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Sklep internetowy: www.tappi.pl

Nowy sklep w Mosinie 
      ul. Kasprowicza 33
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Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba �rmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.tel. 505 102 103    pon-pt 7:00-16:00

• rury drenarskie 

• kompletne studzienki 

• skrzynki do gromadzenia deszczówki 

• szafki gazowe
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Znamy już zwycięskie zadania i liczbę głosów oddanych na po-
szczególne projekty. W tegorocznej edycji na zadania zgłoszo-
ne przez mieszkańców głosy oddało blisko 3600 osób, a zreali-
zowane zostaną dwa projekty – z Czapur i Mosiny. 
18 grudnia 2019 r. Zespół Programowy zajmujący się weryfi-
kacją i  liczeniem głosów dokonał podsumowania konsultacji 
społecznych – BOGM 2020. Mieszkańcy Gminy Mosina mogli 
wybierać z dziewięciu zgłoszonych projektów i zagłosować na 
jeden wybrany. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną 
i na papierowych kartach do głosowania. 
Największą liczbę głosów oddano na zadanie „Budowa lamp 
solarnych w  Czapurach”, które zakłada budowę 22 szt. lamp 
oświetlenia drogowego. Każda lampa składa się ze słupa oświe-
tleniowego, wysięgnika z  oprawą oświetleniową LED o  mocy 
30-35 W, panelu fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej. Sza-
cunkowy koszt wykonania inwestycji to 274 000 zł. 
Drugie zadanie, które zostanie zrealizowane w 2020 roku przy-
padło projektowi pn. „Montaż dwóch progów zwalniających 
prędkość na ulicy Krosińskiej”. Zadanie polega na zamontowa-
niu dwóch wyspowych progów ograniczających prędkość na 
ulicy Krosińskiej. Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to 20 
000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z rozdziałem VI 
Uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierp-
nia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
na terenie gminy Mosina w  sprawie Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Mosina na rok 2020, który zakłada, że w przypadku, gdy 
nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z  listy, 

zostają uwzględnione dalsze zadania, z  których szacunkowy 
koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków 
przewidzianych w BOGM 2020, czyli kwoty 300 000 zł.
Liczba głosów oddana na zadania według ilości ważnych głosów:
Budowa lamp solarnych w Czapurach” – 1109 
 “Rowerowy plac zabaw – pumptrack” – 653 
 “Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mosinie”– 583 
 “Harcerskie fundamenty”– 398 
“Rewitalizacja placu zabaw – Park Ptasi”– 240 
“Utwardzenie ulicy Gruszkowej w Mosinie” – 232 
 “Wodo-dzielnia” – 96 
 „Montaż dwóch progów zwalniających prędkość na ulicy Kro-
sińskiej”– 69 
“Nowinki sportowe” – 37 
 źródło: Urząd Miejski w Mosinie

20.12 w okolicach ulicy Wysokiej 1 w Puszczykowie doszło do brutalnego ataku na mieszkańców. 
– Dzisiaj, tzn. 20.12.2019 chwilę po godzinie 13.00, na drodze dojazdowej do parkingu przy starej 
szkole przy ul. Wysokiej 1, zostaliśmy napadnięci przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich stanął nam na 
drodze uniemożliwiając przejazd i wymuszając zatrzymanie samochodu, po czym próbował wejść 
do jego środka. Uwieszony i uczepiony drzwi pomimo ruszenia auta nie puścił ich. Mężczyźni byli 
ciemniej karnacji, jednak mieli wyraźny polski akcent. Jeden z nich ubrany był w zieloną bluzę dre-
sową, drugi w biało granatową. O całej sprawie natychmiast została powiadomiona policja. Drodzy 
sąsiedzi uważajcie na siebie! – poinformowała na facebooku mieszkanka.
W tym samym dniu doszło też do ataku na kuriera. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala.
Jak poinformował nas Czytelnik:
- Około godziny 13 jakiś facet wybił szybę w aucie dostawczym na rynku w Puszczkowie, zabrał sa-
szetkę z pieniędzmi i uciekł mimo pościgu. W biały dzień. Tego u nas nie było...

Otrzymujemy kolejne sygnały od naszych Czy-
telników w spawie włamań do posesji na tere-
nie Puszczykowa. Jak poinformowała redakcję 
mieszkanka, dzisiaj, na terenie Starego Pusz-
czykowa miała miejsce kolejna próba obrabo-
wania mieszkańców jednego z domów.
– W  dniu dzisiejszym na Starym Puszczykowie 
dwóch mężczyzn czarną Honda Civic sprawdzali 
możliwość dostania się na jedną posesji. Jeden 
w  czarnej bluzie z  kapturem zgolony na krótko, 
z  białym napisem na klatce piersiowej, drugi 
niższy stał w  krzakach, kamera nie uchwyciła 
jego wyglądu. Nie wiadomo czy w aucie był ktoś 

jeszcze. Jeden szarpał za bramę wjazdową jakby 
sprawdzał możliwość przejścia oraz pogwizdy-
wał sprawdzając czy właściciele mają psa. Dru-
gi schowany był w krzakach. Sprawa została już 
zgłoszona puszczykowskiej policji! – informuje 
mieszkanka Puszczykowa
Apelujemy o  zachowanie szczególnej ostroż-
ności. W  ostatnim czasie na terenie naszego 
regiony dochodzi do wielu rozbojów i włamań.
Wszelkie podejrzane sytuacje można zgłaszać 
do puszczykowskiej i mosińskiej Policji. Telefon 
kontaktowy: 61 841 30 20 (KP w Puszczykowie), 
61 841 48 30 (KP w Mosinie) lub 997 oraz 112.

Napad na mieszkańców Puszczykowa

Uwaga! W Puszczykowie znów grasują złodzieje
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Wirus ASF rozprzestrzenia się w Wielkopolsce. Mieszkańcy po-
wiatu kościańskiego oraz sąsiadujących gmin otrzymali alertem 
RCB (sms) ostrzeżenie informujące o zagrożeniu Afrykańskim 
Pomorem Świń. U naszych sąsiadów w Czempiniu i Kościanie 
zwołano też posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 
Komisja Europejska zadecydowała o objęciu obszarem ochron-
nym części Wielkopolski: okolic Leszna, Grodziska Wielkopol-
skiego, Nowego Tomyśla, Czempinia i Kościana. 
W Wolsztynie zostały znalezione padłe dziki. Po pobraniu pró-
bek i przesłaniu ich do laboratoriów okazało się, że zwierzęta 
były zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń. Las w okoli-
cach wsi Kębłowo w powiecie wolsztyńskim został zabezpieczo-
ny i odgrodzony wysokim murem od reszty regionu.
– Już po postawieniu ogrodzenia, w tym samym miejscu 7 grudnia 
znaleziono 10 martwych dzików, 11 został postrzelony przez my-
śliwych. To mała wataha, co do której było podejrzenie, że została 
zarażona wirusem ASF. Próbki badań wysłaliśmy do Państwowego 
Instytutu Weterynarii w Puławach. Ich wynik jest dodatni. Spodzie-
waliśmy się, że zwierzęta padły z powodu wirusa ASF- powiedział 
w rozmowie z Głosem Wielkopolskim Andrzej Żarnecki, Wiel-
kopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Sytuacja w Kościanie i Czempiniu
U naszych sąsiadów już pod koniec listopada odbyło się posie-
dzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego w Kościanie, jego członkowie  zapoznali się z informacją 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie Katarzyny Szu-
lańczyk na temat ryzyka związanego z wystąpieniem ASF i dzia-
łaniami na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Ze 
względu na bliskie sąsiedztwo wystąpienia ogniska ASF i ryzyko 
dalszego jego rozprzestrzeniania, podczas posiedzenia omawia-
no również zasady współpracy i zadania poszczególnych służb, 
inspekcji i straży oraz jednostek samorządu terytorialnego w 
przypadku pojawienia się ogniska wirusa afrykańskiego pomo-
ru świń na terenie powiatu kościańskiego.
Rozprzestrzenianie się ASF jest stosunkowo łatwe. Mogą go 
przenosić m.in ludzie na butach czy odzieży, dlatego ważne jest 
przestrzeganie zakazu wstępu do lasu, jeżeli taki został wydany. 
Choroba ta nie jest niebezpieczna dla ludzi, natomiast śmiertel-
na dla trzody chlewnej. 
Główny Lekarz Weterynarii poinformował w komunikacie z dnia 
16.12. 2019, że na podstawie wyników badań uzyskanych w Pań-

stwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie 
Badawczym w Puławach, w okresie od 14 listopada do 15 grud-
nia 2019 r. potwierdzono wystąpienie kolejnych 53 przypadków 
ASF u dzików w zachodniej części Polski m.in.; 48 przypadków 
w województwie lubuskim, 2 przypadki w województwie dol-
nośląskim, 3 przypadki w województwie wielkopolskim. Wśród 
53 przypadków afrykańskiego pomoru świń dodatnie wyniki 
badań otrzymano od 88 padłych sztuk. 
ASF – akcja informacyjna
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia 
zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe 
służby. 
2. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je 
w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znale-
zienia zwłok. 
3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właści-
wego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub naj-
bliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego 
koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmi-
strza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce 
znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne 
lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer 
telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w 
danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan 
ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości). 
4. Należy pamiętać, że osoba, która: 
• miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po 

powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograni-
czające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, staran-
nie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć 
do prania; 

• znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wi-
rusem ASF)  przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna 
wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie 
powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń. 

Informacje dot. afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stro-
nie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem https://www.
wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
Informacje związane z ASF można także uzyskać pod numerami 
telefonów: 22 623 20 89, 22 623 17 17 

Zagrożenie wirusem ASF
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W grudniowym numerze pisaliśmy o Benefisie p. Andrzeja Ka-
sprzyka z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. To wyjątkowe 
wydarzenie mogliśmy przeżywać dzięki zaangażowaniu wielu 
osób. Nie sposób zapewne wymienić wszystkich – Samozwań-
czy Komitet Organizacyjny stworzyli przyjaciele i znajomi Jubi-
lata, dzięki którym zgromadzeni na Sali Mosińskiego Ośrodka 
Kultury goście mieli okazję uczestniczyć w pełnej wzruszeń 
uroczystości. A w skład Komitetu weszli: Aleksandra Pruch-
niewska, Dorota Strzelecka, Bronisława Dawidziuk, Barbara Pi-
łat, Renata Stachowiak, Józefa Roszak-Rosić, Agnieszka Bereta, 
Arkadiusz Cebulski, Jacek Szeszuła, Roman Czeski, Roman Piłat, 
Jacek Rogalka, Witold Wilhelm, Jan Jurgiewicz, Marcin Lewan-
dowski, Paweł Czaiński.
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wspa-
niałego wydarzenia składamy serdeczne podziękowania! (red.)

Benefis Andrzeja Kasprzyka – Post Scriptum

Basen, korki i ewakuacja – pytanie do burmistrza
XX Sesja Rady Miejskiej w  Mosinie już za nami. W  trakcie sesji 
padło kilka pytań od mieszkańców do włodarzy naszej gminy. 
Szczególnie zaciekawiło nas pytanie jednego z  mieszkańców 
dotyczące pływalni, natężenia ruchu i … ewentualnej ewakuacji 
miasta. Na pytanie odpowiedział burmistrz, Przemysław Mieloch. 
– Moje pytanie będzie dotyczyło bardziej spraw związanych 
z basenem, bo rozumiem, że pewne kroki zostały już podjęte. Czy 
brano pod uwagę analizę związaną z natężeniem ruchu? W jaki 
sposób będą rozładowywane wielkie korki, bo nie da się ukryć, że 
Mosina jest katastrofalna jeśli chodzi o komunikację. Idąc dalej, 
jeżeli stałaby się jakakolwiek tragedia, ewakuacja w Mosinie jest 
po prostu jedną wielką fikcją. Most, który przed chwilą był dys-
kutowany dla rolników jednocześnie służy jako sposób tranzytu 
pomiędzy jedną a  drugą miejscowością. Ewakuacja z  Mosiny 
normalnymi drogami w momencie kiedy cokolwiek się dzieje jest 
praktycznie niemożliwa. Jeżeli stawiamy w środku miasta basen 
to rozumiem, że będą rozwiązania techniczne pozwalające na 
większą przepustowość? Czy jest to w jakikolwiek sposób proce-
dowane, rozmyślane? – pyta mieszkaniec Mosiny
Odpowiedź burmistrza gminy Mosina, Przemysława Mielocha:
– Z analizy ruchu sprzed kilku lat wynikało, że każda z dróg wo-
jewódzkich, czyli z Poznania i z Kórnika to jest strumień po kilka-

naście tysięcy samochodów na dobę. Na parkingu pływalni jest 
miejsce na sto kilkadziesiąt miejsc. Czyli mówimy o jednym pro-
cencie, tylko z jednej drogi, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Oczy-
wiście, będzie nieco przyrostu ruchu ale wobec samego przepły-
wu samochodów z  obu dróg wojewódzkich, jest to pół promila 
– po pierwsze. Po drugie, rozmawiamy ze starostwem i z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich, co do wytyczenia nowego śladu dro-
gi wojewódzkiej z Kórnika do Stęszewa, zgodnie z planem miej-
scowym, który został uchwalony w roku 2004. Co więcej, w roku 
2002 i 2003 były wstępne rozmowy burmistrza w tym względzie, 
co do przeprowadzenia tej drogi ale wtedy to było niemożliwe, 
bo WZD wskazywało, że jest zbyt wiele przejazdów przez czynny 
czy nieczynny tor kolejowy, który funkcjonował jako linia kole-
jowa. Natomiast teraz jesteśmy, mamy nadzieję, przy finalizacji 
przejęcia tego terenu, co nam otwiera drogę do przeprowadze-
nia tego innego ciągu drogi wojewódzkiej tamtędy. To ułatwi 
całą komunikację i wyprowadzi ruch poza centrum miasta Mosi-
na. – odpowiada burmistrz, Przemysław Mieloch.

Działka, która przeznaczona została na budowę pływalni w Mosinie 

Działka, która przeznaczona została na budowę pływalni w Mosinie 

Benefis Andrzeja Kasprzyka fot. - FotomART



6

Zmiany w gospodarce odpadami
na terenie Gminy Mosina

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, Rada Miejska w Mo-
sinie wprowadziła zmiany w  Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminie Mosina.
Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązy-
wać będą następujące zmiany:

• Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowią-
zani do oddawania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny. 

Oznacza to, że właściciele nieruchomości, 
którzy w  deklaracji o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wskazali, że będą przekazywać odpady spo-
sób nieselektywny, zobowiązani są do zło-
żenia nowej deklaracji, w której wskażą, iż 
odpady będą przekazywane w sposób selek-
tywny. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy 
mieszkańcy muszą stosować obowiązujące 
zasady segregacji odpadów komunalnych. 
Odpady komunalne niesegregowane (tzw. 
zmieszane) mogą występować tylko i  wy-
łącznie jako tzw. „odpady resztkowe” wystę-
pujące przy prawidłowej selektywnej zbiórce 
odpadów komunalnych.
Mieszkańcy, którzy w  złożonej wcześniej 
deklaracji o  wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wskazali 
przekazywanie odpadów sposób selektyw-
ny nie muszą składać nowej deklaracji.
• Odpady komunalne ulegające biode-

gradacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem bioodpadów, w  tym np. trawa, 
liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady 
kuchenne, z wyłączeniem odpadów po-
chodzenia zwierzęcego, należy zbierać 
RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie 
BIOODPADY. 

Uwaga! Bioodpady nie mogą być wrzuca-
ne do pojemników zapakowane w  folii, 
workach i innych opakowaniach z tworzyw 
sztucznych – muszą być wrzucane bezpo-
średnio do kubła.  W przypadku niezasto-
sowania się do tego wymogu, pojemnik 
z  bioodpadami nie zostanie odebrany od 
mieszkańca przez przedsiębiorcę.
Likwidacja możliwości oddawania odpa-
dów zielonych oraz tzw. odpadów kuchen-
nych w workach czy folii, jest podyktowana 
przede wszystkim ochroną naszego śro-
dowiska i  dążeniem do zmniejszenia ilości 
odpadów z  tworzyw sztucznych. Podobne 

rozwiązania będą w gminach sąsiednich.
• Właściciele nieruchomości na terenie, któ-

rych powstają bioodpady, powinni je 
zbierać tylko i  wyłącznie w  pojemnikach 
przeznaczonych do odbioru bioodpadów 
ustawionych na terenie nieruchomości 
i  przekazywać do przedsiębiorcy odbie-
rającego odpady komunalne. Zniesiony 
zostaje system workowy dla bioodpadów 
(dawniej dla odpadów zielonych). Oznacza 
to, iż mieszkańcy Gminy nie będą otrzy-
mywali od przedsiębiorcy odbierającego 
odpady worków przeznaczonych do se-
lektywnej zbiórki bioodpadów i  nie będą 
mogli oddawać bioodpadów w workach. 

W systemie workowym nadal można zbie-
rać pozostałe odpady przekazywane w spo-
sób selektywny, czyli: tworzywa sztuczne, 
metale, odpady opakowaniowe wielomate-
riałowe, szkło i papier.
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych w Mosinie, przy ul. Sowiniec-
kiej 6G, przyjmuje następujące odpady: 

• odpady selektywnie zbierane (papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe), 

• bioodpady (trawa, liście, drobne gałęzie – 
o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm), 

• przeterminowane leki, 
• chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, 

farby, tusze, klej, środki ochrony roślin), 
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
• odpady budowlane i  rozbiórkowe po-

chodzące z  prowadzenia drobnych prac 
remontowych nie wymagających pozwo-
lenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do starosty (niezanie-
czyszczone odpady betonowe oraz gruz 
betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok 
od mieszkańca), 

• zużyte opony (wyłącznie od rowerów, mo-
torowerów i  motocykli oraz pojazdów 
o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie 
są wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. 
rocznie od mieszkańca), 

• odpady z  mikroiniekcji odpadów nie-
kwalifikujących się do odpadów me-
dycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w  wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniek-
cji i  prowadzenia monitoringu pozio-

mu substancji we krwi, w szczególno-
ści igieł i strzykawek (nowa frakcja), 

• odpady z tekstyliów i odzieży (nowa frakcja), 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, przyjmuje w  poniedziałki, śro-
dy, piątki w  godz. 11.00-17.00, w  soboty 
w godz. 9.00-15.00.
W przypadku pytań i wątpliwości, informacje 
na temat zmian w  zasadach gospodarowa-
nia odpadami na terenie gminy Mosina moż-
na uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa. Informacji udziela Katarzyna 
Ochocka-Kasprzyk, tel. 618109 547.
Informacji dotyczących deklaracji o  wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi udziela Agnieszka Buśko 
z  Referatu Finansowo-Budżetowego, tel. 
618109-519.
Justyna Kaczmarczyk 
Audytor Wewnętrzny
 
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z rosnącymi, rynkowymi koszta-
mi przetwarzania i  składowania odpadów 
komunalnych informuję Państwa, że w naj-
bliższym czasie planowana jest podwyżka 
wysokości stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Najpraw-
dopodobniej nastąpi ona w  lutym/marcu 
2020 roku. Wpływ na podwyższenie stawki 
ma także ilość powstających odpadów oraz 
ilość osób zgłoszonych w gospodarstwach 
domowych objętych systemem odbioru 
odpadów komunalnych.
Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy 
jeszcze nie spełnili ustawowego obowiązku 
złożenia deklaracji o  wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, a tym 
samym nie uiszczają stosownej opłaty, aby jak 
najszybciej złożyli stosowną deklarację. Ponad-
to każdy z nas codziennie podejmuje decyzję 
o tym, które produkty kupuje. Mając również 
na uwadze ochronę środowiska proszę, aby 
Państwo zwracali uwagę na to jakie opako-
wania powstają po zakupie danego produktu. 
Dbajmy o jak najmniejszą ich ilość. Zwracajmy 
uwagę na segregację odpadów powstających 
w naszych domach. Tylko postępując w taki 
sposób, każdy z nas i wszyscy razem wpłynie-
my na koszty funkcjonowania systemu odbio-
ru odpadów w naszej Gminie.
Przemysław Mieloch 
Burmistrz Gminy Mosina

Od 1 stycznia 2020 roku czekają nas zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Jak zapowie-
dział Burmistrz Gminy Mosina, Pan Przemysław Mieloch, prawdopodobnie na przełomie lutego 
i marca na obszarze gminy Mosina czeka nas podwyżka opłat. Publikujemy informacje, co dokład-
nie zmieni się od nowego roku w tym zakresie na terenie zarówno gminy Mosina jak i Puszczykowa.
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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 mieszkalne-
go (Dymaczewo, ul. Azaliowa)
25 października – pożar na terenie ogródków 
działkowych (Mosina, ul. Farbiarska)
21 października – monitoring Szpital Ludwi-
kowo 
 Paulina Korytowska

Gmina Puszczykowo - odbiór odpadów 
od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r.

W związku z unieważnieniem przetargu na odbiór odpadów  na 
okres od 1.01.2020 do 31.12.2022 ze względu na bardzo wyso-
kie stawki jakie zaoferowały firmy startujące w  przetargu infor-
mujemy, że w terminie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. usługi 
w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych bę-
dzie świadczyła dotychczasowa firma. Harmonogram odpadów, 
a  także informacje dotyczące nieruchomości niezamieszkałych 
dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
Jedyną zmianą dla nieruchomości zamieszkałych jest obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w  brązowy pojemnik na odpady 
BIO. Zwolnieni z  tego obowiązku są posiadacze kompostowni-
ków - w tym przypadku odpady BIO nie mogą być absolutnie wy-
rzucane do pojemników na odpady zmieszane, anie dostarczane 
do PSZOK. Posiadanie kompostownika będzie podlegało kontroli 
/ weryfikacji.  Pozostała selektywna zbiórka - worki żółte, niebie-
skie i zielone - pozostają bez zmian.
Przypominamy, że do odpadów BIO należy wrzucać: odpady 
kuchenne (pochodzenia roślinnego - resztki owoców i  warzyw, 
w tym m.in. obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie oraz skorup-

ki jaj), odpady zielone (pozostałości roślinne - liście, trawa, chwa-
sty, drobne gałązki (nie grubsze niż ołówek szkolny), kwiaty cięte, 
zwiędłe, doniczkowe, także system korzeniowy bez ziemi, łupiny 
orzechów, igliwie, szyszki). NIE należy wrzucać: kości i ości, chleba 
i  innego pieczywa, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, mięsa, 
jajek, ziemi, popiołu, kamieni.
 UM w Puszczykowie

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

12 stycznia 2020 kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Gramy dla zapewnienia najwyższych standardów dia-
gnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 
Najogólniej mówiąc – zbieramy środki na zakup najnowocześniej-
szych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebują-
cych różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności 
dzień i noc w całej Polsce ratują życie tych dzieci. Skupiamy się 
przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak 
chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.
Zapraszamy zespoły muzyczne, grupy taneczne, wokalne oraz 
wszystkich chętnych do udziału w 28. Finale WOŚP.  Zachęcamy 
do przekazania przedmiotów na licytacje i dostarczenia ich do 
Sztabu w Mosinie. Czekamy na Was przy Mosińskim Ośrodku Kul-
tury, tu zarejestrowany jest nasz Sztab.  Do zobaczenia 12 stycznia!

28 Finał WOŚP 2020



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

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim
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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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Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch podpisał Akt Za-
łożycielski spółki prawa handlowego „Park Strzelnica” Sp. z o.o. 
Tym samym zawiązana została spółka, której zadaniem będzie 
wybudowanie mosińskiej pływalni, a następnie – zarządzanie 
obiektem.
Powołanie spółki nie było jednak łatwe. Pod koniec listopada 
odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji In-
westycji, Ochrony Środowiska i  Bezpieczeństwa w  Mosinie, na 
którym odbyło się głosowanie w  sprawie przyszłości basenu. 
Z informacji jakie otrzymaliśmy od Pana Arkadiusza Cebulskiego, 
członka w/w komisji, radni zdecydowali o możliwym odwołaniu 
spółki zarządzającej pływalnią, a dokładniej: “pozytywnie zaopi-
niowali uchwałę o uchyleniu uchwały powołującej spółkę“.
25 listopada na komisji odbyło się głosowanie w sprawie uchy-
lenia Uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 3 
września 2019 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki 
prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” sp.z.o.o. Pięcioma 
głosami za (trzech radnych wstrzymało się od głosowania, trzech 
było przeciwko) projekt o uchyleniu został zaopiniowany.
– Z uwagi na inne pilniejsze inwestycje i stan finansów Gminy Mo-
sina zadanie to nie będzie mogło być zrealizowane w najbliższych 
trzech latach. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uza-
sadnione. – czytamy w treści uchwały.
Z  informacji jakie uzyskaliśmy, okazało się, że wśród radnych 
wątpliwości budził sposób funkcjonowania spółki zarządzającej 
pływalnią. Sprawę skomentował burmistrz: 
– W kampanii wyborczej jednym z głównych punktów była obiet-
nica budowy basenu. Dołożyłem i  dołożę wszelkich starań, aby 
w  Mosinie pływalnia powstała. Budżet, który zaproponowaliśmy 
jest racjonalny i uwzględnia zadania związane z budową basenu. 
Pani Przewodnicząca Małgorzata Kaptur jest odmiennego zdania 
i uchwała odkładająca budowę pływalni to jej autorska inicjatywa, 
z którą bardzo mocno się nie zgadzam. Będę przekonywał radnych 
do słuszności podjętych działań. Jestem przekonany, że już nieba-
wem Mieszkańcy Gminy Mosina będą mogli korzystać z  funkcjo-
nalnego basenu. – poinformował Przemysław Mieloch Burmistrz 
Gminy Mosiny
Jak się okazało kilka dni później, wyniki głosowania w  czasie 
Sesji Rady Miasta nie odzwierciedliły tego, jakie miało miejsce 
podczas posiedzenia komisji.  
Wynikiem 10 głosów za, 8 przeciw mosińscy rajcy nie podjęli 
uchwały uchylającej uchwałę powołującą spółkę Park Strzelnica.
– BASEN w  Mosinie będzie wybudowany! Spółka basenowa nie 
została zlikwidowana. Dziękuję wszystkim radnym za dyskusję 

i głosowanie. Wybór Rady Nadzorczej dokonany i do pracy! Doło-
żymy wszelkich starań, żeby oczekiwania zdecydowanej większości 
naszych mieszkańców wreszcie się spełniły. ZA oznacza zlikwido-
wanie spółki i odłożenie budowy pływalni, PRZECIW oznacza utrzy-
manie spółki i budowę pływalni – napisał po sesji RM na swoim 
profilu społecznościowym Burmistrz Przemysław Mieloch
Pływalnia zlokalizowana będzie przy „Parku Strzelnica” w Mosi-
nie, między ulicą Leszczyńską a Strzelecką. W ramach pływalni 
zaprojektowane zostały dwa baseny: pływacki o głębokości 1,3 
– 1,8 metra i wymiarach 25 x 14 metrów z 6 torami, a także rekre-
acyjny – podzielony na dwie strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 
metrów i głębokości 0,8 – 1,1 metra, połączone dwoma przelo-
tami o szerokości ok. 3 metrów. 
Jedna z  dwóch stref basenu rekreacyjnego będzie mogła słu-
żyć dzieciom do nauki pływania. W drugiej strefie przewidziano 
masażery, gejzery, przeciwprądy, leżankę rurową z napowietrza-
niem. Udogodnieniem, będzie możliwość wejścia do basenu re-
kreacyjnego schodkami. W przestrzeni basenowej, zaprojekto-
wana została jeszcze jedna część – z przeznaczeniem na jakuzzi. 
Liczba ratowników jest regulowana i  będzie odpowiednia dla 
ilości osób korzystających.
Oprócz basenów, w  projekcie przewidziano zespół socjalny 
z  trzema szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i dla rodzin. Każ-
da z nich pomieści 60 osób. Powstanie również szatnia dla osób 
niepełnosprawnych i dwie sauny suche, a także winda na piętro 
obiektu. Na piętrze wyznaczona została część obiektu na wyna-
jem pod działalność związaną z rozwojem kultury fizycznej lub 
zdrowotnej.
 źródło: UM w Mosinie, Sesja RM

Basen w Mosinie: Spółka powołana!

Wypadek na Strzeleckiej w Mosinie
11.12. o godzinie 6.40 doszło do wypadku 
dwóch samochodów osobowych na ulicy 
Strzeleckiej w Mosinie (przy Zespole Szkół). 
Ranne zostały trzy osoby, z czego dwie tra-
fiły szpitala. 
Na miejscu wypadku działały służby: JRG-
9 Mosina, OSP Mosina, karetka pogotowia 
oraz Policja.
- Kolejny poważny wypadek na ul. Strze-
leckiej, tym razem w rejonie skrzyżowania 
z Krasickiego i Stryjeńskiej, tuż przy szkole. 
Dwie osoby trafiły do szpitala.

Brak wyobraźni, brawura albo wręcz głupo-
ta pędzących tą ulicą "kierowców" to jedno, 
ale przeciągające się prace nad zmianą or-
ganizacji ruchu i jego spowolnieniem to 
drugie. Ile jeszcze razy skończy się "tylko" 
szpitalem, rozbitymi autami czy starano-
wanymi ogrodzeniami? Bo, o ile nic się nie 
zmieni, to pozostaje pytanie nie czy, tylko 
kiedy skończy się to tragicznie. - poinfor-
mował zarząd Osiedla nr 3 w Mosinie, na 
którego terenie doszło do wypadku. 
 zdjęcie: OSP Mosina
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Strzelecka to bardzo niebezpieczna ulica w Mosinie. Przekracza-
nie dozwolonej prędkości, brawurowa jazda i wypadki to tutaj 
codzienność. Jej mieszkańcy czują się bezradni wobec machiny 
urzędniczej, blokującej wszelkie inicjatywy zmierzające do po-
prawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Do ilu kolejnych wypadków 
musi dojść, aż urzędnicy przejrzą na oczy i  zaczną działać dla 
dobra nas wszystkich? 
Strzelecka w Mosinie
Ulica Strzelecka w Mosinie, w której bezpośrednim sąsiedztwie 
zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa przy ul. Krasickiego, to 
droga ruchliwa, na której dochodzi do częstych przypadków 
przekraczania prędkości. Dla poprawy bezpieczeństwa w  tym 
miejscu, w  roku 2018 gmina zamontowała urządzenia do ra-
darowego pomiaru prędkości oraz czerwone pasy akustyczne 
przy przejściu dla pieszych przy szkole. Jeszcze w poprzedniej 
kadencji radni starali się o  zamontowanie na ul. Strzeleckiej 
dodatkowo progów zwalniających, będących najbardziej sku-
tecznym rozwiązaniem problemu. Przeszkodą wprowadzenia 
takiego rozwiązania spowalniającego ruch na tej ulicy, była ne-
gatywna opinia w tej sprawie Starosty Poznańskiego – zarządcy 
dróg publicznych Gminy Mosina. Zbliża się rok 2020, i jak do tej 
pory, niewiele się zmieniło. 
Uspokojenie ruchu na ulicy Strzeleckiej w Mosinie
Jak poinformował Łukasz Grzybak, Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy”:
Poniżej przedstawiam Wam, jak wygląda na dzień dzisiejszy 
sprawa uspokojenia ruchu na ul. Strzeleckiej (montaż progów 
zwalniających).
1. Na początek kilka zdań wyjaśnienia na temat tego, w czym 
tkwi problem i dlaczego mimo zdarzających się regularnie nie-
bezpiecznych wypadków niewiele się w tej sprawie dzieje (in-
formację przygotował Pan Michał Kleiber – mieszkaniec Osie-
dla, radny Rady Miejskiej oraz członek Zarządu Osiedla nr 3):
– Ul. Strzelecka została zbudowana z  udziałem funduszy ze-
wnętrznych w kwocie 3,5 mln PLN. Właśnie ta dotacja była przez 
lata linią obrony urzędu (w prostych słowach… jeśli zamontujemy 
progi, to złamiemy trwałość projektu i  będziemy musieli zwrócić 
otrzymane środki). Do wprowadzenia zmian (progów), potrzeb-
ne były zgody Starosty (same progi i  zmiana organizacji ruchu) 
oraz Urzędu Marszałkowskiego – zachowanie trwałości projektu. 
Radni składali wiele pism w tej sprawie. W lutym 2019 po analizie 
różnych interpretacji ministerstwa infrastruktury, prawa o  ruchu 
drogowym i warunków technicznych budowy dróg, przekazałem 
UM uzasadnienie zastosowania tzw. progów wyspowych. UM 
złożył na tej podstawie pismo do Starosty i ten…. wyraził zgodę. 
Dalej UM powinien złożyć pismo do Urzędu Marszałkowskiego, 
w kwestiach braku naruszenia trwałości projektu. Tego urzędnicy 
nie zrobili przez 3 miesiące, mimo wielokrotnych deklaracji, że pi-
smo zostało złożone. Po kilku osobistych odwiedzinach w sierpniu, 
w końcu takie pismo zostało złożone i otrzymaliśmy … pozytywną 
odpowiedź. Pozostała akceptacja zmiany organizacji ruchu przez 
Starostę i tutaj znowu urząd twierdził, że złożył, a opieszałość wy-
kazuje Starosta. Po kilku rozmowach z  zastępcą burmistrza, Pa-
nem Adamem Ejchorstem udało się ustalić, że … projektant nie 
złożył wszystkich koniecznych dokumentów (miało to miejsce w li-
stopadzie br.). Tak wygląda w  skrócie prawda dotycząca działań 
UM w sprawie bezpieczeństwa. Podsumowując, nas mieszkańców 
nie interesuje papierologia i brak determinacji UM w w/w sprawie. 

Interesuje nas nasze prawo do bezpiecznego użytkowania drogi. 
Dlatego powinniśmy wszyscy nieustannie wywierać presję na bur-
mistrzach (mailowo, papierowo i  telefonicznie) oraz urzędnikach 
z Referatu Mienia Komunalnego.
2. Działania podjęte w ostatnich dniach przez członków Zarzą-
du Osiedla z własnej inicjatywy lub na prośbę mieszkańców:
– kilkukrotne zwrócenie się (mailowo oraz pisemnie) do Burmi-
strza Gminy Mosina Pana Przemysława Mielocha, jego zastępcy, 
Pana Adama Ejchorsta oraz bezpośrednio do Referatu Mienia 
Komunalnego, który “prowadzi” te sprawę z apelem o natych-
miastowe podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa na 
ul. Strzeleckiej.
– ponowienie apelu przez Przewodniczącego Zarządu podczas 
sesji Rady Miejskiej 12 grudnia.
– złożenie interpelacji w tej sprawie przez radnego Pana Micha-
ła Kleibera
Czekamy na informację zwrotną z  Gminy, konkretną i  szybką. 
Nie kolejne “sprawa jest w toku” “my chcemy, ale biurokracja nie 
pozwala” itp. Nieoficjalnie, PODOBNO kwestia montażu progów 
rozwiązana zostanie w ciągu kilku dni. Tyle, że jest to informa-
cja… sprzed kilku dni… Mając na uwadze to, jak do tej pory 
to wyglądało, ile było niedomówień, zaniechań i niedotrzyma-
nych terminów podchodzimy do tych zapewnień bardzo scep-
tycznie.
Tak czy owak, nie odpuścimy tego tematu, (niestety) wygląda na to, 
że bez presji społecznej pewne tematy są “nie do załatwienia”. Oby-
śmy tylko zdążyli przed kolejnym wypadkiem…Łukasz Grzybak 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy” 
Odpowiedź burmistrza
Sprawę skomentował już burmistrz gminy Mosina, Pan Prze-
mysław Mieloch:
– Gmina podejmowała i podejmuje działania na rzecz zapewnie-
nia bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Strzeleckiej w Mosi-
nie, czego wyrazem jest montaż radarowego pomiaru prędkości 
oraz pasów akustycznych w rejonie Zespołu Szkół w Krośnie oraz 
aktualnie procedowana zmiana organizacji ruchu na całej ul. 
Strzeleckiej pozwalająca m.in. na montaż progów zwalniających. 
Progi zwalniające oraz znaki ostrzegające o  ich lokalizacji zosta-
ły już dostarczone do ZUK. Czekamy na zatwierdzenia projektu 
zmiany stałej organizacji ruchu przez Starostę Poznańskiego i na-
tychmiast montujemy. – napisał Burmistrz, Przemysław Mieloch
– Gmina mogła działać sprawniej. Osoba odpowiedzialna w naj-
większym stopniu za zwłokę w  działaniach w  roku 2019 już nie 
pracuje w urzędzie. Całość spraw, jak wykazał Michał Kleiber, to-
czyła się od 2011 – dodaje Burmistrz.

Miało być bezpieczniej,
a wyszło jak zawsze!
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Ślizgaj się!
Na terenie Sportoteki przy ul. Sportowej 2 w Puszczykowie (MO-
SiR) działa kryte lodowisko, którego inwestorem oraz wykonaw-
cą jest spółka My Sport s.c. z siedzibą w Puszczykowie. 
Budowę hali o powierzchni 620 m2 pod naturalnie mrożone, 
sztuczne lodowisko rozpoczęto w listopadzie br. Na jego tafli 
jednocześnie może przebywać do 50 osób. Można tutaj wypo-
życzyć i naostrzyć łyżwy, a najmłodsi mogą wyposażyć się w ka-
ski oraz “pingwinki” czyli „misie do nauki jazdy”.
Dzięki zakupieniu profesjonalnej rolby renomowanej firmy Za-
mboni, tafla lodowiska posiada idealnie równą powierzchnię, 
a nagłośnienie, dobra muzyka i wystrój obiektu w pozytywny 
sposób wpływają na nastrój odwiedzających i uprzyjemniają im 

jazdę na łyżwach. Najbliższe tego typu obiekty mieszczą się na 
terenie Plewisk i Poznania, zatem obiekt w Puszczykowie cieszy 
się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców 
miasta, lecz również okolicznych miejscowości. Lodowisko to, 
obok krytego boiska piłkarskiego stanowi uzupełnienie zimo-
wej oferty Ośrodka Sportoteka. 
Z lodowiska można korzystać indywidualnie, jak również w 
grupach zorganizowanych. Dzieci i młodzież w wieku do lat 15 
mogą mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób do-
rosłych lub opiekunów prawnych. Lodowisko działa od pn. do 
czw. w godzinach 16.00 – 20.00, pt. 16.00 – 21.00, sob. 12.00 
– 21.00, niedz. 12.00 – 20.00. Wstęp na lodowisko, które dzia-
łać będzie do końca lutego pozostaje odpłatny. 
Więcej informacji oraz cennik dostępny na stronie internetowej 
www.sportoteka.eu.
 Paulina Korytowska

Umowa z wykonawcą zbiornika podpisana
Burmistrz Przemysław Mieloch w  imieniu Gminy Mosina pod-
pisał umowę z  wyłonionym w  przetargu wykonawcą zadania 
budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnie-
nia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie. Na realizację 
tego zadania Gmina pozyskała ponad 6 i  pół miliona złotych 
dofinansowania z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach zadania dofinansowanego przez UE,  na Osiedlu nr 
5 „Nowe Krosno” powstanie szczelny zbiornik wód deszczo-
wych o powierzchni 3 tys. m2 i pojemności ponad 7 tys. m3 dla 
odwodnienia osiedlowych dróg. Wybudowane zostaną także 
urządzenia towarzyszące dla odprowadzania i retencjonowania 
ścieków deszczowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczo-
wej odwadniającej utwardzone powierzchnie ulic i chodników, 
m.in. w  ulicach: Bolesława Leśmiana, Śremskiej, Jasnej, Polnej, 
Leśnej. Inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń: rurociągów 
kanalizacji deszczowej, dwóch przepompowni wód opado-
wych. a także instalację zasilania energetycznego i przebudowy 
odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 kV.
Celem projektu, który zrealizowany zostanie w oparciu o pozy-
skane dofinansowanie i środki własne Gminy, jest kontrolowane 
odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych i  powierzchnio-
wych oraz zapobieganie podtapianiu gruntów ornych, łąk i za-
budowań w  rejonie ulic Leśmiana, Śremskiej i  Jasnej. Budowa 

szczelnego zbiornika retencyjnego ma znacząco ograniczyć ry-
zyko wystąpienia powodzi lub lokalnych podtopień w sytuacji 
wystąpienia intensywnych deszczy.
Wartość wykonania zadania – budowy szczelnego zbiornika 
wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe 
Krosno” w Mosinie to 8 209 676,59 zł. Wysokość dofinansowania 
wynosi 6 622 170, 55 zł. Pozostałe środki na realizację zadania 
pochodzić będą z budżetu Gminy Mosina. 
Wykonawca zadania: IZBRUK Maciej Rybicki, Dziedzice. 
Termin wykonania zawarty w umowie: do 29 listopada 2020 r.
 Joanna Nowaczyk
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Coś jest ze światem nie tak

Autostrada A2 ma trzy pasy

Od paru dni wszelakie media prześcigają się w cytowaniu noblow-
skiego przemówienia Olgi Tokarczuk, która otrzymała nagrodę za 
rok 2018. Chociaż zajmujemy się głównie lokalnymi sprawami to 
obok takiego wydarzenia nie sposób przejść obojętnie. 
Trafność spostrzeżeń i  nietuzinkowe opisy dzisiejszej rzeczywi-
stości zawarte w  przemowie wywołały prawdziwą internetową 
burzę. ,,Coś jest ze światem nie tak. To poczucie, zarezerwowane 
kiedyś tylko dla neurotycznych poetów, dziś staje się epidemią 
nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem (..)”. 
Czy to nie prawda? Olga Tokarczuk jest świetnym obserwatorem 
a jej narracyjna wyobraźnia opisuje rzeczywistość w taki sposób 
jaki nie robi tego nikt inny. 
,,Często o nich (tych, którzy się jeszcze nie urodzili) myślę z po-
czuciem winy i wstydu. Kryzys klimatyczny i polityczny, w którym 
dzisiaj próbujemy się odnaleźć i któremu pragniemy się przeciw-
stawić, ratując świat, nie wziął się znikąd (..)”. Autorka podkreśla, 
że potrzebne są zmiany, przewartościowanie. Wspomina o  nie-
docenionych przez nas dzisiaj uczuciach. ,, Czułość jest tą naj-
skromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia 
się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt 
się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie 
prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwa-
gą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja” (..)”  
Olga Tokarczuk podkreśla również sprawę kobiet kończąc swo-
je przemówienie tymi słowami : ,,Dzisiaj mija dokładnie 110 lat 

od czasu, kiedy Selma Lagerloef jako pierwsza kobieta w historii 
zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Składam ukłon jej 
i wszystkim innym kobietom twórczyniom, które starały się prze-
kraczać ograniczające role, jakie narzucały im ich społeczeństwa 
i które głośno i wyraźnie opowiadały swoją historię światu. Czuję, 
że stoją tutaj za mną. My naprawdę wygrałyśmy tego Nobla!".  
Drodzy Czytelnicy jakie są Wasze odczucia? Słuchaliście, czytali-
ście? My jesteśmy dumni z  naszej rodaczki, kolejnej Polki która 
osiągnęła szczyt. 
 Ewa Kazimierska

Zwiększyła się przepustowość Autostra-
dy A2 na obwodnicy Poznania. Rozbudo-
wa obwodnicy Poznania trwała od marca 
tego roku. Zakończyła się szybciej, niż 
zakładano.
- Serdecznie dziękuję mieszkańcom aglo-
meracji poznańskiej i kierowcom tranzyto-
wym za okazaną cierpliwość i zrozumienie 
podczas trwającej rozbudowy. Cieszymy 
się, że z okazji nadchodzących Świąt mo-
żemy przekazać użytkownikom wyjątkowy 
prezent - nową, przejezdną, trzypasmową, 
obwodnicę Poznania, która jest przykła-
dem wielkopolskiej solidności, profesjona-
lizmu i wysokiej jakości pracy - powiedział 
Sebastian Joachimiak, członek Zarządu 
Autostrady Wielkopolskiej SA. 
Prace na obwodnicy Poznania rozpoczę-
ły się 8 miesięcy temu. To pierwsza tego 
rodzaju inwestycja w Polsce prowadzona 
„pod ruchem”. Wszystko wskazuje na to, że 
dzięki wzorowo zaplanowanej i przepro-
wadzonej rozbudowie, kierowcy już teraz, 
pół roku przed wyznaczonym terminem, 
mogą korzystać z przejezdnej trzypasmo-
wej autostradowej obwodnicy Poznania.
Udostępnienie trzeciego pasa A2 kierow-
com nie jest równoznaczne z zakończeniem 
wszystkich prac przy rozbudowie drogi.
W pierwszym półroczu 2020 roku będą 
kontynuowane roboty poza jezdniami 

głównymi autostrady, a więc niewywo-
łujące znaczących utrudnień w ruchu. 
Zakończenie całej rozbudowy autostra-
dowej obwodnicy Poznania planowane 
jest w czerwcu 2020 roku.
Jak podaje inwestor nie można wykluczyć, 
że w przyszłości także inne odcinki Autostra-
dy Wielkopolskiej staną się trzypasmowe.
Koszt całej inwestycji to 202 mln złotych. 
W całości sfinansowany został przez Au-
tostradę Wielkopolską. Do rozbudowy 
obwodnicy Poznania ani złotówki nie do-

łożyli podatnicy, ani też budżet państwa. 
Prace objęły nie tylko poszerzenie jezdni 
o trzeci pas ruchu, ale również moderni-
zację nawierzchni i infrastruktury na ca-
łym odcinku. Przeprowadzenie tej inwe-
stycji wymagało od wszystkich biorących 
w niej udział dużego doświadczenia oraz 
mobilizacji w krótkim czasie ogromnych 
zasobów sprzętowych i ludzkich. W roz-
budowę zaangażowanych było 200 osób, 
pracujących na trzy zmiany. 
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Droga ekspresowa S5 otwarta dla ruchu
Droga ekspresowa S5 pomiędzy Pozna-
niem, a Wrocławiem została otwarta dla 
ruchu. Od teraz do Wrocławia dojedziemy 
w mniej niż dwie godziny. 
14 grudnia oficjalnie otwarto trzy odcin-
ki liczące 51 km: z Poznania do Wronczy-
na i  dalej przez Kościan do Radomicka. 
Nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom 
na bezpieczniejsze i  bardziej komforto-
we podróżowanie pomiędzy Poznaniem 
i  Wrocławiem, znacznie skracając czas 
i  bezpieczeństwo przejazdu. Długość 
drogi między Wrocławiem a  Poznaniem 
wynosi około 160 kilometrów, a  miasta 
te dołączają do par miast bezpośrednio 
skomunikowanych drogami szybkiego 
ruchu.
– Polskie drogi muszą być bezpieczne i do-
prowadzimy do tego. Wreszcie tworzymy 
“przejezdny, przewidywalny i  bezpieczny 
ruszt drogowy na terenie naszego kraju”. 
Ta droga jest na wskroś nowoczesna – po-
wiedział minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, podczas otwarcia drogi eks-
presowej S5 łączącej Poznań z  Wrocła-
wiem. 
Tym samym cała droga ekspresowa S5 
w województwie wielkopolskim o długo-
ści 165 km i wartości inwestycyjnej ponad 
5 mld złotych została praktycznie zakoń-
czona (w  niektórych miejscach trwają 
jeszcze prace wykończeniowe związane 
m.in z  montażem ogrodzenia, ekranów 
akustycznych). 
Trzy nowe odcinki o  łącznej długości 50 
km (Poznań – Wronczyn; Wronczyn – Ko-
ścian Południe; Kościan Południe – Rado-
micko) mają pod dwie jezdnie z  dwoma 
pasami ruchu. Na pierwszym odcinku 
w  przyszłym roku zostaną zagospodaro-
wane Miejsca Obsługi Podróżnych, będą 
prowadzone prace na drogach serwiso-
wych i  nasadzenia zieleni. 16-kilometro-
wy odcinek z  Poznania do Wronczyna 
został ukończony ze znacznym opóźnie-
niem. 
Pod koniec 2018 r. otwarto jedną z  jed-
ni. W  czerwcu 2019 GDDKiA rozwiązała 
umowę z  włoskim konsorcjum, którego 
liderem była firma TOTO S.p.A. Constru-
zioni Generali. Następnie ogłaszano prze-
targi na wykonanie kluczowych robót no-
wym wykonawcom. 
Droga ekspresowa S5 – budowana pol-
ska droga ekspresowa o  przebiegu po-
łudnikowym: S7 (Ostróda, węzeł Ostróda 
Południe) – A8 (Wrocław) – S3 (Bolków). 
Droga połączy Olsztyn, autostradę A1 
(węzeł Nowe Marzy) oraz Bydgoszcz, Po-
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znań i  Wrocław. Lokalnie stanowi m.in. 
wschodnią obwodnicę Poznania, a doce-
lowo stanowić będzie także północno-za-
chodnią obwodnicę Bydgoszczy. Razem 
z S8, S3 oraz czeską D11 utworzy najszyb-
szą trasę pomiędzy Warszawa a Pragą (wi-
kipedia.org).
Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Po-
znań – Radomicko została dofinansowa-
na ze Środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.
 Zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Budimex, Darole, GMP
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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:

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

  

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

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3

0
2

4
)

ARCHITEKTURA

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

www.rsarchitektura.pl
tel. 509 749 209           fb@RSarchitektura

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

(J
03

0)

kolor
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kolor

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

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

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)

- 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) (P
04

1)

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)
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Ćwiczenia służb ratowniczych
na zamkniętym jeszcze odcinku S5

Uszkodzone dwa samochody osobowe i je-
den ciężarowy, a cztery osoby są poszkodo-
wane. To bilans wypadku jaki miał miejsce 
na drodze ekspresowej S5 na węźle Czem-
piń. Trwa akcja ratownicza. Na szczęście to 
tylko ćwiczenia, jeszcze przed oddaniem 
drogi do ruchu. To jeden z  ważnych ele-
mentów minimalizowania skutków zda-
rzeń drogowych. 
Jest to jedyna i  niepowtarzalna sytuacja, 
kiedy na zamkniętej jeszcze drodze ekspre-
sowej S5 wszystkie służby mogły wspólnie 
ćwiczyć oraz zapoznać się z nowopowstałą 
infrastrukturą drogową.
Na drodze S5 na wysokości węzła Czempiń 
podczas włączania się do ruchu z  wjazdu 
w  kierunku Poznania dochodzi do zde-
rzenia dwóch samochodów osobowych, 
w  których łącznie podróżują trzy osoby. 
Jadący za nimi pojazd ciężarowy (autocy-
sterna) przewożący etylinę PB 95, na sku-
tek nagłego hamowania uderza w  barierę 
energochłonną i dochodzi do rozszczelnie-
nia autocysterny. Pojazdem podróżuje tyl-
ko kierowca. Na miejsce docierają służby ra-
tunkowe, które zabezpieczają teren działań, 
ograniczają wyciek ze zbiornika i rozlewiska 
na jezdni. Przy pomocy sprzętu hydraulicz-
nego docierają do poszkodowanych, ewa-
kuują ich i udzielają kwalifikowanej pierw-
szej pomocy  oraz zabezpieczają  ich przed 
panującymi warunkami atmosferycznymi. 
Obecne na miejscu służby wyznaczają    lą-
dowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, jednak z  uwagi na złe warunki 
pogodowe zmuszone są do przekazania 
poszkodowanych obecnym na miejscu Ze-
społom Ratownictwa Medycznego.
Zabezpieczone miejsce zdarzenia zostaje 
przekazane zarządcy drogi w  celu zabez-
pieczenia zniszczonej bariery. 
Uczestnictwo służb współdziałających: 
Państwowe Ratownictwo Medyczne (SP 
ZOZ Kościan), Państwowa Straż Pożarna 
(jednostki zadysponowane przez KP PSP 
w Kościanie), Policja (KP Policji w Kościanie), 
GDDKiA.
Na szczęście tym razem to tylko symulacja, 
jednak codziennie na polskich drogach do-
chodzi do różnych zdarzeń. Pamiętajmy, że 
każdy z nas ma wpływ na to, co się dzieje na 
drodze  i jest zobowiązany do udzielania po-
mocy. Czasami zabezpieczenie miejsca zda-
rzenia i powiadomienie odpowiednich służb 
pod nr 112 może uratować komuś życie.
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad 
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Śmiertelny wypadek na S5

Pożar w zakładzie stolarskim

Droga S5 ledwie została oficjalnie otwarta, 
a już doszło na niej do pierwszego, śmier-
telnego wypadku. Zdarzenie miało miej-
sce pomiędzy węzłem Stęszew, a Mosina, 
w  miejscowości Zamysłowo, w  kierunku 
Wrocławia. Tir zderzył się z pojazdem służ-
by drogowej, który znajdował się na pa-
sie awaryjnym. Auto zostało zmiażdżone 
i przyciśnięte do barierki. Dwie osoby zo-
stały ranne, w tym jedna poważnie (obaj to 
drogowcy). W  wyniku obrażeń, poważnie 
ranny mężczyzna zmarł w szpitalu. W akcji 
ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR. 
– 16.12.2019 o  godzinie 12:50 SKKM w  Po-
znaniu zadysponowało naszą jednostkę 
do zdarzenia drogowego na drodze S5 na 
wysokości miejscowości Zamysłowo. Samo-
chód ciężarowy uderzył w tył pojazdu służby 
drogowej, który prowadził pracę konser-
wacyjne. W  następstwie zderzenia pojazd 
służby drogowej potrącił pracującego przed 
nim mężczyznę. Nasze działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
udzieleniu Kwalifikowanej pierwszej po-
mocy poszkodowanemu, który został prze-
transportowany do szpitala przez śmigło-
wiec LPR. – poinformowali strażacy z OSP 
w Stęszewie 
Ruch na czas działań został wstrzymany. 
Jak podaje serwis MotoSygnały prawdo-
podobnie kierowca tira w ogóle nie hamo-
wał, a ciężarówka zatrzymała się 150 me-
trów od miejsca uderzenia. 
Jak się później okazało, rannego mężczyzny 
nie udało się uratować, zmarł w szpitalu. 
      Zdjęcia: OSP Stęszew, OSP Strykowo, GMP

13.12, chwilę przed godziną 6 rano, w za-
kładzie stolarskim w Pecnej doszło do po-
żaru trocin. Źródłem ognia była maszyna 
do suszenia trocin. W akcji gaśniczej brały 
udział jednostki Jrg9 Mosina, OSP Pecna, 
OSP Mosina, OSP Nowinki.
 zdjęcia: OSP Mosina
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Postanowiłam przeprowadzić wywiad 
z  młodą mamą z  Puszczykowa. Porusza-
nie nieraz trudnych kwestii dotyczących 
prywatnego życia naszych mieszkań-
ców, ale i niosących za sobą niesamowitą 
lekcję oraz naukę, stało się dla mnie na-
tchnieniem do pisania kolejnych tekstów.
Życie pisze nam wszystkim różne scena-
riusze, chciałabym przedstawić historię 
młodej kobiety, mieszkanki Puszczykowa, 
z którą udało mi się porozmawiać na te-
mat jej wczesnego macierzyństwa.

Zacznę może od tego, jak to jest zostać 
mamą w tak młodym wieku?
Bycie młodą mamą uważam za trudne 
zadanie. Mówiąc szczerze myślę, że bez 
względu na to ile mamy lat, dziecko zawsze 
będzie dla nas pewną trudnością. Wydaje 
mi się, że wiek nie ma znaczenia w sytuacji, 
gdy nie planowaliśmy zostać rodzicami. Po 
prostu w takim momencie nie jest się w ża-
den sposób na to przygotowanym, oczywi-
ście jeśli mowa tu o pierwszej ciąży. 
W  przypadku nastoletnich matek pro-
blemem jest połączenie macierzyństwa 
z  nauką, radzenie sobie z  oceniającymi 
spojrzeniami, brakiem akceptacji, kwestia 
wychowania dziecka w  tak młodym wie-
ku, brak czasu na ,,wydoroślenie'', a przede 
wszystkim, połączenie tego wszystkiego. 
 

Kiedy zaczęłaś podejrzewać, że możesz 
być w ciąży?
Najprawdopodobniej zaszłam w  ciążę 
w połowie maja. Moje miesiączki nie były 
regularne, więc nie sugerowałam się jej 
brakiem. Mimo to po miesiącu zaczę-
łam zastanawiać się, brać pod uwagę, że 
mogę być w ciąży.

Bałaś się powiedzieć rodzicom, że zo-
staną dziadkami? Dziś Benjamin ma już 
prawie rok, ale jak to wszystko się zaczę-
ło, jaka była reakcja Twoja i  Twoich ro-
dziców na wieść, że jesteś w ciąży?
Po powrocie z wakacji, w dzień zakończe-
nia roku szkolnego spotkałam się z dwój-
ką, w  tamtym czasie moich najbliższych, 
znajomych, z parą, której najbardziej ufa-
łam. Miałam wtedy ograniczony kontakt 
z  chłopakiem. Nasza więź zawsze była, 
a tak naprawdę nadal jest dość niepewna. 
W  trakcie wyjazdu, bo byłam wtedy za 
granicą, pisałam do niego, że spóźnia mi 
się miesiączka, ale on tak samo, jak i ja, nie 
mógł uwierzyć w to, że mogę spodziewać 
się dziecka. Możliwe, że myślał, iż chcę go 
przy sobie zatrzymać, pisząc takie rzeczy, 
ponieważ nie za dobrze nam się układało. 
W  rzeczywistości wolałam spotkanie z  za-
ufanymi, dużo bliższymi mi osobami niż on.
Parę godzin przed zakończeniem mojego 
ostatniego roku gimnazjum 2017/2018, 
będąc z nimi, robiłam testy ciążowe. Łącz-
nie zrobiłam ich trzy, każdy w  odstępie 
czasowym, ponieważ wszystkie kupione 
zostały osobno.
Pierwszym testem nie stresowałam się 
wcale. Kompletnie nikt z naszej trójki, nie 
myślał realnie o tym, że mogę być w ciąży. 
Gdy zobaczyłam dwie kreski, co zwiasto-
wało, że wkrótce zostanę mamą, zaczę-
łam się denerwować, ale jednocześnie 
śmialiśmy się, że test najprawdopodob-
niej jest zepsuty, albo po prostu się rozlał. 
Wtedy mój kolega pobiegł po kolejny, dla 
pewności innej firmy. Po jego wykonaniu, 
gdy wynik po raz drugi okazał się być po-
zytywny, wpadłam w panikę.
Nigdy nie planowałam mieć dzieci. Tak 
naprawdę bałam się ich, chociaż nie 
wiem, dlaczego. Gdy mój kolega udał się 
do apteki po ostatni test, ja wraz z  jego 
dziewczyną próbowałyśmy dodzwonić 
się do mojego chłopaka, co nie było pro-
stym zadaniem, ponieważ on jak zwykle 
w  tym okresie miał ważniejsze sprawy. 
Przyjechał ze swoją sąsiadką, z  którą ja 
również miałam wtedy dobry kontakt. 

Trzeci test wykonałam przy nim, aby miał 
pewność, że mówię prawdę. Nikt nie 
mógł uwierzyć w  to, że jestem w  ciąży, 
a  mój chłopak wydawał się być wściekły 
na całą sytuację. Oczywiście to wszystko, 
to tylko moje odczucia.
Po wszystkim moja mama zabrała mnie 
do domu. W drodze pokazałam jej wszyst-
kie testy. Była załamana, ale nie ma co się 
dziwić. Dojechałyśmy na miejsce i zaczę-
łam się szykować na zakończenie roku 
szkolnego. Po nim mama powiedziała 
tacie, że prawdopodobnie jestem w ciąży. 
Tato zdenerwował się ogromnie. Tamte-
go dnia wszystko się zmieniło. Wolałam 
od razu powiedzieć rodzicom o zaistnia-
łej sytuacji niż czekać. Nie wiedziałam, co 
robić, potrzebowałam ich wsparcia.

Jak ludzie reagowali na stan, w którym 
byłaś, ojciec dziecka wspierał cię w tym 
czasie?
Wieść o  mojej ciąży rozprzestrzeniała 
się bardzo szybko. Jedna z osób, obecna 
podczas robienia testów, zaczęła opo-
wiadać o tym innym. Miałam ją za bliską 
osobę, ale najwyraźniej się myliłam. Prosi-
łam wszystkich, którzy byli wtedy ze mną, 
żeby informacja o moim stanie nie została 
nikomu przekazana.
Niektórzy śmiali się z mojej ciąży, ale nie 
przejmowałam się tym, co mówią i myślą 

Być młodą mamą 
Wywiad z młodą puszczykowianką – rozmawia Julia Szewczuk
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o  mnie inni. Obchodziło mnie tylko to, 
że jestem w  ciąży, a  ojcem dziecka jest 
dla mnie ktoś obcy i  daleki. Nie byliśmy 
wtedy razem, to był dla nas bardzo ciężki 
okres. Wiele razy rozchodziłam się i scho-
dziłam z  nim na nowo. Wiele przeszłam, 
teraz jest lepiej między nami, wszystko 
powoli się układa. 
Okres ciąży był bardzo nerwowy dla 
mnie. Między mną, a nim cały czas była 
napięta atmosfera. Mimo to ciągle da-
wałam mu kolejne szanse, ponieważ 
mamy razem dziecko, a  jego dobro jest 
dla mnie najważniejsze. Jesteśmy na-
dal nastolatkami, którzy chcą się bawić, 
w szczególności on tego chce. 
Mnie zależy na rodzinie, która będzie 
przy mnie zawsze i  nigdy nie zostawi. 
Nasz związek cały czas jest niestabilny. 
Na początku, gdy dowiedziałam się, że 
będę mamą, on był w  związku z  inną 
dziewczyną. Rozstali się, a  on wrócił do 
mnie. Trudne jest dla mnie to, że cały czas 
miał kontakt z  narkotykami, ludźmi, któ-
rzy ciągnęli go w  złym kierunku, uzależ-
nionymi od różnych używek. Tak często 
wybiera ich, a  nie mnie i  dziecko. Mówi 
jedno, robi drugie. Nigdy nie mogłam na 
niego liczyć, a  mimo to nadal wierzę, że 
kiedyś się zmieni, chociaż wiem, że takie 
myślenie wydaje się naiwne. Wracając do 
pytania - nie interesował się mną zbytnio 
w tym czasie.

Jak przechodziłaś okres ciąży, jak go 
wspominasz?
Nie patrząc na wydarzenia rodzinne, czy 
związane z ojcem dziecka, ciążę wspomi-
nam całkiem dobrze. Moja relacja z mamą 
bardzo się poprawiła, nigdy nie byłyśmy 
sobie tak bliskie.
Cieszyłam się na widok rosnącego brzu-
cha, gdy czułam ruchy mojego synka, czy 
mogłam zobaczyć go na zdjęciach USG, 
a  nawet rosnące kilogramy na wadze 
sprawiały mi radość. Czułam wtedy, że on 
we mnie jest i  rośnie. Ciąża to wspaniały 
okres w życiu kobiety, a poród nie jest taki 
zły, jakim się wydaje.

Jak przygotowywałaś się do przyjścia 
dziecka na świat?
Jak już wcześniej mówiłam, zawsze bałam 
się dzieci i nigdy nie myślałam o tym, żeby 
naprawdę je mieć. W  trakcie ciąży stara-
łam się oswajać z zaistniałą sytuacją. Za-
częłam oglądać w Internecie filmy i zdję-
cia małych dzieci. Myślałam o moim synu, 
jako osobie, która nigdy mnie nie zostawi 
i  już zawsze będzie częścią mnie. Moja 
mama często mi to powtarzała.
Nabierałam coraz lepszego zdania na ten 

temat, a  nawet cieszyłam się, że nieba-
wem zostanę mamą. Nadal nie dociera do 
mnie, że już zawsze nią będę.
Jeśli chodzi o  moją edukację w  kwestii 
przyjścia dziecka na świat, czytałam róż-
ne poradniki, w  jaki sposób obchodzić 
się z maluchem, co robić, a czego nie, itp. 
Mimo to dziś słucham głównie rad bli-
skich, a przede wszystkim siebie i matczy-
nej intuicji.

Jak wspominasz poród i pobyt w szpitalu?
Całkiem dobrze wspominam ten czas.
Trafiłam do szpitala 17 lutego, tydzień 
po terminie. Od 36 tygodnia miałam już 
rozwarcie, dlatego ostatnie dwa tygodnie 
ciąży przeleżałam w łóżku, żeby uchronić 
się od wszelkich możliwych komplikacji. 
Do szpitala przyjechałam normalnie na 
izbę przyjęć, czekałam w  ogromnej ko-
lejce, ponieważ była to niedziela koło go-
dziny dziesiątej, a przyjęta na oddział zo-
stałam dopiero po osiemnastej. Cały czas 
była przy mnie mama.
W poniedziałek około godziny siedemna-
stej dostałam pierwsze skurcze, na skutek 
chodzenia po szpitalu, aby przyspieszyć 
poród. O  dwudziestej pierwszej trafiłam 
na porodówkę. Godzinę później poda-
no mi gaz rozweselający oraz kroplów-
kę przeciwbólową. O  północy odeszły 
mi wody i w taki oto sposób o pierwszej 
dwanaście 19 lutego na świat przyszedł 
mój syn Benjamin. Moja mama towarzy-
szyła mi przez ten cały czas, a  na końcu 
przecięła pępowinę. Wspaniale było uj-
rzeć syna po raz pierwszy.

Kto zajmuje się dzieckiem, gdy ty jesteś 
w szkole?
Od września 2019 chodzę już normalnie 
do liceum. Zdecydowałam się wrócić do 
szkoły, ponieważ brakowało mi kontak-
tu z  ludźmi, znajomymi z  klasy. Źle się 
czułam całymi dniami siedząc w  domu, 
pochłonięta obowiązkami domowym 
i opieką nad małym. Brakowało mi ruchu 
i  oderwania się od realiów dotychczas 
codziennego życia. Gdy jestem w szkole, 
mama opiekuje się Benjaminem, często 
przyjeżdża też moja babcia ze Śremu, 
aby mały się do niej przyzwyczaił, ponie-
waż będzie zostawał pod jej opieką, gdy 
mama wróci do pracy.

Jakim dzieckiem jest Benjamin?
Benjamin jest kochanym, przecudow-
nym dzieckiem. Moi rodzice twierdzą, że 
jest grzeczniejszy ode mnie, gdy byłam 
w  jego wieku, choć, jak każde dziecko, 
miewa swoje humorki. Z  każdym dniem 
dostrzegam, że potrafi coraz więcej, co 
często wykorzystuje. 
Każdy ulega jego urokowi. Mam nadzieję, 
że wyrośnie na dobrego człowieka i  nie 
wpadnie nigdy w poważne kłopoty.

Jeszcze na koniec zapytam, co powie-
działabyś dziś dziewczynie, będącej 
w takiej samej sytuacji, jak Ty przed kil-
ku laty?
Najważniejszą rzeczą, którą powiedzia-
łabym każdej młodej dziewczynie, to to, 
żeby uważała z  kim się zadaje, a  przede 
wszystkim w  kim się zakochuje. To jest 
początek, od tego się wszystko zaczyna. 
Łatwo jest ulec drugiemu człowiekowi, 
gdy jesteśmy w nim zakochani. A jeśli na-
wet jest się z osobą, która naprawdę nas 
kocha, a  relacja rozwija się w  dobrym 
kierunku, zawsze należy pamiętać, że 
mimo zabezpieczenia można zajść w cią-
że. Trzeba być ostrożnym i  rozsądnym 
w tej kwestii. 
Jeśli dana osoba znalazła się już w takiej 
sytuacji, niezależnie czy jest to chłopak 
czy dziewczyna, moim zdaniem, najlepiej 
od razu porozmawiać o  tym z  rodzicami 
lub z  jakąkolwiek dorosłą, zaufaną nam 
osobą. Od tego radziłabym zacząć. Cała 
reszta z czasem sama się ułoży.
Kiedyś musi być w końcu dobrze.
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Opłakany parking przy dworcu

Rejon dworca kolejowego w Mosinie
Wygląda na to, że marzenia o  szybszej i  lepszej komunikacji 
w naszej gminie nie udało się spełnić. Pomimo niesprzyjającej 
aury, wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy w Poznaniu 
zmuszonych jest, aby wpierw dostać się do dworca w Mosinie. 
Niestety widok, jaki tam zastają nie jest miły dla oka.
Problem fatalnej infrastruktury mosińskiego dworca zgłaszają 
nam mieszkańcy od dawna, nie bez powodu narzekający na to 
bardzo zaniedbane miejsce.
– Mimo, że teren należy do PKP to czy Urząd Miejski w Mosinie nie 
może zająć się utrzymaniem porządku na parkingu? Przecież to też 
jest Mosina… – zapytał redakcję mieszkaniec Mosiny.
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Szumnie zapowiadana inwestycja budowy zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych przy dworcu w Mosinie, Pecnej i Dru-
żynie jest w tym momencie opóźniona. Powód? Zaplanowana 
budowa biletomatów, których pierwotnie miało nie być w pro-
jekcie…
Budowa węzłów miała zakończyć się już w listopadzie br. O opóź-
nieniach w realizacji tej inwestycji informowaliśmy na naszych ła-
mach m.in w artykule: Drugi przetarg na budowę węzłów przesiad-
kowych zakończony. Jak dotąd niewiele się zmieniło.
– Jak poinformował mnie Urząd Miejski, wykonawcy budowy in-
westycji węzłów przesiadkowych (Mosina, Pecna, Drużyna) zwróci-
li się z pisemnym wnioskiem o przedłużenie zakończenia inwestycji 
do 30 kwietnia 2020 roku. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć 
się do listopada br. Powodem ma być wniosek jednej ze spółek ko-
lejowych, która chce zamontować na stacjach biletomaty. Takie 
działanie wymaga uzyskania dodatkowych uzgodnień projekto-
wych, które mogą trwać nawet do roku! PKP zobowiązały się do 
przyspieszenia procedury. Rozmowy w tej sprawie nadal trwają – 
jedno jest pewne – póki co nie mamy co liczyć na rozpoczęcie prac. 
– informował w  czerwcu wice przewodniczący Rady Miejskiej 
Dominik Michalak.
Wniosek o  dofinansowanie projektu został przygotowany 
w  oparciu o  porozumienie o  partnerstwie, zawarte między 
Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim. W ramach tej inwesty-
cji gmina miała realizować budowę Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych przy przystanku kolejowym Drużyna Poznań-

ska i  przy przystanku kolejowym Iłowiec w  Pecnej. W  ramach 
węzłów zaplanowano wybudowanie m.in. parkingów dla sa-
mochodów osobowych, miejsc parkingowych dla rowerów, 
wjazdów i  dróg manewrowych, chodników i  ciągów pieszych, 
system monitoringu, elementów małej architektury (w tym sie-
dzisk i tablic informacyjnych). W Mosinie miała zostać dodatko-
wo wybudowana zatoka autobusowa.
Termin zakończenia budowy węzłów przesiadkowych w  Mosi-
nie, Drużynie i Pecnej przewidziano na listopad 2019 r. Następ-
nie termin zakończenia prac przesunięto na 30 kwietnia 2020 
roku.
Jak poinformował redakcję Dominik Michalak, radny Gminy Mo-
sina, któremu udało dowiedzieć się więcej w tej sprawie:
–  Wykonawca jest gotowy do rozpoczęcia wykonywania robót 
budowlanych, ma zakupiony towar i  elementy wyposażenia wę-
zła, tj. toaletę kontenerową. Szacowany czas rozpoczęcia robót to 
styczeń 2020r. (zakładamy sprzyjające warunki atmosferyczne). 
W  przypadku węzłów w  Mosinie i  Pecnej niestety dokumentacje 
projektowe nie są aż tak zaawansowane jak w przypadku zadania 
wyżej opisanego. W  Mosinie wykonawca zgłosił problem z  drze-
wami i koniecznością zmiany obszaru utwardzonego. Szacowany 
termin złożenia wniosków z dokumentacjami do Wojewody o wy-
danie pozwolenia na budowę to styczeń / luty 2020r. – informuje 
Urząd Miejski w Mosinie

Rejon dworca kolejowego w Mosinie. Zaśmiecony, miejsca do parkowania w tragicznym stanie, brak wiat 
i odpowiednio przystosowanych miejsc dla rowerów. Właściciele tych ostatnich zmuszeni są do przypi-
nania swoich “dwóch kółek” gdzie popadnie – do znaków, płotów, słupów. W czasie deszczowej pogody 
rower mocno przez to niszczeje. A zintegrowanych węzłów przesiadkowych, jak nie było, tak nie ma.
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Sesja Rady Miasta Puszczykowa
We wtorek, 17 grudnia odbyła się, ostatnia w tym roku, sesja Rady 
Miasta Puszczykowa. W świątecznej atmosferze podjęto 9 uchwał, 
w tym przyjęto przyszłoroczny budżet.
Podejmując pierwszą uchwałę Rada Miasta ustaliła stawki opłat 
za zajęcie pasa drogowego. W uchwale przewidziane zostały róż-
ne opłaty, których stawki uzależnione są od elementu zajętego 
pasa drogowego.
Kolejna uchwała dotyczy przedłużenia spółce AQUANET S.A. 
okresu dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Nad-
warciańskiej, zajętej pod kontener monitoringu przepompowni 
ścieków.
Następnie podjęta uchwała dotyczy również przedłużenia okresu 
dzierżawy. Dotychczasowy współdzierżawca części nieruchomo-
ści położonej przy ul. Kosińskiego złożył wniosek o przedłużenie 
okresu najmu terenu przylegającego do jego posesji.
Wypełniając obowiązek ustawowy radni uchwalili Miejski Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, prowadzenie bo-
wiem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem pro-

blemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależ-
nionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Program 
jest uchwalany corocznie i stanowi część strategii rozwiązywania 
problemów społecznych.
Na mocy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu możliwe będzie wykonanie remontu na-
wierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku ul. Dworcowej od 
ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej nr 430. Udział własny Pusz-
czykowa w finansowaniu przedmiotowego remontu wyniesie 
25% całkowitych kosztów.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 oraz zmian w 
uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019. Wprowa-
dzone zmiany miały na celu dostosowanie wyszczególnionych 
pozycji planu dochodów i wydatków do ich przewidywanego 
wykonania.
Na końcu części uchwałodawczej, Rada Miasta przyjęła dwie waż-
ne i obszerne uchwały: Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2020-2028 oraz uchwałę budżetową na rok 2020.

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do któ-
rych doszło od 21 listopada do 18 grudnia br. Dziękujemy 
OSP Mosina za ich udostępnienie.

13 grudnia – pożar w stolarni (Pecna)
11 grudnia – wypadek (Mosina, ul. Strzelecka)
7 grudnia – osoby w wodzie (Rosnówko)
3 grudnia – wypadek (Mosina, ul. Strzelecka)
2 grudnia – pompowanie wody w piwnicy (Puszczykowo, ul. 
Wierzbowa)
26 listopada – monitoring w internacie (Mosina, ul. Topolo-
wa)
25 listopada – wypadek (Puszczykowo, ul. Wysoka)
22 listopada – drzewo na jezdni (Puszczykowo)
21 listopada – monitoring (szpital Ludwikowo)
 Paulina Korytowska



24

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
9)

(P
08

2)
(P

08
0)
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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

MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

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

Polub nas na Facebooku

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!

(P
07

2)

Szpital Halluxmed Ortopedia 
Chirurgia Stopy w Komornikach 
zatrudni osobę na stanowisko:

PRACOWNIK
SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

Oferujemy:
• Przyjazną atmosferę w pracy 
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Możliwość długotrwałej współpracy
• Pracę od poniedziałku do piątku 

Jeśli jesteś zainteresowana/y powyższą 
ofertą prześlij swoje CV

sekretariat@halluxmed.pl

(P
08

1)
(P

09
0)

(P
06

2)

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

poziomach nauczania.

Korepetycje z matematyki 
i fizyki na wszystkich 
poziomach nauczania.

601 947 721

601 757 522

kolor

726 250 217KU
PI

Ę STARE KSIĄŻKI
DOKUMENTY

PAMIĄTKI

(P
06

1)

(P
07

3)

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

G
a
z
e
t
a

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

Redakcja: 
ul. Wawrzyniaka 9

62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00  - 17:00

tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-

mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/

(J
03

1)

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

Sobecki Zbigniew

tel. 664 779 961

(P
06

3)
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kolor kolor

W  tym roku po raz dziewiętnasty dzięki ogólnopolskiej akcji 
Szlachetnej Paczki każdy mógł pomóc najbardziej potrzebują-
cym ludziom. Liczby mówią same za siebie. Możemy pokusić się 
o stwierdzenie, że w weekend 7-8 grudnia w Polsce działy się 
prawdziwe cuda. Ponad 14,5 tys. rodzin otrzymało dary o łącz-
nej wartości 45 860 684 zł. Wolontariusze kompletowali paczki 
w magazynach zlokalizowanych w 633 rejonach Polski skąd da-
lej trafiały do rodzin włączonych do programu. Również wolon-
tariusze z naszego miasta z ogromnym zapałem zaangażowali 
się w organizację całej akcji. Dzięki nim i hojnym darczyńcom 
udało się obdarować dwadzieścia trzy rodziny. 16 listopada 
została otwarta baza rodzin i właśnie od tamtej chwili na stro-
nie szlachetnapaczka.pl można było wybrać ludzi, dla których 
chcemy zorganizować zbiórkę. Rodziny z oddziału mosińskiego 
zostały zarezerwowane w dosłownie kilka godzin.  Nasz rejon 

objął działaniem również Puszczykowo, Brodnicę i Gminę Stę-
szew. Nasz magazyn jak co roku odkąd akcja działa w Mosinie, 
znajdował się w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki. Wiele go-
dzin pracy i dobrze działający zespół – to te czynniki zaowoco-
wały tak dobrym wynikiem.
Również nasza redakcja postanowiła przyłączyć się do akcji 
i zorganizowała zbiórkę dla Pani Danuty oraz jej rodziny z ko-
ściańskiego oddziału Szlachetnej Paczki. Pani Danuta zmaga 
się z  ciężką chorobą, jej marzeniem była sokowirówka, nowa 
pościel i ręczniki. Wszystko to oraz zdecydowanie więcej udało 
nam się zebrać dzięki szczodrości naszych czytelników. Darów 
było tak wiele, że zajęły nam pięć dużych kartonów. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim darczyńcom i cieszymy się, że mogliśmy 
dołożyć swoją cegiełkę do tego aby tegoroczne święta dla ko-
goś były wyjątkowe. Zachęcamy także wszystkich do udziału 
w akcji w przyszłym roku. Pamiętajmy! Dobro wraca.
 Ewa Kazimierska

Szlachetna Paczka czyli dobre uczynki na Święta

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których do-
szło od 21 listopada do 18 grudnia br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich 
udostępnienie.
10 grudnia – kolizja dwóch samochodów (Puszczykowo, ul. Cyryla Ratajskiego)
27 listopada – plama oleju (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
25 listopada – kolizja dwóch samochodów osobowych (Puszczykowo, 
DW430)
Paulina Korytowska

Wieża widokowa na Pożegowie w Mosinie jest znów czynna. 
Obiekt biekt został otwarty dla zwiedzających. 
Zamknięcie wieży widokowej spowodowane było uszkodzeniami 
od silnego wiatru, jaki przeszedł przez naszą okolicę pod koniec 
września br. Obiekt nieczynny był od pierwszego października 
2019 roku. 
Jak dowiedzieliśmy się na miejscu, uszkodzenia uniemożliwiające 
korzystanie z obiektu zostały naprawione. 
Wieża widokowa na Pożegowie to doskonałe miejsce na wyciecz-
kę lub rodzinny spacer. W dni powszednie ruch w tym miejscu jest 
niewielki, jednak w ciągu tygodnia wieża odwiedzana jest przez 
setki turystów. Ze szczytu wieży rozciąga się piękny widok na Wiel-
kopolski Park Narodowy, Mosinę i okolice. 

Wieża widokowa znów otwarta
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Dżem w stołówce czyli
rozwojowy projekt lokalnych muzyków

Grupa ludzi zakochanych w muzyce pewnego dnia wpadła na 
pomysł jakiego w naszym mieście jeszcze nie było. Powołali do 
życia Dżem w stołówce. Jam session czyli wspólne muzyczne im-
prowizacje, ale w tym przypadku nie chodzi tylko o muzykowanie 
w grupie i miło spędzone sobotnie popołudnie. Jest to inicjatywa, 
która ma na celu tworzenie nowych zespołów i pomoc tym, które 
już powstały, ale dopiero zaczynają swoją drogę. Młody człowiek, 
który właśnie zaczyna swoją przygodę z muzyką może czuć się na 
początku zagubiony w tym światku. Ekipa Dżemu chętnie wskaże 
właściwy tor, zwróci uwagę na szczegóły potrzebujące doszlifo-
wania i podszkoli w technicznym aspekcie grania. Dzięki temu 
projektowi możemy znaleźć ukryte talenty w naszym regionie. 
Dać młodym ludziom to czego zabrakło wcześniejszym pokole-
niom. Nie blokować a podarować skrzydła.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 jest przychylna całej inicjaty-
wie i gotowa do pomocy. Inne szkoły pomagają dotrzeć z infor-
macją o Dżemie do jak największej ilości uczniów. Minione spo-
tkania odniosły sukces a ilość uczestników wpłynęła na decyzję 
realizatorów o podzieleniu zajęć na dwie części. Pierwsza część 
to zajęcia dla najmłodszych uczestników, którzy będą mogli 
wziąć udział w grach i zabawach rytmicznych. Gdy dzieci się wy-
szaleją swój czas będą mieli nieco starsi muzycy. Jednak organi-
zatorzy mają chęć na coś więcej. Ich marzeniem jest znalezienie 
lokum na stałe, gdzie mogliby prowadzić regularne warsztaty, 
powoływać do życia nowe zespoły i stworzyć miejsce, w którym 
rządzić będzie muzyka. Życzymy powodzenia w dalszym roz-
woju i liczymy, że w niedalekiej przyszłości powstanie coś na-
prawdę wyjątkowego. 
 Ewa Kazimierska

Dżem w stołówce
Młodzież grająca na gitarach, perkusji i klawiszach, dzieci two-
rzące rytm tzw. przeszkadzajkami i oczywiście zasłuchani rodzi-
ce. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mieliśmy również okazję po-
słuchać młodego zespołu Dark Shadow bo Dżem w stołówce to 
nie tylko wspólne muzykowanie ale także wspieranie i tworze-
nie młodych zespołów oraz pomoc w nagrywaniu pierwszych 
projektów.
Organizatorom zależy na tym aby wszyscy, którzy chcą stworzyć 
coś własnego i niepowtarzalnego dostali maksimum wsparcia 
tak potrzebnego na początku drogi, którą musi przejść każdy 
młody zespół. Dobre instrumenty i ludzie, którzy z chęcią po-
mogą młodzieży w spełnianiu ich muzycznych marzeń to na 
pewno ciekawy punkt wśród mosińskich projektów. Mamy na-
dzieję, że będzie dalej rósł w siłę i zrzeszał coraz większą grupę 
muzyków tworząc coraz to nowe pomysły. Jeżeli masz w sercu 
muzykę, chcesz poznać ludzi czujących to samo i się rozwijać 
lub po prostu sobie pograć to przyjdź na następne spotkanie 14 
grudnia o godzinie 16.
Głównymi organizatorami są: Dawid Nowak, Patryk Wiliński, 
Hubert Gajewski, Hania Piasna, Weronika Banach, Aleksandra 
Szklarz, Hubert Przybył, Arek Przybył, Jagna Kałuzińska, Antoni 
Nieckarz, Wiktor Selke, Piotr Selke + osoby i instytucje wspiera-
jące takie jak SP1, SP2, Zespół Szkół Krosno, SP Pod Lipami, Via 
Artis i wiele innych.
Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z drugiego spotkania 
"Dżem w stołówce" na stronie:  https://youtu.be/-839bZiEVgk
(red.)
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Poznajmy się, to ja patron Twojej ulicy”
„Poznajmy się, to ja patron Twojej ulicy” – 
interesujący projekt polegający na wy-
syłce listów od patronów ulic do m.in 
mieszkańców Puszczykowa. List pisany 
jest współcześnie, ale podpisywany i  sy-
gnowany przez patrona ulicy. W  Pusz-
czykowie jako autora listów wybrano 
Karola Libelta, patrona jednej z puszczy-
kowskich ulic. 
Akcja spotkała się z  szerokim, w  więk-
szości pozytywnym odzewem. Najwięk-
szym zaskoczeniem okazał się telefon od 

jednej z mieszkanek Puszczykowa, która 
poinformowała, że zna osobiście pra-
prawnuczkę… Karola Libelta. Przyjaźnią 
się i  spotykają w  Puszczykowie kiedy ta 
odwiedza Polskę, gdyż na stałe mieszka 
w Kanadzie.
Moi Drodzy! Napisałem kiedyś, że „miłość 
jest pierwszą nauczycielką piękna”. Daw-
no to było, bo żyłem na tym świecie dwa 
wieki temu! Mimo to zdanie to nie straci-
ło na znaczeniu. Prawda? – fragment listu 
od Karola Libelta do mieszkańców ulicy 

(pisany współcześnie)
Akcja ma na celu przybliżenie często za-
pomnianych bohaterów, których nazwi-
ska widzimy na tabliczkach na ulicach, 
bywa, że podajemy w  różnych instytu-
cjach czy wpisujemy w rubryki dokumen-
tów lub internetowych zamówień.
Projekt zrealizowało Stowarzyszenie 4acti-
velife, wraz z Powiatem Poznańskim.
źródło: Informacje otrzymane od Pana 
Konrada Tuszewskiego

 
 

 
 

 

Moi Drodzy!  

Napisałem kiedyś, że „miłość jest pierwszą       
nauczycielką piękna”. Dawno to było, bo żyłem na tym świecie dwa wieki temu! Mimo to zdanie to nie                  
straciło na znaczeniu. Prawda? 

Kochałem moją ojczyznę, walczyłem za jej wolność i uczyłem innych ją kochać. Napisałem: „Miłość              
prawdziwa zatem w czynie się objawia i prowadzi do czynu. Miłość bez czynu nie jest miłością, ale                 
samolubstwem, najbrudniejszym egoizmem.” Namawiałem do poznawania historii naszego wielkiego narodu          
pisząc „Naród byłby niczym bez znajomości dziejów swoich, z których się i teraźniejszość rozwija i               
przyszłość wysuwa. ". By dobrze i skutecznie tę historię poznawać trzeba dbać o własny język. „Naród żyje,                 
dopóki język jego żyje, bez języka narodowego nie ma narodu”, tak, dbajcie o nasz język ojczysty. 

A kiedy przyjdzie Wam cokolwiek dla swojej ojczyzny czynić pamiętajcie: „Pracując gorliwie w interesie              
dobra publicznego, pracujemy najrzeczywiściej dla naszego dobra.” 

Byłem filozofem, ale bez wahania w Powstaniu Listopadowym stanąłem na barykadach z bronią w ręku.               
Przygotowywałem w Wielkopolsce powstanie, za co Prusacy skazali mnie na 20 lat twierdzy .Spędziłbym w               
niej znaczną część mego życia, gdyby nie rewolucja 1948r.. Uwolniony, nie spocząłem w walce o wolność                
ojczyzny. Skoro z bronią w ręku się nam nie udało, postawiłem na działania polityczne i edukacyjne                
reprezentując Polskę w Parlamencie Pruskim. W tym czasie w Poznaniu wraz z przyjaciółmi założyłam              
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Kiedy w roku 1850 przeniosłem się do odziedziczonego Czeszewa             
skoncentrowałem się głównie na pracy organicznej. 

Pewnie to z tego powodu, tych wszystkich moich działań taki zaszczyt mnie spotkał, że w Waszym pięknym                 
mieście, Puszczykowie patronuję ulicy. 

Na koniec zachęcam Was do podzielnia mojego stanowiska sprzed wielu lat: „Bez bytu politycznego nie ma                
państwa, ale bez bytu politycznego jest ojczyzna, i ta to ogromna jest różnica między ojczyzną i państwem.                 
(…) ojczyzna wyższą jest ideą, niżeli idea państwa”. 

Bądźcie szczęśliwi w naszej ojczyźnie, pozdrawiam Was serdecznie 

 

 

 

62-050 Mosina ul. Gierymskiego 2a/2 
Tel. 791 404038 
biuro@4activelife.pl 

Projekt dofinansowany przez
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Gdy nadejdzie kryzys
- Informator dla ludności cywilnej

Dlaczego warto się przygotowywać?
Pomimo że Polska jest uważana za kraj bezpieczny, wolny od za-
grożeń konfliktami zbrojnymi i  poważnych klęsk żywiołowych, 
należy spojrzeć w historie ostatnich lat żeby przekonać się że jest 
to naiwne poczucie bezpieczeństwa. Pokazuje to kilka przykła-
dów:
Rok 1934, przełom 1978 i 1979 roku, oraz lata 1982, 1997, 2009 
i 2010, to daty największych powodzi na terenie Polski z ostatnie-
go stulecia. Wystąpiły nagle, bez żadnych ostrzeżeń, przyniosły 
straty w wysokości wielu miliardów złotych oraz zabrały wiele ist-
nień ludzkich.
26 czerwca 1971r. awaria rafinerii w  Czechowicach-Dziedzicach 
w wyniku wybuchu zmagazynowanego paliwa zginęło 37 osób 
a 100 zostało ciężko rannych. W bardzo krótkim czasie nastąpiła 
ewakuacja tysięcy osób.
8 kwietnia 2008 r. w wyniku silnych wiatrów i  mocnych opadów 
śniegu zostały uszkodzone linie energetyczne zasilające aglome-
rację szczecińską, pozbawiając prądu milion osób. Awaria trwała 
około 18 godzin.
13 grudnia 1981 o  godzinie 6:00 polskie radio poinformowało 
polskich obywateli o wprowadzeniu stanu wojennego. Powołano 
dziesiątki tysięcy rezerwistów, oraz zmilitaryzowano strategiczne 
sektory gospodarki. Pogłębiły się charakterystyczne dla poprzed-
niego ustroju problemy z zaopatrzeniem ludności w podstawo-
we artykuły żywnościowe i gospodarcze.
Dodatkowo w czasach współczesnych jesteśmy narażeni na ataki 
na systemy informatyczne i próby wpływu wykorzystujące fałszy-
we informacje. Możemy również być dotknięci przez konflikty hy-
brydowe w naszym regionie Europy środkowo-wschodniej.

Zachowanie w  sytuacji kryzysowej Nie panikuj – najpierw 
sprawdź otrzymane informacje.
Państwa i  organizacje często publikują fałszywe informacje, aby 
spróbować wpłynąć na nasz światopogląd, systemy wartości 
i sposób działania. Celem może być zmniejszenie naszej gotowo-
ści do obrony lub wywołania niepokojów i zamieszek.
Najlepszą ochroną przed fałszywymi informacjami i  wrogą pro-
pagandą jest krytyczna ocena źródła i postawienie sobie nastę-
pujących pytań:
• Czy to prawdziwa informacja czy tylko opinia?
• Jaki jest cel podawania tych informacji?
• Kto to powiedział?
• Czy źródło jest godne zaufania?
• Czy ta informacja jest dostępna w innym miejscu?
• Czy ta informacja jest nowa czy stara i  dlaczego jest podawana 

w tym konkretnym momencie?

• Nie wierz w plotki - użyj więcej niż jednego wiarygodnego źró-
dła, aby sprawdzić, czy informacje są prawdziwe.

• Nie rozpowszechniaj plotek - jeśli informacje nie wydają się 
wiarygodne, nie przekazuj ich dalej.

Treść zawarta w informatorze ma na celu pomóc każdemu oby-
watelowi Polski przygotować się na prawdopodobne kryzysy od 
poważnych wypadków, ekstremalnych warunków pogodowych 
i klęsk żywiołowych, po cyberataki i konflikty zbrojne.

Warto rozmawiać o zawartości informatora z rodziną i znajo-
mymi. Odpowiednia wiedza i przygotowania pomogą prze-
trwać trudne chwile.

Alarmowanie w trakcie sytuacji kryzysowych
Informacje o  zagrożeniu przekazywane są za pomocą alertów 
RCB (Rządowe centrum bezpieczeństwa) w formie krótkiej wia-
domości tekstowej (SMS) lub alarmu dźwiękowego.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się na-
stępujące urządzenia: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii 
przewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręcz-
ne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagła-
śniającymi itp.)

Ogłoszenie alarmu – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk
syreny w okresie trzech minut.
Środki masowego przekazu – telewizja, radio – powtarzana 
trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA, UWAGA Ogłaszam alarm 
…….. (treść alarmu).
Odwołanie alarmu – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny
w okresie trzech minut.

Co zrobisz gdy zabraknie prądu i bieżącej wody? Czy jesteś przygotowany/a, żeby przeżyć dwa tygodnie bez 
możliwości zakupienia żywności i podstawowych środków do życia? Czy wiesz jak zachować się w trakcie ataku 
terrorystycznego albo skażenia chemicznego? Przedstawiamy pierwszą część przewodnika dla ludności cywilnej, 
przygotowanego przez Stowarzyszenie Terytorialni. 



31

Atak terrorystyczny
Ataki terrorystyczne mogą być skierowane przeciwko poszcze-
gólnym osobom lub grupom osób, przeciwko ogółowi społe-
czeństwa lub przeciwko infrastrukturze zapewniającą istotne 
potrzeby ludności, takimi jak energia elektryczna lub system 
transportu. Mimo, że istnieje wiele różnych sposobów przepro-
wadzenia ataku terrorystycznego, istnieją pewne porady, które 
mogą mieć zastosowanie w większości sytuacji:
• Staraj się nie krzyczeć i zachować spokój
• Ukryj się w bezpiecznym miejscu i unikaj dużych grup ludzi
• Zadzwoń na policję lub numer 112 i poinformuj jeśli zauważysz 
coś ważnego
• Ostrzeż tych, którzy są w niebezpieczeństwie i pomóż tym, któ-
rzy potrzebują pomocy
• Wycisz telefon i nie dzwoń do nikogo, kto może znajdować się na 
zagrożonym obszarze – dźwięk dzwonka telefonu może ujawnić 
miejsce ukrywającego się
• Wykonuj polecenia policji, straży pożarnej i służb ratowniczych

Skażenie chemiczne
Awaria lub pożar w obiekcie przemysłowym, katastrofy w ruchu 
lądowym, zaniedbania warunków bezpieczeństwa podczas wy-
korzystywania lub przechowywania toksycznych środków prze-
mysłowych, mogą spowodować przedostanie się ich do środo-
wiska. Najbardziej prawdopodobne jest skażenie substancjami 
takimi jak kwas azotowy, chlor i   amoniak. W  razie wystąpienia 
skażenia chemicznego:
• Nie zbliżaj się do rejonu katastrofy lub awarii
• Zachowaj spokój, włącz radio na częstotliwości lokalnej rozgło-

śni i ustal rodzaj skażenia oraz obszar jego występowania
• Stosuj się do przekazywanych komunikatów i poleceń
• Udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach 

radiowych
• Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania, zamknij i uszczelnij mo-

krym papierem, szmatami lub taśmą drzwi, okna i otwory wen-
tylacyjne

• Chroń drogi oddechowe za pomocą zwilżonej w   wodzie lub 
wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczki albo ręcznika

• Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, klimatyzację i nawiewy
• Poinformuj służby ratownicze o swoim położeniu

Brak prądu/wody/ogrzewania
Ostra zima, zamieć śnieżna, huragan, powódź a nawet cyberataki 
na infrastrukturę krytyczną mogą spowodować awarie sieci ener-
getycznych i  komunalnych. Pozbawi Cię to na jakiś czas prądu, 
wody, gazu i ogrzewania.
W  pierwszej kolejności służby pomogą najbardziej potrzebują-
cym. Nie będą w stanie pomóc wszystkim obywatelom, więc mu-
sisz być przygotowany do samodzielnego radzenia sobie przez 
pewien czas. Prawidłowe przygotowanie pozwoli przetrwać każ-
dą kryzysową sytuację, niezależnie co ją spowodowało.
Najważniejsze to posiadać wodę, jedzenie, ciepłe okrycia oraz 
kontakt z mediami. 

Zastanów się, jakie zagrożenia mogą mieć wpływ na Ciebie i Two-
ją okolicę. Czy mieszkasz na terenie, gdzie często występują po-
wodzie? Blisko lasu? Czy w najbliższej okolicy istnieją potencjalnie 
niebezpieczne zakłady chemiczne? Warto być świadomym zagro-
żeń i już dziś się na nie przygotować.

W następnym wydaniu Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej przed-
stawimy wykaz zapasów, które pozwolą przetrwać czas kryzysu. 
Dowiemy się także jak zachować się w czasie działań wojennych. 
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ŻWIROWNIA
BIECZYNY

oferuje sprzedaż piasku
oraz mieszanek

piaskowo żwirowych

tel. 797 516 519
797 602 975

kopalniabieczyny@gmail.com

tel. 600 400 510

FOTOWOLTAIKA
POMPY CIEPŁA

KOLEKTORY SŁONECZNE
• PROJEKT • MONTAŻ • SERWIS

www.energiasloneczna.info.pl

tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl
www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2020

(P
02

4)

kolor

(P
05

1)

(P
08

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

(P
02

4)

(P
03

2)
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kolor kolor

(P
05

6)

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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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)

 Konsultacje
 Korekta prac
 Zajęcia terapeutyczne
   poprzez działania plastyczne

Nauka rysunku
i malarstwa

tel.  604 293 392

(P
06

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

(P
07

9)

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)
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03
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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)

ELEKTRYK
- montaż instalacji
- roboty ziemne
- awarie elektryczne
- drobne prace budowlane

722 136 029
511 177 391

NOWOCZESNA
MEDYCYNA, GINEKOLOGIA

ORAZ
CHIRURGIA ESTETYCZNA

www.fortemed.pl
ul. Dożynkowa 16
61-622 Poznań

+ 48 510 936 516
+ 48 510 936 525

(P
09

2)

(P
09

5)

(P
09

1)

USŁUGI TRANSPORTOWE

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

602 679 211 (P
07

5)

(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
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Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni 
kelnera/kelnerkę

oraz pokojową 
na cały etat

tel. 61 819 12 01
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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

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?

(J
02

8)
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04
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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/
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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
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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
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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
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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
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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


