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Sklep internetowy: www.tappi.pl

Nowy sklep w Mosinie 
      ul. Kasprowicza 33

foteliki
samochodowe

wyprawka

meble

artykuły
dziecięcewózki

dziecięce

pościeletel. 739 015 015

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

• rury drenarskie 

• kompletne studzienki 

• skrzynki do gromadzenia deszczówki 

• szafki gazowe

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl
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wtedy chodziło, to znaczy nie wszyscy, ale 
trafiały się takie wyjątki. Nie wiem, dlacze-
go nosiło się te białe skarpety, aby się wy-
różnić, aby zaszpanować? Najzupełniej nie 
kojarzę już, skoro minęło od tamtych cza-
sów prawie pół wieku, to były czasy mojej 
młodości, szalało się trochę, dużo różnego 
towarzystwa, wspólne zabawy, jakieś wy-
pady. W związku z  tym trafiał się czasem 
egzemplarz tak ubrany, jak wspomniałem 
na początku. Wówczas całe towarzystwo 
z pełnym humorem określało takiego ko-

legę mianem eleganta z Mosiny:
- O patrzcie, patrzcie kto tutaj przyszedł, 
wystroił się jak elegant z  Mosiny. Kogo 
my tu widzimy?
Trochę się pożartowało i  zabawa trwała 
dalej. Zupełnie nie mam pojęcia, dlacze-
go tak mówiliśmy, skąd się wzięło powie-
dzenie, jakie były jego korzenie. Weź pan, 
nawet się nigdy nad tym nie zastanawia-
łem. Natomiast współcześnie już dawno 
nie spotkałem się z tym.
 Roman Czeski

Ach, proszę pana, elegant z  Mosiny koja-
rzy mi się, zaraz, zaraz. Już wiem! To doty-
czy głównie ubioru lub inaczej mówiąc, 
ogólnego wyglądu jakiegoś gościa. A więc 
musi być ubrany w obowiązkowy garnitur, 
koszula wyprasowana, cienki krawacik i ko-
niecznie białe skarpety. Dosłownie tak się 

Pan Grzesiu – organista

W piątek 15 listopada o godzinie 14 w kościele Matki 
Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie przy ul. Ko-
ścielnej, odprawiona została msza święta pogrzebo-
wa za duszę śp. Adama Kaczmarka (ur. 22.09.1948 r., 
zm. 10 – 11.11.2019 r.) – byłego Dyrektora Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Mszę świętą w  intencji 
zmarłego odprawił ksiądz proboszcz Roman Poźniak. 
W pożegnaniu zmarłego oprócz rodziny i wielu przy-
jaciół uczestniczyły również rozmaite delegacje z: 
Parków Narodowych, Ministerstwa Środowiska, 
ze Starostwa Powiatowego, Lasów Państwowych, 
Związku Leśników Polskich w WPN z Pocztem Sztan-
darowym, Koła Łowieckiego Łoś z  Pocztem Sztan-
darowym, Samorządowe, Związku Pracodawców 
Polskich Parków Narodowych, osoby zaprzyjaźnione 
i współpracujące z WPN, okoliczni rolnicy współpra-
cujący z  WPN. Przemowę pogrzebową na cmenta-
rzu w Puszczykowie wygłosił Dyrektor WPN mgr inż. 
Zbigniew Sołtysiński oraz w imieniu Związku Praco-
dawców Polskich Parków Narodowych dr inż. Janusz 
Tomasiewicz. 
Mgr inż. Adam Kaczmarek w  trakcie swojego życia 
ogromny wysiłek pokładał w ochronę przyrody WPN. 
Dbał on między innymi o gospodarkę leśną, hodowlę 
i ochronę lasu, a w ostatnich latach pracy zawodowej 
miał także duży wpływ na rozwój turystyki tego re-
jonu i zacieśnienie współpracy z Samorządami. Pod-
czas wielu lat pracy pełnił w WPN funkcję dyrektora, 
zastępcy dyrektora i głównego specjalisty. Został na-
wet odznaczony złotą odznaką honorową za „Zasługi 
dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Był on 
również miłośnikiem łowiectwa, dużą wagę przywią-
zując do hodowli i ochrony dzikiej zwierzyny. 
Śmierć Adama Kaczmarka to niewątpliwie wielka 
strata nie tylko dla całej rodziny i  znajomych, lecz 
również dla wszystkich osób, które miały możliwość 
poznać go osobiście. Gazeta Mosińsko – Puszczy-
kowska z tego powodu również składa jego bliskim 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia.
 Paulina Korytowska

zdjęcie na okładce: mgr Jarosław Wyczyński, obchody 60 lecia WPN (zpppn.pl)

Pożegnanie śp. Adama Kaczmarka

Fotografia upamiętniająca śp. Adama Kaczmarka ustawiona przed kościołem Matki Boskiej Wniebowziętej  
w dniu jego uroczystego pożegnania fot. P. Korytowska

Na miejscu w tym szczególnym dniu pojawiły się również rozmaite delegacje. fot. P. Korytowska
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W Łęczycy przy ul. Leśnej i Poznańskiej (tuż obok sklepu „Bie-
dronka”) powstaje stacja paliw należąca do znanej w Polsce 
sieci stacji BP. Prace rozpoczęły się tutaj 26 sierpnia, a punkt 
oficjalnie ma zostać otwarty z końcem grudnia br. Tempo 
prac wydaje się być wręcz zawrotne, a nowa stacja powstać 
ma w przeciągu zalewie kilku miesięcy. Na miejscu klienci 
będą mogli korzystać z 8 stanowisk do tankowania pojazdów 
oraz myjni automatycznej. Oprócz tego funkcjonować będzie 
tutaj również punkt gastronomiczny „Wild Bean Cafe” oferu-
jący m.in. kawy, śniadania, zapiekanki, słodkie przekąski, hot 
dogi czy kanapki. Stacja BP działać ma przez 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu. Inwestorem przedsięwzięcia 
jest wspomniana firma BP Europa SE, a generalnym wyko-
nawcą firma Awpol sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach. Najbliż-
sze stacje paliw tej sieci zlokalizowane są w Poznaniu, stąd 
zapewne pomysł, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów i otworzyć punkt właśnie w tym rejonie. W naszym kraju 
funkcjonuje obecnie ponad 570 stacji benzynowych należą-
cych do BP. Pierwsza z nich otwarta została 5 sierpnia 1995 
roku w Gliwicach. Historia BP w Polsce zaczęła się od biura 
handlowego olejów dla samochodów i przemysłu, a z czasem 
powstawać zaczęły kolejno stacje paliw BP. Firma BP, mająca 
swoją siedzibę w Krakowie, działa w naszym kraju już od po-
nad 25 lat. Jest to przedsiębiorstwo o brytyjskich korzeniach 
założone na początku XX wieku.
 Paulina Korytowska

BP już u nas!

Spłonął dom w Dymaczewie Starym
W nocy z 28 na 29 października 2019 r. w płomieniach stanął 
dom znajdujący się w Dymaczewie Starym. Z ustaleń specjali-
stów wynika, że do tragedii doszło w wyniku podpalenia.
Dom był całkowicie nowy i jeszcze niezamieszkany. Właścicie-
le przez lata pracowali za granicą, by zarobić na jego wybu-
dowanie. Miał być oazą, ich miejscem na ziemi. Wraz z trójką 
dzieci mieli się do niego wprowadzić za niespełna 2 tygodnie.
Strach, smutek i złość to nie jedyne problemy z którymi mu-

szą zmierzyć się rodzice. Żal, który przepełnia myśl o dzieciach 
zapewne dla nikogo nie jest obojętny. Czy jesteśmy w stanie 
wyobrazić sobie co czują? Przyjeżdżają z innego kraju i nagle 
nie mają swojego miejsca bo ktoś je zniszczył…
Z ustaleń wynika, że podczas pożaru ucierpiała głownie górna 
część budynku lecz podczas akcji gaśniczej sprawą oczywistą 
było zalanie również całej dolnej jego części. 
Ruszyła akcja pomocy. 
Potrzebne wsparcie w formie pieniężnej można przekazywać 
na numer konta: 15 9048 0007 2007 0000 0215 0066 
Koordynatorem akcji jest p. Monika Kosicka – tel. 505 183 386.

Relacja z placu budowy
Na szczęście rodzina pogorzelców nie została sama. Wielu lu-
dzi dobrej woli postanowiło pomóc poszkodowanym w naj-
lepszy możliwy sposób – własnymi rękoma i ogromnym zaan-
gażowaniem w odbudowę domu.
– Kochani, dziś od 7.00 działa silna grupa dobrych ludzi! Od ekipy 
budowlanej, poprzez przyjaciół, znajomych znajomych, a także 
włodarzy gminy! Zajęto się demontażem zniszczonych elemen-
tów budynku, uprzątnięciem ich i wywozem. Wykonano wstępne 
prace przygotowawcze do dalszych działań! Wiele osób zadekla-
rowało chęć pomocy, za którą ogromnie dziękujemy! – napisała 
organizatorka akcji na profilu poświęconym pomocy poszko-
dowanym.
W czwartek 21 listopada odbyło się też wydarzenie artystycz-
ne Szkoły Podstawowej “Pod Lipami” w Krosinku” w mosińskim 
MOK. Celem imprezy była pomoc pogorzelcom. 

Stan prac pod koniec października br. fot. P. Korytowska
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11 listopada w Mosińskim Ośrodku Kul-
tury odbyła się oficjalna część uroczy-
stości upamiętniających 101 rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Po przywitaniu, przez Dyrektora pla-
cówki Pana Marka Dudka, wszystkich 
przybyłych gości odśpiewano wspól-
nie hymn Polski. Później zgromadzeni 
wysłuchali interesującej prelekcji histo-
rycznej, wygłoszonej przez Burmistrza 
Przemysława Mielocha. Odwołał się 
w niej do geopolitycznej koncepcji mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, która swo-

je korzenie miała w  unii horodelskiej. 
Treść jej preambuły została przetoczona 
przez prelegenta. Z  przypomnianych 
historycznych faktów wynikają dla nas 
przestrogi, ale też i wskazania, poucza-
jące nas o  tym co robić, aby tej drogo-
cennej niepodległości nie utracić.
Drugą część uroczystości stanowił kon-
cert w wykonaniu; Barbara Szelągiewicz 
– skrzypce, Ksenia Shaushyshvili – śpiew, 
Darek Tarczewski – fortepian/śpiew 
i  Michał Zator – harfa/śpiew. Muzycy, 
zagrali nie tylko doskonale na swoich 

instrumentach, ale przede wszystkim 
na emocjach i  uczuciach słuchaczy. Po 
skupionych twarzach widowni, żywio-
łowych oklaskach i  ogólnie dającej się 
wyraźnie odczuć pełnej aprobaty i  po-
dziwu dla ich talentu, stanowczo moż-
na powiedzieć, że nie było osoby, której 
koncert by się nie podobał. Z  pełnym 
uznaniem trzeba odnieść się do śpiewu 
w wykonaniu Ksenii Shaushyshvili, któ-
rej białoruskie, a co zatem i słowiańskie 
korzenie i dusza, dały o sobie znać w ży-
wiołowej ekspresji uwidaczniającej się 
na scenie podczas występu. 
Na zakończenie uroczystości, goście 
zostali zaproszeni do sali kolumnowej 
na poczęstunek, który rozpoczął się 
wzniesieniem wspólnego, symbolicz-
nego toastu za Ojczyznę. To wspólne 
spotkanie z  okazji Narodowego Święta 
Niepodległości dało możliwość przy-
byłym porozmawiania. Powspominania 
chwil wielkiej chwały narodu Polskie-
go i  Litewskiego, jaki i  tych bolesnych 
i  trudnych, które prowadziły nas czę-
sto do utraty niepodległości. Niemniej 
jednak, to wspaniale święto, mogliśmy 
elegancko świętować (jak przystało na 
Mosiniaków) w  naszej małej, wspólnej 
Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
 Tomasz Kaczmarek

Koncert „Dla Niepodległej”
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Park nad kanałem otwarty

Park przy Kanale Mosińskim został udo-
stępniony mieszkańcom. Wiosną 2019 
roku w Mosinie powstał nowy park, już w 
podczas powstawania koncepcji zapadła 
decyzja o zrezygnowaniu z tradycyjnych 
trawników na rzecz łąki kwietnej.
Dlaczego warto zakładać łąki kwietne.
Głównym powodem zakładania łąk kwiet-
nych jest próba połączenia wartości użyt-
kowych trawników z wartościami przyrod-
niczymi trwałych użytków zielonych. Ale 
o ile rolnik na swojej łące stara się tak go-
spodarować, aby mieć jak najwięcej roślin 
cennych jako pasza dla zwierząt, tak łąki 
zakładane w miastach skupiają się na war-
tościach estetycznych, krótko mówiąc cho-
dzi o to by było jak najwięcej kwiatów, i aby 
kwiaty te kwitły w możliwie długim okresie.
Kolejnym ważnym powodem zakładania 
łąk kwietnych jest dbałość o środowisko 
naturalne – na łące znajduje się znacznie 
więcej gatunków roślin niż na tradycyjnym 
trawniku, rośliny te stanowią schronienie i 
bazę pokarmową dla znacznie większej 
grupy zwierząt. 
Ostatnim ważnym powodem są  oszczęd-
ności finansowe, które są spowodowane 
mniejszą ilością zabiegów: koszenia i od-
chwaszczania. 
Dlaczego zakładanie łąki kwietnej jest 
trudne i trwa sporo czasu?
Należy uświadomić sobie, że na łąkę 
składa się bardzo wiele gatunków roślin, 
a różne rośliny kiełkują i rosną najlepiej 
w różnych warunkach. Wpływ na to ma 
między innymi, ilość światła, ilość wody, 
długość dnia, temperatura, pora roku itp. 
Ponadto trzeba mieć świadomość, że na 
naszą uprawę będą wsiewać się różnego 
rodzaju chwasty, które będą konkurować 
z posianymi roślinami. Dlatego począt-
kowy efekt zwykle nie jest zadowalający, 

gdyż dominują rośliny szybko rosnące, 
jednoroczne chwasty takie jak komosa i 
szarłat, na szczęście są one mało odporne 
na koszenie i po jakimś czasie same znikną 
ustępując miejsca innym roślinom. Dalsza 
uprawa łąki kwietnej sprowadza się głów-
nie do umiejętnego koszenia, w zależności 
od terminu koszenia, jednym roślinom po-
zwalamy rozsiać się, a innym to uniemoż-
liwiamy. Jednocześnie koszenie umożliwia 
rozwój niższych roślin, oraz roślin które 
rozmnażają się wegetatywnie np. przez 
odrosty korzeniowe, kłącza itp.  Przez cały 
czas rozwoju łąki można wpływać na jej 
skład poprzez dosiewanie lub dosadzanie 
pożądanych roślin. W przypadku parku 
w Mosinie trudny proces zakładania łąki 
kwietnej stał się jeszcze trudniejszy z uwa-
gi na suszę i upały które wystąpiły w maju 
i czerwcu, utrudniło to kiełkowanie wielu 
roślin. Warto zwrócić uwagę na to, że na 
łące zostały dodatkowo posadzone kroku-
sy i przebiśniegi, zastosowanie tych roślin 
powoduje, że pierwsze koszenie może 

nastąpić dopiero po zaschnięciu liści tych 
roślin, co zagwarantuje ich ponowne kwit-
nienie w następnym roku.
Reasumując mosińska łąka kwietna nie 
miała najłatwiejszego początku ale z każ-
dym tygodniem będzie stawać się coraz 
piękniejsza i coraz doskonalsza. 
Zachęcamy do odwiedzania i spędzania 
wolnego czasu w otoczeniu zieleni. Park 
mieści się przy ul. Wagnera w Mosinie, a 
najłatwiej dotrzeć do niego z ul. Konop-
nickiej.
Gmina na realizację tego przedsięwzięcia 
pozyskała dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości 1 247 726,43 zł. 
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 
1 516 485,60 zł brutto.
 tekst: Urząd Miejski w Mosinie
Są głosy mieszkańców, że park można 
byłoby zaprojektować w sposób bardziej 
interesujący. Jakie jest Państwa zdanie? 
Zapraszamy do dyskusji na portalu www.
gazeta-mosina.pl. 

Park po północnej stronie Kanału Mosińskiego jest już otwarty dla zwiedzających. Nie cieszy się 
co prawda wielką popularnością, ale na pewno warto przyjść i zobaczyć. Główną atrakcją ma być 
łąka kwietna, którą zobaczymy najwcześniej wiosną.
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Przejście podziemne na Sowinieckiej
dalej nieczynne

Pożar Szpitala w Puszczykowie?
Na szczęście to tylko ćwiczenia

– 29.11 około godziny 10 rano doszło do pożaru na jednym z 
oddziałów Szpitalnych Szpitala w Puszczykowie. Na miejsce 
zadysponowano Zastęp JRG-9 z Mosiny, tzw. Drabinę (również 
z Jrg9), zastęp OSP Mosina, zastęp OSP Puszczykowo, zastęp 
OSP Pecna. Po dotarciu na miejsce dokonano rozpoznania 
i stwierdzono, że pali się jedno z pomieszczeń na pierwszym 
piętrze budynku. Ogień szybko udało się zlokalizować i ugasić. 
– zrelacjonowali strażacy z OSP Mosina.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia…
– Poszkodowane zostały dwie osoby, które zostały przekazane 
ratownikom z Ochotniczej straży pożarnej w Mosinie, którzy 
zajęli się podtrutymi osobami. Na szczęście był to scenariusz 
ćwiczeń, które miały miejsce w dniu dzisiejszym na terenie 
obiektu Szpitalnego w Puszczykowie. Funkcjonariusze Zawo-
dowej Straży Pożarnej oraz Druhowie z Ochotniczych Straży 
Pożarnych mieli okazję po ćwiczeniach zapoznać się z nowo 
budowanym obiektem Bloku operacyjnego oraz centralnej 
Sterylizatorni. Kierownik budowanego obiektu zapoznał 
zainteresowanych strażaków z pomieszczeniami oraz całą 
infrastrukturą nowego budynku. Po prezentacji i wymianie 
spostrzeżeń, jednostki wróciły do swoich jednostek. – dodają 
strażacy z OSP, biorący udział w ćwiczeniach. 
Osoby poszkodowane były na szczęście tylko pozorantami.
 Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Nie mają szczęścia mieszkańcy ulicy So-
winieckiej i okolic jeśli chodzi o stan tech-
niczny dróg i obiektów komunikacyjnych 
zlokalizowanych w ich rejonie. W Biuletynie 
Informacji Publicznej pojawiła się odpo-
wiedź na zapytanie Radnego Rady Miejskiej 
w Mosinie, Pana Arkadiusza Cebulskiego w 
sprawie przejścia podziemnego. O proble-
mie pisaliśmy m.in w artykułach: "Zamknię-
cie przejazdu w ciągu ul. Sowinieckiej w 
Mosinie" oraz "Skandaliczny stan przejścia 
podziemnego!" Okazuje się, że na otwarcie 
przejścia prawdopodobnie trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać.
- Podziemne przejście dla pieszych w cią-
gu ulicy Sowinieckiej zostało wyłączone 
z użytkowania decyzją 21 grudnia 2017 r. 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego i aktualnie nadal ze 
względów bezpieczeństwa nie zostało przy-
wrócone dla ruchu pieszych. Jednocześnie 
Gmina Mosina informuje, iż w dniu 9 maja 
2019r. przed Wojewódzkim Sądem Admi-

nistracyjnym w Warszawie zapadł wyrok 
(Sygn. akt: VII SA/Wa 2505/18), który uchylił 
decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz 
poprzedzającą ja decyzję Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego z dnia 22 maja 2018 r. Mając na 
uwadze powyższe aktualnie Gmina Mosina 
analizuje stan prawny i rozważa zasadność 
wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku. 
Przywrócenie przejścia dla pieszych w ciągu 
ulicy Sowinieckiej w Mosinie dla ruchu pie-
szych uzależnione jest od uregulowania bę-
dących w toku wszelkich komplikacji praw-
nych, oraz od usunięcia nieprawidłowości 
wskazanych w decyzji Wielkopolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. - poinformował zastępca Burmistrza, 
Pan Adam Ejchorst. 
Obiekt zlokalizowany pod czynną linią ko-
lejową Wrocław – Poznań został wybudo-
wany na przełomie 1986 – 1987 roku. PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w projektach 

modernizacji linii kolejowej nie uwzględ-
niła remontu przejścia dla pieszych, po-
mimo wniosków ze strony Gminy Mosina 
wskazujących, iż obiekt jest nierozerwalnie 
związany z linią kolejową i przejazdem ko-
lejowym – jako przejście podziemne dla 
pieszych stanowiące jego integralną część 
(2010 rok).
Mijają dwa lata, od kiedy przejście zostało 
wyłączone z użytkowania.
 źródło: BIP



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

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

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

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

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

8

kolor

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

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

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

turbo
szczotka!turbo
szczotka!

(J
00

3)

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki (P

04
2)

ŻWIROWNIA
BIECZYNY

oferuje sprzedaż piasku
oraz mieszanek

piaskowo żwirowych

tel. 797 516 519
797 602 975

kopalniabieczyny@gmail.com



BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

(J
00

7)
(J

00
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Ponad pół miliona na nagrody
dla pracowników urzędu

Urząd Miejski w  Mosinie poinformował ile pieniędzy przezna-
czył na nagrody dla swoich pracowników w ubiegłym i bieżą-
cym roku. Jest to odpowiedź na interpelację z dnia 11 paździer-
nika 2019 r. złożoną przez Łukasza Kasprowicza, Radnego Rady 
Miejskiej w Mosinie.
Na 2018 rok została zaplanowana kwota łączna na wynagrodze-
nia osobowe: 5 134 500,00 zł. W 2018 roku na nagrody zosta-
ła wydatkowana kwota: 502 700,00 zł. W roku 2018 przyznano 
(kwoty brutto):
a) w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - 21 nagród 

na łączną kwotę 43 500,00 zł;
b) w Referacie Mienia Komunalnego - 14 nagród na łączną 

kwotę 38 100,00 zł;
c) w Referacie Finansowo-Budżetowym - 31 nagród na łączną 

kwotę 70 700,00 zł;
d) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa - 12 

nagród na łączną kwotę 24 500,00 zł;
e) w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 13 

nagród na łączną kwotę 31 500,00 zł;
f ) w Referacie Geodezji i Nieruchomości - 8 nagród na łączną 

kwotę 22 000,00 zł;
g) w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy - 13 nagród na łącz-

ną kwotę 33 500,00 zł;
h) w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodar-

czej - 10 nagród na łączną kwotę 22 500,00 zł;
i) w Referacie Organizacyjnym - 14 nagród na łączną kwotę 26 

900,00 zł;
j) w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami Europejski-

mi - 6 nagród na łączną kwotę 10 000,00 zł;
k) w Straży Miejskiej - 17 nagród na łączną kwotę 27 500,00 zł;
l) w Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze Rady Miejskiej, Biurze 

Obsługi Interesanta, Zespole informatyków, Biurze Zamó-
wień Publicznych, Biurze Prawnym - 23 nagrody na łączną 
kwotę 71 500,00 zł;

m) samodzielne stanowiska (sekretarz gminy, audytor, koordy-
nator ds. obsługi mediów, kierownik Referatu Zarządzania 
Bezpieczeństwem) - 8 nagród na łączną kwotę 38 500,00 zł;

n) osoby pełniące funkcję publiczną: Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch - 2 nagrody na łączną 
kwotę 22 000,00 zł; Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak 
-2 nagrody na łączną kwotę 20 000,00 zł.

Na 2019 rok została zaplanowana kwota łączna na wynagrodze-
nia osobowe: 5 216 960,00 zł. W  2019 roku, na dzień udziele-
nia odpowiedzi, na nagrody została wydatkowana kwota: 327 
760,00 zł. W 2019 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina To-
masz Łukowiak otrzymał jedną nagrodę w wysokości 12 510,00 
zł brutto, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst 
otrzymał również jedną nagrodę w wysokości 11 000,00 zł brut-
to. Sekretarz Gminy Mosina Julia Olejniczak-Kowalska w  2018 
roku otrzymała dwie nagrody na łączną kwotę 14 500,00 zł brut-
to. Natomiast w 2019 roku otrzymała jedną nagrodę w wysoko-
ści 4 000,00 zł brutto.
Ile zarabia burmistrz gminy Mosina?
W 2018 roku wysokość wynagrodzenia zasadniczego burmistrza 
wynosiła 4 800,00 zł brutto. Do tego dolicza się dodatek funkcyj-
ny w wysokości 2 100,00 zł brutto, dodatek specjalny w wysokości 
łącznie 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
– co daje kwotę 2 760,00 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią 
pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, co daje 
kwotę 960,00 zł brutto. Sumując te kwoty, zarobki burmistrza od 
1 lipca 2018 r. wynoszą 10 620,00 zł brutto plus nagrody.
 źródło: BIP

Wędrówka kopii cudownego wizerunku Matki Bożej po polskich 
parafiach trwa od 29 sierpnia 1957 roku i rozpoczęła się od Ar-
chikatedry Warszawskiej. Ikona jasnogórska w dniach od 7 do 
10 listopada czekała na wiernych w parafiach mieszczących się 
na terenie Puszczykowa i Mosiny. 
Za przygotowanie kopii poświęconej w Rzymie przez papieża 
Piusa XII odpowiedzialni byli jasnogórscy paulini. 26 sierpnia 
1957 roku na Jasnej Górze odbyła się w obecności całego Episko-
patu Polski i rzeszy wiernych uroczystość rozpoczęcia Milenijne-
go Nawiedzenia. Wykonano wówczas m.in. obrzęd „pocałunku” 
czyli zetknięcia kopii obrazu z oryginałem. Jest to jeden z najle-
piej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa w Polsce.
Nie ma więc w tym nic nadzwyczajnego, że dla wiernych nie-
zwykle wielkim wydarzeniem o charakterze sakralnym była 
możliwość spotkania się z Matką Boską, powierzenia jej swoich 
trosk i podziękowania za otrzymane łaski. 
Paulina Korytowska

Obraz Jasnogórski w Puszczykowie i Mosinie
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18 listopada na ulicy Głównej w Krośnie 
doszło do czołowego zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. W  wypadku 
ciężko poszkodowane zostały łącznie 
cztery osoby. Na miejscu lądował śmigło-
wiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go. Przyczyny wypadku ustala Policja.
Jak poinformowali strażacy z  OSP Mosi-
na:
– Dzisiaj (18.11.2019 r. przyp.red.) o  go-
dzinie 14:45 miał miejsce wypadek w Kro-
śnie na ulicy Głównej (obok firmy Idmar) 
– czołowe zderzenie dwóch samochodów 
osobowych. Trzy osoby zostały poszkodo-
wane. Na miejscu lądował śmigłowiec Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego, obecna 
była karetka pogotowia oraz dwa zastępy 
straży pożarnej (OSP Mosina i  PSP). – po-
wiedzieli strażacy z OSP Mosina.
– Poszkodowana kobieta została zabra-
na przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Dwóch mężczyzn z  poważnymi obraże-
niami ciała zostało zabranych do szpitala 
w  Puszczykowie. Prawdopodobną przy-
czyną wypadku było zasłabnięcie kierow-
cy Mazdy, który zjechał na przeciwny pas 
jezdni i  zderzył się z  kierowcą Peugeot-a. 
Dokładne przyczyny wypadku ustala Poli-
cja. – dodają strażacy. 
 źródło, zdjęcia: OSP Mosina

Wypadek w Krośnie

Od października br. Straż Miejska w Puszczykowie funkcjonuje w 
budynku PKP zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 1. Powodem 
przeniesienia jej siedziby była rewitalizacja puszczykowskiej „Mi-
mozy”, która odtąd służyć ma mieszkańcom miejscowości jako 
centrum kulturalne.
Nowa placówka SM wyposażona jest w dwa pomieszczenia ope-
racyjne, kuchnię, łazienkę oraz piwnicę. Przestrzeń operacyjna 
jest niewątpliwie atutem tego punktu – zauważa Komendant SM 
Dariusz Borowski.  Obecnie trwają prace związane z zagospodaro-
waniem nowego lokalu, a przed budynkiem powstać ma parking 
„Park & Ride”, tworzony z myślą również o tych mieszkańcach, któ-
rzy korzystają z linii kolejowej łączącej Puszczykowo z Poznaniem.
Straż Miejska od początku jej funkcjonowania przenoszona była 
już kilkukrotnie. W latach 2007 – 2009 (styczeń) działała w UM 
Puszczykowo, w latach 2009 – 2018 mieściła się w willi „Mimoza” 
przy ul. Poznańskiej 26, a następnie tymczasowo od 2018 roku 
do września 2019 roku funkcjonowała przy ul. Kościelnej 7 (MO-
SiR). Komendantowi SM w utrzymaniu porządku publicznego na 
chwilę obecną pomagają strażnicy Wojciech Hahuła oraz Wojciech 
Grabosz. Wkrótce ma się to jednak zmienić, gdyż trwają rozmowy 
rekrutacyjne z osobami, które złożyły akces pracy w SM Puszczyko-
wo. Docelowo swoją służbę pełnić ma w tym miejscu pięciu funk-
cjonariuszy.

Poniżej podajemy godziny urzędowania SM Puszczykowo:
• tygodnie nieparzyste od pn. do pt. w godz. 7.30 – 15.30, 
• tygodnie parzyste od pn. do pt. w godz. 12 – 20. 
Wszelkie sprawy wymagające interwencji można zgłaszać również 
dzwoniąc pod numer 61 819 40 11, telefon dyżurny 692 458 534, 
adres e-mail straz.miejska@puszczykowo.pl
 Paulina Korytowska

Nowa siedziba Straży Miejskiej
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Atak na duchownego w Mosinie
3 listopada w kościele Św. Mikołaja w Mosinie doszło do ataku 
na wikariusza. Do pobicia doszło podczas wieczornej mszy. Ka-
płan został zaatakowany około godziny 21. Zdarzenie zostało 
zarejestrowane przez kościelny monitoring, w  którym widać 
było jak nieznani sprawcy pili alkohol i palili papierosy w kruch-
cie kościoła. Załatwiali tam też swoje potrzeby fizjologiczne. 
Zaniepokojeni wierni zgłosili to wikaremu. Kapłan zainterwe-
niował, gdy opuszczał kościół. Wtedy doszło do ataku. Jeden 
z mężczyzn uderzył księdza w twarz.
- Trzy osoby, które ksiądz zastał w kościelnej kruchcie, miały pić al-
kohol, palić papierosy, a jedna z nich miała oddawać mocz. Kiedy 
duchowny zwrócił im uwagę, został uderzony w twarz - poinfor-
mował rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.
Sprawę skomentował też rzecznik prasowy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Poznaniu oraz rzecznik Kurii Metropolitar-
nej w Poznaniu:
– Jeden z mężczyzn uderzył księdza. Duchowny wcześniej nie znał 
sprawcy. – powiedział rzecznik prasowy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.
– W niedzielę 3 listopada miało miejsce pobicie wikariusza parafii 

w  Mosinie, który próbował powstrzymać agresywnych mężczyzn 
przed profanacją świątyni. Księdzu udzielono pomocy medycznej 
– poinformował ks. Maciej Szczepaniak, rzecznik Kurii Metropo-
litarnej w Poznaniu.
Już następnego dnia sprawcy zostali zatrzymani przez policję. 
Okazało się, że są to czternastolatkowie. Policjanci sierowali 
wniosek o ukaranie do Sądu Rodzinnego, który podejmie decy-
zję o formie ewentualnej kary. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał skargę Mosiny 
w  sprawie śmieci za bezzasadną. UOKiK badał przyczyny gwał-
townych wzrostów cen odbioru odpadów oraz tego, że miesz-
kańcy gminy Mosina będąc zrzeszone w  związku “Selekt” płacili 
więcej niż inni.
Trzy podpoznańskie gminy zaskarżyły do UOKiK zbyt wysokie 
opłaty za segregowanie odpadów. Oprócz Mosiny były to również 
gminy: Luboń oraz Wolsztyn. W skardze zwrócono uwagę na to, 
że niektóre gminy, obsługiwane przez tą samą firmę, płacą za to 
samo mniej. Uznały to za element nieuczciwej konkurencji.
Gminy  będące będące zrzeszone w związku “Selekt”, jak Komor-
niki czy Stęszew, płaciły mniej za oddanie i przetworzenie jednej 
tony odpadów – 308 złotych. Luboń płacił wówczas 385 zł, a Mosi-
na 353 złote (obydwie gminy opuściły “Selekt”).
UOKiK   prowadził postępowanie wyjaśniające mające na celu 
wstępne ustalenie czy na lokalnym rynku zagospodarowania 
odpadów komunalnych mogło dojść do nadużycia pozycji domi-
nującej i tym samym do naruszenia przepisów ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów i czy zasadne jest wszczęcie postępo-
wania antymonopolowego.
– Te różnice brały się stąd, że przy kalkulowaniu ceny brana była pod 
uwagę odrębna baza kosztów. Te gminy, które należą do Związku 
Międzygminnego “Selekt”, miały kalkulowaną cenę w  oparciu o  hi-
storyczne koszty sprzed roku. Pozostałe gminy miały kalkulowaną 
cenę dokładnie w ten sam sposób, ale z tą różnicą, że pod uwagę były 
brane koszty aktualne. – wyjaśnia UOKiK
Władze Mosiny zdecydowały podążyć śladem Lubonia i  reali-
zować zadania wynikające z zagospodarowywaniem odpadów 
samodzielnie. Przypomnijmy, że uchwalona nowelizacja prawa 
zamówień publicznych pozwoliła samorządom od 1 stycznia 
2017 r. zlecać odbiór odpadów bez przetargów własnym spół-
kom. Taką drogę wybrała gmina Mosina.
– Podstawowym celem jest ochrona interesów naszej własnej spół-
ki. Gdybyśmy nie wyszli, to Selekt ogłosi przetarg, w którym szanse 
naszej spółki oceniam jako niewysokie na to, żeby można było wy-

grać – mówił w 2016 roku Przemysław Mieloch, tłumacząc dla-
czego gmina powinna wyjść z Selektu.
Przemysław Mieloch, ówczesny wiceburmistrz tłumaczył, że 
na terenie Poznania i w okolicy funkcjonują duże spółki, które 
wchodzą agresywnie na lokalny rynek i z pewnością mosiński 
Zakład Usług Komunalnych nie byłby w stanie z nimi konkuro-
wać.
Teraz, podobnie jak w całym kraju prawdopodobnie czeka nas 
podwyżka opłaty za odbiór odpadów. Radni będą w tej sprawie 
obradować podczas sesji Rady Miasta.
- To racja, będziemy płacić za odbiór śmieci więcej. Ile? Tego jeszcze 
nie wiadomo. Burmistrz chce poczekać na wynik przetargu na od-
biór odpadów. Wstępne kalkulacje mówią o 20 złotych za osobę. 
Przez 3 lata funkcjonowania odbioru poza związkiem SELEKT, gmi-
na dołożyła 7mln do gospodarki odpadami. To istotnie wpływa na 
sytuację finansową. W ostatnich dniach przyszło pismo od proku-
ratora, który prosi o przekazanie kalkulacji opłaty śmieciowej. Na 
poprzedniej sesji Burmistrz tłumaczył się, że nie ma różnicy kto 
dokłada do śmieci - czy będzie to budżet całej Gminy czy miesz-
kańcy... Jak widać różnica jest i to istotna. - powiedział Dominik 
Michalak, wice przewodniczący Rady Miejskie w Mosinie.

Skarga do UOKiK w sprawie śmieci bezzasadna
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Mosiński Budżet Obywatelski
Do 10 grudnia można zagłosować na 
projekty zgłoszone przez mieszkańców 
gminy Mosina w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2020. Pula środków przezna-
czona na realizację BOGM to 300 000 zł. 
Prezentujemy listę projektów.
Budżet Obywatelski gminy Mosina 
2020
13 listopada zakończyły się prace nad 
weryfikacją wniosków zgłoszonych do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 
na 2020 rok. Zespół Programowy, który 
został powołany do oceny merytorycznej 
i formalnej zadań zgłoszonych do BOGM 
2020 zgodnie stwierdził, że wszystkie za-
dania zgłoszone do tegorocznej edycji 
mogą zostać poddane głosowaniu.

Projekty BOGM 2020
Modernizacja placu zabaw przy przed-
szkolu nr 4 w Mosinie

Projekt będzie obejmował moderniza-
cję placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw 
będzie się składał z piaskownic (dodat-
kowo wyposażonych w tory do zabawy 
i osłonę cieniującą), huśtawek, zesta-
wu sportowego, zestawu sportowo – 
edukacyjnego, z strefą bezpiecznego 
piasku, huśtawek wagowych, dwóch 
bujaków, karuzeli, ławek z oparciem, 
koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, 
domku edukacyjnego. 

Montaż dwóch progów zwalniających 
prędkość na ulicy Krosińskiej

Zadanie polega na zamontowaniu 
dwóch wyspowych progów ogranicza-
jących prędkość na ulicy Krosińskiej. 

Budowa lamp solarnych w Czapurach
Budowa 22 szt. lamp oświetlenia dro-
gowego w miejscach wskazanych na 
mapkach z rozmieszczonymi lampami 
solarnymi. Każda lampa składa się ze 
słupa oświetleniowego, wysięgnika 
z oprawą oświetleniową LED o mocy 
30-35 W, panelu fotowoltaicznego oraz 
turbiny wiatrowej 

Harcerskie fundamenty
Projekt „Harcerskie fundamenty – re-
mont pomieszczeń na magazyn” do-
tyczy niezbędnych prac remontowych 
do organizacji magazynu dla sprzętu 
edukacyjnego, obozowego i turystycz-
nego, w piwnicach budynku przy ul. 
Krotowskiego 16. 

Rowerowy plac zabaw – pumptrack
Przedmiotem zadania będzie budowa 
rowerowego placu zabaw zwanego 
„pumptrack”, składającego się z ze spe-
cjalnie ukształtowanego toru jezdne-
go, na który składać się będą formo-
wane garby, profilowane zakręty oraz 

niewielkie „hopki”, umożliwiające nie-
ustanną jazdę bez pedałowania i odpy-
chania się od podłoża. 

Rewitalizacja placu zabaw – Park Ptasi
Wymiana zużytych urządzeń na nowe, 
zwiększenie bardzo skromnego asor-
tymentu urządzeń służących dzieciom 
do zabaw. 

Utwardzenie ulicy Gruszkowej w Mo-
sinie

Projekt dotyczy budowy chodnika 
ostatniej gruntowej części ulicy Grusz-
kowej o powierzchni ok 140 m2. 

Nowinki Sportowe
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze 
sztuczną nawierzchnią, umożliwiają-
ca rozgrywanie dyscyplin typu: piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka, tenis 
ziemny. 

Wodo-dzielnia
Wodo-dzielnia. Zakup i instalacja przy 
Jadłodzielni pitnika (źródełka) wody 
miejskiej (bezpłatnej) dla mieszkańców 
i ich zwierząt. 

Czym jest BOGM 2020?
To forma konsultacji społecznych w sprawie 
przeznaczenia części wydatków z budżetu 

na wskazane przez mieszkańców projekty 
mieszczące się w kompetencji gminy, o wy-
datkowaniu których decydują mieszkańcy 
gminy Mosina poprzez głosowanie. Budżet 
Obywatelski obejmuje następujące etapy: 
akcja edukacyjno-promocyjna, zgłaszanie 
przez mieszkańców propozycji zadań, we-
ryfikacja i ocena wniosków, promocja za-
dań, głosowanie mieszkańców na zadania, 
ogłoszenie zadań do realizacji w następ-
nym roku budżetowym.
Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 
jedno zadanie do BOGM 2020 r. Termin 
składania wniosków w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Mosina 2020 rok 
upłynął 4 października 2019 r. Zgłaszane 
zadanie musi być poparte podpisami 20 
mieszkańców. Listę poparcia sporządza 
się w formie dokumentu dwustronnego.
Głosowanie odbywa się w  okresie od 
18 listopada do 10 grudnia 2019 r. Karty 
do głosowania dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Mosi-
nie, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miejskim oraz w Gminnym Centrum 
Informacji, w  godzinach urzędowania 
oraz na stronie internetowej BOGM.
 źródło: Urząd Miejski w Mosinie
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"Szedłem od lat mą własną drogą"
Benefis Andrzeja Kasprzyka w Mosińskim Ośrodku Kultury

16 listopada 2019 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się Be-
nefis Andrzeja Kasprzyka, zorganizowany z  okazji jego osiem-
dziesiątych urodzin. W  Mosinie nie ma chyba osoby, która nie 
znałaby tego nazwiska: od zawsze zaangażowany w różnorodną 
działalność na rzecz Mosiny i  jej mieszkańców, wieloletni pra-
cownik Mosińskiego Ośrodka Kultury (również jako dyrektor 
placówki), pomysłodawca wielu ciekawych inicjatyw, między in-
nymi wprowadzenia zwyczaju obchodów Dni Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, działalności pracowni i  kół zainteresowań Ośrodka 
Kultury, Klubu Hobbystów, Bab Wspaniałych, Koła Emerytów 
i wielu innych. Członek Komisji Promocji Gminy Rady Miejskiej 
w Mosinie, wokalista, solista znanego w Mosinie zespołu "Nona". 
W 2000 r. uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Człowiek z  wielką klasą, niespotykanym poczuciem humoru 
i  godnymi pozazdroszczenia manierami. Niezastąpiony konfe-
ransjer, mający w swoim dorobku przygotowanie i prowadzenie 
wielu imprez i uroczystości. Sobotni, listopadowy wieczór po raz 
kolejny należał do niego. 
Limuzyna i początek mosińskiej Alei Sław
Ten wieczór zapamiętam na długo. Sala Mosińskiego Ośrod-
ka Kultury wypełniona po brzegi. Wszyscy czekają w napięciu, 
kiedy pojawi się On. Wreszcie pod drzwi wejściowe podjeżdża 
limuzyna, a z niej wysiada Andrzej Kasprzyk w towarzystwie Do-
roty Strzeleckiej (dyrektor Galerii Miejskiej w Mosinie). Scena jak 
z Hollywood: gra orkiestra, oni kroczą dostojnie po czerwonym 
dywanie, pan Andrzej zostawia odcisk swojej dłoni na specjal-
nie przygotowanym cokole z mokrym cementem. Zanim jednak 
wejdą na górę, minie jeszcze trochę czasu: pan Andrzej wita się 
z orkiestrą, a potem ze wszystkimi osobami, które mija po dro-
dze. Wymykam się z sali na korytarz chcąc dyskretnie pstryknąć 
jakieś zdjęci i nagle słyszę: "Martuniu, jak miło Cię widzieć!". Cały 
Andrzej - myślę - tylko on potrafi się tak pięknie witać i zauważyć 
każdego wśród tłumu. Jestem wzruszona i dumna. Wchodzimy 
na salę.
Wędrujący fikus, "Nona" i Msza Święta na podwórzu
Zaczyna się benefis. Wspomnienia, anegdoty, stare fotografie, 
nagrania, śpiew i muzyka (między innymi Tequila Band i Marcin 
Lewandowski ze swoją Fletnią Pana, utwory wykonywane przez 
Bronisławę Dawidziuk i  Barbarę Piłat, niegdyś solistki zespołu 
"Nona"). Patrzę na siedzących na scenie: Aleksandra Pruchniew-
ska, Bronisława Dawidziuk, Barbara Piłat, Dorota Strzelecka, Ro-
man Czeski, Jacek Szeszuła, ks. Edward Majka, Roman Piłat. Zna-
jomi i przyjaciele, opowiadają historie z życia pana Andrzeja, ich 
wspólne przeżycia, zabawne momenty... Dowiaduję się na przy-
kład, że Andrzej jako dziecko "odprawiał" na podwórku Mszę 
Świętą - on jako najstarszy z kolegów był księdzem, oni - mini-
strantami :) Nie dziwi mnie ten układ -  zacięcie do przewodze-
nia innym, doskonała organizacja, perfekcjonizm i  dążenie do 
realizacji własnej wizji będą widoczne w całej jego późniejszej 
działalności (o czym zresztą mówią zgromadzeni na scenie przy-
jaciele). Słucham historii o fikusie - ten kwiat znalazł się w domu 
państwa Piłatów przyniesiony przez samego gospodarza, mimo 
tego, że wcześniej pan Roman toczył o to dyskusje z żoną, nie 
chciał bowiem tego gatunku kwiata u siebie. Bawi mnie ta opo-
wieść, ale  wcale nie jestem zdziwiona: tylko pan Andrzej mógł 
wpaść na taki pomysł i tak zaaranżować sytuację, by zaskoczyć 
wszystkich niespodziewanym zakończeniem.
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Przez cały czas słucham, patrzę na siedzących na scenie i  nie 
mogę oprzeć się refleksji, że oto siedzi przede mną grono ludzi, 
którzy tworzą historię Mosiny. Wszystko, czego dowiedziałam 
się do tej pory o tym mieście, co w nim pokochałam i co mnie 
w nim zakorzenia - wiem od nich. Ci ludzie oddali temu miastu 
swoje serce. Czuję ogromną radość, wzruszenie i dumę, że było 
mi dane poznać większość z nich. Dzięki nim Mosina nie jest dla 
mnie anonimowym miasteczkiem, jednym z wielu miejsc na zie-
mi. Jest i codziennie staje się bardziej moja, oswojona, o coraz 
bardziej przyjaznym obliczu. Mam tu ulubione kąty i takie miej-
sca, w których zawsze już będzie ze mną pan Andrzej - bo on mi 
o nich opowiedział.
Elegant z Mosiny ma Andrzeja twarz 
Benefis zbliża się do końca. Jako ostatni z gości na scenie zabiera 
głos Roman Czeski. Uwielbiam tego człowieka za jego skrom-
ność, mądrość, poczucie humoru, podziwiam różnorodność 
i  bogactwo jego talentów. Mówi - jakże by inaczej - na temat 
Eleganta z Mosiny, wręczając panu Andrzejowi rzeźbę - makietę 
Eleganta, która kiedyś ma stanąć na mosińskim Placu 20 Paź-
dziernika. W jego przemowie jest również pewne wspomnienie 

oddające idealnie temperament pana Andrzeja... po szczegóły 
odsyłam na koniec artykułu do tekstu pana Romana, bo sama 
lepiej tego nie opiszę :) Mosina od dawna ma swojego Elegan-
ta, swój klimat, swoją historię; od dzisiaj Elegant ma konkretną 
twarz. To twarz Andrzeja Kasprzyka.
"Moja droga"
Na koniec perełka: pan Andrzej śpiewa swoje "My Way". Swo-
je, bo wykonywane przez niego już tyle razy, że stało się z nim 
nierozłączne, niemal tak samo jak słynna już, śpiewana przez 
niego niegdyś "Ramona". Ja wolę tę wersję od wielu innych wy-
konań, słucham kolejny raz z wielkim wzruszeniem, zachwytem 
i wdzięcznością: I tak będę szedł, choć drogi szmat, choć z każdym 
dniem wciąż przybywa lat, dopóki sił wystarcza, by z tej drogi pył 
przemieniać w sny, a żeby śnić, ja muszę iść mą własną drogą. I cie-
szę się, że nasze drogi miały okazję się spotkać. 
 Marta Mrowińska
 zdjęcia: FotomatArt
(we wstępie wykorzystano informacje z tekstu Jacka Szeszuły, opu-
blikowane w na portalu zolnierzewolnosci.pl, w serii: "Kawalerowie 
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej" w 2016 r.)

Na zakończenie tej pięknej uroczystości przypadł mi w  udziale, 
w  imieniu samozwańczego komitetu, zaszczytny obowiązek wrę-
czenia Dostojnemu Jubilatowi prezentu. Od razu powiem, że jest to 
figurka eleganta z Mosiny, którą wyrzeźbiłem na podstawie zdjęć 
prezentowanych na ekranie. Ale najpierw chciałbym korzystając ze 
sposobności wyjaśnić pewną sprawę dotychczas mało znaną. Cho-
dzi mi o związki naszego Dostojnego Jubilata z legendą o elegancie 
z Mosiny. Otóż, przed ponad pół wiekiem starał się on wyjaśnić po-
czątki powstania tej postaci. Ktoś podsunął jemu do przeczytania 
„Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska, w których podobno zostały 
opisane okoliczności pobytu tegoż pisarza w  Mosinie. Przeczytał 
całą lekturę i za pierwszym razem nic nie znalazł, więc ponownie 
zgłębił treść, myśląc, że coś przeoczył. 
Wspomnę teraz nieco o staropolskim języku w jakim owe pamiętni-
ki są napisane. Roi się w nich od różnych określeń łacińskich i wła-
śnie to te określenia Andrzejowi najbardziej zapadły w  pamięci. 
Powiem więcej, jest w tej całej łacinie wybitnym wirtuozem, zwłasz-
cza stosując te zwroty i  wyrażenia w  niecodziennych sytuacjach, 
kultywując w  ten sposób pamięć o  słynnym pamiętnikarzu. Oto 
jeden z wielu przykładów. Jest 8 marca, dzień kobiet, czasy mocno 
siermiężne, kino „Wrzos”, sala pełna dostojnych gości, ogólny szmer 
na widowni. Nastrój oczekiwania. W tamtych czasach drewniane 
podłogi z braku laku były konserwowane za pomocą przepalanego 
oleju silnikowego, przez co pięknie lśniły niczym tafla lodowa. W le-
gendarnych już, nieskazitelnie białych spodniach wchodzi Andrzej, 
reflektor świeci prosto w  to jedno zdrowe oko, oślepiony zahacza 
nogą o jakiś kabel leżący na podłodze i jak długi rozciąga się na tej 

świeżo oliwionej powierzchni. Na moment znika z oczu oczekują-
cej widowni, po czym do uszu siedzących dochodzi jego potężny 
głos: „O ku***!”. Na sali zapada przeraźliwa cisza pełna konsterna-
cji i tylko echo gdzieś jeszcze niesie głos Andrzeja. Na to wszystko 
wstaje z miejsca pani Jaroszykowa, która była szefową tego zgro-
madzenia i nie tracąc zimnej krwi mówi: „no to to Andrzejku, aleś 
nas pięknie przywitał…”. Zdarza się czasem, że po latach nagabują 
Andrzeja starsze panie mówiąc tajemniczo: „ale wtedy było w tym 
kinie, co, ale było…”.
Wracam teraz do prezentu. Otóż nie jest to taka zwyczajna rzeźba 
wystrugana z  drewna lipowego. Ta figurka przypominająca dość 
wiernie Twoją wizję eleganta z  Mosiny jest makietą i  projektem 
przyszłego pomnika odlanego z  brązu i  postawionego dokładnie 
w  tym miejscu na Placu 20 października, gdzie prezentujesz się 
w całej okazałości, pozując cierpliwie do zdjęć jako model. W moim 
zamyśle ten monument nie ma w tym miejscu tylko stać. Jego ukry-
ta atrakcja z czasem zapewne przyciągnie do naszego miasteczka 
wielu turystów. Na czym ta atrakcja ma polega
? Na Twoim fraku na plecach są dwa guziki. Jeśli ktoś naciśnie na 
jeden guzik, wtedy z ukrytej aparatury Tequila Band zaśpiewa pio-
senkę o elegancie. Natomiast po naciśnięciu drugiego i założeniu 
słuchawek turyści będą mogli usłyszeć jedną z wielu anegdot, na 
przykład: Andrzej odwiedza mnie w ciągu roku kilka razy i wcho-
dząc do warsztatu bardzo głośno się ze mną wita: „Kurwa mać, ma-
szyny stojóm, wszystko się pierdoli…” (i dalej zniżając głos, dodaje 
z uśmiechem) „i co robisz, Romeczku?”.
 Roman Czeski

Treść przemówienia Pana Romana Czeskiego z jubileuszu pana Andrzeja Kasprzyka:
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

tel. 501 099 327, 572 202 280

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.

Oferujmy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:
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Jedna jedyna
W oczekiwaniu na Nawiedzenie Matki Bożej w Kopii Obrazu Jasno-
górskiego w  naszej parafii, niewątpliwie najbardziej rozpoznawal-
nemu wizerunkowi Maryi w  naszym kraju, chciałabym poświęcić 
uwagę innemu wizerunkowi Maryi, a  mianowicie z  Ostrej Bramy. 
W tym roku podczas wakacji miałam możliwość wziąć udział w XXVII 
Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymce Białystok – Grodno – Wilno. Nazwa 
ekumeniczna dlatego, gdyż prowadzi przez ekumeniczne tereny. Ha-
sło tegorocznej pielgrzymki to „W mocy Ducha”. Hasło to nawiązuje 
do Ducha Świętego,  ponieważ rok 2019 jest rokiem 40. rocznicy 
wydarzenia zwanego „Bierzmowaniem Polski”, pamiętnej pierwszej 
pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny, podczas której niemal wy-
krzyczał on prośbę o zstąpienie Ducha Świętego na polską ziemię, na 
wszystkich Polaków. 
Trasa pielgrzymki wiodła przez trzy kraje: Polskę, Białoruś i  Litwę. 
Podczas całej drogi spotykaliśmy się z wielką uprzejmością ludzi, któ-
rzy dzielili się swoim świadectwem wiary i obficie nas dokarmiali. Ich 
gościnność, wiara i polski patriotyzm naprawdę robiły wrażenie. 
W dzień poprzedzający pielgrzymkę miałam czas zobaczyć kawałek 
Białegostoku, zwłaszcza tą starszą część miasta i park przy pałacu Bra-
nickich, który robi wrażenie, zwłaszcza podświetlony wieczorem.
Nowością na pielgrzymce była w pewnej części zmiana trasy pierw-
szego dnia, na prośbę samych pielgrzymów, którzy chcieli nocować 
w Sokółce, czyli w mieście w którym wydarzył się cud Eucharystycz-
ny. Etap ten przez tą zmianę przekroczył 50 km, mieliśmy niezły roz-
bieg, jak na początek. Kiedy dotarliśmy na miejsce było już ciemno. 
Kolejnego dnia rano modliliśmy się w kościele św. Antoniego Padew-
skiego, gdzie dokonał się cud Eucharystyczny. Pierwszy raz miałam 
okazję chodzić po wspaniałej Puszczy Knyszyńskiej.
Golgota Wschodu
Z Sokółki doszliśmy do Kuźnicy, gdzie utworzono pamiątkowe miej-
sce zwane Golgotą Wschodu. Pomodliliśmy się i odśpiewaliśmy hymn 
państwowy razem z polską strażą graniczną, która towarzyszyła nam 
później w kościele. Po sprawnym przejściu granicy w Kuźnicy znaleź-
liśmy się na grodzieńszczyźnie, można było poczuć się jak w Polsce. 
W samym Grodnie jest pochowana Eliza Orzeszkowa, autorka powie-
ści „Nad Niemnem”. Z Grodna, pięknego miasta położonego nad Nie-
mnem, wyruszyliśmy do Jezior. Wszędzie byliśmy wspaniale podejmo-
wani. Polacy cieszyli się, że niesiemy im kawałek Polski. 
Trasa całej pielgrzymki wiodła: Białystok – Sokółka – Kuźnica – Grodno 
– Jeziory – Nowy Dwór – Raduń – Butrymańce – Jaszuny – Wilno.  Noco-
waliśmy w większości u gospodarzy w domach, noclegi zdarzały się też 
w szkołach. Pielgrzymka była dobrze zorganizowana, dach nad głową, 
miłe towarzystwo goszczących nas, posiłki aż w nadmiarze, nie dało się 
przejeść tych ilości jedzenia. Muszę przyznać, że gościnność, otwartość 
i serdeczność ludzi Wschodu jest bardzo wielka. Otwierali przed nami 
swoje domy i serca, dzieląc się tym, co mają, a niektórzy mają na praw-
dę bardzo niewiele. Przechodziliśmy przez różne tereny, bieda ttakże 
rzucała się w  oczy i  skromne warunki bytowe. Jednak najważniejsze 
było przeogromne bogactwo serca. Polacy z  Kresów Wschodnich są 
bardzo spragnieni kontaktu ze wszystkim, co polskie, więc tym chęt-
niej nawiązują kontakt z pielgrzymami i wyczekują ich co roku. Polacy 
pochodzący z Kresów zamieszkują te tereny od pokoleń, tak więc są 
u siebie, a wielu z nich marzy i przyznaje się do tego, że chciałoby znów 
przynależeć do Rzeczypospolitej. Historycznie zajmują tereny Rzeczy-
pospolitej dwojga, a nawet trojga narodów. Powojenny podział granic 
rozdzielił rodziny zamieszkujące te tereny. Rozbił jedność dawnych Kre-
sów polskich i oderwał od macierzy.  
Właściwie wszędzie gdzie byliśmy słychać było  polską mowę, więc 
wydawać by się mogło, że wszędzie są prawie sami Polacy, zwłaszcza 
na grodzieńszczyźnie. Rzeczywiście tereny, przez które przechodzi-
liśmy zamieszkuje wiele polskich rodzin, są też oczywiście rodziny 
mieszane. Raz zdarzyło mi się nocować u typowo białoruskiej rodzi-

ny, byli to katolicy, z którymi można było w jakimś stopniu porozu-
miewać się po polsku. Na Białorusi często w kościołach jedna Msza 
jest dwujęzyczna, natomiast na Litwie raczej jest podział językowy, 
a w samym Wilnie Mszy po polsku w różnych kościołach jest sporo, 
również w Ostrej Bramie. Można zatem usłyszeć polską mowę o ta-
kim bardziej śpiewającym brzmieniu.
Pobożny władca 
Na Białorusi jest wiele przydrożnych krzyży, a najczęściej stoi obok 
siebie krzyż katolicki i prawosławny. Zdarza się też, że kościół i cer-
kiew są zbudowane obok siebie. W kościołach i w domach najczęściej 
spotyka się obraz MB Ostrobramskiej, dużym kultem też cieszy się św. 
Kazimierz królewicz, patron Litwy i współpatron Polski, u nas jednak 
mniej pamiętany, a szkoda. Św. Kazimierz to młodzieniec, który ce-
chował się licznymi cnotami. Dawniej młodzież prosiła go o pomoc 
w zachowaniu czystości. Dzisiaj ów święty królewicz mógłby również 
patronować tym, którzy pełnią służbę publiczną w  państwie. Jest 
też patronem metropolii wileńskiej, a także metropolii białostockiej 
i krakowskiej oraz diecezji grodzieńskiej. Dobry to święty patron na 
dzisiejsze czasy, tak bardzo obfite w polityczne zawieruchy, a także 
na zmagania duchowe. 
Królewicz Kazimierz, namiestnik królewski w Koronie Królestwa Polskie-
go od 1481 r., to syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elż-
biety Rakuszanki, wnuk Władysława Jagiełły. Wychowywany był wraz 
ze swym licznym rodzeństwem przez bardzo pobożnych rodziców. Kró-
lowa Elżbieta zwana „matką królów”(ze względu na to, że jej synowie 
zasiadali na tronach europejskich, a  córki były małżonkami władców 
europejskich), uważana była za miłosierną, pobożną i świętą królową. 
Natomiast ojca św. Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka, nazywano 
„najpobożniejszym monarchą swoich czasów”. Święty królewicz zasły-
nął jako wzór czystości obyczajów, dlatego w ikonografii często bywa 
przedstawiany z lilią.  Współcześnie chyba, jak nigdy wcześniej można-
byłoby sobie przypomnieć  o zachowania czystości. Jest to cnota dla 
wszystkich niezależnie od wieku, płci czy stanu, dla osoby duchownej, 
konsekrowanej, dla małżonków, którzy złożyli przed Bogiem ślubne 
zobowiązanie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, i dla osób sa-
motnych, których życie też powinno być znakiem dla świata. 
Królewicz nie stronił od modlitwy i miał duże nabożeństwo do Matki 
Bożej. Wiele czasu spędzał przed Najświętszym Sakramentem. Jego 
rodzina była bardzo religijna, rodzice codziennie uczestniczyli we Mszy 
św., fundowali kościoły i klasztory, pielgrzymowali na Jasną Górę. Młody 
Kazimierz wyróżniał się nie tylko wrażliwością moralną, ale też zdolno-
ściami oratorskimi, które doceniali zagraniczni dyplomaci, witani przez 
niego przemówieniami wygłaszanymi po łacinie. Jan Długosz, wycho-
wawca królewicza, o swoim uczniu napisał: „Był młodzieńcem szlachet-
nym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”.  Ludzie z jego oto-
czenia podkreślali jego zalety, zarówno te moralne, jak i intelektualne. 
Posiadał on również talent jednania skłóconych ludzi, z chęcią przeby-
wał wśród ubogich, rozdając jałmużnę. Żył skromnie i ascetycznie, stro-
niąc od dworskich rozrywek. W litanii wzywającej jego orędownictwa 
m.in. określany jest jako różdżka szczepu Jagiellonów i ziemskiej ojczy-
zny pobożny miłośnik i obrońca.
Słynne Kaziuki
Krótki, acz piękny żywot świętego królewicza z  rodu Jagiellonów 
(1458 – 1484), kochającego Boga i  Ojczyznę, zapewne gł. tak się 
kształtował, gdyż jak wiadomo, „czym skorupka za młodu nasiąknie 
…” Albo inaczej, jak powiedział klasyk, mąż stanu Jan Zamoyski: „Takie 
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.  Kazimierz miał 
solidne podwaliny na których wyrósł i pozostał im wierny.  Jego świę-
to 4 marca najpiękniej obchodzone jest na Litwie, zwłaszcza w Wil-
nie, gdzie znajdują się jego relikwie. Dzień św. Kazimierza to słynne 
Kaziuki, gdy sprzedaje się palmy, obwarzanki i pierniki. W Poznaniu 
każdego roku również obchodzone są Kaziuki. Organizatorem tegoż 
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Wileńskiego Kaziuka jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wi-
leńskiej, Oddział w Poznaniu. 
Białostocka pielgrzymka do Matki Bożej Ostrobramskiej była nie-
zwykła i bogata. Ksiądz Adam Szot, nasz pątnik i historyk opowiadał 
w  sposób fascynujący, więc słuchało się go z  wielkim zaciekawie-
niem. Chętnych pielgrzymów oprowadzał również po Wilnie. 
Na pielgrzymce była liczna reprezentacja sióstr zakonnych, kleryków, 
księży, w  tym dwóch biskupów białostockich: ks. abp dr Tadeusz 
Wojda i ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko, którzy niczym nie odróżniali 
się od pozostałych pielgrzymów, oprócz stroju. Kierownikiem piel-
grzymki i głównym organizatorem jest ks. Łukasz Żuk. 
Z Białegostoku wyruszyła grupa około 400 osób, w tym garstka oby-
wateli Białorusi. Natomiast w  Grodnie doszło około 100 obywateli 
tegoż kraju. Pątników z Białegostoku i okolic było około 100, reszta 
z  różnych stron Polski. Ostatecznie do Wilna przybyło prawie 600 
pielgrzymów. Jeszcze nigdy nie szłam w tak licznej grupie, a miałam 
okazję być członkiem różnych pieszych pielgrzymek. 
Białoruskie miejscowości były czyste, dość zadbane, z  dużą ilością 
kwiatów w ogrodach. Szkoda tylko, że tamtejsze władze robią pro-
blemy organizatorom pielgrzymki w sensie utrudniania pozwolenia 
na jej przejście przez teren Białorusi. Zawsze jednak się to udaje, wizy 
są wydane na czas i eskorta milicji też nam towarzyszy. Przekrocze-
nie przejść granicznych muszę przyznać było sprawne i dość szybkie, 
a celnicy i straż graniczna uprzejmi.
Relikty komunizmu też były…
Niestety relikty komunizmu z Leninem włącznie rzucają się w oczy na 
ulicach i przy drogach. Widoczna we wsiach jest też bieda. Ale wszędzie 
byliśmy mile i radośnie witani, tradycyjnie i uroczyście chlebem, i solą, 
ludzie klękali i rzucali nam nawet kwiaty pod nogi. Dekorowano rów-
nież kwiatami swoje domostwa na przejściu trasy pielgrzymkowej. 
Granicę białorusko - litewską przekraczaliśmy w Ejszyszkach - przej-
ście tylko dla pieszych. Wszędzie byliśmy witani dobrym słowem, 
uśmiechem, radością, entuzjazmem, kwiatami i  oczywiście posił-
kiem. Kolejny nocleg był w Butrymańcach na Litwie, gdzie przed wej-
ściem do kościoła parafialnego umieszczono wymowny napis, który 
utkwił mi w  pamięci: „Ratuj duszę swoją, drżyj o  swoje zbawienie”. 
Można było też natrafić na miejsca upamiętniające polskich bohate-
rów. Wszystkie napisy oczywiście w języku polskim. Na Litwie trudno 
spotkać jakieś napisy, nazwy, czy informacje w  języku polskim, ale 
w kościołach zawsze. Polacy i polscy księża o to dbają, chociaż tam 
mogą w pełni wyrażać swoją polskość. 
Kolejna miejscowość, do której doszliśmy to Jaszuny na Litwie, na 
skraju Puszczy Rudnickiej.  Dzięki goszczącym mnie gospodarzom 
mogłam zobaczyć tamtejszy odrestaurowany pałac i  teren przypa-
łacowy, historyczną siedzibę rodową Radziwiłłów, potem Balińskich. 
W  pałacu w  Jaszunach ze znanych osób bywali: Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki, czy bracia Śniadeccy. 
Miasto Miłosierdzia - Wilno
Dzień 24 sierpnia i ostatnia prosta do Wilna - Miasta Miłosierdzia. Tego 
dnia Piesza Pielgrzymka Białystok – Grodno - Wilno dotarła do celu. Wil-
no nazywane jest miastem miłosierdzia, gdyż tu znajduje się brama do 
miasta (dziś do Starego Miasta) z kaplicą i obrazem Matki Bożej Miło-
sierdzia, to w Wilnie w drewnianym domku na Antokolu przez pewien 
czas mieszkała siostra Faustyna, to również w Wilnie mieszkał i pracował 
bł. ks. Michał Sopoćko. To właśnie w tym mieście została podyktowana 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i został namalowany obraz Jezusa Mi-
łosiernego. Św. Faustyna tutaj też pisała  Dzienniczek. Wilno jako miasto 
zabytków jest na pewno warte uwagi, ma swój szczególny klimat. Ja 
jednak największym sentymentem darzę wszystkie miejsca związane 
z miłosierdziem Bożym i szerzeniem jego kultu.
Kult Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej rozpoczął się w tym mie-
ście po wypędzeniu Moskali w 1661 r. Ostra Brama jest jedyną ocalałą 
bramą obronną w  mieście. Wilno dawniej posiadało pięć bram miej-
skich, w tym bramę Miednicką. Brama ta nazywała się też Ostrą, od czę-
ści południowego przedmieścia o nazwie Ostry Koniec i właśnie tylko 
ta nazwa już od dawna funkcjonuje. Poprzedni obraz przedstawiający 

Bożą Rodzicielkę ok. 1630 r. zastąpiono nowym obrazem. 
Gdy karmelici bosi założyli przy Bramie klasztor, zwrócili większą uwagę 
na obraz Madonny i zaczęli szerzyć jego kult wśród wiernych. Według 
przekazów, uroczyste poświęcenie kaplicy i wprowadzenie do niej ob-
razu NMP, odbyło się w 1671 r. Od tego roku rozpoczął się kult Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, przed którym wierni zaczęli doznawać wielu 
łask. Podczas pożaru  karmelici zdołali uratować obraz, a  na miejscu 
drewnianej kaplicy zbudowano murowaną i po jej ukończeniu w 1726 
r. umieszczono w niej obraz. Od 1735 r. zaczęto obchodzić święto Opieki 
Matki Najświętszej, które stało się główną uroczystością ostrobramską, 
obchodzoną 16 listopada każdego roku. Nad kaplicą znajduje się znak 
Opatrzności Bożej, a nad nim sygnaturka zwieńczona krzyżem, poniżej 
pierwotnie znajdował się napis w języku polskim. Treść jego ustalił bi-
skup wileński w 1828 r. Pod okiem opatrzności znalazła się inwokacja 
„Matko Miłosierdzia”, natomiast nad oknami umieszczono jej ciąg dal-
szy: „Pod Twoją obronę uciekamy się”, co dało łącznie „Matko Miłosier-
dzia, pod Twoją obronę uciekamy się”. Jednak w 1864 r., z obawy przed 
niepożądanymi reakcjami władz rosyjskich, napis zmieniono na łaciński 
„Mater Misericordia, sub Tuum praesidium confugimus”. Po odzyskaniu 
Wilna przez Polskę zapadła decyzja o przywróceniu pierwotnego napisu 
i napis w języku polskim zamontowano w 1933r. Po II Wojnie Światowej, 
kiedy Polska straciła Wilno, napis ten ponownie zastąpiono łacińskim. 
Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej od XVII wieku uważany jest za 
cudowny. Jest znany w  świecie, ale najbardziej w  Polsce i  na Litwie. 
Obraz ten został prawdopodobnie namalowany w  Wilnie w  latach 
1620-1630. Malarz pozostaje nieznany. Niektórzy przypisują autorstwo 
obrazu artyście krakowskiemu Łukaszowi, który podobny obraz nama-
lował w 1624 dla kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Charakterystyczną 
ozdobę obrazu stanowi wielki, odwrócony sierp srebrnego półksiężyca 
z wygrawerowanym napisem: „Dzięki Tobie składam Matko Boska za 
wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj 
mnie nadal w łasce i opiece Swojej Przenajświętszej W. I. J. 1849 roku”. 
Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się dwie 
korony, jedna nałożona na drugą. Korony są ze złoconego srebra, jedna 
dla Królowej Niebios, druga dla Królowej Korony Polskiej. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomyślano o  koronacji 
obrazu Ostrobramskiego. Abp Romuald Jałbrzykowski, metropolita 
wileński w czasie swojej pierwszej wizyty w Rzymie w 1927 r. popro-
sił papieża Piusa XI o pozwolenie na koronację. Uroczysta koronacja 
w obecności rzeszy wiernych odbyła się 2 lipca 1927 r. W przeddzień 
w procesji przeniesiono obraz Madonny z Ostrej Bramy do katedry. 
Uroczyste Te Deum i  przeniesienie z  powrotem obrazu do Ostrej 
Bramy zakończyły obrzędy koronacyjne, w których wzięło udział 28 
biskupów z  prymasem Augustem Hlondem na czele. W  koronacji 
uczestniczył też prezydent Polski Ignacy Mościcki, marszałek Józef 
Piłsudski i szereg ministrów. 
Wspomnienie Matki Boskiej Ostrobramskiej każdego roku obcho-
dzone jest 16 listopada. W 1993 roku Ostrą Bramę nawiedził św. pa-
pież św. Jan Paweł II. Kaplicę wyłożono srebrnymi wotami dziękczyn-
nymi, których jest około ośmiu tysięcy. Na prawym filarze zawieszona 
jest srebrna plakietka, ofiarowana przez marszałka Józefa Piłsudskie-
go z napisem: „Matko, dziękuję Ci za Wilno”. Zgodnie z tradycją, wielu 
wiernych pokonuje schody wiodące do kaplicy na kolanach. Na ulicy 
przed bramą wielu przechodniów czyni znak krzyża, przyklęka na 
modlitwę, a nawet leży krzyżem. 
Wracając do Matki Bożej oraz peregrynacji kopii Ikony Jasnogórskiej, 
która miała miejsce w listopadzie w naszej parafii, warto nawiązać do 
tego, że nazywamy Ją Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezu-
sa, w którym Bóg objawił światu swoje Serce przepełnione miłością” 
- naucza św. Jan Paweł II. Panna święta, co Jasnej broni Częstochowy 
i  w  Ostrej świeci Bramie, czy Maryja w  innym wizerunku, z  innego 
sanktuarium, to ta sama Maryja, jedna jedyna Maryja, która jest naszą 
Matką, kocha nas i prowadzi do Swojego Syna. Zawierzajmy się Jej, 
polecajmy nasze rodziny, parafię i Ojczyznę całą. 
 Anna Kreczmer  
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kolor

GARNITURY
OD 330 ZŁ DO 460 ZŁ

(na komunie, wesela, uroczystości rodzinne)

WIZYTOWE, DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE
Polecamy szeroki wybór dodatków

w bardzo przystępnych cenach

tel. 61 843 11 75
ul. Dąbrowskiego/Strzałkowskiego 2

w Poznaniu (na wys. kina Rialto)www.taniegarnitury.com.pl

Garnitury

na studniówkę!

DORADCA PODATKOWY
Alicja Szymańska

nr wpisu
06651

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

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

tel. 602-103-657
audit@interia.pl
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Fotowoltaika
Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

www.energiasloneczna.info.pl

tel. 600 400 510

tel. 503 328 650

Sól i Pieprz
ul. Podleśna 1b

62-040 Puszczykowo

solipieprz.ak@gmail.com

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

(P
04

6)

restauracja.puszczykowo

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Kancelaria prowadzi cykl bezpłatnych porad prawnych 
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń
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 (P
02

3)
(P

05
5)

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWYCH I WESOŁYCH  ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA ORAZ DUŻO SZCZĘŚCIA W NOWYM ROKU.

 ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI FIRMOWYCH I RODZINNYCH
SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNYCH.

kolor kolor

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo (P
07

7)
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Trzeba po prostu żyć dobrze

Z  księdzem Adamem Prozorowskim, 
proboszczem mosińskiej parafii pw. Św. 
Mikołaja rozmawia Elżbieta Bylczyńska:

Wydaje się, że w  życiu człowieka Bóg 
jest coraz mniej obecny. A  jeśli jest, 
to często w  sposób powierzchowny, 
sztampowy. Zbliżają się święta Bo-
żego Narodzenia i  może warto przy-
pomnieć historyczny fakt (pomińmy 
świętowanie, jedzenie, choinki, szop-
ki, prezenty), że Pan Jezus istniał na-
prawdę. Dla księdza to oczywiste, dla 
czytających Biblię również, także dla 
osób znających historię, w której życie 
Jezusa mocno jest osadzone. O wyda-
rzeniach i  postaciach historycznych 
kolejnych wieków mówimy i  myślimy 
jako o  czymś oczywistym, a  o  Jezusie 
z Nazaretu i jego historii myślimy, jak-
by to była baśń, mało realna historia.
Zapytałam kiedyś pewną dziewczynę, 
co o  tym myśli? Powiedziała, że jak 
o  babci i  dziadku, którzy już nie żyją. 
Tak samo myśli o Panu Jezusie, bo On 
podobnie jak jej dziadkowie żył tu na 
ziemi, istniał, pracował. Tyle, że daw-
no, bo 2000 lat temu. 

Ks. proboszcz Adam Prozorowski:
Z  mojego punktu widzenia jest tak, że 
kiedy patrzę na to, co dotyczy historii Bo-
żego Ludu, czyli Izraela i  Kościoła, zwra-
cam zawsze uwagę na pewien realizm. 
Bóg wkracza w  historię jako realnie ist-
niejący byt. I to jest punkt wyjścia. Myślę, 
że doświadczenie realności może zginąć 
z  powodu całej otoczki, kampanii pro-
mocji, infantylizacji Bożego Narodzenia. 
Przecież od lat funkcjonuje taki rys sielski 
i wiejski, gdzie Pan Jezus i Matka Boża są 
odrealnieni, jak istoty baśniowe z nierze-
czywistego świata, np. na kartkach i ma-
lowidłach, jak maskotki. I dlatego tak bar-
dzo zależy mi na tym, żeby pokazywać 
kontekst historyczny, żydowski i rzymski 
Nowego Testamentu, który historię Chry-
stusa opisuje. Już sam początek Ewange-
lii wg św. Łukasza, w rozdziale 2 pojawia 
się wzmianka historyczna. „ W owym cza-
sie wyszedł dekret cesarza Augusta, żeby 
spisać ludność całej ziemi”. Mamy tu od 
razu realne zakorzenienie w  historii i  to 
nie tylko w  historii lokalnej, żydowskiej, 

ale powszechnej. Jest tam realnie żyją-
cy imperator rzymski, jest realny dekret, 
są namiestnicy i  jest konkretny ruch, bo 
trzeba było się udać do miejsca, gdzie 
były korzenie danej rodziny, aby się za-
pisać. Więc to nie jest baśń typu: dawno, 
dawno temu, za górami za lasami… tylko 
konkret. Jeśli chodzi o wprowadzenie do 
publicznej działalności Jezusa nie jest to 
wstęp baśniowy tylko realny, udokumen-
towany historycznie: „w 15 roku panowa-
nia cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz 
Piłat był namiestnikiem Judei, Herod te-
trarchą Galilei… przemówił Bóg do Jana 
na pustyni”…

Wszystko jest udokumentowane, ale 
czy my się tym interesujemy?

Może jest tak, a  często to się zdarza, że 
człowiek nie tylko odnośnie Ewangelii, ale 
i  w  innych sprawach nie zastanawia się, 
dlaczego w coś wierzy, ponieważ odbiera 
raczej bodźce. Im bodziec jest silniejszy 
tym bardziej pobudza emocje człowieka, 
a nie rozum. Bo jest fajnie, miło, wesoło. Po 
co mam się zastanawiać, co jest źródłem, 
skoro jest mi z tym dobrze.

Czasami wcale nie chcemy się zatrzy-
mywać, nie mamy potrzeby przemy-
śliwania, kontemplacji rzeczywistości. 
Świat bombardujący różnymi propo-

zycjami sprowadza na nas oszołomie-
nie i co tu dużo mówić konkretnie zło. 
Ale dobro też istnieje.

Nie chcę absolutyzować, jest pewien styl 
życia i ludzie tak właśnie żyją. Ale
jeżeli zajrzymy do Bożego Słowa, to rze-
czywiście możemy powiedzieć, że Jezus 
wspomniał w  Ewangelii, że pszenica i  ką-
kol będą rosły ze sobą do końca i dopiero 
potem zostaną rozdzielone. Świat posiada 
ogromną rzeszę ludzi dobrych i prawych. 
Jest też nasze doświadczenie, które poka-
zuje, że istnieje realne zło. Powiem szcze-
rze, nie lubię stygmatyzowania, bo to mnie 
zamyka. I  jeśli złu wyznaczę tylko jedną 
przestrzeń, to stanę się nieodporny nie 
inne przejawy zła. Lepiej patrzeć szerokim 
spojrzeniem. Zło nie jest wszechobecne, 
jest wielopostaciowe, ale dobro również 
istnieje realnie w świecie i chyba pozostaje 
nam pogodzić się, że tak jest i będzie, że to 
jest wpisane w rzeczywistość, jak wszystko 
inne. Trzeba po prostu dobrze żyć.
Zło trzeba rozpoznawać w swoim środo-
wisku, tam gdzie się ujawnia. Możemy je 
rozpoznawać na całym świecie. A zło Pan 
Jezus pokonał na krzyżu.  

Różnie się jednak rzeczywistość interpre-
tuje. Czasami dobrem się… pomiata. Czy 
zechciałby Ksiądz opowiedzieć o  swoim 
życiowym wyborze? Jak to się odbyło?

„Można przejść przez życie, będąc nieszczęśliwym i mieć do wszystkich pretensje. Parafrazując 
klasyka chciałoby się powiedzieć, że to nie ludzie ludziom zgotowali ten los, ale człowiek sam sobie 
ten los zgotował”.
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Oczywiście, z wielką radością. Wiąże się to 
z nauką religii w Lesznie, gdzie moim ka-
techetą i nauczycielem był śp. ks. Konrad 
Kaczmarek, po tym jak opuścił Mosinę. To 
był najwspanialszy ksiądz, jakiego w życiu 
spotkałem. On mnie uformował. Potem 
było doświadczenie pieszej pielgrzymi, 
Ruch Światło i  Życie, świadoma decyzja 
wiary, czytanie Biblii. I  nastąpiła decyzja, 
że chcę wypełniać wolę Boga. Przyszedł 
taki moment, kiedy Pan Bóg powiedział: 
pójdziesz tam, dokąd cię poślę.

Jak to się stało?

To było w  czasie Eucharystii, moment 
czytania Ewangelii, w  pewnej chwili po-
czułem ciężar, który kazał mi uklęknąć. 
I  uklęknąłem, choć właśnie była czytana 
Ewangelia i  wszyscy ludzie stali. Zakry-
łem twarz rękami i zacząłem łkać i wtedy 
usłyszałem. Było to doświadczenie realne, 
prawdziwe i mogę zawsze o nim mówić. 
Ono ustawiło mnie na całe życie. 

A  jak zareagował na decyzję zostania 
księdzem ks. Kaczmarek?

Powiedział, że czekał na to i z uśmiechem 
przestrzegł mnie, że będę musiał ściąć 
włosy, bo nosiłem wtedy długie.

Jak czuje się Ksiądz w Mosinie?

Nowa rzeczywistość jeszcze trwa, wciąż ją 
oswajam (śmiech). Zostałem tu przysłany 
i jest trochę trudno, bo nie znam jeszcze lu-
dzi. Chodzi o prozaiczne problemy, gdy pęk-
nie np. rura i nie wiem, kogo poprosić o na-
prawę. Ale po półtora roku już jest lepiej, 
poznaję ludzi i pomału zaczynam sobie ra-
dzić. W poprzedniej parafii byłem 9 lat, jed-
na jakość to relacje budowane 9 lat a druga 
jakość to budowanie ich od początku.

Ale ma Ksiądz w sobie dużo radości ży-
cia, wnosi ją Ksiądz do rozmowy nawet 
przez telefon. To jest budujące.

Jestem chrześcijaninem, staram się na-
śladować Chrystusa. Co nie znaczy, że jak 
jestem w gorszej fazie nie potrafię być su-
chy. Taki jest człowiek, zmienny. Poza tym 
proboszcza ma się po to, żeby na nim się 
oprzeć, żeby wyjaśnił Pismo Święte, któ-
re jest często ratunkiem człowieka i  aby 
udzielał Sakramentów 

Stary Testament jest trudno zrozumiały, 
a ksiądz bardzo dobrze nam go wyjaśnia. 

Kocham Boga i  Jego słowo, dlatego tłu-
maczę ludziom Biblię. Właśnie po to mnie 
tu biskup przysłał, żebym nauczył ludzi 
czytać Pismo Święte.

Czy można powiedzieć, że Biblia do-
skonale wyjaśnia nam ludzką kondycję 
i  pokazuje drogę życia? Jednak jej in-
terpretacja jest trudna, symbolika nie 
do końca jasna…

A  może problemem jest to, że tylko my 
ludzie uważamy, że to jest symbolika? 
Może brakuje nam wiedzy? A  z  drugiej 
strony Bóg zawsze objawia się człowie-
kowi w  taki sposób, żeby człowiek mógł 
Go zrozumieć bez utraty swojej wolności, 
żeby nie zniewolić człowieka, przytłoczyć. 
Bóg się odsłania i ten przekaz jest bardzo 
prosty. Pokazuje siebie jako miłosiernego 
ojca, zbawiciela. I nie przez symbole tylko 
fakty – byliśmy niewolnikami w  Egipcie, 
a  Pan nas wyzwolił – „Jam jest Pan Bóg 
Twój, którym cię wywiódł z  ziemi egip-
skiej, z  domu niewoli…” przemówił do 
Żydów, co Izrael codziennie sobie przy-
pomina. A do nas przemówił przez Syna. 
Jeżeli jesteśmy wierni choćby tej praktyce 
klasycznego dziecięcego pacierza i  wy-
znania wiary to mamy tam fakty jak na 
dłoni. Nie ma żadnej mistyki, symboliki 
jest np. Poncjusz Pilat, czyli konkret.

Ludzie często są nieszczęśliwi, zmęcze-
ni zatroskani, skłóceni, nie potrafią się 
cieszyć, nie widzą piękna. Miotają się, 
a  szczęście prawdziwe i  spokój może-
my odnaleźć w Bogu…Im prędzej to się 
odkryje tym lepiej?

Można przejść przez życie, będąc nieszczę-
śliwym i mieć do wszystkich pretensje. Pa-
rafrazując klasyka można powiedzieć, że 
to nie ludzie ludziom zgotowali ten los, 
ale człowiek sam sobie ten los zgotował.

Jak można się przed tym bronić?

To jest m.in. rola Kościoła. Wierzący biblij-
nie – prorocy (Stary Testament) i chrześci-
janie zostali posłani do świata. Ja w swo-
im życiu mocno akcentuję moment, że 
zostałem zaproszony przez Jezusa. A jeże-
li ktoś żyje po swojemu to ma to, co chce, 
bo taką wersję życia wybiera i  realizuje. 
Nie zapraszasz Jezusa do swojej historii, 
bo uważasz, że to jest bajka, mit, a  księ-
ża sobie coś wymyślili. No i jeśli ci się nie 
układa pretensje możesz mieć do siebie. 
Bóg jest Bogiem żywym i  realnie działa 

w historii, to są fakty i przez te fakty real-
nie trzeba przejść. 

Jak więc mamy żyć?

Świadomie - to podstawa. To znaczy, że ja 
nie jestem Bogiem, lecz stworzeniem, np. 
księdzem. Pierwsze to świadomość, kim 
jestem, skąd wyrastam. Jestem Polakiem, 
rzymskim katolikiem, od ponad 1000 lat 
moja ojczyzna jest zakorzeniona w  Ko-
ściele Chrystusowym. Jestem częścią naj-
wspanialszego narodu na świecie, narodu, 
z którego wyszło wielu świętych, mądrych 
ludzi, jestem, z  narodu, który ma jedną 
z  najwspanialszych demokracji, pierwszą 
najlepszą, europejską Konstytucję. Jestem 
z kraju, o którym Żydzi mówili, że tu jest ich 
raj, że tu jest ich dom. Jestem częścią naro-
du, którego kultura była tak fascynująca, że 
wielu ludzi z różnych narodów – niemiecki, 
węgierski, żydowski, ormiański - polonizo-
wały się i to było dla nich zaszczytem. Z ta-
kiego jestem narodu. Jak żyć? Wiedzieć, 
kim jestem, skąd pochodzę i dokąd idę, po 
co żyję. A ja żyję po to, żeby iść do nieba 
i was moich parafian tam wprowadzić.

Nas wszystkie owieczki swoje?

Tak! A  jak jakiś baranek nie chce iść? To 
trudno, to jego wola. Człowiek musi być 
odpowiedzialny za siebie, bo ponosi skut-
ki swoich decyzji. A to jest trudne. Słowo 
Boże pokazuje nam w każdej księdze, że 
w tym życiu jest radość i smutek. Bóg jest 
razem z Hiobem i Haną i z trzema chłop-
cami w piecu ognistym. I my nie potrafi-
my dzisiaj ocenić, dlaczego Bóg nie ocalił 
chłopców Hany, a  uratował trzech mło-
dzieńców z  pieca. Jest wiele pytań bez 
odpowiedzi, ale Słowo pokazuje nam, że 
Bóg nie jest od dawania odpowiedzi, ale 
od bycia z nami.

Czego życzy nam Ks. Proboszcz na 
Nowy Rok?

Chrześcijanom życzę, aby mieli codzienne 
doświadczenie tego, że mimo zmieniają-
cych się czasów i faktów Bóg jest z nimi. 
Niechrześcijanom na Nowy Rok życzę, 
żeby dobrze ten rok przeżyli i  zastano-
wili się nad jednym pytaniem: a może ta 
Ewangelia mówi prawdę?.
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kolor

DO WYNAJĘCIA

Lokal użytkowy pod 
działalność gospodarczą

Mosina, ul. Topolowa 1
o powierzchni 20,2 m2

Zainteresowanych prosimy o kontakt

tel. 618 994 678
lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

Luboń ul. Żabikowska 62, pokój nr 13.

726 250 217KU
PI

Ę STARE KSIĄŻKI
DOKUMENTY

PAMIĄTKI

USŁUGI TRANSPORTOWE

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

602 679 211 (P
07

5)
(P

07
3)

Puszczykówko ,ul. Niwka Stara 20

tel. 61 819 31 06

CHOINKI
HURT-DETAL

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

Sobecki Zbigniew

tel. 664 779 961

(P
06

3)

TEL. 665 545 545  MAIL: sklep@agkmeble.pl
SALON MEBLOWY, ZAKŁAD PRODUKCYJNY ul. Topolowa 2, 62-053 Pecna

(P
06

6)

www.lenameble.pl

PRODUCENT MEBLI PRAWDZIWYCH
„LENA - ŁUBOWO”

ZAPRASZA DO SWOICH SALONÓW

• 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

(P
06

4)
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.  tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
ul. Główna 51 B, Krosno    e-mail: lumo@lumo.com.pl
62-050 Mosina     www.lumo.com.pl

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

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

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

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
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Niebezpiecznie na Mocka!
Otrzymujemy od Państwa wiele sygna-
łów, że z  bezpieczeństwem na drogach 
w  naszym regionie nie jest dobrze. W  li-
sotpadzie na skrzyżowaniu ulic Piotra 
Mocka i  Rzeczpospolitej Mosińskiej do-
szło do wypadku, w którym ranna została 
dziewczynka. Doznała wstrząśnienia mó-
zgu i  licznych stłuczeń. Do podobnego 
zdarzenia doszło też w  Luboniu (gdzie 
również ranne zostało dziecko).
Mieszkańcy wspólnym głosem apelują 
o rozwiązania, które ograniczą ryzyko wy-
stąpienia wypadków komunikacyjnych 
w naszej gminie. 
Apel do mieszkańców!
– Jeśli nie jest Wam obojętny los naszych 
dzieci i  nie chcecie czekać, aż dojdzie do 
tragedii spróbujmy wspólnie znaleźć jakieś 
rozwiązanie na bezpieczniejsze przejście 
naszych dzieci na skrzyżowaniu ul. Mocka 
i  ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej. – apeluje 
Pani Izabella Modrzyk Niedziela, miesz-
kanka Mosiny.
– Taka sytuacja to codzienność. Dorosły ma 
problem z  przejściem, a  co dopiero dzieci. 
Dnia 03.10.2019 r. o  godzinie 6.30 doszło 
tutaj [skrzyżowanie Piotra Mocka i Rzeczpo-
spolitej Mosińskiej – przyp.red.] do wypadku, 
potrącenia dziewczynki, w  wyniku którego 
doznała wstrząśnienia mózgu i  stłuczeń. 
Jeśli nie chcesz, aby doszło do tragedii zare-
aguj kliknij poniższy link i  zgłoś zagrożenie 
w  krajowej mapie zagrożeń: www.mapy.
geoportal.gov.pl – dodaje Pani Izabella. 
Pismo do Wojewody
Na początku listopada, radna Jolanta 
Szymczak wysłała w  podobnej sprawie 
wniosek do Wojewody Wielkopolskiego, 
Zbigniewa Hoffmanna:
“Niestety wcześniejsze monity do zarządcy 
drogi nie przyniosły spodziewanego rezul-
tatu. Ostatni przypadek potrącenia dziec-
ka jest tylko potwierdzeniem powszechnej 
opinii o tym najniebezpieczniejszym w Mo-
sinie skrzyżowaniu. Dlaczego jest tak nie-
bezpiecznie? Ponieważ kilka metrów dalej 
zbiegają się dwie drogi wojewódzkie DW 
430 i  431, jedyne wjazdy do miejscowości 
Mosina z kierunków Poznań i Kórnik – noto-
rycznie zakorkowane. (…) W ocenie zarów-
no mojej jak i służb występuje konieczność 
podjęcia pilnych i  zdecydowanych działań 
zapobiegawczych, zmierzających do roz-
wiązania problemu zagrożenia w  ruchu 
drogowym na DW 431, przez zarządce dro-
gi tj. WZDW w Poznaniu. (…) Moja propo-
zycja to wspólna komisja bezpieczeństwa 
w  terenie w  celu zdiagnozowania proble-
mu.” – fragment jednego z  wielu wysła-

nych pism przez mosińską radną, Jolantę 
Szymczak, tutaj do Wojewody Wielkopol-
skiego, Zbigniewa Hoffmanna.
– Jak mi wiadomo na tę chwilę służby woje-
wody sprawdzają plan organizacji ruchu, są 
już wstępne ustalenia. O wszystkim Państwa 
poinformuję jak tylko otrzymam wiążące 
informacje – poinformowała Jolanta Szym-
czak – Radna Rady Miejskiej w Mosinie.
Skrzyżowanie Mocka i  Rzeczpospolitej 
Mosińskiej to bardzo niebezpiecznie 
miejsce. Dochodzi tutaj do wielu stłu-
czek i wypadków. Praktycznie codziennie 
zdarzają się w tym miejscu sytuacje, kie-
dy stojące w  korku samochody blokują 
skrzyżowanie, jednocześnie zajmując pie-
szym pasy. W  konsekwencji widoczność 
na tym skrzyżowaniu jest ograniczona 
i  często dochodzi do wypadków takich, 
jak te opisane powyżej. Niestety problem 
w tym miejscu trwa od lat, a zarząd dróg 
wojewódzkich, który jest odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo na tym odcinku wyda-
je się ślepy na sygnały i apele mieszkań-
ców oraz radnych.
Co możemy zrobić? Noga z gazu!
Pamiętajmy, odpowiedzialność kierowcy 
jest wielokrotnie większa niż pieszego, 
gdyż dysponuje on wiele większą siłą 
rażenia. Co możemy zrobić aby uniknąć 
wypadków takich jak te? Na pewno po-
trzebne są odpowiednie rozwiązania 
w  infrastrukturze poprawiające bezpie-
czeństwo. Ale pamiętajmy też o tym, aby 
za kierownicą pozostać skupionym, jeź-
dzić z  wyobraźnią. Bierzmy pod uwagę 
wszystko, co dzieje się naszym otoczeniu, 
odłóżmy i wyciszmy telefon. Jazda w spo-
kojnym, rozsądnym tempie, zapewni nam 
mnóstwo czasu i  przestrzeni na reakcję, 
jeśli na drodze coś się wydarzy.
Potrącenia zwierząt
Zwracajmy też szczególną uwagą na 
wypadki ze zwierzyną, której z  racji na 

sąsiedztwo lasów i WPN występuje w na-
szym regionie naprawdę sporo. Warto 
stosować zasadę ograniczonego zaufa-
nia, szczególną czujność należy zachować 
o  zmierzchu i  o  świcie, wtedy bowiem 
zwierzyna jest najbardziej aktywna. Choć 
wielu z  tych wypadków nie da się unik-
nąć, należy bacznie obserwować pobo-
cza drogi. Zwierzęta oślepione światłami 
reflektorów nie uciekają, najczęściej stają 
w bezruchu.
Oprócz mieszkańców, w bezpieczeństwo 
na naszych drogach angażują się rów-
nież radni i dziennikarze TTVI Mosina. Być 
może wspólnymi siłami uda się ograni-
czyć tą bardzo niepokojącą sytuację, jaką 
obserwujemy na drogach w  naszym re-
gionie. 
Jeśli macie pomysły, co można jeszcze zro-
bić, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu 
w naszym regionie, jak walczyć z piratami 
drogowymi – piszcie. Być może problem 
ten zostanie w  końcu zauważony przez 
osoby odpowiedzialne za nasze bezpie-
czeństwo na drogach i doczekamy się sa-
tysfakcjonujących rozwiązań komunika-
cyjnych godnych miejskiej aglomeracji. 

Skrzyżowanie ulicy Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej fot. Izabella Modrzyk Niedziela

fot. Izabella Modrzyk Niedziela 
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Nagroda Rady Miasta Puszczykowa
Znamy już nazwiska 72 szczególnie uzdolnionych uczniów, którym 
w tym roku udało się uzyskać Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa. 
Łącznie wpłynęły aż 84 wnioski, które można było składać do końca 
września br. Jednorazową nagrodę przyznano w trzech kategoriach 
pieniężnych, a pełną listę osób nagrodzonych prezentujemy poni-
żej, uwzględniając w nawiasie rodzaj ich osiągnięć (naukowe, arty-
styczne, sportowe):

Nagrodę w wysokości 750 zł (brutto) otrzymało 12 osób:
Anna Chwałczyńska (osiągnięcia artystyczne) 
Magdalena Ciesielska (osiągnięcia naukowe)
Anna Czombik (osiągnięcia naukowe)
Antonina Łęcka (osiągnięcia sportowe)
Katarzyna Kędzierska (osiągnięcia sportowe)
Kajetan Kucharski (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Hugo Kwaśniewski (osiągnięcia sportowe)
Rafał Oberenkowski (osiągnięcia naukowe)
Helena Piontek (osiągnięcia sportowe)
Wiktoria Rutkowska (osiągnięcia sportowe)
Helena Światowy (osiągnięcia naukowe)
Aleksandra Zawada (osiągnięcia artystyczne)
Nagrodę w wysokości 300 zł (brutto) otrzymało 25 osób: 
Paweł Bakun (osiągnięcia sportowe)
Alicja Głowacka (osiągnięcia sportowe)
Emily Grześkowiak (osiągnięcia artystyczne)
Aleksander Halec (osiągnięcia naukowe)
Karolina Heydel (osiągnięcia sportowe)
Tadeusz Janaszek (osiągnięcia sportowe)
Gracjana Jankowska (osiągnięcia sportowe)
Oliwer Jankowski (osiągnięcia sportowe)
Dawid Jiya (osiągnięcia sportowe)
Marianna Kaczmarek (osiągnięcia sportowe)
Bartosz Karasiński (osiągnięcia sportowe)
Anna Agnieszka Łęcka (osiągnięcia naukowe)
Anna Maik (osiągnięcia naukowe)
Jan Namysł (osiągnięcia sportowe)
Barbara Piontek (osiągnięcia sportowe)
Marcin Popławski (osiągnięcia naukowe)
Igor Ptak (osiągnięcia naukowe i artystyczne)
Jakub Standar (osiągnięcia sportowe)
Martyna Sykulska (osiągnięcia artystyczne)
Michalina Tężycka (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Aleksandra Wojtaszek (osiągnięcia sportowe)
Michał Wyrwas (osiągnięcia sportowe)
Aleks Zaydel (osiągnięcia sportowe)
Bernard Zenker (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Adam Ziółkowski (osiągnięcia sportowe) 
Nagrodę w wysokości 100 zł (brutto) otrzymało 35 osób:
Piotr Bręczewski (osiągnięcia naukowe i sportowe)

Zofia Bródka (osiągnięcia sportowe i naukowe)
Justyna Budynkiewicz (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Bartosz Burzyński (osiągnięcia sportowe)
Jakub Burzyński (osiągnięcia sportowe)
Julia Cragg (osiągnięcia naukowe)
Daniela Domagalska-Nowak (osiągnięcia artystyczne)
Aleksandra Forycka (osiągnięcia artystyczne)
Dominika Gawrońska (osiągnięcia sportowe i naukowe) 
Jan Hanćkowiak (osiągnięcia naukowe)
Radosław Herezo (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Oliwier Jankowski (osiągnięcia sportowe)
Jeremiasz Jiya (osiągnięcia sportowe)
Kacper Kiciński (osiągnięcia sportowe)
Maja Kopczyńska (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Dawid Krzyżaniak (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Ignacy Kucharski (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Tymon Kucharski (osiągnięcia naukowe i sportowe)
Cecylia Anna Kurpaska (osiągnięcia naukowe)
Mikołaj Lipiński (osiągnięcia naukowe)
Igor Madajewski (osiągnięcia sportowe)
Konstanty Malanowski (osiągnięcia sportowe i naukowe)
Jagoda Marcinkowska (osiągnięcia naukowe)
Marianna Milne (osiągnięcia naukowe)
Jarosław Ostrowski (osiągnięcia sportowe)
Tomasz Ostrowski (osiągnięcia sportowe)
Dawid Pasler (osiągnięcia naukowe)
Maciej Popławski (osiągnięcia sportowe i naukowe)
Jakub Sobski (osiągnięcia sportowe)
Antoni Stachecki (osiągnięcia sportowe i naukowe)
Jan Stachecki (osiągnięcia sportowe i naukowe)
Zuzanna Szklarska (osiągnięcia naukowe)
Denis Szymczak (osiągnięcia artystyczne)
Patryk Wyrwas (osiągnięcia sportowe)
Wojciech Żarna (osiągnięcia sportowe i naukowe)
Istotne jest wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdol-
niejszych uczniów mieszkających na terenie Puszczykowa i  repre-
zentujących Miasto. Nagroda pieniężna przyznawana jest od 2007 
roku. Ma to na celu wspomaganie możliwości stosowania zdoby-
tej wiedzy w praktyce oraz umożliwienie poszczególnym osobom 
udziału w  olimpiadach, konkursach etc. Nie trudno obliczyć, że 
z budżetu Miasta przewidzianego na rok 2019 przeznaczono na ten 
cel aż 20 tys. zł. 
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia br. w hali widowi-
skowo – sportowej w  Puszczykowie (ul. Podgórna 21) o  godzinie 
18. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy im 
dalszych sukcesów. Zapraszamy też wyróżnione osoby do kontaktu 
z  redakcją, aby na łamach gazety mogły zaprezentować czytelni-
kom swoje osiągnięcia. 
 Paulina Korytowska

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 października 
do 20 listopada br. w Puszczykowie. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.

14 listopada – kolizja z dziką zwierzyną (ul. Wczasowa)
8 i 9 listopada – OSP Puszczykowo pomagała również w przyjęciu obrazu Matki Bożej
4 listopada – kolizja z udziałem 3 samochodów (DW430)
3 listopada – zadymienie w domu jednorodzinnym (ul. Robocza)
29 października – przeprowadzono ćwiczenia na terenie szpitala
 Paulina Korytowska
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

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

 
AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSINIE / KOMORNIKACH 

PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas, 

przeszkolenie. 

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola 

pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 531-533-200 

 
FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH 

PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze 

na czas, przeszkolenie. 

Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a 

także korytarzy i szatni. 

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 517-574-235 (J

01
8)

kolor

Poszukujemy pracowników również do przyuczenia

(P
08

3)

Wszystkim Klientom składamy życzenia

Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku.

Życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd

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

kolor kolor

OFERUJE UMOWĘ O PRACĘ
NA STANOWISKU

SPRZEDAWCA – KASJER
NA TERENIE LUBONIA

I PUSZCZYKOWA

kontakt:
kadry@psspuszczykowo.pl

62-040 PUSZCZYKOWO,
UL. POZNAŃSKA 101

tel: 61 8 133 107
kom: 517 107 483 (P

03
0)

MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl

Polub nas na Facebooku

TrendTeam Direkt oferuje pracę na stanowisku :

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/ 

Zakres obowiązków: 
- rozładunki i załadunki  towaru / mebli
- kontrola dostaw
- przygotowanie do wysyłki
- magazynowanie towaru przy pomocy skanerów
- komisjonowanie zleceń przy pomocy skanerów
-etykietowanie przesyłek/ inne prace magazynowe

Wymagania: 
- doświadczenie w pracy z gospodarką magazynową
- uprawnienia na wózek widłowy
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność

Dlaczego u nas?:
- pewne stanowisko pracy
- po okresie próbnym umowa o pracę na stałe
- dobre możliwości rozwoju

Telefon kontaktowy: 664-959-285
E-Mail: Agnieszka.Nowak@trendteam-direkt.com
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Prace rewitalizacyjne obejmujące Zakole Warty w  Puszczykowie 
(dz. nr 953,1201,1202 i 1203/2, położone w obrębie Niwki) trwa-
ły od połowy września do końca października. Za zrealizowanie 
tak dużego przedsięwzięcia (do zagospodarowania było aż 17,7 
ha terenu!) odpowiedzialna była firma GARDEN PROJECT Justyna 
Krupa-Gust funkcjonująca w  Mosinie, która wygrała przetarg na 
inwestycję.
– Miasto Puszczykowo realizuje projekt pn. “Zakole Warty w Pusz-
czykowie – rozwój terenów zielonych w  Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Poznania“, w  ramach którego przewidziane jest 
również zorganizowanie plaży piaszczystej i kamienistej w rejonie Za-
kola Warty przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie - poinformował 
sekretarz Miasta Puszczykowa, Pan Maciej Dettlaff.
– Z uwagi na tereny chronione Natura 2000 i rzędną zalewową w re-
jonie Zakola Warty oraz warunki konkursu organizowanego przez 
NFOŚiGW nie można zrealizować infrastruktury technicznej na tym 
obszarze. Nie będzie również zorganizowanego kąpieliska – nie jest 
możliwe zapewnienie bezpieczeństwa potencjalnych użytkowników 
jak również wspomniane uwarunkowania uniemożliwiają jego reali-
zację. –  dodaje Maciej Dettlaff. 
Prowadzona na Zakolu Warty w Puszczykowie inwestycja polega-
ła na przeprowadzeniu rekultywacji zalewowego terenu leżącego 
nad rzeką Wartą i  przekształceniu go w  tereny zielone, służące 
wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Puszczykowa oraz miesz-
kańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Podsta-
wowym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska 
miejskiego Puszczykowa, rekultywacja na cele środowiskowe i re-
kreacyjne zalewowego obszaru zlokalizowanego na terenie mia-
sta i rozwój terenów zielonych. W szerszej perspektywie celem jest 
stworzenie terenów rekreacyjnych i przyciągnięcie w ten rejon za-
równo mieszkańców, jak i turystów oraz zapobieżenie degradacji 
terenu. 
W  ramach inwestycji oczyszczono teren: usunięto inwazyjne 
gatunki roślin, uschnięte drzewa, wykonano nasadzenia drzew 
i krzewów (takich gatunków jak np.: olsza czarna, grab pospolity, 

głóg jednoszyjkowy i  dwuszyjkowy, śliwa tarnina, wiśnia ptasia, 
jarząb zwyczajny, cis pospolity, leszczyna pospolita dereń świdwa, 
trzmielina pospolita, kruszyna pospolita, borówka brusznica, kali-
na koralowa, róża dzika, szakłak pospolity, suchodrzew zwyczajny, 
rokitnik zwyczajny, żarnowiec miotlasty, wrzos zwyczajny), zaaran-
żowano dwie łąki kwietne, powstały dwie plaże: piaszczysta i ka-
mienista. Wykonano również ścieżki pieszo-rowerowe, udrożnio-
no istniejące ścieżki piesze oraz zamontowano schody terenowe 
z  poręczami. Ponadto, na terenie Zakola Warty zostaną również 
zamontowane budki lęgowe, karmniki, budki dla owadów zapy-
lających oraz dla nietoperzy, pojawią się elementy małej architek-
tury: ławki. 
Projekt przewiduje kompleksową kompensację ubytków zieleni. 
Przewidziano również monitoring ich żywotności i  uzupełnianie 
ubytków w okresie trwałości projektu. Ponadto, prowadzone będą 
działania ochronne w celu ochrony siedlisk muraw napiaskowych. 
Ze względu na wysokie znaczenie roślinności brzegu Warty, która 
powinna mieć możliwość naturalnego rozwoju, zabiegi pielęgna-
cyjne nie są prowadzone na szerokości 20 m od linii rzeki. Wszyst-
kie działania realizowane w ramach inwestycji będą miały pozy-
tywny wpływ na ochronę środowiska i bioróżnorodności. Projekt 
przyczyni się do powstania dodatkowych 100m2 powierzchni bio-
logicznie czynnej. 
Umowę o  dofinansowanie z  Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej (Instytucją Wdrażającą) podpi-
sano w dniu 27.11.2017 r. W dniu 29.06.2018 r. zawarto aneks do-
tyczący przedłużenia terminu realizacji zadania oraz ograniczenia 
projektu w  części infrastrukturalnej (zmniejszono liczbę ścieżek 
i zrezygnowano z oświetlenia).
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1.551.651,46 zł, z czego 
wysokość dofinansowania ogółem to 1.318.903,74 zł.
 tekst: Urząd Miejski w Puszczykowie 

Zakole Warty w nowej odsłonie

Zmienia się Zakole Warty w Puszczykowie. W ostatnim czasie dokonano wielu prac polegających na rekultywacji tego 
ważnego pod kątem przyrodniczym i rekreacyjnym miejsca. Powstały ścieżki pieszo-rowerowe, ławki, schody poręcze, 
dwie plaże: piaszczysta i kamienista, a także budki lęgowe, karmniki, budki dla owadów zapylających oraz dla nietope-
rzy. Niestety podczas prac usunięto też wiele gatunków drzew i krzewów. Na szczęście projekt przewiduje komplekso-
wą kompensację ubytków zieleni i monitoring ich żywotności.
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Zadaniem WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. 
W myśl tej zasady, terytorialsi doskonalą swoje kwalifikacje nie-
zbędne w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. 
Tym razem na poligonie Państwowej Straży Pożarnej w Luboniu 
pod Poznaniem nowe umiejętności zdobywali żołnierze 124 ba-
talionu lekkiej piechoty ze Śremu. Pod czujnym okiem instruk-
torów ze straży pożarnej, żołnierze musieli sprostać wielu zada-
niom. Były to miedzy innymi przeprawa przez Wartę, podjęcie 
tonącego z  rzeki czy ewakuacja poszkodowanych z  katastrofy 
komunikacyjnej (w  tym wypadku z  tramwaju). Strażacy uczyli 
również, jak sprawnie usunąć powalone przez wichurę drzewa. 
Szczególnie wymagającym ćwiczeniem było przetransportowa-
nie rannego na 6 piętro w maskach przeciwgazowych. Nie lada 
wyzwaniem było pokonywanie skomplikowanych przeszkód 
w komorze wysiłkowo-dymowej. Było to szczególnie trudne za-
danie gdzie brak dostatecznego oświetlenia, wysoka tempera-
tura oraz zadymienie, utrudniały odnalezienie wyjścia podczas 
symulowanego pożaru. 
„Tego typu szkolenie w  istotny sposób przyczynia się do rozsze-
rzenia kompetencji żołnierzy w  zakresie prowadzenia działań ra-
towniczych. Zdolności do podjęcia działań pomocowych nie tylko 
wzmacniają potencjał 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej, ale również czynią bezpieczniejszymi lokalne społeczności. 
Są dobrym przykładem kwalifikacji i zdolności podwójnego zasto-
sowania niezbędnych w sytuacjach kryzysowych” – podsumowuje 
ostatnie ćwiczenia  płk Rafał Miernik dowódca wielkopolskich 
terytorialsów.
Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony biorą udział w wie-
lu różnych szkoleniach. Ćwiczyli już działanie w  środowisku 
wodnym przy użyciu łodzi pontonowych, odbyli też szkolenie 
z walki w terenie miejskim. We wrześniu wzięli udział w akcji po-
szukiwawczo-ratowniczej. Dzięki zaangażowaniu terytorialsów, 
udało się odnaleźć zaginioną pod Koninem 73-letnia kobietę.  
 Kpt. Marcin MISIAK

Strażacy szkolą wielkopolskich terytorialsów
Wojska Obrony Terytorialnej coraz częściej angażowane są we wsparcie lokalnych społeczności w przypadku wystą-
pienia sytuacji kryzysowych. Aby podnosić swoje kwalifikacje żołnierze szkolą się z działań ratowniczych na poligonie 
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Luboniu pod Poznaniem. 
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Przygotowanie do działania w charakterze strażników konnych 
podjęła grupa miłośników przyrody oraz jazdy konnej z Roga-
lina. Zespół składa się głównie z Pań i prowadzi patrole konno, 
których celem jest szeroko pojęta ochrona przyrody Jest to 
trzecia tego typu jednostka w powiecie poznańskim. Na terenie 
majątku Rogalin odbyło się uroczyste wręczenie odznak i legity-
macji członkom nowej formacji.
W  spotkaniu wzięli udział członkowie ZO LOP z  Poznania oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta i  Gminy Mosina, Pani 
Małgorzata Kaptur. W imieniu Burmistrza Miasta i gminy Mosina 
obecny był Komendant straży miejskiej, Pan Jarosław Dobicki.
Dziesięcioosobowy zespół społecznych strażników przyrody, 
pod przewodnictwem Pani Natalii Gasperowicz składa się głów-
nie z Pań i prowadzi patrole konno. 
Celem Straży LOP jest społeczne patrolowanie obszarów cen-
nych przyrodniczo – parków narodowych, krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody, terenów leśnych, linii brzegowych rzek 
i jezior itp. Strażnicy Ligi Ochrony Przyrody instruują osoby, nie-
właściwie korzystające z walorów przyrody, pouczają o zakazie 
wjazdu na drogi leśne i  parkowania poza parkingami leśnymi 
oraz o  zakazie spuszczania psów ze smyczy. Rolą Strażników 
LOP jest również zgłaszanie do odpowiednich służb wykryte 
nieprawidłowości od dzikich wysypisk śmieci po przestępstwa 
i wykroczenia przeciwko przyrodzie. W przypadku natrafienia na 
truciciela środowiska lub wandala dewastującego twory przyro-
dy Strażnicy LOP mogą zgodnie z art. 243. KPK dokonać ujęcia 
obywatelskiego. 
Nowa grupa społecznych strażników przyrody będzie prowa-
dziła patrole głównie konne (także samochodem) w obrębie wsi 
Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Mieczewo i Radzewice, a także na 
części terenów leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo 
Babki, w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 

Liga Ochrony Przyrody jest organizacją pożytku publicznego. 
Liga została utworzona w  1928 roku. Głównym celem organi-
zacji jest kształtowanie świadomości i właściwych postaw spo-
łeczeństwa w  stosunku do otaczającej przyrody i  środowiska 

naturalnego. Zarząd Okręgu LOP w Poznaniu prowadzi konkur-
sy przyrodnicze i ekologiczne dla szkół i szkolnych kół LOP. Po-
nadto ZO w Poznaniu prowadzi akcje propagandowe, prelekcje 
i wykłady, organizuje festyny.
Przy Zarządzie Okręgu w Poznaniu utworzona została pierwsza 
w  kraju grupa Straży Ligi Ochrony Przyrody, która podejmuje 
zarówno prewencyjne działania kontrolne, jak i działania inter-
wencyjne reagując na zgłoszenia obywateli.
 źródło: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu

Strażnicy konni otrzymali odznaki

Dżem w stołówce
Grupa ludzi mająca w sercach tą samą melodię, dająca z siebie 
maksimum. Tego dnia każdy mógł wyrazić siebie w dźwiękach 
na swój niepowtarzalny, unikatowy sposób. 
W  sobotę 16 listopada w  Szkole Podstawowej nr 1 w  Mosi-
nie wszystkie chętne dzieci i młodzież mogły wziąć udział we 
wspólnym muzykowaniu.
Jam session 
Jam session jest to inicjatywa, która zrodziła się w głowach mło-
dych ludzi pełnych pasji. Dwie godziny niesamowitej energii 
i chęć zaszczepienia w nas miłości do muzyki. Dżem w stołów-
ce to coś nowego w naszym mieście, świeży pomysł z perspek-
tywą rozwoju. Sposób na odciągnięcie dzieci od telefonów, 
komputerów i pokazanie im ciekawszego Świata melodii, nut 
i akordów. 
Na szczęście mamy w Mosinie takich ludzi jak Piotr Selke i jego 
muzyczna ekipa. 
 Ewa Kazimierska 
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Oświadczenie Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha w związku z opublikowanym w artykule gaze-
ty Fakty Mosińsko Puszczykowskie pt. “Sprawa nagrań w prokuraturze“.
W związku z artykułem opublikowanym w najnowszym wydaniu Gazety “Fakty Mosińsko Puszczykowskie” 
Burmistrz Gminy Mosina, Przemysław Mieloch wydał oficjalne oświadczenie:

źródło: Urząd Miejski w Mosinie 

Oświadczenie Burmistrza

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 21 października do 20 listopada br. Dzię-
kujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.

20 listopada – wypadek (Rogalin, DW 431)
18 listopada – wypadek (Krosno, ul. Główna) 
15 listopada – pożar sadzy w kominie (Krosno, ul. Główna 50) 
7 listopada – monitoring internat (Mosina, ul. Topolowa) 
4 listopada
– dachowanie samochodu (Wiórek, Sasinowo)
– zderzenie samochodu z sarną 
3 listopada
– zadymienie w mieszkaniu (Puszczykowo, ul. Robocza) 
– monitoring w internacie (Mosina, ul. Topolowa) 

29 października
– przerwany gazociąg (Mosina, ul. Śremska) 
– ćwiczenia – rozpoznanie operacyjne Szpitala Puszczykowo 
– dogaszanie pogorzeliska (Dymaczewo, ul. Azaliowa) 
28 października – pożar budynku mieszkalnego (Dymaczewo, 
ul. Azaliowa)
25 października – pożar na terenie ogródków działkowych (Mo-
sina, ul. Farbiarska)
21 października – monitoring Szpital Ludwikowo 
 Paulina Korytowska
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W trosce o serca Puszczykowian
Ochotnicza Straż  Pożarna w  Puszczyko-
wie od początku swojej działalności kła-
dzie  ogromny nacisk na bezpieczeństwo 
mieszkańców Puszczykowa. Są to nie 
tylko działania ratowniczo - gaśnicze, ale 
również udział w lokalnych wydarzeniach, 
szkolnych warsztatach dotyczących udzie-
lania pierwszej pomocy, wizyty edukacyj-
ne w przedszkolach, coroczna organizacja 
zbiórki krwi  oraz  ciągły  rozwój  własnych  
umiejętności  ratowniczych  nabywanych  
podczas  szkoleń i zawodów.
Na wyposażeniu naszej jednostki, 
usprawniającym proces udzielania pomo-
cy poszkodowanym są dwie kompletne 
torby medyczne R1 oraz dwa automatycz-
ne defibrylatory zewnętrzne AED. Tytu-
łem ratownika z  zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy może poszczycić się 
kilkunastu strażaków. To naprawdę duży 
potencjał ratowniczy Puszczykowa.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, 
że istotnym ogniwem łańcucha przeżycia 
są przede wszystkim świadkowie zda-
rzenia. Od ich zachowania oraz podjęcia 
pierwszych działań będzie zależeć życie 
człowieka znajdującego się w  niebezpie-
czeństwie. Wrzesień oraz październik to 
miesiące, w  których obchodzone są dwa 
ważne dni. Mają one za zadanie popula-
ryzację wiedzy na temat zasad udzielania 
pierwszej pomocy osobom, u  których 
wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia 
(NZK). Światowy Dzień Serca obchodzony 
w ostatnią  niedzielę  września  oraz Euro-
pejski Dzień Przywracania Czynności Ser-
ca, który obchodziliśmy 16 października.
Dlaczego to takie ważne? Szybkie tempo 
życia w dzisiejszych czasach, stres i brak 
czasu powodują realne konsekwencje 
w  postaci schorzeń układu sercowo-na-
czyniowego co w rezultacie może zakoń-
czyć się nagłym zatrzymaniem krążenia.
Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną 
przyczyną śmierci w Europie. Od 350 000 
do 700 000 razy dochodzi w Europie do 
NZK, 40 000 przypadków w  Polsce – te 
liczby powinny uzmysłowić nam, że każ-
dy może być świadkiem takiej sytuacji. 
NZK może zdarzyć się wszędzie, na ulicy 
czy w miejscu pracy. Przeważająca więk-
szość NZK występuje w domu.
Czym jest NZK? To stan, w którym  mię-
sień sercowy przestaje  kurczyć się prawi-
dłowo. Zaburza tym samym pracę pozo-
stałych układów, prowadząc najczęściej 
do utraty przytomności oraz zatrzymania 
oddechu. Już około 4 minutowa  przerwa  
w  dopływie  krwi  do  mózgu  skutkuje 
jego nieodwracalnymi zmianami, a  7-10 

minut bez  RKO i defibrylacji doprowadza 
do śmierci.
Pamiętajmy jednak, że NZK to o  sytu-
acja, w której każdy z nas może pomóc! 
Koniecznością jest wezwanie pogotowia 
ratunkowego i  podjęcie natychmiasto-
wych działań resuscytacyjnych (RKO) czy-
li rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej 
wraz z  wykonaniem oddechów ratow-
niczych oraz jak najszybsze skorzystanie 
z  AED - Automatycznego Defibrylatora 
Zewnętrznego (ang. Automated External 
Defibrillator), dzięki któremu skutecz-
ność reanimacji wzrasta nawet o 75%!
Urządzenie to może być używane przez 
osoby, które nie posiadają  wykształcenia 
medycznego!  W   automatycznym  defi-
brylatorze  proces  rozpoznawania  rytmu  
serca  i  decyzja o konieczności defibrylacji 
zachodzą zupełnie bez udziału użytkow-
nika. AED wspomaga proces resuscytacji,  
informując  użytkownika  o  czynnościach,  
jakie  ten  powinien  prowadzić zgodnie 
z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, 
Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne).
Kiedy należy użyć AED?  Automatyczny  
defibrylator  zewnętrzny  powinien  być 
wykorzystany w  każdej sytuacji podej-
rzenia nagłego zatrzymania krążenia. 
Z  obsługą AED  poradzi  sobie każdy, 
dorosły oraz dziecko. Po uruchomieniu  
urządzenie  za  pomocą  prostych  pole-
ceń głosowych i wizualnych w bezpiecz-
ny i  skuteczny sposób krok po kroku 
prowadzi RKO, analizuje rytm serca jak 
również informuje użytkownika by wy-
konał defibrylację.

Pamiętajmy o algorytmie podstawowych 
zabiegów resuscytacyjnych i automatycz-
nej defibrylacji zewnętrznej (BLS/AED):

NIE REAGUJE
I NIE ODDYCHA

Þ

WEZWIJ ZESPÓŁ
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Þ

WYKONAJ 30 USIŚNIĘĆ
KLATKI PIERSIOWEJ

Þ

WYKONAJ DWA
ODDECHY RATOWNICZE

Þ

KONTYNUUJ RKO
W STOSUNKU 30:2

Þ

GDY DOSTĘPNE JEST AED 
WŁĄCZ I WYKONUJ POLECENIA

(jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie po-
trafisz wykonać oddechów ratowniczych 
prowadź RKO tylko z  uciskaniem klatki 
piersiowej)
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Junior wygrywający z seniorami!
Filip Przymusiński trenujący od 4 lat w klubie Invictus Brazilian 
Jiu – Jitsu w Mosinie ma już na swoim koncie niemałe osiągnię-
cia sportowe. Ten młody 17 – letni sportowiec w ostatnim czasie 
zdobył kilka znaczących medali, w  tym brązowy medal w  kat. 
junior w GI na Mistrzostwach Polski, które odbyły się w dniach 9 
– 10 listopada br. w Katowicach oraz medal brązowy w Pucharze 
Polski (28 – 29 września br. w Lubiniu) w kat. senior w NO – GI! 
W Jiu – Jitsu można rywalizować w dwóch formach w kimonach 
i bez kimon (w spodenkach i koszulce) stąd odpowiednio okre-
ślenia GI i NO – GI.
Niestety do zdobycia medalu w  kat. senior podczas tegorocz-
nych Mistrzostw Polski w Katowicach Filipowi zabrakło odrobi-
nę szczęścia. Odpadł w 1/8 finału po trzech wygranych walkach. 
Jego sukcesy cieszą nas tym bardziej, że zawodnik z  Mosiny 
rywalizuje obecnie w  nowej kategorii niebieskich pasów, do 
której został nominowany z rąk swojego trenera Maksymiliana 
Wiśniewskiego podczas letniego obozu. W Jiu – Jitsu występuje 
podział na stopnie zaawansowania. Od 16 roku życia zawodnicy 
rywalizują w kategorii odpowiednio białych, niebieskich, purpu-
rowych, brązowych i czarnych pasów, zatem przed Filipem stoi 
jeszcze sporo wyzwań. Życzymy mu więc wytrwałości w dąże-
niu do celu i dalszych sukcesów sportowych.
 Paulina Korytowska

Poniżej tradycyjnie podajemy informacje, co wydarzy się w Bibliote-
ce Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie w grudniu br. W przypadku niektórych zajęć obo-
wiązują zapisy pod numerem tel. 61 8 194 649. Zachęcamy do zapo-
znania się z programem.

8 grudnia – Mikołajki w Puszczykowie (wstęp wolny):
godz. 12.00 – 17.00 Mikołajkowy turniej gier planszowych (sala kon-
ferencyjna hali widowiskowo – sportowej w  Puszczykowie, wejście 
od ul. Poznańskiej);
godz. 12.30 – 14.15 „Zimowe perypetie Świętego Mikołaja” – spek-
takl teatralny dla dzieci (Rynek w Puszczykowie);
godz. 14.30 – 17.00 Pokaz jazdy na łyżwach (lodowisko przy Sporto-
tece, Puszczykowo, ul. Sportowa 2).
12 grudnia (czwartek), godz. 16.30 – 17.00
Małe opowieści – bajek czytanie i  opowiadanie „Świąteczna paczka” 
(BM ul. Rynek 15, sugerowany wiek uczestników 3 – 6 lat, wstęp wolny).
13 grudnia (piątek), godz. 16.30 – 17.30 
Wulkan doświadczeń – warsztaty tworzenia kolorowych slime’ów dla 
dzieci w wieku 4 – 6 lat wraz z opiekunami (CAK ul. Wysoka 1, zapisy, 
koszt 25 zł).
16 grudnia (poniedziałek), godz. 18.00
Cykl spotkania z ciekawymi ludźmi: Francja, Dolina Loary – opowiada 
Anna Prendke (BM ul. Rynek 15, wstęp wolny).
17 grudnia (wtorek), godz. 17.00
Sensoplastka © – zajęcia dla dzieci od 1 roku życia wraz z opiekunami 
(CAK ul. Wysoka1, sala plastyczna, zapisy, koszt 25 zł).

Dziękujemy BM Puszczykowo za udostępnienie informacji.
 Paulina Korytowska

Co w Bibliotece „piszczy”

Filip Przymusiński młody sportowiec o walecznym sercu i sporych sukcesach, zawodnik klubu 
Invictus BJJ fot. Invictus BJJ
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zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2020

(P
02

4)

kolor

(J
01

4)

SZAFY, KUCHNIE, MEBLE ŁAZIENKOWE
Pracownia
stolarska

Wiry
ul. Podleśna 14

MEBLE

Atrakcyjne
ceny i terminy! CIĘCIE I OKLEINOWANIE PŁYT

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

(J
01

7)

PRZEWÓZ OSÓB

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

(P
01

1)

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

(P
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5)

REMONTY

504 972 690
10% rabatu z tym ogłoszeniem

-  malowanie
- tapetowanie
- szpachlowanie
- tynki ozdobne
-  p ły tki
-  wykładziny
-  montarz drzwi
-  ścianki dzia łowe

- panele podłogowe i ścienne
- sufity podwieszane
- zabudowy z płyty G_K
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje centralnego ogrzewania
- prace elektryczne
- szafy wnękowe przesuwne
- adaptacja poddaszy

(P
02

9)

Firma
instalacyjna

JESSA
Instalacje C.O.

WOD-KAN, GAZ

tel. 727 943 038
tel. 501 443 005

(P
04

3)

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

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

SOLIDNIE, FACHOWO

694 233 069

USŁUGI 
TRANSPORTOWO -

TOWAROWE do 3,5 t

Tani wywóz,
przewóz wszystkiego 

szybko, solidnie

tel. 501 223 965

(P
02

6)

• KAMIEŃ
     OGRODOWY
• PIASEK
• ŻWIR

LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A
TEL. 602 268 614

(P
01

6)

• WĘGIEL
• EKO GROSZEK

OD 700 ZŁ
LUBOŃ, UL DWORCOWA 15A

TEL. 602 268 614

(P
01

7)

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

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

- malowanie, szpachlowanie

- usługi płytkarskie i instalacyjne

- zabudowy: płyta GK, su�ty

zabudowy nietypowe

- montaż drzwi i podłóg

- usługi elewacyjne i wiele innych...

Profesjonalnie i w przytępnych cenach

(P
00

5)

(J
02

1)

(2 pomieszczenia) przy ulicy 
Wawrzyniaka 9 w Mosinie.

W budynku mieści się redakcja 
gazety, notariusz, adwokat. 

DO WYNAJĘCIA

telefon: 660 031 893

lokal na działalność 
gospodarczą

(J
05

4)

(P
05

4)

(P
05

2)

61 893 50 22
500 44 96 96

tel. 519 582 415
tel. 794 444 679

Sprzątanie

także po
remoncie.

biur
i mieszkań,

(P
06

9)

Spotkania

• Kreowanie indywidualnego wizerunku.

• Dostosowanie stroju do typu sylwetki, 
kolorytu, temperamentu.

• Przegląd szafy.

tel. 604 293 392

ze stylistką

(P
05

8)
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CIEPŁO Z NATURY
• OSZCZĘDNOŚĆ
• KOMFORT
• NOWOCZESNOŚĆ
• EKOLOGIA

www.wassermann.pl
tel. 61 44 11 725, 606 327 863

P.H. WASSER MANN
• pompy ciepła
• klimatyzacja
• �ltry do wody

• fotowoltaika
• kolektory słoneczne

(P
02

5)

Hotel
pracowniczy

 Dymaczewo Stare 
tel. 502 553 077

Zadbaj  o to co posiadasz. 
Ubezpieczymy Twój samochód,

dom, podróż, �rmę i zdrowie.

Zaufaj naszemu doświadczeniu
i zyskaj poczucie bezpieczeństwa.

ANNA PRACZYK
668 172 300

apraczyk@agentpzu.pl
ANITA  PRACZYK - BŹDZIAK

660 436 788
apraczyk-bzdziak@agentpzu.pl

https://apraczyk.agentpzu.pl

AGENCJA 
UBEZPIECZENIOWA

PUSZCZYKOWO  UL. RYNEK 6

(P
03

1)

e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl

ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń
Tel. 601 710 634, 795 109 288

FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
CITROËN JUMPER

11 Listopada

N
ow

in
y

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

(P
04

4)
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WĘGIEL

692 515 643
www.cieplozagrosze.pl

(P
03

9)

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

03
2)

AGENCJA
PZU

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
(J

02
4)

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

4)
(J

02
5)

(J
02

7)

(J
03

5 (P
05

8)

(J
02

6)

(J
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3)
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346
(P

00
9)

JAN RYGLEWICZ

SPECJALISTA
LARYNGOLOG

TEL. 663 595 858

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

(P
00

8)

ZABUDOWY, GARDEROBY

Ekspozycja

czynna:

pn-pt 14.30-18.00

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

(P003)

USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.

(P
00

7) (J
03

8)
PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier

tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)

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

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01

(J
04

0)

(J
04

1)

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
(J

02
3)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Radzenie sobie
ze stresem

(J
02

8)

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. 601 395 519

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

godz. przyjęć: pon. czw. 1700-1800

tel. 601 395 519

USG ZATOK

(J
04

2)
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

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

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/

(J
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Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

(P
00

4)

Luboń, ul. Michała Drzymały 3
tel. 601 77 69 35

61 813 04 91

Biuro Obrotu Nieruchomościami

 L E G A T®
mgr Elżbieta Mizerka - Szmyt

licencja Nr 1363

Kupno, sprzedaż, zamiana,
najem, podział lokali,

nieruchomości. Doradztwo.
Obsługa prawna,

notarialna, geodezyjna.

e-mail: legat@legat-mizerka.plwww.legat-mizerka.pl

(P
01

3)

HURTOWNIA STALI LUBOŃ 

* PRĘTY ZBROJENIOWE
* PROFILE
* BLACHY
* PŁASKOWNIKI

UL. DWORCOWA 15, 62-030 LUBOŃ
KONTAKT

662 762 099
agnieszka.zadworny@polcopper.pl

600 090 882
anna.funiok@polcopper.pl

(P
02

2)
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REKLAMA
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W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują 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

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ


