeniowych na
obiektach inżynierskich
• uzupełnienia poboczy
• reprofilacji i obsiania trawą pasa rozdziału
• wykonania nawierzchni z asfaltu
twardolanego na WD-10
Dokładamy wszelkich starań, aby w IV
kwartale br. udostępnić kierowcom 16
kilometrowy odcinek drogi S5 Poznań –
Wronczyn. Budowa drogi ekspresowej S5
odc. Poznań – Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

6

Mieszkańcy walczą ze smogiem
24 października podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Mosinie odbyły się obrady nad projektem
uchwały obywatelskiej dotyczącej bezdymnego spalania i ograniczenia stosowania m.in węgla
brunatnego i niektórych paliw. Pod projektem uchwały podpisało się oficjalnie 708 mieszkańców
(przy wymaganych minimum 300 podpisach). W walce ze smogiem mieszkańców reprezentować
będą: Adam Moskal, Ewa Buksalewicz - Moskal i Marta Mantaj, którzy weszli w skład Komitetu
Inicjatywy Uchwałodawczej.
Uchwała została przyjęta. Teraz projekt
zostanie przekazany Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
- To dopiero początek drogi ku lepszemu
stanu powietrza w naszej gminie, teraz
potrzebna jest dalsza dyskusja, analiza i
dużo pracy. - informuje Mosiński Alarm
Smogowy.
Jak czytamy w projekcie uchwały, jej celem jest :"(...) zapobieżenie negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko w granicach administracyjnych gminy Mosina. Projekt dotyczy wprowadzenia
na obszarze gminy Mosina ograniczeń w
zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw."
Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68
ust. 4 Konstytucji) oraz ochrona środowiska
(art. 74 ust. 2 Konstytucji). Zgodnie z Konstytucją obowiązkiem władz samorządowych
Województwa Wielkopolskiego jest podjęcie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny
wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub
na środowisko, wprowadzić ograniczenia
lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.
Z uwagi na fakt, że do tej pory na terenie
województwa wielkopolskiego nie ma
przepisów pozwalających skutecznie eliminować emisję szkodliwych związków
podczas spalania legalnych paliw w istnie-

jących paleniskach obsługiwanych ręcznie,
opracowaliśmy projekt „Uchwały o prawidłowym spalaniu". Oparty jest on głównie
o wytyczne Ministerstwa Środowiska RP.
Biorąc pod uwagę podstawę prawną, na
której uchwała się opiera, może ona być
skutecznie wprowadzona tylko przez sejmik województwa.
Dlatego kierujemy ten projekt do Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego celem wprowadzenia na obszarze gminy Mosina.
Jak informuje Urząd Miejski w Mosinie
uchwała jest inicjatywą obywatelską

mieszkańców Gminy Mosina, która ma
na celu zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko w granicach administracyjnych
Gminy Mosina, wprowadzić ograniczenia
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Gmina Mosina jest prekursorem wprowadzającym „Uchwałę o prawidłowym
spalaniu” czyli przepisów pozwalających
skutecznie eliminować szkodliwe związki podczas spalania legalnych paliw w
istniejących paleniskach obsługiwanych
ręcznie.
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Moniuszki otwarta dla ruchu
Prace modernizacyjne na ulicy Moniuszki w Puszczykowie dobiegły końca, droga została już otwarta dla ruchu. Prezentujemy zdjęcia i szczegóły tej jakże ważnej dla mieszkańców inwestycji.
W II połowie czerwca Puszczykowo ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do granicy
działki, na której zlokalizowany jest działający od maja market.
W zakres prac weszła budowa kanalizacji deszczowej i wjazdy do
znajdujących się na tym odcinku posesji. Zgodnie z projektem ulica Moniuszki na tym odcinku jest dwukierunkowa z wydzielonymi
pasami skrętu na skrzyżowaniu.
Jezdnia na tym odcinku posiada szerokość 5,5 m., a nawierzchnia
została wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. W ramach
inwestycji po jednej stronie ulicy wybudowano chodnik z kostki
typu pozbruk o szerokości 2 metrów, a po drugiej (od strony marketu) budowana jest ścieżka rowerowa, na której będzie dopuszczony ruch pieszy.
Ścieżka sfinansowana została przez właściciela działki, na której
zlokalizowany jest market w ramach umowy podpisanej z miastem. Ponadto właściciel działki przekazał 45 tys. zł na dobudowanie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających z ul. Moniuszki w ul.
Dworcową.
Na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Moniuszki została też zmieniona
organizacja ruchu. Przystanek autobusowy dla linii 695 znajdujący się na ul. Dworcowej (tuż przed skrętem w ul. Moniuszki) został
przeniesiony na ul. Moniuszki, a tuż przed nim zamontowano znak
ograniczający prędkość do 40 km/h.

ulica Moniuszki w Puszczykowie

ulica Moniuszki w Puszczykowie – widok od strony Dworcowej

Kosztowny remont
Ogłoszono kolejny przetarg na przebudowę i adaptację budynku
byłej Przychodni Zdrowia na drugi budynek Urzędu Miejskiego.
Zamawiający wskazał kwotę 3 400 000,00 zł brutto, którą zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia.
- Kolejne podejście do przetargu na remont budynku Ośrodka Zdrowia – adaptacja na Urząd Miejski. Najtańsza oferta o ponad ćwierć
miliona wyższa niż deklarowana kwota przeznaczona na inwestycje.
Wynik przetargu za kilka tygodni (kwota deklarowana na remont 3.4
miliona złotych) – poinformował Dominik Michalak, wice przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.

dawny budynek przychodni przy ulicy Dworcowej w Mosinie

dawny budynek przychodni – teraz budynek ma zostać zaadaptowany na Urząd Miejski

- W budynku znajdzie się miejsce m.in. dla Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz licznych referatów “miękkich” (oświata,
sprawy obywatelskie). Dyskusja nad stworzeniem funkcjonalnego
budynku magistratu trwa od wielu lat. Już w latach 90 samorządowcy mieli różne pomysły. Jednym z nich było wybudowanie nowego budynku, funkcjonalnego – mieszczącego wszystkie referaty
w jednym miejscu. Obecnie, decyzją m.in. obecnego Burmistrza
Przemysława Mielocha oraz rady kadencji 2014/2018 temat się
kończy. – informuje Dominik Michalak.
Gdy oddawaliśmy numer do druku przetarg ten został unieważniony. Powodem były zbyt wysokie stawki zaproponowane
przez oferentów. Najtańsza oferta była o ponad ćwierć miliona
wyższa niż deklarowana kwota przeznaczona na tą inwestycję.
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Marek Fabiański
wieloletni pośrednik
w obrocie
nieruchomościami

N A W A D N I A J Ą C E

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

tel. 571 309 556

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 koncentratów. 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 naturalnego włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
(J003)

turbtoka!
szczo

(P074)

• skuteczna sprzedaż domów,
lokali mieszkalnych oraz działek
• przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
pod kątem prawnym i technicznym
• podziały i remonty nieruchomości w celu
podniesienia zyskowności, sprzedaży lub najmu

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465

e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki

(P042)

S Y S T E M Y

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• 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

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

(J007)

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą

Kontakt:

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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Czy zabraknie nam wody
Tegoroczna susza nie ominęła naszego regionu. Potwierdzają to nie tylko naukowcy i notowania
ze stacji meteorologicznych, ale także obserwacje mieszkańców. W materiale filmowym opublikowanym na naszym portalu internetowym (https://www.gazeta-mosina.pl/2019/czy-zabraknie-nam-wody/) pokazujemy jak wyglądał Kanał Mosiński w październiku dwa lata temu i teraz, oraz
porównujemy zaprezentowany zmieniający się poziom wód w pobliskich jeziorach. Czy to nie
najwyższy czas, aby zacząć działać?
Susza daje się we znaki
Wiele miejscowości w naszym regionie boryka się z brakami
wody w okresach suszy, która największe emocje wywołuje
u rolników. Niestety z roku na rok jest coraz gorzej. Przespaliśmy wiele lat, często zapominając o gospodarce wodnej.
- Niestety, to jest tendencja stała i należy się spodziewać, że w Lubuskiem, zachodniej Wielkopolsce, czy na Kujawach, takie suche pory
roku będą się pojawiać coraz częściej – informuje dr Robert Borek
z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

- Jeśli bywacie nad jeziorem Dymaczewskim i macie czujne oko,
zapewne zauważyliście, że poziom wody tego zbiornika z roku
na rok się obniża. W tym roku widać to dość szczególnie gołym
okiem – wystarczy spojrzeć na pomost przy plaży w pobliżu Hotel Szablewski Dymaczewo. Niewiele czasu zostało, aby pomost
zamiast w wodzie, stał na piasku – poinformował Mosiński
Alarm Smogowy.
Jak widać nie tylko ten zbiornik wysycha. Gdyby ktoś nie wiedział:
1) jezioro Dymaczewskie to ten “najdłuższy” zbiornik w lewym
dolnym rogu;
2) środkowa część to jezioro Góreckie z wyspą – jak widać i tutaj
przybywa jej terenu;
3) zaraz obok jeziora Góreckiego jest jezioro Skrzynka – bardzo
niewielki zbiornik, ale jak widać wysycha najszybciej – dodaje
Mosiński Alarm Smogowy.

Kanał Mosiński – 15 października 2019.

- Rolnictwo korzysta z wody zatrzymanej w ziemi i bieżących
opadów. Co możemy zrobić? Trzeba zwiększyć małą retencję
wody. Bo się gospodarka wodna nie poprawi. Tylko 2,5% wody
na świecie jest słodka, reszta słona. W Polsce ponad 70% wody
słodkiej wykorzystuje przemysł, ok. 17% konsumenci, 13% zużywają gospodarstwa rolne. Wody jest za mało – powiedział profesor Jan Kuś z IUNG w rozmowie z Gazetą Pomorską.

Kanał Mosiński – próg wodny za targowiskiem – grudzień 2018.

Stan wody na jeziorach Dymaczewskim i Góreckim
Jak widać na grafice, bardzo pesymistycznie wygląda sytuacja
na pobliskich jeziorach m.in Dymaczewskim i Góreckim:

Wodowskaz – Rogalinek, most- czerwiec 2019. fot. kajaki2.pl

Opady, które w ostatnich tygodniach zwilżyły spragnioną ziemię, nie spowodowały jak na razie znaczącego wzrostu poziomu wód powierzchniowych. Niestety, jak pokazały ostatnie
lata, wody w Warcie ubywa. O ile podziemne zbiorniki nie są tak
wrażliwe na okresowe susze, o tyle dla przyrody i gospodarki
nie jest to już obojętne, a wręcz stanowi duży problem.
Więcej na temat problemów z wodą w naszym regionie oraz
o genezie powstawania suszy przeczytacie w artykułach Tomasza Kaczmarka pt. Woda to życie oraz Debatując o wodzie.
Oto fragmenty:
W literaturze roi się od prostych rozwiązań tego problemu. Jest
to jednak dosłownie „Głos wołającego na pustyni”. Spośród
wspomnianych metod można tu wymienić następujące:
- odtwarzanie oczek wodnych;
- budowę małych zbiorników małej retencji, stawów wiejskich
i stawów rybnych;
- budowę urządzeń piętrzących na rzekach, kanałach i rowach;
- podpiętrzanie jezior;
- odbudowę i remont urządzeń dwustronnego działania – odwadniająco-nawadniającego (irygacja);
- właściwy dobór roślin i ograniczenie parowania z powierzchni gleb.
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w dzieciństwie. Wydaje mi się, że dobrze oddaje on tragizm obecnej
sytuacji.” – fragment artykułu Debatując o wodzie.
Jak widać problemu suszy i niedostatków wody jest coraz większy,
budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu „Nowe Krosno” się opóźnia. Nie widać działań w tym zakresie. Pytanie kiedy odpowiednie
władze obudzą się i rozpoczną aktywne działania w celu zabezpieczenia najważniejszych zasobów jakie jeszcze mamy – wody.

Kanał Mosiński, plaża przy wodociągach – czerwiec 2018 .

“Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, że żadne z tych
działań nie jest obecnie podejmowane, czego skutkiem jest trwająca
susza. Trudno zaradzić na zachodzące zmiany klimatu. Na to nasz
wpływ jest niewielki. Jednak te negatywne skutki możemy minimalizować dzięki wykorzystaniu wiedzy, którą posiadamy i możemy ją
wykorzystać do kształtowania krajobrazu, a tym samym do tworzenia odpowiedniego mikroklimatu. Pisał o tym wszystkim nasz lokalny
patron Adam Wodziczko. Ta dramatyczna sytuacja, która wcale nie
zachęca do śmiechu, przypomniała mi pewien dowcip zasłyszany

Wrak pojazdu w Warcie pod mostem w Rogalinku – lipiec 2019. fot. kajaki2.pl

Co w Bibliotece „piszczy”
Poniżej tradycyjnie podajemy informacje, co
wydarzy się w Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury
w Puszczykowie w listopadzie br. W przypadku niektórych zajęć obowiązują zapisy pod
numerem tel. 61 8 194 649. Zachęcamy do
zapoznania się z programem.
6 listopada (środa), godz. 12 – 13.30
Warsztaty z psychologiem dla seniorów „Stres
– nieodłączny towarzysz, jak sobie z nim radzić w jesieni życia?”. Spotkanie pierwsze (BM
ul. Rynek 15, zajęcia bezpłatne, zapisy).
7 listopada (czwartek), godz. 18.30
Koncert „Fantazja Polska, czyli Paderewski
all inclusive”. (Hala widowiskowo – sportowa
w Puszczykowie, ul Podgórna 21, bilety w cenie 30 zł oraz 25 zł dla członków Akademii
Seniora dostępne w BM).
8 listopada (piątek), godz. 16.30
Warsztaty teatralne oraz bajka baletowa dla
dzieci „Śpiąca królewna”. (Hala widowiskowo
– sportowa w Puszczykowie, ul. Podgórna 21,
bilety w cenie 20 zł od osoby, dostępne w BM
ul. Rynek 15).
13 listopada (środa), godz. 12 – 13.30
Warsztaty z psychologiem dla seniorów „Stres
– nieodłączny towarzysz, jak sobie z nim radzić w jesieni życia?”. Spotkanie drugie (BM
ul. Rynek 15, zajęcia bezpłatne, zapisy).
15 listopada (piątek), godz. 17 – 19
Zabawa andrzejkowa z Harrym Potterem dla
dzieci w wieku 6 – 10 lat. (Sala konferencyjna,

hala widowiskowo – sportowa, wejście od ul.
Poznańskiej, bilety w cenie 30 zł od osoby,
dostępne w BM ul. Rynek 15).
16 listopada (sobota), godz. 13
Spotkanie wolontariatu bibliotecznego –
serdecznie zapraszamy młodzież (BM ul.
Rynek 15).
19 listopada (wtorek), godz. 17
Warsztaty z sensoplastyki© dla dzieci wieku
1 – 3 lat (CAK ul. Wysoka 1, sala plastyczna,
zapisy, koszt 25 zł).
20 listopada (środa), godz. 17
Spotkanie z teatrem dla dzieci: Teatr Cieni Latarenka przedstawi spektakl „Misiowe Mruczanki”. (Sala konferencyjna hali widowiskowo – sportowej w Puszczykowie, wejście od
ul. Poznańskiej, bilety w cenie 5 zł od osoby
dostępne przed wejściem na spektakl).
22 listopada (piątek), godz. 16.30
Wulkan Doświadczeń – spotkanie z doświadczeniami, doświadczenia dla dzieci w wieku
4 – 6 lat i ich opiekunów (CAK ul. Wysoka 1,
zapisy, koszt 25 zł).
25 listopada (poniedziałek), godz. 18
Spotkania z ciekawymi ludźmi: „Bartnictwo
dawniej i dziś”. O bartnictwie, różnorodności biologicznej, pszczołach i ich ochronie,
niematerialnym dziedzictwie kulturowym
opowie Karolina Echaust, etnolożka i muzealniczka (BM ul. Rynek 15).
28 listopada (czwartek), godz. 16.30
„Małe opowieści: misiowo, miodowo” bajek

czytanie i opowiadanie dla dzieci w wieku 3
– 6 lat (BM ul. Rynek 15, wstęp wolny).
28 listopada (czwartek), godz. 18.30
Puszczykowskie wieczory kulturalne – koncert „Zielona Gęś na herbatce u Starszych
Panów” w wykonaniu muzyków poznańskiej
Fabryki Sztuki. (Sala konferencyjna hali widowiskowo – sportowej w Puszczykowie, wejście od ul. Poznańskiej, bilety w cenie 30 zł,
dostępne w BM w Puszczykowie).
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Dewastacja na przystani
8 października do naszej redakcji dotarła bulwersująca wiadomość, że zdewastowane zostały dwie przyczepy campingowe,
stojące na przystani Św. Jana Pawła II w Rogalinku. Do zdarzenia
doszło prawdopodobnie w sobotę (05.10.2019) w godzinach
wieczornych. Ślady zniszczeń zauważyli mieszkańcy Rogalinka
podczas niedzielnego spaceru. Wandale zniszczyli wyposażenie
przyczep oraz powybijali szyby z okien. Pozostawili również porozrzucane wokół śmieci.
Zniszczone przyczepy służyły między innymi kajakarzom jako
schronienie. W razie deszczu mogli się tu schować i bezpiecznie
przeczekać. Przyczepy stanowią własność prywatną i postawiono
Zniszczone przyczepy na przystani Św. Jana Pawła II w Rogalinku

zdewastowane wnętrze

je ufając, że osoby przebywające na przystani będą potrafiły uszanować czyjąś własność, udostępnioną dla dobra innych. Niestety
tak się nie stało.
Ktoś będzie musiał posprzątać teraz ten bałagan. Może, gdyby
sprawcy znali osobiście Pana Alojzego Szabelskiego, i wiedzieli,
ile włożył wysiłku w stworzenie tego miejsca, to nie dopuścili by
się tego haniebnego czynu. Taki brak świadomości i szacunku
dla cudzej pracy oraz mienia, można nazwać tylko jednym słowem, które samo ciśnie się na usta.
Sprawę bada policja.
Tomasz Kaczmarek

Inwestycje drogowe
i przetarg na zbiornik retencyjny
• Zakończyła się budowa chodnika w Żabinku. Inwestycja czeka na
odbiór końcowy.
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwonaka.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 134 916,06 zł.
• Trwają prace nad budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach. W miejscu prowadzonej
inwestycji wprowadzono tymczasową zmianę organizacji ruchu.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAP s.c. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 376 732, 61 zł
• Trwa budowa ul. Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku.
Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowalny Mateusz Maćkowiak
z Lwówka
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 030 709, 72 zł
• Trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu na poszerzenie i wydłużenie prawoskrętu z ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej oraz budowy zatok postojowych na ul. Budzyńskiej. Pierwszy przetarg został unieważniony – nie wpłynęła żadna oferta.
Podpisano umowę z wykonawcą budowy chodnika jednostronnego w ul. Leśnej w Krośnie – od torów kolejowych do ostatniej
działki.

Wykonawca: Antoni Napierała AN BRUK z Witobla
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 264 989, 56 zł
• Nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na
wykonanie projektu budowy ul. Promowej w Czapurach.
• Podpisano umowę na wykonanie projektu jezdni w ul. Dembowskiego w Mosinie.
Wykonawca: MB Projekt Krzysztof Szczepaniak z Mosiny
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 28 782 zł
• Trwają prace dotyczące ogłoszenia przetargu na budowę ul. Brzechwy oraz Strzałowej i Długiej w Mosinie. Na tych ulicach wybudowano już kanalizację deszczową – na ul. Brzechwy w roku
2014, a na ul. Długiej i Strzałowej - w roku 2015. Teraz wykonywane będą tylko roboty drogowe. 9 października nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie tych zadań z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w wysokości łącznie 3 109
727,00 zł.
Ogłoszono przetarg na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadowych z osiedla Nowe Krosno
w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Tekst i fot. J. Nowaczyk, Urząd Miejski w Mosinie
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JRG-9 Wypadek we wsi Modrze
Jak podają strażacy z jednostki JRG-9 w niedzielę 6 października
2019 roku na obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 doszło do trzech groźnie wyglądających wypadków.
Do najbardziej niebezpiecznego zdarzenia doszło około północy we wsi Modrze.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie w wyniku którego ustalono, że samochód osobowy marki
VW Bora z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z drogi i uderzył
w drzewo. Mężczyzna – kierowca, który był jedynym uczestnikiem wypadku został zakleszczony w pojeździe.

wypadek we wsi Modrze fot. mł. ogn. Zbigniew Jagłowski, JRG-9

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przy pomocy
narzędzi hydraulicznych przystąpili do wykonania dostępu do
osoby poszkodowanej, w którym koniecznym było usunięcie
dachu oraz boku pojazdu. Poszkodowany z obrażeniami kończyn dolnych został niezwłocznie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował mężczyznę
do szpitala. Następnie działania Jednostek Ochrony przeciwpożarowej polegały na odłączeniu akumulatora w pojeździe
oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych. Działania Straży Pożarnej
trwały do późnych godzin nocnych, na czas których droga była
nieprzejezdna. W działaniach brała również udział Ochotnicza
Straż Pożarna Strykowo.
Zdjęcia: mł. ogn. Zbigniew Jagłowski, JRG-9, zmiana I.
Opracowanie: mł. asp. Przemysław Zbierski, JRG-9, zmiana I.

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 września do 20 października br. w Puszczykowie. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.
12 października – pożar szopy za budynkiem mieszkalnym (ul. 3 Maja)
7 października – kolizja 3 samochodów osobowych (ul. Podgórna)
6 października – auto wjechało w drzewo (ul. Poznańska)
4 października – plama oleju na przejeździe kolejowym (ul. Wczasowa)
3 października – zgłoszenie zadymienia z piwnicy (ul. Klonowa)

30 września
– plama ropopochodna ok. 8 km na odcinku Puszczykowo – Luboń (od ul. Wczasowej)
– powalone drzewo na drodze, zerwana linia energetyczna (ul.
Gołębia)
– pochylone drzewo nad budynkiem (ul. Poznańska)
– drzewo na jezdni (ul. Żupańskiego)
– drzewo na drodze (ul. Ratajskiego)

13 października w Puszczykowie przy ul. Dworcowej 16 odbyła się
coroczna jesienna zbiórka krwi. Spośród 39 osób, które pojawiły
się na miejscu w tym szczytnym celu, krew mogło i oddało łącznie
26 osób. Każda z nich oddała ok. 450 ml krwi, która następnie trafiła do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu. Na stronie www.rckik.poznan.pl można sprawdzić
jaki jest na ten moment zapas krwi dla każdej z grup. „Przy okazji wydarzenia każda chętna osoba mogła poćwiczyć wspólnie
ze strażakami pierwszą pomoc, a przede wszystkim resuscytację
krążeniowo – oddechową (RKO) wraz z użyciem automatycznego
defibrylatora zewnętrznego AED” – informuje OSP Puszczykowo.
Paulina Korytowska

Ambulans, w którym można było oddać krew, aby móc „podarować komuś życie”
fot. OSP Puszczykowo
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AUDYCJE

Zapraszamy do przesłuchania kolejnych audycji radiowych na stronie
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa/
Kresy i rewolwery
Celem naszego stowarzyszenia jest budowanie jedności między
naszymi narodami na tzw. dobrych przykładach.
Tak o wspólnej, niejednokrotnie trudnej historii Polski i Ukrainy,
powiedział w wywiadzie dla Radia MPL Piotr Szelągowski, Prezes
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego. Sędzia i strzelec
sportowy, propagator sportów strzeleckich.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/%f0%9f%8e%a4-kresy-i-rewolwery/

"Hell or Victory" czyli muzyczna walka z piekielną chorobą –
STOP RAK!
W sobotę 19 października w Czempiniu w pubie Ratuszowa Wita
odbył koncert charytatywny, którego celem było zebranie środków na leczenie Irminy. Udało się uzbierać 4 480 zł.
Z Przemysławem Przedwojskim i Piotrem Selke organizatorami
wydarzenia "Hell or Victory" , a jednocześnie członkami zespołu
J.A.D., rozmawiali Ewa Kazimierska i Tomasz Kaczmarek.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/%f0%9f%8e%a4gluchoniewidomi-wcale-nie-sa-niemi/

Audycja z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem RP
Uważany za najaktywniejszego, w naszym regionie. O tym jak
zamierza reprezentować nasz region w sejmie oraz o programie
tzw. 6 Wróblewskiego rozmawiali w studiu Radia MPL; Piotr Milewski i Tomasz Kaczmarek.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/bartlomiej-wroblewski-gosciem-radia-mpl/
HOPE + Impala + Mr.Tea w Radiu MPL
Grają, bo to kochają. Nie robią tego dla zysków ani dla dla sławy. Graliby nawet, gdyby to mieli robić tylko dla siebie. Cieszą się
z każdego fana i wdzięczni są za każdą możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Pytani o zdefiniowanie rodzaju muzyki jaki
grają, odpowiadają zgodnie, że jest to po prostu ich muzyka. Pełni
energii młodzi ludzie z olbrzymią chęcią tworzenia i pragnieniem
wyrażenia swoich emocji. Tak w skrócie można scharakteryzować
trzy zespoły, które w sobotnią noc 28 września, zagrały koncert
w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Choć bez wątpienia gwiazdą wieczoru był zespół HOPE, który
może pochwalić się licznymi koncertami również poza granicami

Polski, to pozostałe zespoły tj. Mr.Tea oraz IMPALA także zaprezentowały wysoki poziom i zapewniły przybyłym na koncert sporą dawkę ostrego gitarowego brzmienia.
Udało nam się porozmawiać z członkami poszczególnych zespołów. Wywiady te, dają pewien obraz lokalnej, alternatywnej,
muzycznej sceny rockowej. Można powiedzieć, że dali czadu
zarówno na scenie jak i podczas udzielania wywiadów, co tylko
potwierdziło, że za mikrofonami czują się świetnie. Jakie są ich
wrażenia z pobytu w Mosinie, jak przebiega proces twórczy, o radościach, sukcesach i o tym co ich… wkurza oraz o wielu innych
sprawach na wesoło i poważnie, rozmawiali z członkami poszczególnych zespołów, przybyłymi do studia Radia MPL w tą koncertową sobotnią noc; Ewa Kazimierska, Michał Kleiber oraz Tomasz
Kaczmarek.
Link do audycji: https://www.gazeta-mosina.pl/2019/hope-impala-mr-tea-radio-mpl/
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Elegant Show 2 ujawnia talenty
To był show, prawdziwy show, a dokładnie…”Elegant Show”,
czyli zorganizowany już po raz drugi przez Młodzieżowy Sejm
Rzeczpospolitej Mosińskiej – młodzieżowy konkurs talentów.
W środę 25 września w Mosińskim Ośrodku Kultury trzynaście
talentów – solo, w duecie, w zespole, zaprezentowało swoje artystyczne potencjały. Na scenie, pojawiła się piosenka, poezja,
taniec, a nawet rysunek, bo ten konkurs, to możliwość ujawnienia własnych, nieodkrytych jeszcze talentów w różnych dziedzinach sztuki, nie tylko tej muzycznej. A prezentacje oceniało jury
w znakomitym składzie:
Jacek MEZO Mejer – muzyk i raper), Kasia Wilk (piosenkarka
i artystka), Agnieszka Ostrowska (projektantka mody, artystka),
Hanna Piasna (muzyk, założycielka Instytutu Via Artis), Dorota
Lisiak (prezes Grupy Inicjatywnej Baranówko z muzycznym stażem). Zespół Dark Shadow, Zosia Borkowska, Antonina Żabiełowicz, Kinga Maciejewska, Barbara Sielicka, Małgorzata Siemieniuk, Grupa taneczna Atomówki, Zosia Szyk, Jan Sielicki i Antoni
Byszewski, Aleksandra Szklarz i Weronika Baraniak – to sceniczni
wykonawcy, którzy tego dnia, przez trwającą ponad godzinę
prezentację, zawładnęli sercami publiczności.
Entuzjazm, pasja, radość, odwaga, a nawet profesjonalizm młodych talentów – tyle w ocenie obserwatora tego niecodziennego wydarzenia. Świat przed nimi stoi otworem. Brawo, brawo,
brawo! Ja sobie dzisiaj przypomniałem swój pierwszy występ,
który można porównać do tego konkursu, byłem wtedy w 6
klasie szkoły podstawowej, miałem 13 lat i już wtedy bawiłem
się w rapowanie… - powiedział jeden z jurorów Jacek MEZO
Mejer. – Rewelacyjnie każdy z was wykonał dzisiaj swoją robotę,
naprawdę wielkie brawa!
Ostatecznie jury wyłoniło trzech równorzędnych zwycięzców,
z zastrzeżeniem, że wszyscy wykonawcy
tak naprawdę zasłużyli na laury. Trzy pierwsze nagrody – indywidulane spotkania z artystami- jurorami, zdobyli: BARBARA SIELICKA za piosenkę Etty James „At Last”, ZESPÓŁ ROCKOWY DARK
SHADOW za wykonanie własnej kompozycji wokalno- instrumentalnej oraz WERONIKA BARANIAK za rysunki. Gratulujemy!

Niespodzianką wieczoru był udany występ „młodego”, z zaledwie dwutygodniowym stażem zespołu, z wokalistką i gitarzystką Weroniką Banach z Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej
Mosińskiej. Na scenie
wystąpili także gościnnie laureaci ubiegłorocznej edycji Elegant
Show – siostry Apolonia i Michalina Dudek, Zofia Nojszewska,
a także – członkini tegorocznego jury Hanna Piasna.
Brawa dla organizatora tego wydarzenia – Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej, któremu wsparcia udzielili: Grupa Inicjatywna Baranówko, Gmina Mosina, Mosiński Ośrodek
Kultury i Darczyńcy. Brawa za prowadzoną ze swadą i sceniczną
finezją konferansjerkę, za wspaniałą atmosferę i dobrą zabawę.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku na tej scenie ujawnią się kolejne młodzieżowe talenty –
już teraz zachęcam wszystkich do udziału w „Elegent Show”
Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej – jako artystów, a także jako widzów.
Tekst i zdjęcie Joanna Nowaczyk,

Zakończono prace termomodernizacyjne
budynku wielofunkcyjnego w Pecnej
W zakres prac, oprócz robót budowalnych termomodernizacyjnych, weszła
wymiana drewnianej stolarki okiennej
i parapetów zewnętrznych. Zadanie obejmowało część elewacji budynku wielofunkcyjnego od strony ul. Strażackiej
w Pecnej. W budynku znajduje się m.in
remiza strażacka OSP Pecna.
Zadanie, którego koszt wyniósł 84 000,39
zł sfinansowane zostało z budżetu Gminy
Mosina, w ramach Funduszu Sołeckiego
na rok 2019.
źródło: mosina.pl
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W YCENY
DOMY
LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

PROJEKTUJEMY:
DOMY JEDNORODZINE JEDNO I DWULOKALOWE
BUDYNKI WIELORODZINNE
BUDYNKI USŁUGOWE I HANDLOWE
SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, APTEKI
BUDYNKI PRZEMYSŁOWE, HALE
WNĘTRZA MIESZKALNE, BIUROWE I KOMERCYJNE
PLACE ZABAW
ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
ANALIZY DZIAŁKI
DOKUMENTACJĘ DO WARUNKÓW ZABUDOWY
PROWADZIMY FORMALNOŚCI W URZĘDACH
NADZÓR AUTORSKI
PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

www.rsarchitektura.pl
tel. 509 749 209

(J030)

ARCHITEKTURA

BIURO PROJEKTOWE
RS ARCHITEKTURA
RENATA SZYMAŃSKA-OBIDZIŃSKA
TEL. 509 749 209

fb@RSarchitektura

Oferujmy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS 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 uprawnieniami
możliwość negocjacji ceny w zależności od
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

tel. 501 099 327, 572 202 280
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J010)

ROBOTY
ZIEMNE
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80 rocznica tragicznych wydarzeń
W dniach 20 – 23 października 1939 roku
odbyły się pierwsze masowe, publiczne
egzekucje dokonane w ramach Operacji
Tannenberg. Mieszkańcy wielkopolskich
miast w 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, oddają hołd ofiarom rozstrzelań.
W Mosinie pamięć o rozstrzelanych
w październikowy dzień 1939 roku
uczczono Marszem Pamięci. Uczestnicy
przeszli śladami ostatniej drogi pomordowanych, zatrzymując się przy Galerii Sztuki, dawnej bożnicy żydowskiej,
gdzie przebywali aresztowani mieszkańcy Mosiny i okolicznych miejscowości.
Odczytano słowa Stanisława Jaworskiego, które w liście pożegnalnym kierował
do swoich najbliższych krótko przed egzekucją. Następnie zgromadzeni udali
się na Plac 20 Października, gdzie przed
osiemdziesięciu laty dokonano mordu
na ofiarach.
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch w swoich słowach nawiązał do
listu Stanisława Jaworskiego i znaczenia
tych słów dla nas dzisiaj. Na wozie drabiniastym, podobnym do tego, który wiózł
ciała pomordowanych na cmentarz,
ustawiono piętnaście zniczy, symbolizujących ofiary. Zgromadzeni udali się na
cmentarz parafialny, gdzie w 1939 roku
pochowano ciała rozstrzelanych.
W uroczystości wzięły udział władze samorządowe Gminy Mosina, burmistrz
Przemysław Mieloch wraz z zastępcami,
poseł Szymon Ziółkowski, przedstawiciel
posła Bartłomieja Wróblewskiego, przedstawiciel Starosty Poznańskiego – Jacek
Szeszuła, radni Rady Miejskiej w Mosinie,
poczty i delegacje stowarzyszeń oraz
służb Gminy Mosina, placówek oświatowych, instytucji i organizacji oraz mieszkańcy i rodziny pomordowanych ofiar
z 20 października 1939 roku.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc w organizacji wydarzenia panom: Stanisławowi Baraniokowi, Pawłowi Stawnemu oraz Krystianowi Walenciakowi, pani Magdalenie Jakubowskiej
i harcerzom biorących udział w uroczystości, pani Annie Jurek, panu Andrzejowi Kasprzykowi, służbom – Straży
Miejskiej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z Pecnej i Nowinek, PSS Społem,
Bractwu Kurkowemu oraz wszystkim
mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.
Mosiński Ośrodek Kultury
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Mosina – miasto królewskie
Po lekturze serii moich tekstów na temat Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, publikowanych od czerwca bieżącego
oku na łamach „Gazety”, czytelnik mógł uznać, że nic, tylko
krytykować potrafię. By obronić się przed tym pochopnie
wysuniętym zarzutem chciałem zaproponować pozytywną
alternatywę dla mosińskiego kultu poznańskiego adwokata
oraz tak zwanej „Rzeczpospolitej Mosińskiej”. Zanim jednak
to nastąpi, pozwolę sobie na podsumowanie moich dotychczasowych przemyśleń oraz dodanie do nich kilku nowych
spostrzeżeń.
Jakub Krauthofer-Krotowski nie był tak pozytywną postacią, jak się ją na naszym mosińskim podwórku przedstawia.
Pisałem już o tym, że za jego inspiracją doszło w Mosinie
do wieszania ludzi podejrzewanych o szpiegostwo, co było
ukoronowaniem jego rewolucyjnych przekonań. Sam epizod Rzeczpospolitej Mosińskiej, za wyjątkiem czysto symbolicznej wymowy, był świadectwem nieodpowiedzialnej
megalomanii politycznej jej twórców. Całość zakończyła się
śmiercią poległych w walkach pod Rogalinem, gnębieniem
niewinnych cywili, dewastacją pobliskich majątków oraz
konfliktem polsko-żydowskim. Za niepohamowaną fantazję przyjezdnych powstańców najwięcej zapłacili rdzenni
mieszkańcy Mosiny i okolic. Obraz pożogi ówczesnych powstań (w tym także epizod mosiński) podsumował jeden
z uczestników rogalińskich walk roku 1848, święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński: „wszystko to było dziecinadą i z gruntu bezsensownym działaniem”1. Rzekomej
„stolicy Polski” nie traktowano wtedy poważnie, a Jan
Koźmian określił jej proklamowanie mianem „anarchii”2.
Świętowanie rocznicy proklamacji Rzeczpospolitej Mosińskiej sięga czasów PRL-u, co było zgodne z panującą wtedy
propagandą. By nie być gołosłownym przedstawiam jeden
z cytatów z komunistycznej historiografii, który zobrazuje
nam, dlaczego czasy komunizmu były sprzyjające dla świętowania takich wydarzeń: „W koncepcji Krotowskiego, który

właśnie w 1848 r. zmienił swoje niemieckie nazwisko, wolna
Polska miała stanowić związek lokalnych republik demokratycznych. Była to koncepcja polskich socjalistów utopijnych
i rewolucyjnych demokratów”3.
Zerwanie ze świętowaniem kolejnych rocznic proklamacji Rzeczpospolitej Mosińskiej jawi się zatem jako zerwanie
z komunistyczną propagandą. To mogłaby być także lekcja
nowoczesnej odpowiedzialności obywatelskiej, która sprzeciwia się nieprzemyślanym i destrukcyjnym działaniom. Co
jednak zaoferujemy Mosinianom w zamian? Odpowiedź jest
dosyć banalna i nawiązuje do wielowiekowej tradycji Mosiny,
w przeciwieństwie do współczesnym obchodów. Tradycja ta
sięga okresu średniowiecza, gdy król Władysław Jagiełło dnia
2 VII 1429 roku nadał Mosinie przywilej odbywania dwóch
targów w roku: na świętego Urbana (25 maja) oraz świętego
Mikołaja (6 grudnia)4. Przywilej ten był potwierdzany przez
kolejnych królów – mamy do dyspozycji dokument króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 21 III 1774 roku potwierdzający prawo odbywania wspomnianych jarmarków5. Wniosek zatem jest taki, iż tradycja ta liczyła prawie 350 lat! Data
jarmarku na świętego Urbana (25 maja) pokrywa się praktycznie z datą corocznych obchodów Dni Mosiny, stąd propozycja, by ta odnowiona tradycja na stale wpisała się w nasz
kalendarz gminny. Przemawia za tym możliwość kontynuacji
mosińskiego świętowanie bez radykalnego naruszania całego dotychczasowego porządku – jarmark kojarzy się przecież
z czymś hucznym i radosnym. Stragany stojące rokrocznie
na Rynku mogłyby nawiązywać do średniowiecznej tradycji,
a zawody sportowe, konkursy i koncerty byłyby jej doskonałym uzupełnieniem. Rekonstrukcję XIX wiecznego miasteczka
z 1848 roku można by zastąpić rekonstrukcją historyczną miasta średniowiecznego.
L. Gomolec, J. Skrzypczak-Kręcina, W dobie Wiosny Ludów,
[w:] Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945,
pod red. S. Weymana i L. Gomolca, Poznań 1976, s. 60.
4
J. Łojko, J. Stępień, Zarys dziejów Mosiny i okolic (do
1945r.), Mosina 1992, s. 16.
5
Dokument ten można obejrzeć między innymi w albumie
„Mosińskie Archiwalia” wydanym z okazji 700-lecia miasta
w roku 2002.
3

Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński, Przyjacielskie rady,
Opracował ks. Marian Duma, Lublin 2009, s. 60.
2
J. Koźmian, Stan rzeczy w Wielkim Księstwie Poznańskim,
„Przegląd Poznański”, T. 8, 1848r, s. 616.
1
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Najważniejszym jednak elementem tej „nowej” układanki
byłoby celebrowanie faktu, że Mosina była miastem królewskim, do czego nawiązuje do dnia dzisiejszego jej herb
– Orzeł Biały. Mało miast w Polsce może się poszczycić zaszczytem, jakim niewątpliwie jest posiadanie polskiego
herbu jako emblematu swojej Małej Ojczyzny. Dodatkowo posiadamy także swoją flagę, która również nawiązuje
barwami do królewskiego Orła – biało-czerwona ze złotym
pasem pośrodku, symbolizującym złotą koronę. „Mosina –
miasto królewskie” – czy to nie brzmi dumnie? Hasło to doskonale nadaje się do promocji Gminy. Zauważmy nadto, że
nie trzeba tutaj nic specjalnego wymyślać, tylko wystarczy
nadać naszym gminnym emblematom właściwe im miejsce i wyeksponować ich królewskość. Do takiego wizerunku
miasta nie pasuje jednak postać Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, który ową „królewską dumę mosińską” podeptał w 1848 roku, odbierając Orłowi koronę, w jej miejsce
wstawiając wieniec z napisem „Polska powstająca”. W tak
zaprezentowanym układzie warto zastanowić się nad kontynuowaniem przyznawania Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej i zastąpienia go jakimś innym, bardziej przystającej do
naszej królewskiej Gminy. Może Medal Króla Jagiełły, który
nasze miasto podniósł w swej dumie i nadał mu podtrzymywane przez wieki przywileje? Kwestia jest naturalnie otwarta i wymagająca dyskusji.
Kolejną sprawą jest patronatu Gimnazjum numer 2 w Mosinie, które obecnie nosi niestety imię Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, nie za bardzo przystającego do naszej
Gminy. Na patrona zdecydowanie bardziej nadaje się wybitny pedagog, wieloletni mieszkaniec Krosinka – profesor
Stanisław Wincenty Kasznica. Święty arcybiskup Zygmunt
Szczęsny Feliński jako patron uczniów i nauczycieli również
doskonale nadaje się na patrona, lecz jemu zostawmy pole
na innych obszarach Mosiny. Ulicę Krotowskiego można by
zastąpić ulicą hrabiego Edwarda Raczyńskiego, który, w co
trudno uwierzyć, nie znalazł do dzisiaj w Mosinie żadnego
miejsca pamięci! Jako mecenas kultury, twórca biblioteki
i poseł zasłużył się nie tylko dla naszej okolicy, ale dla całego
Wielkiego Księstwa Poznańskiego w XIX stuleciu.
Zdaję sobie sprawę, że lista patronów ulic, skwerów, szkół
i medali jest otwarta i wiele nazwisk zostało w niniejszym
tekście pominiętych. Moim zamiarem nie była jednak chęć
zreferowania wszystkich możliwych wariantów, tylko otwarcie dyskusji na ten temat. Spreparowana na mosińskie potrzeby biografia Jakuba Krauthofera-Krotowskiego przestaje
pasować do naszego miasta, co zauważają już czytelnicy
„Gazety” oraz moi rozmówcy. Wydarzenia związane z ogłoszeniem Rzeczpospolitej Mosińskiej po latach uderzają nas
swoją destrukcją oraz aktem nieodpowiedzialnej samowoli.
Bądźmy zatem odpowiedzialnymi Mosinianami i podkreślajmy wymowę emblematów naszego miasta, nadając jej
z powrotem iście królewski charakter.
Wojciech Czeski
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DORADCA PODATKOWY

GARNITURY

Alicja Szymańska

OD 330 ZŁ DO 460 ZŁ
(na komunie, wesela, uroczystości rodzinne)

nr wpisu
06651

Polecamy szeroki wybór dodatków
w bardzo przystępnych cenach

itury
Garndniówkę!
a stu

tel. 61 843 11 75

n

www.taniegarnitury.com.pl

ul. Dąbrowskiego/Strzałkowskiego 2
w Poznaniu (na wys. kina Rialto)

(P072)

• DORADZTWO PODATKOWE
• USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE
• ZUS
• JPK - Jednolity Plik Kontrolny
• BHP
• PODPIS ELEKTRONICZNY

WIZYTOWE, DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE

AUDIT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
ul. Macieja Rataja 124, 61-695 Poznań
ul. Parkowa 7, 62-030 Luboń

audit@interia.pl

(P059)

tel. 602-103-657

SALON FRYZJERSKO - KOSMETYCZNY
(PUSZCZYKOWO, KROSNO)

FRYZJERSTWO:
polecamy strzyżenie damskie, męskie (w tym brody), botoks na
włosy, nawilżanie włosów, upięcia ślubne i okolicznościowe.

KOSMETYKA:

pedicure, manicure, żele, zabiegi na twarz, mikrodermabrazja.

NOWOŚĆ: KOLAGEN NATURALNY

NOWO

WYKONYWANE PRZEZ DYPLOMOWANĄ TERAPEUTKĘ
SPA I WELLNESS, MGR PSYCHOLOGII, P. AGNIESZKĘ

ŚWIAT
POTRZEBUJE
MASAŻU AGNIESZKI
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. +48 618 983 643
tel. +48 501 060 806

(P076)

MASAŻE RELAKSUJĄCE:

ŚĆ!

ul. Nowe Osiedle 22 paw. 9
Puszczykowo

www.salon-agness.pl

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

REKLAMA
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Kancelaria prowadzi cykl bezpłatnych porad prawnych
po uprzednim umówieniu wizyty
Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem
tel. 695 609 449
e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl

(P023)

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

(P077)

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

tel. 608 52 82 62

(P051)

Fotowoltaika
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne

tel. 600 400 510
www.energiasloneczna.info.pl

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b
62-040 Puszczykowo
solipieprz.ak@gmail.com

tel. 503 328 650
BIURO OGŁOSZEŃ

(P046)

ORGANIZUJEMY:
przyjęcia okolicznościowe,
komunie, chrzciny, wesela,
przyjęcia rodzinne, catering

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

(P055)

restauracja.puszczykowo
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Wywiad z Maksymilianem Owocem,
początkującym youtuberem z Mosiny

Treści, które dziś oferuje nam świat medialny, z dnia na dzień tracą na wartości. Publikowane
w sieci teksty oraz filmy zawierają coraz mniej istotnych komunikatów. Jest to problem społeczny, który dotyczy przede wszystkim młodych ludzi spędzających w wirtualnym świecie większość
swojego wolnego czasu. Postanowiłam zagłębić się w ten temat i porozmawiać o tym z młodym
mieszkańcem Mosiny, Maksymilianem Owocem. Jest on początkującym youtuberem, który treściami swoich materiałów zadziwia niezwykłą dojrzałością.
Rozpoczynając naszą rozmowę zapytam, skąd pomysł na
założenie kanału na youtube?
Moja historia z kanałem na youtube zaczęła się odkąd pojawiło
się w mojej głowie marzenie o samodzielnie prosperującej firmie.
Miałem zamiar zostać przedsiębiorcą. Od stycznia bieżącego roku
staram się aktywnie działać w sieci. Nosiłem w sobie wizję zarabiania przez internet. Wiedziałem, że jeśli chcę tego dokonać, to muszę mieć własną stronę, aby ludzie wiedzieli, kim jestem i co robię.
Z biegiem czasu wszystko pomału zaczęło się rozwijać, ruszyłem z publikacją tekstów we wszelakich mediach społecznościowych. Ważne było dla mnie, żeby umieszczać dużą ilość wiadomości - po prostu działać.
Nadal się jeszcze wszystko kształtuje, wciąż nie mam konkretnej
wizji tego kanału. Oczywiście warto, aby zamieszczone filmy dotyczyły konkretnej tematyki, ale w tym momencie są one jeszcze
stale zróżnicowane.
Co zainspirowało Cię do tak dojrzałego motywu przewodniego kanału, jakim jest biznes i rozwój? Dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach internet zalany jest komunikatami niewiele
wnoszącymi do naszego życia, skąd więc taki pomysł?
Mówiąc szczerze, nie wiem, co dokładnie skłoniło mnie do tego,
aby działać konkretnie w tym kierunku. Już od dawna myślałem, żeby być aktywnym i rozwijać się w sferze biznesowej.
Moim zdaniem, ważnym jest, by materiały publikowane w internecie satysfakcjonowały znaczącą część odbiorców, dlatego
istotną kwestią jest umiejętność rozeznania co ludzi może zainteresować, a co niekoniecznie.
Brałeś pod uwagę, że dziś treści bogate w przekaz nie są już
tak popularne, ze względu na to, iż młodzi ludzie szukają
w internecie czegoś zupełnie innego?
Nie nurtują mnie myśli, co będzie jeśli nikt nie zechce oglądać
moich materiałów, co więcej mam świadomość, że łatwiejszym
rozwiązaniem w mojej sytuacji byłoby promowanie rozrywki,
jednak mówiąc szczerze, pewnie nie byłbym dumny z takiej pracy. A moim największym celem w sferze zawodowej jest wykonywanie działalności, z której na końcu będę zadowolony.
Spotkałeś się już z osobami, które negatywnie odebrały
Twoją pracę, jeśli tak, jak sobie z tym radzisz?
Myślę, że zawsze, gdy podejmujemy się czegoś nowego, wzbudza to zainteresowanie innych. W momencie, w którym zacząłem wrzucać filmiki do sieci, miałem do czynienia głównie ze
zdziwieniem, śmiechem ze strony bliskich, czy znajomych, co
czasami wytrącało mnie z równowagi. Mimo to, miałem świadomość, że takie reakcje będą miały miejsce, byłem na to przygotowany. Wiem, że z czasem wszyscy oswoją się z tym, co robię.
Masz jakiś cel związany z tym kanałem, jak widzisz go
w przyszłości?
Na pewno cieszyłbym się, gdyby kanał znacznie urósł. Moja wizja opiera się głównie na przekazywaniu wartości, mam w sobie
szczytne idee, aby zmieniać świat na lepsze, żeby moje filmiki

miały przekaz. Jeśli uda mi się rozwinąć działalność medialną,
chciałbym, aby stała się ona moim sposobem na życie.
Ile czasu poświęcasz na pracę przy kanale?
Czasu poświęcam naprawdę sporo. W ciągu wakacji wstawiałem
po trzy filmiki tygodniowo, jednak teraz w roku szkolnym udaje
mi się opublikować tylko jeden materiał. Pomysłów na tematy
w mojej głowie jest bardzo dużo, ale niestety nie jestem w stanie poświęcać kanałowi tyle uwagi, ile bym chciał. Opublikowanie jednego filmu zajmuje mi od 4 do 5 godzin, co często zaskakuje wielu odbiorców.
Czy fakt, iż Twoi rodzice ,,są ludźmi biznesu, prowadzą własną działalność, miał wpływ na to, jaką ścieżką zawodową
zamierzasz podążać w przyszłości?
Aktualnie to wszystko co myślę na temat mojej przyszłości, to
tylko plany, więc zobaczymy jak to wszystko się potoczy w z biegiem czasu, ale tak, fakt, że rodzice posiadają własną działalność
gospodarczą miał olbrzymi wpływ. Oczywiście nie jestem w stanie ocenić czym zajmowałbym się, gdyby rodzice pracowali na
etacie w pełnym wymiarze godzin, być może mimo wszystko
polubiłbym biznes. Jednak myślę, że to właśnie dzięki nim zauważyłem, że da się zarabiać w inny sposób. Oprócz tego umożliwiają mi jeszcze głębsze wejście w świat biznesu poprzez "biznesowe" rozmowy i postawę życiową jaką prezentują, bo dzięki
temu wiem jak muszę się zachować, aby osiągnąć "sukces".
Czym się inspirujesz, co motywuje Cię do dalszych działań?
Podzieliłbym to pytanie na dwie części, najpierw odpowiem
czym się inspiruję, a następnie co jest moją motywacją.
A więc tak inspirują mnie głównie dwie rzeczy: idee i ludzie. Te
pierwsze czerpię w większości z nieprzeciętnych książek (np.
z biografii), ale też czasami słyszę o ciekawych koncepcjach,
przedsięwzięciach, czy pomysłach. A żeby nie być gołosłownym,
to podam przykład książki "4 godzinny tydzień pracy", która uczy
m.in. tego żeby niektóre rzeczy robić inaczej niż reszta świata,
ponieważ może być tak, że nasze otoczenie działa w sposób nieidealny i dlatego postanowiłem np. nie skupiać się w 100% na
edukacji szkolnej, ale poświęcić trochę czasu na Youtube'a.
Natomiast jeśli chodzi o inspirujących ludzi, to jest nim np. Marcin Osman, który zajmuje się marketingiem i biznesem w inter-
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necie. Nie skłamię, jeśli powiem, że to właśnie dzięki niemu, zacząłem nagrywać filmiki.
Muszę przyznać, że różne rzeczy mnie motywują. Najczęściej
jest to pragnienie odniesienia sukcesu, i to można przenieść na
wszystkie sektory mojego życia, czy to chodzi o nagrywanie na
Youtube'a, czy o naukę języków obcych.
Jednak jest jeszcze jedna rzecz, która ma olbrzymi wpływ na
moją motywację, a jest nią fascynacja pomysłami. Nieraz wpada
mi do głowy jakaś myśl, która powoduje, że postanawiam coś
zrobić. Tak było na przykład z filmikiem o zanieczyszczeniu środowiska. Tak więc nie trzymam się kurczowo szablonów, które
proponuje świat, lecz działam po swojemu, nie zważając na stereotypy. Myślę, że wychodzi mi to na dobre...

Bardzo cieszę się, iż mogłam porozmawiać z Maksem i tym
samym przekazać państwu wartościowy materiał. Przeprowadzony przeze mnie wywiad ma skłonić do następujących
refleksji: To jak świat medialny będzie wyglądał w przyszłości, zależy tylko od nas samych. Każdy najmniejszy komunikat opublikowany w sieci, m.in komentarze, które tak często
bywają bezwartościowym hejtem, a nawet teksty trafiające
do gazet, powinny mieć przekaz, udzielać informacji oraz
skłaniać do głębszych refleksji. Tak jak w przypadku materiałów Maksa.
Julia Szewczuk

PKS uratowany

- gmina Mosina dołączyła do porozumienia
Jak informuje Urząd Miejski w Mosinie podpisane zostały porozumienia pomiędzy starostą poznańskim Janem Grabkowskim
a Gminą Mosina (m.in.) oraz spółką PKS na utrzymanie linii autobusowych. W efekcie tego porozumienia kursy PKS przebiegające przez Gminę Mosina nie ulegną zmianie i autobusy będą
jeździły tak jak dotychczas.
Porozumienie zostało podpisane też z powiatem obornickim,
międzychodzkim, nowotomyskim, kościańskim, śremskim, podpoznańskimi gminami i Poznaniem. Jest to pierwszy krok w kierunku powstania związku powiatowo-gminnego, który w całości będzie odpowiadał za przewozy PKS w metropolii Poznań
i na obszarach przylegających.
Dla przypomnienia – przez Gminę Mosina autobus PKS Poznań
kursuje na trasie:
– z Poznania przez Puszczykowo, Mosinę, Żabinko do Śremu
oraz z powrotem,
– z Poznania przez Puszczykowo, Mosinę, Żabinko i Grzybno do
Śremu oraz z powrotem,
– z Poznania przez Puszczykowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki,
Radzewice do Śremu oraz z powrotem,
– z Poznania przez Czapury, Wiórek, Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice do Śremu oraz z powrotem,
– z Czempinia przez Konstantynowo do Śremu oraz z powrotem.

porozumienia podpisane pomiędzy starostą poznańskim Janem Grabkowskim
a poznańskimi gminami

Gmina Mosina przeznaczyła na utrzymanie linii PKS w 2019 r. –
30,5 tys. zł, a w roku 2020 – 98,3 tys. zł. Podstawą do przeznaczenia środków na ten cel było podjęcie przez Radnych Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 sierpnia 2019 r. uchwały Nr XIII/89/19
w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Tekst: Adam Ejchorst – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Zdjęcia: Katarzyna Wozińska-Gracz – powiat.poznan.pl

Seria wypadków

- strażacy apelują o ostrożność
Jak informują strażacy z OSP Stęszew w minionym miesiącu
w naszej okolicy doszło do groźnych wypadków.
5 października na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Zamysłowo doszło wypadku samochodu osobowego i ciężarówki.
W wypadku ranne zostały trzy osoby, a jedna z nich uwięziona
w rozbitym pojeździe. Osoba poszkodowana została wydobyta
z wraku pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych.
Jeszcze tego samego dnia strażacy otrzymali zgłoszenie o kolejnym wypadku w miejscowości Srocko.
Razem z JRG 9 udaliśmy się na miejsce, udział brały tam cztery samochody osobowe. Na szczęście po przebadaniu przez ZRM osób
biorących udział w zdarzeniu, nie była wymagana ich hospitalizacja. – poinformowali strażacy z OSP Stęszew.

pojazd po wypadku fot. OSP Stęszew

Strażacy apelują o ostrożność na drogach.
Źródło, zdjęcia: OSP Stęszew

KUPIĘ
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STARE KSIĄŻKI
DOKUMENTY
PAMIĄTKI

(P073)

726 250 217

USŁUGI TRANSPORTOWE

602 679 211

(P075)

- PIASEK
- ŻWIR
- ZIEMIA ITP.
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy pod
działalność gospodarczą
o powierzchni 20,2 m2
Mosina, ul. Topolowa 1
Zainteresowanych prosimy o kontakt

tel. 618 994 678

lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
Luboń ul. Żabikowska 62, pokój nr 13.

Doktor nauk przyrodniczych
udziela lekcji biologii, chemii
i biochemii na wszystkich
poziomach nauczania.

Korepetycje z matematyki
i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania.

(P061)

601 947 721

601 757 522
SERWIS OKIEN

tel. 664 779 961
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J031)

Sobecki Zbigniew

(P063)

• Naprawa i regulacja
• Wymiana szyb i uszczelek
• Montaż nawiewników
• Roletki, plisy i moskitiery

REKLAMA
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Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

FIRMA PRODUKUJE I POLECA:
- ekologiczne kotły grzewcze z certyfikatami „5 klasy” i „Ecodesign”
(na pellets o mocach od 15 do 300 kW, na ekogroszek o mocach od 18 do 70 kW)
- kotły olejowe o mocach od 15 do 500 kW
- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej
- gruntowe pompy ciepła
- systemy kominowe ze stali szlachetnych

PONADTO W OFERCIE POSIADAMY:
- pellets w workach 15 kg
- palniki na pellets
- palniki wentylatorowe na olej opałowy
- układy sterowania kotłów
- wybrana armatura wodno - instalacyjna

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:
Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W:
- stal węglowa do grubości 25 mm
- stal nierdzewna do grubości 30 mm
- stal ocynkowana do grubości 3 mm
- aluminium do grubości 30 mm
- miedź do grubości 15 mm
- mosiądz do grubości 12 mm
- maksymalny format arkusza 3000 x 1500 mm

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton:
- maksymalna grubość giętych detali 6mm
- maksymalna długość detali 3000mm

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych:
- technika spawania MIG/MAG/TIG

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych:
- maksymalne wymiary malowanej konstrukcji/ elementu (wys./szer./dł.): 1500/1000/2000 mm

Jako przedsiębiorstwo przy produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania
techniczne, a dzięki temu, że posiadamy również nowoczesną strukturę zarządzania i wykwalifikowany
personel zapewniamy Państwu:
• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Główna 51 B, Krosno
62-050 Mosina

BIURO OGŁOSZEŃ

tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
e-mail: lumo@lumo.com.pl
www.lumo.com.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Tłumy na peronach i ścisk w pociągach
Poniedziałek, 21 października. Na peronach w Mosinie czy Puszczykowie tłumy
pasażerów nie mogących wsiąść do pociągu. Tym, którym udało się już wejść,
o komfortowych warunkach podróży mogli jedynie pomarzyć. W sieci huczy – sytuację komentują pasażerowie. “W Mosinie połowa osób została na peronie. Pociąg
ruszył po 5 minutach upychania“.
Jak relacjonują pasażerowie:
- 7:18 nie weszłam bo ścisk. Myślę sobie,
dobra, uczelnia nie ucieknie, pojadę kolejnym. 8:16, powtórka z rozrywki. Jesteśmy
w Puszczykowie i ludzie zostają na peronie.
Mosina tez cała nie weszła. Znowu JEDEN
SKŁAD – komentuje sytuację Pani Lena
- W Mosinie połowa osób została na peronie.
Pociąg ruszył po 5 minutach upychania.
Osoby z Puszczykowa już powinny szukać
innego transportu. – pisze Pan Marcin
- Pociąg 77335 z Czempinia 8:36 w Poznaniu to nieporozumienie. Mina ludzi na
peronie w Mosinie – groza. Później został
już tylko sprint do drzwi, żeby w ogóle
mieć szansę wejść. To chyba jakaś ukryta
kamera. O dalszych stacjach nie wspominam, pozostawiam to Waszej wyobraźni...
– dodaje Pani Wiktoria
- 8:03 z Czempinia- czułem się jakbym na
Woodstock jechał. W takim ścisku to można jechać jeśli metą są laski w bikini, browar, dobra muzyka i Tokarczuk jako gość.
Tymczasem metą jest 8h w robocie. Wiem,
że jest coś takiego jak odpowiedzialność
zbiorowa, ale optuje za tym by Przewozy
dogadały się z Marszałkiem i przysłały
jedną osobę, która jutro pojedzie z nami.
Lincz gwarantowany. – komentuje na
stronie Linii kolejowej E59 Pan Maciej
- Od września w godzinach szczytowego obłożenia jest jak w puszkach. Człowiek się cieszy, że w ogóle dał radę wejść. Dotyczy to zarówno pociągów do Poznania między 6:12,
a 7:09 jak i tych popołudniowych od godz
15:05. Jeździmy upchani w zbyt krótkich
składach …. ale to żadna nowość. W sumie
chyba PKP uważa że powinniśmy się cieszyć
że w ogóle jeździmy – pisze Pani Beata
- Nie dość że ścisk bo za krótkie składy jeżdżą to jeszcze ogrzewanie na full a co tam
niech sobie ludzie mdleją nie ich sprawa!
– dodaje Pani Monika
Powodem sytuacji była awaria lokomotywy. Wielu z podróżujących rozważa
złożenie skargi i reklamacji do przewoźnika (firmy Polregio) oraz Urzędu Marszałkowskiego.

- Badamy potoki podróżnych i zdajemy sobie sprawę z tego, że pojemność składów
nie zawsze jest wystarczająca, a godziny
kursowania mogą nie odpowiadać na potrzeby niektórych pasażerów - przyznaje
Justyna Grzesik, rzeczniczka wielkopolskiego oddziału spółki Polregio.
Na sytuację zareagował mosiński magistrat. Burmistrz Gminy Mosina wystąpił
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o rozwiązanie problemu komunikacyjnego z którym zmagają
się mieszkańcy korzystający z usług PKP.
W piśmie wnioskuje o zwiększenie ilości
wagonów i dodanie kolejnych połączeń
dla pociągów relacji Mosina – Poznań i
Poznań – Mosina.
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Idzie zima - wyczyść komin
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż
zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być
niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza!
A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Idzie zima, wyczyść komin!
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście
tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową
eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2018 odnotowano 15 882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe
i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie
zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna
odnotowała 3 842 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym
2 024 osoby poszkodowane i 52 ofiary śmiertelne. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl].
Obowiązki związane z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy – Marcin Ziombski przypomina
o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem
przewodów kominowych.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie
tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych
warunków ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone

uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź
środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art.
70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza
przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach,
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub
gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów
dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych
w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli
większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić
podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski
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Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji kursy na obsługę wózków widłowych
oraz wózków wysokiego składowania
- motywacyjny system wynagradzania
i premiowania

(J015)

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze

przeszkolenie.

na czas, przeszkolenie.

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a

pracowników.

także korytarzy i szatni.

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

KONTAKT: 531-533-200

KONTAKT: 517-574-235

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J018)

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas,

REKLAMA
PRODUCENT MEBLI PRAWDZIWYCH
„LENA - ŁUBOWO”
ZAPRASZA DO SWOICH SALONÓW

www.lenameble.pl

(P064)
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• Salon Firmowy w Łubowie
Łubowo 85B / Gniezna
Kontakt: tel./fax 61 427 57 75
• Centrum meblowe TOP-MEBLE w Komornikach
ul. Poznańska 140 - DUŻE PROMOCJE !!!
Kontakt: tel./fax 61 893 56 03

• Centrum meblowe POLSKIE-MEBLE w Poznaniu
Al. Solidarności 34
Kontakt: tel./fax 61 657 69 73

DUŻY WYBÓR MEBLI TAPICEROWANYCH, STOŁOWYCH, SYPIALNI
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA WG WŁASNEJ ARANŻACJI ORAZ WYBARWIENIA

SZERMIERKA

INTELIGENTNA I PIĘKNA DYSCYPLINA SPORTU,

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci szkoły podstawowej

przy Zespole Szkół Nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

(J029)

do Klubu Szermierczego UKS MUSZKIETER Mosina
Wszelkie informacje pod nr. tel. 502 051 672

Klasa A++ Wsad 8 kg
Czujnik wilgotności

Klasa A+++

Opóźniony start 24 h

Wsad 8 kg

Wyświetlacz elektroniczny

1200 0br./min.

Poziom hałasu 65 dB(A)

Sensor załadunku

Wymiary sxg: 59,8 x 59,9 cm

EcoSilence

Samoczyszczący kondensator

Wymiary sxg: 60 x 55 cm

Suszarka
kondensacyjna
WTM8528KPL

Pralka
WAN2427MPL

tel. 61 830 73 12, www. domusfari.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J020)

POZNAŃ ul. Głogowska 421
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Historyczna ulica Cyryla Ratajskiego
w Puszczykowie
Czy ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie zostanie wpisana do rejestru zabytków historycznego
układu urbanistycznego? Wszystko na to wskazuje!
Urząd Miejski otrzymał od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu
urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego
w Puszczykowie. Wniosek o formalne objęcie ochroną konserwatorską tej części
Puszczykowa wpłynął ze Stowarzyszenia
Nasze Puszczykowo. We wniosku wytypowano fragment ulicy Cyryla Ratajskiego wraz z najcenniejszymi pod względem historycznym i zabytkowym willami
wraz z towarzyszącą zabudową służebną,
ogrodami oraz zabytkową zielenią.
Historyczna Ulica Cyryla Ratajskiego
w Puszczykowie
Ulica Cyryla Ratajskiego jest fragmentem
średniowiecznego traktu handlowego z Poznania do Głogowa i Wrocławia, utrwalonego w XIII w., o niezmienionym do dziś przebiegu i stanowi cenne świadectwo trwałości
sieci drożnej. Na przełomie XIX i XX wieku
oraz w dwudziestoleciu międzywojennym
w wyniku kształtowania się nowej koncepcji Puszczykówka jako ekskluzywnego letniska, na skarpie rzecznej oraz w obrębie
ulicy Cyryla Ratajskiego powstała zabudowa willowa wśród zieleni ogrodów zakładanych wokół domów. Historyczna zabudowa - wille wraz z budynkami służebnymi
w zespołach willowych, są świadkami myśli
architektonicznej tego czasu oraz jej stosunku do kształtowania przestrzeni. Zabytkowa
zabudowa ulicy Ratajskiego cenna jest również jako świadectwo bogatego kontekstu
społecznego i politycznego czasu, w którym
powstawała i była eksploatowana, z jednej strony prezentując tzw. gust niemiecki
(domy wzniesione w tradycji ruchu Heimatschutz), z drugiej odważny odpór społeczności polskiej (styl dworkowy, styl krajowy).
Przedmiotem ochrony konserwatorskiej
na ww. obszarze podlegać będzie: układ
drożny, parcelacja, historyczna zabudowa willowa wraz z budynkami służebnymi, najstarszy drzewostan, historyczna
mała architektura.
Młyn nad Wartą przy ulicy Cyryla Ratajskiego
W kartach historii Puszczykowa już
w 1757 roku pojawia nazwa Puszczykówka położonego w pobliżu szesnastowiecznego młyna nad Wartą, który zlo-
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kalizowany był właśnie przy ulicy Cyryla
Ratajskiego. Prawdopodobnie młyn leżał
nad Wartą u wylotu dzisiejszej ulicy Cyryla Ratajskiego: do młyna przynależały
grunty leżące wzdłuż dróg do Trzebawia
(dzisiejsza Dworcowa), Czarnokurza (dzisiejsza 3 Maja), nad drogą wiodącą od
młyna ku wsi Puszczykowo.
Posesja Władysława Tomaszewskiego
W historii tej, być może wkrótce zabytkowej ulicy, pojawia się nazwisko Władysława
Tomaszewskiego (1865-1914), który był
bankowcem, ekonomistą, działaczem gospodarczym i dyrektorem Banku Związku
Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Jako jeden z pierwszych zbudował w 1897 r. dom
przy dzisiejszej ulicy Cyryla Ratajskiego, stając się tym samym prekursorem budownictwa letniskowego w tym rejonie. Na swojej posesji, wraz z żoną Anielą, ufundował
figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą
poświęcił ksiądz oficjał Edmund Dalbor,
późniejszy pierwszy prymas niepodległej
Polski. Figura została poświęcona 15 lipca 1910 r. w dniu 500. rocznicy Bitwy pod
Grunwaldem, co było aktem patriotyzmu
i odwagi wobec trwającej germanizacji obszarów zaboru pruskiego.
Jak wygląda procedura wpisu do rejestru?
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do
rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy
na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
z urzędu bądź na wniosek właściciela
zabytku nieruchomego lub użytkownika
wieczystego gruntu, na którym znajduje
się zabytek nieruchomy.
Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia
Nasze Puszczykowo Stowarzyszenie za
swój cel uznaje między innymi prowadzenie działań na rzecz zachowania unikalnego charakteru Puszczykowa oraz
ochronę wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i przyrodniczych
miasta Puszczykowo, w tym działalność
na rzecz zachowania i upowszechniania
dziedzictwa kulturowego oraz aktywną
ochronę materialnych i niematerialnych
dóbr kultury i tradycji, w tym wsparcie
i prowadzenie prac konserwatorskich.
Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia,
w którym decyzja w tej sprawie stanie
się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zabrania
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia lub zmiany
wyglądu zabytku.

PODARUJĘ
DREWNO

(P071)
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SOSNOWE
I BRZOZOWE
NA PNIU

WYCINKA
PO STRONIE
ZAINTERESOWANEGO

Gazeta

513 135 320

Poszukujemy kandydatek na stanowisko:

Pielęgniarka odcinkowa
oraz
Pielęgniarka Instrumentariuszka
Jesteś idealną kandydatką, jeśli:
■
■
■
■
■

posiadasz aktualne prawo wykonywania zawodu
masz 5-letnie doświadczenie
jesteś odpowiedzialna
cechuje Ciebie empatia, punktualność i uczciwość
lubisz ludzi i pracę w zespole

Podania prosimy przesyłać na adres:
sekretariat@halluxmed.pl zamieszczając formułę:

(P062)

Oferujemy pracę w Komornikach na podstawie kontraktu
w sympatycznym i zgranym zespole.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(P066)

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady
Reportaże
SALON MEBLOWY, ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Topolowa 2, 62-053 Pecna

TEL. 665 545 545

MAIL: sklep@agkmeble.pl

ZATRUDNIE KRAWCOWE
(krawiectwo lekkie)

Miejsce pracy

Luboń

Wszystkie soboty wolne

tel. 601 634 134
BIURO OGŁOSZEŃ

Nauka rysunku
i malarstwa

(P058)

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

(P067)

Redakcja:

 Konsultacje
 Korekta prac
 Zajęcia terapeutyczne
poprzez działania plastyczne

tel. 604 293 392

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

REKLAMA

BIURO OGŁOSZEŃ
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tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Przygarnij kotka
Jak co roku, dzikie kociaki z Mosiny i okolic szukają schronienia przed zimą. Jeżeli
mają szczęście, to trafiają do ochotniczego
punktu pomocy, gdzie zapewniana jest im
profesjonalna opieka i specjalistyczne leczenie. „Dom Tymczasowy Animal's Home”,
bo o nim mowa, jest organizacją non
– profit, co oznacza, że jego działalność
skupiona jest na wspieraniu publicznego
dobra i nie ma nic wspólnego z osiąganiem z tego tytułu zysku. W rzeczywistości
tworzy go od 5 do nawet 10 domów tymczasowych, a nie jeden jak sugerowałaby
nazwa. Domy te zakładają ludzie o dobrym
sercu, gotowi na własny koszt podjąć się
bezinteresownej opieki nad zwierzętami.
Niestety kotki trafiają tutaj tylko na krótką chwilę, dopóty dopóki nie zostanie dla
nich znaleziony dom na stałe. Miejsca tego
rodzaju tworzone są przez wolontariuszy,
którzy opiekują się maluchami i przygotowują je do procesu adopcji. Zwierzę ma
prawo przebywać w nich do momentu, aż
jego opiekun tymczasowy nie będzie zmuszony, aby z określonych powodów zrezygnować z opieki nad nim. Interesującym
jest to, że na tym etapie wszystkim kociakom nadawane są imiona, mające ułatwić
identyfikację i w przyszłości służyć dla potrzeb adopcji. W jej przypadku placówka
przekazuje nowemu opiekunowi wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia
wybranego maluszka. Zanim to jednak nastąpi przeprowadzany jest wywiad, z którego ma wyniknąć jakie są oczekiwania
przyszłych opiekunów i warunki jakie są
w stanie zapewnić adoptowanemu przez
nich zwierzęciu. Na tej podstawie wydawana jest ocena, który z kotków najlepiej
będzie pasował do przyszłego opiekuna.
Jednak ostateczna decyzja, którego kociaka zabieramy ze sobą należy do nas. Dopełnieniem formalności związanych z adopcją
pozostaje podpisanie umowy, w której
nowy właściciel zobowiązuje się do opieki weterynaryjnej (w tym kastracji/sterylizacji kociaka, gdy osiągnie odpowiedni
wiek), zapewnieniu schronienia zwierzęciu
oraz do traktowania go zgodnie z ustawą
o ochronie zwierząt. Dobrze byłoby więc,
aby decyzja o adopcji była świadoma, gdyż
zwierzę przyjmowane jest z powrotem tylko w szczególnych przypadkach. Obecnie
w domach opieki tymczasowej przebywa
9 kociaków, które niecierpliwie czekają
na osoby, które obdarowałyby je miłością
i otoczyły troską.
Ci z Państwa, którzy nie są jednak gotowi na to, aby przygarnąć kotka na stałe,
mogą jako wolontariusze pomagać przy

niechcianych zwierzętach czy nawet zapewnić im dom tymczasowy. Również
dary przyniesione do organizacji w postaci
chociażby suchej i mokrej karmy, żwirku,
kocyków, ręczników, kuwet czy innych akcesoriów pozostają istotnym elementem
wsparcia placówki, której głównym celem
pozostaje zmniejszanie populacji kotów
wolno żyjących, bytujących na terenie gminy (zwłaszcza tych zamieszkujących ogródki działkowe). Jest to częściowo możliwe
dzięki przeprowadzanym na bieżąco zabiegom kastracji/sterylizacji zwierząt, które
są z kolei wykonywane dzięki funduszom
zgromadzonym przez dobroczyńców czy
też dzięki wsparciu finansowemu ze strony
Urzędu Miasta Mosina oraz oswajaniu kociąt urodzonych na wolności i znajdowaniu
im nowego domu. Placówka współpracuje
ponadto z Fundacją Agapeanimali, która
pomaga jej w zdobyciu środków na zabiegi, opiekę weterynaryjną oraz wyżywienie
zwierząt. Aktualnie dzięki jej wsparciu rozpoczęto otwartą zbiórkę pieniędzy na te
cele. Opisywana przez nas placówka nie
jest typowym schroniskiem. Nie ma podpisanej żadnej umowy z miastem czy innym
podmiotem, mówiącej o obowiązku przyjmowania zwierząt. W jej funkcjonowaniu
nie chodzi też o przyjmowanie zwierząt od
osób prywatnych. To czy zwierzę zostanie
przyjęte pozostaje decyzją wewnętrzną.
Trafiają tutaj głównie dzikie koty, jednak
sporadycznie placówka decyduje się nieść
pomoc również zwierzętom bezdomnym,
które trafiają do przytuliska w Mosinie czy
przychodni weterynaryjnej mieszczącej
się przy ul. Kanałowej. Organizację tworzy
obecnie grupa sześciorga wolontariuszy
(m.in. technik weterynarii, zoopsycholog,
osoba pracująca w klinice weterynaryjnej),
w tym jej założycielka i inicjatorka całej akcji
(ich dane podobnie jak adres punktu pozostają do wglądu redakcji). Wróćmy jednak
do początku „Dom Tymczasowy Animal's
Home” został założony w ubiegłym roku
przez dwie przyjaciółki i początkowo działał jedynie w ograniczonym zakresie na
terenie gmin Mosina i Murowana Goślina/
Czerwonak. Z czasem jednak zakres jego
działalności rozszerzył się i w przypadku
Mosiny zaczęto na szeroką skalę odławiać
koty dziko występujące (wolno żyjące) na
terenie ogródków działkowych, po to, by
móc przeprowadzić na nich zabieg kastracji/sterylizacji. Mniej więcej w lutym
br. podpisano również z Miastem Mosina
umowę użyczenia na pomieszczenie przeznaczone dla kociaków po tych właśnie
zabiegach. Część kotów, które tutaj trafiają

Węgielek – jeden z czterech czarnych kociaków

Kreska – miziasta kotka, nie odstępująca swojego
tymczasowego opiekuna ani na krok

Panda – mała przywódczyni rządząca w domu

Kotka Rudzia z ogródków działkowych w trakcie
korzystania z „karmnika”
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jest leczona, natomiast pozostałe łapane
są wyłącznie w celu wykonania zabiegu
i przebywają tu od 1 do 14 dni (samce ok.
1-2 dni, samice ok. 10-14 dni). Czasem „pomieszkują” tutaj również kocięta do czasu
zwolnienia się dla nich miejsca w domu
tymczasowym lub pojawienia się decyzji
o adopcji. Na chwilę obecną mamy tutaj
4 takie „przypadki”. Dużym osiągnięciem
organizacji z pewnością jest to, że od początku tego roku udało się jej znaleźć dom
dla 34 kotów (w tym 3 dorosłych) i poddać
zabiegowi kastracji kilkadziesiąt zwierząt!
Niestety zima pozostaje szczególnie trudnym okresem dla kotów wolno żyjących
(nie można ich mylić z bezdomnymi),
z uwagi na brak pokarmu i ciepłego schronienia. Problem nasila się gdy działkowicze
muszą w październiku opuścić działki i często nie są już w stanie dokarmiać bytujących tam kotów. „Wtedy to my pomagamy
wykarmić kilkadziesiąt kotów (ok. 50 – 60),
które w tym okresie zjadają od 10 do 20 kg
suchej karmy w tydzień!" – zauważa założycielka organizacji. Wolontariusze bezinteresownie wkładają mnóstwo swojego

wysiłku w to, aby koty mogły znaleźć wymarzony dom czy też miały lepsze warunki
bytowania na wolności, a w okresie zimowym stawiają również specjalne budki styropianowe, dzięki którym zwierzęta mają
szansę na przeżycie silnych mrozów. Do
tej pory postawiono ich na terenie działek
kilkadziesiąt. Zadbano również o to, aby
koty miały dostęp do suchej karmy poprzez zbudowanie dla nich „karmników”
z rur PCV. Każdy z nich pomieści ok. 3 kg
żywności, która systematycznie znika w zawrotnym tempie.
Apelujemy w tym miejscu do osób, które
chcą i jednocześnie mogą pomóc w jakikolwiek wyżej opisany sposób. Zachęcamy
również do tego, aby spróbować stworzyć
kociętom dom tymczasowy lub stały. Więcej informacji na temat funkcjonowania
punktu znajdziemy na stronie internetowej
Facebook pod hasłem „Dom Tymczasowy
Animal's Home” i uzyskamy pod numerem
kontaktowym 790 263 905.
fot. nadesłane przez wolontariuszy

Cappuccino – najstarszy kociak, marzący o domu
w którym przebywałby z innymi kotkam

Kocia rodzinka podczas intymnych chwil karmienia

Przebudowa Sowinieckiej
Gmina Mosina dokonuje uzgodnienia trójstronnego porozumienia w sprawie przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie (droga powiatowa nr 2466P). To efekt długich starań Gminy Mosina o realizację przez Powiat Poznański oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Tekst porozumienia jest
obecnie podpisywany przez Aquanet.
Uzgodnione porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,Aquanet S.A. i Gminą Mosina, w zakresie
wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego oraz koordynacji robót drogowych i robót
budowlanych w ul. Sowinieckiej, znajduje się obecnie w trakcie
podpisywania.
Inwestycja poprowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu obejmie: budowę chodnika po południowej stronie
ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku
od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę konstrukcji
jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia
Osiedla Za Barwą w Mosinie z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz
do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny
Ludów, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu.
W ramach porozumienia Aquanet S.A. dokona wymiany sieci
wodociągowej w Sowińcu i w Mosinie – ul. Sowinieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej. Gmina Mosna z kolei
wykona kanalizację sanitarną wraz z przyłączami, na odcinku
od studni istniejącej zlokalizowanej w ul. Sowinieckiej w Mosinie na wysokości posesji nr 42 do granicy działek o nr ew.
2019/2 i 2019/1.

Na październikowej sesji Rada Miejska w Mosinie podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina,
zabezpieczając w ten sposób środki w wysokości 3000 000 zł, na
wykonanie całej inwestycji w przyszłym roku.
J. Nowaczyk, Urząd Miejski wMosinie
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Wyniki wyborów
Państwowa Komisja Wyborcza podała
wyniki wyborów parlamentarnych:
PiS 43,59%, KO 27,40%, Lewica 12,56%,
PSL 8,55%, Konfederacja 6,81%.
Frekwencja wyborcza
• Polska 61,16%,
• Wielkopolska 62,95%,
• Powiat poznański 71, 98%,
• Gmina Mosina 69, 81%,
• Puszczykowo 75,29%,
• Luboń 73,84%.

Kto będzie reprezentować okręg poznański w Sejmie?
Koalicja Obywatelska – 5 mandatów
W Poznaniu najlepszy wynik uzyskała Joanna Jaśkowiak, na którą zagłosowało
67 822 osób. Na drugim miejscu, z wynikiem 51 951 uplasował się Adam Szłapka. Trzecie miejsce należy do Franciszka

Sterczewskiego. Mandat posła z Koalicji
Obywatelskiej otrzymają też Waldy Dzikowski (19 704) oraz Rafał Grupiński (17
933 głosów).
PiS – 3 mandaty
W PiS najwięcej, bo 43 958 wyborców
zagłosowało na Jadwigę Emilewicz.
Na drugim miejscu znalazł się Szymon
Szynkowski vel Sęk (24 233 głosów),
a na trzecim Bartłomiej Wróblewski (22
181 głosów).
Lewica – 2 mandaty
Dwa mandaty trafią do Lewicy. Do sejmu
wejdą Panie Katarzyna Ueberhan (33
373 głosów) oraz Katarzyna Kretkowska, która uzbierała 16 061 głosów.
źródło: PKW

Okręg poznański
Najwięcej głosów w okręgu poznańskim otrzymała Koalicja Obywatelska
– 45,38% głosów. Na drugim miejscu
uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość
z wynikiem 25,33%. Trzecie miejsce
w powiecie poznańskim przypadło Lewicy, która otrzymała 6,49% głosów.
Na dalszych miejscach: Konfederacja
(6,61%) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (6,2%).
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10 000 zł

970 zł netto/m-c
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POZNAŃ

N A Z W APOLODY
D E A L EDZIAŁ
R A SERWISU
MITSUBISHI
UL. WŁAŚCIWA 99

UL. TYMIENIECKIEGO 38
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PRZEŹMIEROWO

NOWY SALON

DZIAŁ SERWISU

UL. LOTNICZA 37
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

UL. RYNKOWA 160
TEL. 618 142 155
TEL. 618 163 386

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

*Na kwotę 10 000 zł składają się: pakiet LED o wartości 3 500 zł gratis, lakier metalizowany o wartości 2 300 zł gratis, komplet opon zimowych o wartości 3 200 zł gratis oraz rabat w wysokości 1 000
zł z tytułu zakupu pakietu ubezpieczeń PZU. Oferta nie łączy się z finansowaniem Lease & Go. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 7,1 l/100 km do 8,2 l/100 km, emisja CO₂ od 161 g/km do
185 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Informacje na temat złomowania samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne na: www.mitsubishi.pl
*Przykładowa
kalkulacja
leasingu
operacyjnego
skierowanego
do
przedsiębiorców
przy
założeniu
następujących
parametrów:
opłata
administracyjna: 0 zł, opłata wstępna: 30,00%, okres płatności rat leasingowych: 48 miesięcy, stawka bazowa WIBOR 1M: 1,64%, deklarowany przebieg kilometrów 20 tys. rocznie, pakiet usług
serwisowych w wersji Basic (oferta nie zawiera ubezpieczenia komunikacyjnego). Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter
informacyjny. Warunkiem przygotowania wiążącej oferty jest złożenie odpowiedniego wniosku, przedstawienie wymaganych dokumentów i podanie niezbędnych informacji. Średnie zużycie
paliwa w cyklu mieszanym od 8,6 l/100 km do 9,7 l/100 km, emisja CO₂ od 226 g/km do 254 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Informacje na temat złomowania
samochodów Mitsubishi oraz przydatności do recyklingu są dostępne na: www.mitsubishi.pl.
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"Bieganie przyszło do nas samo" -

mówią Mistrzynie Polski Szkół Średnich w Lekkiej Atletyce
19 września br. w Kołobrzegu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa
Polski Szkół Średnich w Lekkiej Atletyce. Dlaczego o tym wspominamy? W Mistrzostwach wzięły udział mieszkanki naszej gminy,
Julia i Natalia Kopeć, na co dzień trenujące w MKS Juvenia Puszczykowo. Natalia na dystansie 800 m była druga, Julia na 1500 m
- pierwsza, zaś drużynowo zajęły piąte miejsce. Dziś opowiadają
o swoich sukcesach, miłości do biegania i planach na przyszłość.
M.M.: Jak zaczęła się Wasza przygoda ze sportem?
N., J.: Trenujemy już sześć lat. Zaczęłyśmy w pierwszej klasie gimnazjum, od startów w zawodach szkolnych. Kiedyś na przełajach
szkolnych zobaczyła nas pani Beata Gryza i zaczęłyśmy biegać
z nią, wspólnie robiłyśmy treningi. W gimnazjum cały czas biegałyśmy właściwie tylko z panią Beatą. Później, już w liceum,
trafiłyśmy do klubu MKS Juvenia Puszczykowo i wtedy już dużo
bardziej zaangażowałyśmy się w bieganie. I tutaj trenujemy trzy
lata, a naszą trenerką jest pani Lucyna Chmielarz.
M.M.: Dlaczego wybrałyście akurat bieganie? Co takiego
jest w tym sporcie, że zajmujecie się tą dyscypliną?
N., J.: Bieganie przyszło do nas samo :) Kiedyś jeździłyśmy konno i cały czas w głowie były nam konie. Pewnego razu jednak
spróbowałyśmy biegania i – potem nie chciałyśmy już z tym
skończyć. Przez przypadek całkowicie się wkręciłyśmy, nie było
to zaplanowane. Ale spodobało nam się.
M.M.: Co Wam się podoba w bieganiu, że tak się w to zaangażowałyście?
N., J.: To jest nieustanne pokonywanie siebie, robienie nowych
życiówek, satysfakcja, kiedy jesteśmy po udanym biegu i wiemy,
że to była dobrze wykonana praca. Czasami jest ciężko, nie ma
siły, czasem chce się to rzucić, ale po zawodach jest szczególnie
satysfakcjonująco i wtedy motywacja rośnie.
M.M.: W ilu zawodach startujecie w ciągu roku?
N.,J.: W sezonie jest dość intensywnie, bo starty mamy nawet co
tydzień. Zimą jeździmy na szkolne przełaje, licealiadę, potem
Mistrzostwa Polski w przełajach; w marcu zaczynają się zawody
indywidualne.
M.M.: Jak wygląda Wasz dzień? W jaki sposób udaje się godzić obowiązki szkolne z treningami?
N.,J.: Wymaga to trochę wysiłku i poświęcenia. Wstajemy rano,
idziemy do szkoły, lekcje kończymy zazwyczaj o czternastej trzydzieści. Potem od razu zaczynamy trening i w domu jesteśmy
około szesnastej trzydzieści. Po obiedzie zabieramy się za naukę, a potem już jest czas na sen… i tak wypełniony jest każdy
dzień. Treningi jednak są fajne, można trochę zapomnieć o szkole, przewietrzyć się, wybiegać, zmęczyć – i potem spokojnie się
uczyć, głowa jest świeża i umysł lepiej funkcjonuje.
M.M.: Co uważacie za Wasz największy sukces do tej pory?
N.,J.: Chyba ogólnopolska olimpiada juniorów, gdzie wygrałam
finał B (Natalia). Nie spodziewałam się tego w ogóle, bo to był
pierwszy rok, kiedy zaczęłam trenować w Juvenii i nie wiedziałam, że po tak krótkim czasie mogę już liczyć się w Polsce. Jako
jedyne z Wielkopolski dostałyśmy się wtedy do finału. Sukces
przyszedł zatem dość szybko i niespodziewanie. Wybiegałam
wtedy najlepszy czas na 800 m: 2:15:42. Julia: Mój największy
sukces to właśnie ten rok i start na 1500 m, najlepszy do tej pory:
czas 4:46, na mistrzostwach Polski w Raciborzu.
M.M.: Sport to też trudne momenty, porażki, niepowodzenia – co dla Was było najtrudniejsze?

N.: Dla mnie najgorsze było chyba to, kiedy podczas treningu
zerwałam więzadła i nie mogłam trenować. Widziałam, jak Julia
już biega, robi życiówki. Trudno mi było dostać się na olimpiadę,
bo nie mogłam przez tę kontuzje nabiegać takich czasów, jakie
miałam kiedyś. Wtedy miałam chwile zwątpienia i myślałam, co
będzie, jeśli nie wrócę do biegania…?
J.: Ja miałam podobną sytuację: skręciłam kostkę, zerwałam więzadła, potem zdarzyło się to ponownie – po przerwie pierwsze
starty były bardzo ciężkie. Jesteśmy dwie, więc możemy się ze
sobą porównywać, to ma dobre strony, ale czasem też potrafi
zdemotywować. Wspieramy się na zawodach, razem rozgrzewamy, rywalizacja jednak też istnieje.
M.M.: Jak uważacie, jakie trzeba mieć cechy charakteru,
żeby uprawiać sport?
N.,J.: Trzeba na pewno być wytrwałym, żeby dążyć do celu i pomimo ciężkich chwil i porażek wytrzymać to i nie poddawać się.
Trzeba też być zdyscyplinowanym, nie odpuszczać treningów,
chodzić regularnie – bez systematycznego trenowania nic nie
zrobimy, trening raz w tygodniu też nic nie da. Treningi uczą
także systematyczności w ogóle, w życiu – mamy już stały plan,
jesteśmy skoncentrowane na zadaniach, treningi i szkoła są jakby stałym kompletem, którego nie da się rozdzielić. Nie możemy wybrać między szkołą a treningiem, musimy to pogodzić – i
udaje się.
M.M.: Co mogłybyście przekazać innym młodym ludziom,
by zachęcić ich do uprawiania sportu?
N.,J.: Najgorsze są zawsze początki, ale z treningu na trening jest
lepiej, lżej, poprawia się kondycja, zatem nie warto rezygnować
zbyt szybko. Nic nie przychodzi od razu, trzeba swoje przeżyć,
przecierpieć, pracować wytrwale i systematycznie.
M.M.: Jakie są Wasze plany na przyszłość?
N.,J.: Chcemy iść razem na AWF, potem może ścieżka trenerska…
Z pewnością plany wiążą się ze sportem. W marcu naszym celem
jest dostanie się na przełajowe Mistrzostwa Polski, a później indywidualne Mistrzostwa Polski i jakiś dobry wynik na zawodach
:) A potem... móc biegać jak najdłużej, może mistrzostwa Europy…? To już są cele długofalowe, przed nami jeszcze dużo pracy.
M.M.: Życzę Wam zatem spełnienia wszelkich planów, marzeń i bardzo dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
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Jadłodzielnia Mosina – wyjaśniamy co i jak!
„Nasz miesiąc miodowy” – krótki film o Jadłodzielni w Mosinie otrzymał nagrodę specjalną IV
Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, który odbył się w poznańskim w poznańskim
Collegium da Vinci w dniach 27 - 28 września.
W ramach festiwalu organizowanego przez Fundację CSR Res
Severa w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Województwem Wielkopolskim, widzowie
obejrzeli prawie 50 krótkich filmików przygotowanych przez 3
sektory: samorządy, biznes i NGO. Na konkurs nadesłano 74 filmiki, do konkursu zakwalifikowano 47 produkcji. IV Festiwal Filmów
Odpowiedzialnych „17 Celów” to konkurs najlepszych krótkich
form filmowych nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki
samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane
zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.
Tematy poruszane podczas Festiwalu dotyczą 17 celów zrównoważonego rozwoju i dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Jury złożone z ekspertów w swoich dziedzinach wybiera
spośród nadesłanych filmów te najlepsze. Laureaci otrzymują
Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze, natomiast publiczność obecna
na Gali Finałowej wskazuje swojego faworyta. Oprócz Nagrody
Publiczności organizatorzy wręczają też nagrody specjalne. Nagrody te są o tyle cenne, że zdobywcy nagród mogą liczyć na
bezpłatną promocję w całej Polsce i pokazanie filmików w ramach specjalnego przeglądu.
Zdobywcą jednej z nagród specjalnych na tegorocznym festiwalu jest Jadłodzielnia w Mosinie za film: „Nasz miesiąc
miodowy”. Gratulujemy!
Mosińska Jadłodzielnia została otwarta 1 czerwca br. na Zielonymm
Rynku przy targowisku z inicjatywy Grupy Wolontariuszy - naszych
mieszkańców. Społeczną inicjatywę poparły władze samorządowe
Gminy Mosina. Ideą jadłodzielni działającej non-profit na zasadach
ruchu Foodsharing Polska, jest niemarnowanie żywności i dzielenie się jej nadmiarem z innymi. „Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Korzystamy z tego, co już zostało wytworzone. Pomagamy
sobie i innym. Ograniczamy zaśmiecanie – głoszą cele organizatorów
planety. Budujemy więzi” tego przedsięwzięcia.
Każdy może poczęstować się żywnością z jadłodzielni bez względu na status materialny. Każdy może też, w godzinach 9.00 –
16.00 złożyć w niej produkty spożywcze, oczywiście zdatne do
spożycia. W niedługim czasie obok jadłodzielni, pojawiła się także
książkodzielnia, działająca na tych samych zasadach. O mosińskiej jadłodzielni pisaliśmy w czerwcowym wydaniu “Informatora
Mosińskiego” w artykule Katarzyny Leszczyńskiej „Dziel się i częstuj”. Więcej informacji także na fb@jadlodzielniamosina i za pośrednictwem e-mail: jadlodzielniamosina@gmail.com
J. Nowaczyk
Fot. JadłodzielniaMosina
Czym jest jadłodzielnia?
JadłodzielniaMosina to ruch społeczny, który: ratuje żywność
przed zmarnowaniem, daje drugie życie przedmiotom i promuje
ekologiczne działania. Wszystko to dla ograniczenia zaśmiecania
planety i zmniejszenie zużywania jej zasobów.
Co robi JadłodzielniaMosina?
Jadłodzielnię – ratowanie jedzenia i dzielenie się nim– bezpłatnie.
Książkodzielnię – przy jadłodzielni i na dworcu PKP – bezpłatne
książki dla każdego.
Torby-bumerangi – bezpłatne torby wielorazowe zastępujące
jednorazowe foliówki.

Stronę na Facebooku – promowanie i wspieranie ekologicznych działań.
Współpracują z: restauracjami, sklepami, ruchem Foodsharing
Polska, poznańską Ogrzewalnią, Mosińską Biblioteką Publiczną,
Urzędem Miejskim w Mosinie, Strażą Miejską, Mosińskim Alarmem Smogowym, grafikami, fotografami i wieloma osobami
wspierającymi. Wszyscy działają charytatywnie!
Kto za tym stoi
grupa ponad 100 wolontariuszy działających charytatywnie, osoby z różnymi umiejętnościami i zawodami, poświęcający swój
czas i zasoby. Opiekują się miejscem (sprzątanie, układanie, naprawy), transportują żywność, szyją torby, roznoszą ulotki, prowadzą stronę na Facebooku, przygotowują materiały graficzne,
dzielą się, informują, edukują…
Co już się im udało?
Przez pierwsze trzy miesiące działania JadłodzielniMosina: uratowali kilka tysięcy kilogramów żywności, ponad 2 tysiące książek
znalazło nowy dom, ponad 500 bezpłatnych torebbumerangów
zastępuje jednorazowe foliówki w codziennych zakupach mieszkańców Mosiny i okolic. Działania Jadłodzielni Mosina zostały
zauważone na 4 Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”
w Poznaniu, gdzie otrzymała nagrodę specjalną jury.
Czy ja też mogę pomóc?
Możemy podzielić się: nadmiarami z ogrodu, zeszłorocznymi
przetworami, roślinami, pozostałościami po uroczystościach
rodzinnych, przeczytanymi książkami czy grami planszowymi,
niedużymi przedmiotami zbędnymi w domu.
Nie przyjmują odzieży i obuwia.
Możemy wesprzeć jadłodzielnię: w internecie (Facebook),
opowiedzieć o niej sąsiadom, zmienić swoje nawyki, przyłączyć
się do grupy wolontariuszy.
Czy planują coś jeszcze?
Pracują już nad nowymi projektami dostępnymi dla wszystkich,
bezpłatnymi i chroniącymi środowisko naturalne:
- oddzielnia baterii,
- wodo-dzielnia
- biblioteka rzeczy.
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Puszczykowo inwestuje w OŹE
Puszczykowski samorząd organizuje i przeprowadza montaż
instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w domach
mieszkańców. Urządzenia produkujące tzw. “zieloną energię”
montowane będą w domach jednorodzinnych osób, którzy złożyli deklaracje udziału w przedsięwzięciu. Dofinansowanie tych
inwestycji wynosi aż 85%.
Wiatr, woda i słońce są coraz częściej wykorzystywane do produkcji ekologicznej energii. Odnawialne źródła energii (OZE) to
wykorzystanie w procesie pozyskiwania energii elementów natury, m.in. wiatru, promieniowania słonecznego, źródeł geotermalnych, biomasy i biogazów. Są one ekologiczną alternatywą
dla tzw. konwencjonalnych źródeł energii, a więc gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla.
W WRPO 2014+ (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny)
wydzielono specjalną pulę środków na inwestycje w OZE. Efekty już widać: coraz więcej gmin sięga po dostępne pieniądze,
a mieszkańcy coraz liczniej montują instalacje wykorzystujące
naturalną energię na swoich domach.
Systemy wykorzystujące odnawialne źródła są drogie, tak
więc możliwość dofinansowania inwestycji na poziomie 85%
z unijnej dotacji jest dobrym argumentem za realizacją tego
przedsięwzięcia. Pozostałe 15 procent oraz podatek VAT zapłacą mieszkańcy.
Inwestycja zakłada montaż w obiektach mieszkalnych indywi-

Instalacja fotowoltaiczna (OZE) na dachu budynku

dualnie dobranych instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania
energii elektrycznej i kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej.
Na inwestycje w odnawialną energię zdecydowały się gminy Suchy Las w partnerstwie z gminą Rokietnica i Puszczykowo.
- To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in.
naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu
cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytycza nam konkretne
cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii – powiedział
Marszałek Marek Woźniak.
- Wyprodukowana energia zmniejszy zużycie paliw konwencjonalnych, a co za tym idzie obniży koszty zaopatrzenia w tradycyjnie
dostarczaną energię. Realizacja projektu korzystnie wpłynie też na
jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniejszenia
emisji dwutlenku węglą oraz innych zanieczyszczeń. Przełoży się to
na poprawę jakości powietrza, a w dłuższej perspektywie wpłynie
na jakość życia mieszkańców – powiedział Grzegorz Wojtera.
Zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo duże, co dowodzi, że coraz więcej osób ma świadomość, jak duży wpływ
mają na czystość powietrza – dodaje.
Koszt przedsięwzięcia to ponad 8,2 mln zł (obejmujący Suchy
Las, Rokietnicę i Puszczykowo – przyp.red.), z czego unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ wyniosło blisko 6,4 mln zł.

Trwają przygotowania do sezonu
Zawodnicy z klubu UKS Orlik Mosina
przygotowują się do rozpoczynającego
sezonu II ligi futsalu. Czy będzie równie
emocjonujący jak poprzedni?
Wygląda na to, że tak. Drużyna nie przespała bowiem sezonu przygotowawczego. Nasi zawodnicy mocno trenują w nowej hali przy ulicy Krasickiego w Mosinie.
Rozgrywają też mecze sparingowe:
– Dzisiaj graliśmy sparing z pierwszoligowym KS FUTSAL Oborniki mecz zakończył
się naszym zwycięstwem 7:6. Był to już trzeci
mecz sparingowy w tym okresie przygotowawczym, a drugi z zespołem z Obornik (poprzedni przegraliśmy 6:1). Kolejną drużyną
z którą trenowaliśmy był również pierwszoligowiec, KS GNIEZNO (3:3) – powiedział kierownik drużyny Filip Gołembiewski.

A jak wygląda sprawa transferów?
- Odeszło od nas 3 graczy, Krzysztof
Bartowiak (bramkarz) przeszedł do ekstraklasowca KS FUTSAL Leszno, Piotr
Kubiak do pierwszoligowego KS FUTSAL
Oborniki. No i Carlos zrezygnował z powodu kontuzji. Doszło do nas pięciu nowych graczy, trzech młodych perspektywicznych zawodników w tym bramkarz,
oraz dwóch bardziej doświadczonych
- dodaje Filip Gołembiewski.
Sezon ligowy startuje od początku listopada. Nie bez znaczenia będzie
Wasza liczna obecność na trybunach
mosińskiego obiektu. Piłkarze liczą na
wsparcie i doping.
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Puszczykowo w czołówce
Duży sukces samorządu w Puszczykowie, które zajęło 5. miejsce
w tegorocznym Rankingu Samorządów w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Mosina zajęła 502 miejsce na 864 gminy
biorące udział w rankingu.
Ranking samorządów 2019
Zasady Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej” określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają
najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych
kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej,
trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.
Wyniki rankingu
Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków)
i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego (w tej kategorii Puszczykowo uzyskało ocenę 8,32,
a Mosina 4,72).
Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Bierzemy tu pod uwagą
zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi
w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla
dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi). W tej
kategorii Puszczykowo uzyskało ocenę 8,58, a Mosina 2,88.
Z kolei trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane
z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie
gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy redukcji emisji spalin i smogu (Puszczykowo: 8,01; Mosina: 2,29).
Osobną kategorią jest jakość zarządzania urzędem, procesem
uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami (Puszczykowo: 6,5; Mosina: 1).
Gminie Puszczykowo do podium zabrakło tylko 0,86 punktu.
Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu
Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy
w specjalnej e-ankiecie.
A Wy jak oceniacie prace naszych samorządów?
źródło: rankingsamorzadow.rp.pl

laureaci Rankingu Samorządów 2019

Rynek w Puszczykowie
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Wypalali kable w piecu
Jak się okazuje powietrze, którym na co dzień oddychamy to nie
tylko dym pochodzący z wypalania węgla, gazu czy drewna. Strażnicy, którzy dokonują kontroli spalania odpadów pobrali wczoraj
próbkę z paleniska, w którego pobliżu znajdowały się kable. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że były one wypalane celem pozyskania wartościowych surowców miedzi, srebra itp.
- Podczas prowadzonych kontroli nieruchomości na terenie naszej
Gminy w zakresie gospodarowania odpadami strażnicy miejscy

ujawnione kable w pobliżu pieca fot. Straż Miejska w Mosinie

kontrola prawidłowego spalania w piecu fot. Straż Miejska w Mosinie

z Mosiny dokonują także kontroli przestrzegania zakazu spalania
odpadów oraz przestrzegania uchwały antysmogowej, zwłaszcza
w odniesieniu do stosowanego paliwa. – informują Strażnicy Miejscy w Mosinie.
- Wczoraj (16.10.2019 r. - przyp.red.) po raz kolejny w tym sezonie
grzewczym funkcjonariusze pobrali próbkę z paleniska, która trafi do
badania. Powodem było ujawnienie w pobliżu pieca kabli. Dodatkowo zaobserwowano nagromadzenie sadzy na drzwiczkach. Wzbudziło to uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do ich opalania
w piecu. Po uzyskaniu wyników zostanie podjęta decyzja o dalszym
postępowaniu w sprawie. - dodają strażnicy.
- Kontrolę strażnicy mogą przeprowadzić w domach prywatnych
w godzinach 6-22 (w firmach – przez całą dobę). Nie potrzebują żadnego upoważnienia ani nakazu. Do przeprowadzenia kontroli nie
jest też wymagane podejrzenie, że w domu używa się szkodliwych
materiałów. Kontrole mają charakter prewencyjny – informował na
łamach Wirtualnej Polski Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu.

Innowacyjność drogowskazem na nauczanie
W Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku trwa realizacja
projektu „Innowacyjność drogowskazem na nauczanie”, który
w całości został sfinansowany z Funduszy Europejskich. Szkoła pozyskała na ten cel kwotę 86.256,94 zł.
W realizację projektu aktywnie włączyła się grupa siedmiu nauczycieli, którzy aktualnie wykonują zadania ujęte w opracowanym na
wstępie Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Nauczyciele ci odbyli
już wyjazdy do krajów Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, na Maltę i Cypr, gdzie doskonalili swoje umiejętności
językowe w zakresie języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, udokumentowane odpowiednimi certyfikatami. Zdobyte
na zagranicznych kursach umiejętności pozwalają teraz na wprowadzenie innowacyjnych elementów w nauczanych przedmiotach. Służyć ma to uatrakcyjnianiu zajęć, wzmocnieniu wizerunku
szkoły jako europejskiej placówki i kształtowaniu u uczniów europejskiej tożsamości.
W dniu 18 listopada b.r. o godz. 17.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja, na której prowadzący projekt pragną
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą na ten temat. Konferencja połączona będzie ze szkoleniem na temat nowoczesnych technologii z eTwinning. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Katarzyna Wachowiak- Hołysz
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W antrejce na ryczce
Na październikowym DKK w mosińskiej bibliotece nie mogło być
inaczej! Spotkanie musiało zacząć się od świętowania Literackiej Nagrody Nobla, od wspomnień i anegdot związanych z panią Olgą Tokarczuk. Publikujemy również oryginalny tekst uczestniczki spotkania, Pani Wandy Bech pt. “Język naszych przodków“, spisany gwarą.
Zapraszamy do komentowania, oczywiście …gwarą poznańską. :-)
W Mosinie już dwa spotkania były przeznaczone na omówienie
twórczości naszej noblistki – opowiadania oraz ekologiczny thriller
“Prowadź swój pług przez kości umarłych“. Z laureatką spotkaliśmy
się także podczas Festiwalu Góry Literatury, którego pomysłodawcą jest Tokarczuk.
W ubiegłym roku zrobiliśmy spore zamieszanie, bo mocną grupą
16 osób przyjechaliśmy na kilka dni do Nowej Rudy. Potem przyszedł czas na poznańską gwarę. Niektóre z nas czuły się jak ryba
w wodzie: były Łejery, “Blubry Starego Marycha“, wiersze (“Murzynek Bambo“), piosenki, własne opowiadania napisane w gwarze
i konkurs na części ciała po poznańsku :-).
Czy pamiętamy jeszcze, gdzie mamy giry, purzytki, glacę, klukę
i szwaje? Dziękujemy Lucynie za świetny pomysł spotkania z gwarą :)
Zofia Staniszewska

Na koniec publikujemy oryginalny tekst uczestniczki spotkania,
Pani Wandy Bech pt. “Język naszych przodków”, spisany gwarą
wielkopolską, jaką pamięta z dzieciństwa.
Język naszych przodków
Jo żym sa styndy z Mosiny. Od zawdy.
Nie wiycie wiaruchna kiej to? A kole Poznania co to w nim bambry
i szczuny z Łazarza rojbrujom.
W ty Mosinie jest cołkiem dobrze. Kole mojej chałupy rosną chójki.
Mom kejtra ino muszę uwożać coby nie wloz do antrejki bo zapląto się zawdy w lojfer i może wychlusnąć wodę z wymborka, tego
co stoi na ryczce, albo stetrać co inszego.
Roz kiej jachałam chelom bez radlonki, po pyrki na to pole co na
nim stoi wielgachno leżołka, to zapomłam zawrzeć uliczkę.
Nie wziynam ze sobom haczki, coby tych pyrków nahakać to się
cofłam do dom a zaś poszłam do składu po ogórki coby je zakisić
w mlostku co mom go zawdy w sklepie.
Wziynam se do tytki redyski, świyntojanki i drzyzgowki.
Kole tego pola rosnom tyż glubki i smrodziny to rychtyk tyle ile mi
trzeba.
Zimom to se lubialamsiednąć kole angielki, szyć spódniki i kabotki, sztrykować albo heklować.
Czasem coś stetrałam ale zawdy mogłam spruć.
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zespół muzyczny

PRZEWÓZ OSÓB

POZA KONTROLĄ
wesela

imprezy

eventy

WOLNE
TERMINY

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

tel. 660 769 776
www: pozakontrola.com
email: pozakontrola@poczta.pl

(J017)

www.wirbus.pl

(P024)

(P011)

2020

SZAFY, KUCHNIE, MEBLE ŁAZIENKOWE
kcyjne
Pracownia Acetrnay i terminy!
stolarska

CIĘCIE I OKLEINOWANIE PŁYT

MEBLE

Wiry
ul. Podleśna 14
(P060)

Tel. 61 81 06 001, kom. 502 241 065, 502 670 270
e-mail: biuro@wimax-meble.pl
www.wimax-meble.pl

Sprzątanie

(J014)

(P069)

biur
i mieszkań,

BIURO OGŁOSZEŃ

także po
remoncie.
tel. 794 444 679
tel. 519 582 415

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

REKLAMA

(P065)
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REMONTY

Firma
instalacyjna

504 972 690

Instalacje C.O.
WOD-KAN, GAZ

tel. 501 443 005
tel. 727 943 038

10% rabatu z tym ogłoszeniem
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(P043)

JESSA

(P029)

- panele podłogowe i ścienne
- malowanie
- tapetowanie - sufity podwieszane
- szpachlowanie - zabudowy z płyty G_K
- tynki ozdobne - instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje centralnego ogrzewania
- płytki
- prace elektryczne
- wykładziny
- montarz drzwi - szafy wnękowe przesuwne
- ścianki działowe - adaptacja poddaszy
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• WĘGIEL
• EKO GROSZEK

• KAMIEŃ
OGRODOWY
• PIASEK
• ŻWIR

LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614

(P017)

(P016)

LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614

(P054)

(P052)

61 893 50 22
500 44 96 96

OD 700 ZŁ
DO WYNAJĘCIA
(2 pomieszczenia) przy ulicy
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

(J054)

lokal na działalność
gospodarczą
W budynku mieści się redakcja
gazety, notariusz, adwokat.

telefon: 660 031 893
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- malowanie, szpachlowanie
- usługi płytkarskie i instalacyjne

• szpachlowanie
• malowanie
• montaż płytek ceramicznych
• drobne prace budowlane

zabudowy nietypowe
- montaż drzwi i podłóg

(J021)

Profesjonalnie i w przytępnych cenach

Zadzwoń, przekonaj się sam!!!
Kontakt: 604 587 690, 789 323 937

SOLIDNIE, FACHOWO

694 233 069

Deweloper z rejonu Poznania

USŁUGI
TRANSPORTOWO TOWAROWE do 3,5 t

poszukuje do współpracy
(P026)

ekip murarskich
oraz
remontowo-budowlanych

tel. 501 223 965
BIURO OGŁOSZEŃ

(P005)

- usługi elewacyjne i wiele innych...

(P018)

- zabudowy: płyta GK, sufity

Tani wywóz,
przewóz wszystkiego
szybko, solidnie

ONTY MIESZKA
M
E
Ń
R

nr tel. 515 293 958
lub 516 190 908

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Zakład Komputerowy B+J
działamy już 25 lat!

polecamy kasy fiskalne - także online w warsztatach konieczna wymiana
do końca roku !

Biuro w Luboniu
tel. 602 267 851

(P028)

sprzęt komputerowy i oprogramowanie:
Insert, RAKS, dGCS Biznesmen,
usługi informatyczne oraz
dokumentacja RODO - od 100 zł

Zadbaj o to co posiadasz.
Ubezpieczymy Twój samochód,
dom, podróż, firmę i zdrowie.

(P031)

AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
PUSZCZYKOWO UL. RYNEK 6
Zaufaj naszemu doświadczeniu
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.
ANNA PRACZYK

668 172 300 ANITA PRACZYK - BŹDZIAK
apraczyk@agentpzu.pl
660 436 788
apraczyk-bzdziak@agentpzu.pl
https://apraczyk.agentpzu.pl

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

• OSZCZĘDNOŚĆ
• KOMFORT
• NOWOCZESNOŚĆ
• EKOLOGIA

• pompy ciepła • fotowoltaika
• klimatyzacja • kolektory słoneczne
• filtry do wody

tel. 61 44 11 725, 606 327 863

www.wassermann.pl

to

Lis

Now
iny

(P025)

P.H. WASSER MANN

11

a

d
pa

FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
CITROËN JUMPER

(P044)

CIEPŁO Z NATURY

ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń
Tel. 601 710 634, 795 109 288
e-mail: czesciducatolubon@gmail.com

www.czesciducato.pl
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

(J027)

(J026)

(J024)

UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne majątkowe
domy mieszkania
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

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

(J025)

AGENCJA
PZU

Zatrudnimy

(J034)

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

(P039)

(J033)

(J032)

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

BIURO OGŁOSZEŃ

(P058)

(J035

WĘGIEL
692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

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

REKLAMA
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Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

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

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

* wymiana opon
* wulkanizacja

TEL. 663 595 858

Wystawiamy faktury VAT
(P009)

Michał Roszak

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

(P008)

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

JAN RYGLEWICZ

Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

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

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

(J037)

ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

CENY PRODUCENTA!

USŁUGI

Ekspozycja

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.
(P007)

czynna:

TRANSPORTOWE

pn-pt 14.30-18.00

WYKOPY I PRACE ZIEMNE

Luboń, ul. Długa 6
www.goryniak.pl
61 8105 520, 601 719 742

602 679 211

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

Hotel Szablewski

tel. 61 819 12 01

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK

604 255 349

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. 601 395 519
Poznań, ul. Wojskowa 9h

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

(J028)

Przekazy międzypokoleniowe:
(J041)

tel. 502 439 875
Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

BIURO OGŁOSZEŃ

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

www.ﬁzjo-osteo.pl

PSYCHOLOG

co zatrzymać, co zmienić?

dr Małgorzata Wójcik

(J023)

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

zatrudni
kelnera/kelnerkę
oraz pokojową
na cały etat

wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon. czw. 1700-1800

tel. 601 395 519

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

(J042)

1992 r.

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

w Dymaczewie Nowym

(J040)

(J039)

(P003)

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

(J038)

ZABUDOWY, GARDEROBY
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

L E G A T®

HURTOWNIA STALI LUBOŃ

mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt
licencja Nr 1363

* PRĘTY ZBROJENIOWE
* PROFILE
* BLACHY
* PŁASKOWNIKI

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,
nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,
notarialna, geodezyjna.
tel. 601 77 69 35
61 813 04 91

www.legat-mizerka.pl

(J047)

(P022)

662 762 099
agnieszka.zadworny@polcopper.pl

(P013)

Luboń, ul. Michała Drzymały 3

600 090 882
anna.funiok@polcopper.pl

e-mail: legat@legat-mizerka.pl

KAMIENIARSTWO

Pensjonat Radosna Jesień

KORCZ GRANIT

zatrudni

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

Luboń

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

tel. 61 8 103 825
(J048)

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

www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

(P004)

KONTAKT

UL. DWORCOWA 15, 62-030 LUBOŃ

Pracownia
krawiecka

(J049)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

(J050)

Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety,
suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych
grup wiekowych

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

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski,
Dorota Lisiak, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska oraz Willma.
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się
przy budynku redakcji.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz

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

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

(P014)
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FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ
Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności
przyjmowani są od razu!
Na Fizjoterapię Domową kwalifikują się m.in.:
Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona,
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie,
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów
biodrowych i/lub kolanowych

W ramach NFZ
(za darmo)
W domu chorego

tel. 512 046 048

Do 4 miesięcy fizjoterapii za darmo Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!
BIURO OGŁOSZEŃ

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

