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Początek roku powitał nas cudowną, śnieżną i  mroźną zimą. 
Taką, jaką uwielbiam i  za jaką tęskniłam. To piękna pora roku, 
a teraz dodatkowo dni stają się coraz dłuższe i z nadzieją wszy-
scy wyglądamy wiosny. W tej wciąż trudnej sytuacji w naszym 
kraju staramy się dostrzegać to, co piękne i pozytywne - i takie 
treści przekazywać Wam na łamach naszej gazety. Co zatem 
czeka na Was w lutowym wydaniu?

Zima to czas intensywnego palenia w  piecach, a  co się z  tym 
wiąże - większego zanieczyszczenia środowiska. Dobra wiado-
mość wpłynęła do nas w tym temacie z powiatu poznańskiego: 
w 2021 roku powiat zamierza dofinansować likwidację pieców 
opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na 
proekologiczne systemy ogrzewania. Jak to wygląda w szczegó-
łach? Gdzie i jak składać wnioski o wymianę pieca? Zajrzyjcie do 
artykułu na ten temat. 

Sezon grzewczy to dla nas trudny okres, właśnie przez mocno 
zanieczyszczone powietrze. W  niedzielę 16 stycznia, na mo-
sińskim rynku odbyła się pikieta Młodzieżowego Strajku Kli-
matycznego. Uczennice i uczniowie zaprotestowali przeciwko, 
ich zdaniem, niewystarczającym działaniom urzędników w kie-
runku poprawy jakości powietrza w Mosinie. Jaki był przebieg 
protestu? Jak zareagowały lokalne władze? Co wyniknęło z mło-
dzieżowych działań i czego możemy spodziewać się dalej? Za-
praszamy do lektury. 

O  tej porze roku zwykle dokarmiamy ptaki w  przekonaniu, że 
pomagamy im przetrwać zimę. Bardzo często jednak zamiast 
pomóc, możemy im zaszkodzić. Wbrew powszechnemu prze-
konaniu, nie powinniśmy karmić ptaków chlebem ani żadnym 
innym pieczywem. Może to spowodować u  nich schorzenia 
przewodu pokarmowego, choroby nerek, a  nawet prowadzić 
do śmiertelnej deformacji skrzydeł. Czym więc karmić zwierzę-
ta, żeby nie zrobić im krzywdy? Przeczytajcie koniecznie!

Piszemy także o  finansach - między innymi o  uchwalonym na 
styczniowej sesji Rady Miejskiej budżecie na 2021 rok. Jakich 
inwestycji możemy się spodziewać? Na co w  głównej mierze 
przeznaczone zostaną gminne pieniądze? Odsyłamy do artyku-
łu i dokumentów z sesji.

Kontynuujemy wątek wspomnień o  Zygmuncie Pniewskim - 
już po raz trzeci zapraszam Was, drodzy Czytelnicy, do lektury 
mając nadzieję, że ci z Państwa, którzy znali go osobiście, mają 
okazję do wspominania razem ze mną, a ci, którzy - jak ja - po-
znają go dopiero teraz, poczują moc i energię płynącą z jego 
pasji. A  skoro mowa o  ludziach z  pasją, przeczytajcie także 
o  jednym z  najdłużej piastującym funkcję sołtysie w  Polsce - 
Erazm Walkowiak, sołtys Drużyny i Nowinek został nim w 1970 
roku. Podzielił się z nami kilkoma refleksjami, spostrzeżeniami 
i wspomnieniami - zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu 
z sołtysem - rekordzistą.

Drodzy Czytelnicy! W samym środku zimy życzymy Wam cie-
pła, które płynie z bliskich relacji, radości  z dostrzegania pięk-
na wokół nas i  czerpania energii z  każdego dnia, który dane 
jest nam przeżywać. No i oczywiście - miłej lektury najnowsze-
go wydania gazety!

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłoWo od REdAKCJI

drodzy Czytelnicy!

- Łe tam, wie pan, tak kiedyś się mówiło, a czy teraz jeszcze to 
nie wiem, bo ostatnio dawno nie słyszałem. Ja właściwie jestem 
nietutejsza, bo z  Poznania, dlatego wiem tylko tyle co na po-
dwórku albo w szkole się mówiło. W każdym razie używaliśmy 
tego określenia raczej w znaczeniu negatywnym, ażeby komuś 
dopiec. O tak bym to nazwała, ale ten docinek wynikał z jakieś 
określonej sytuacji i nazwany był tym elegantem z Mosiny tak 
na chwilę tylko, dla wyśmiania kogoś. O! Na ulicy na przykład 
mógł ktoś wyglądać dziwnie albo nawet jakoś się zachowy-
wać nietypowo, że zwracał na siebie niechcący uwagę, to też 
był przezywany anonimowo, bo nikt go nie znał przecież i szedł 

dalej. Ale nie kobieta, o nie, kobieta nigdy, zawsze facetów tak 
przezywaliśmy. Skąd się wzięło powiedzenie „elegant z  Mosi-
ny”? Nie mam pojęcia, może kolega będzie wiedział.

- Ja wiem tylko, że ojciec zawsze tak mówił. On grał kiedyś 
w  Obrze Kościan i  często jeździli tutaj na mecze. Wie pan, za-
wsze się trafiają jakieś takie drobne lokalne antagonizmy, ale 
nic groźnego nie robią. Ludzie na siebie różnie mówią, zmyślają 
docinki. Jak przegrali mecz, wtedy ojciec nie mógł tego prze-
boleć i ze złością mówił, że przegrali z elegantami z Mosiny. Nie 
wiem, czy mieli tutaj taką słabą drużynę, a w Kościanie czuli się 
mocniejsi, nie wiem. Gdy wygrali to z  radością oznajmiał: „ale 
daliśmy łupnia tym elegantom z Mosiny!”. Nigdy nie wymieniał 
nazwy klubu. Ja nawet kiedyś długo myślałam, że ta drużyna 
tak się nazywała. Może, wie pan, to wymyślili ludzie z sąsiednich 
miejscowości, żeby komuś zrobić przykrość. Chociaż też mówili 
kiedyś o dużej ilości krawców, co tutaj mieli swoje interesy i szyli 
ubrania modne chyba, bo co by inaczej mogło być? 

 Roman Czeski

U sąsiadów w sklepie, 16.10.2012
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Jak i czyim kosztem w Mosinie broni się „swoich”? 
– W finansach nie ma cudów – powiedział jeden z radnych o nagłym skoku wpływów na targowisku 
w Mosinie. Mosińscy samorządowcy udowadniają jednak, że cuda się zdarzają. Szczególnie, gdy 
trzeba chronić „swoich”. Ujawniamy nowe fakty w sprawie targowiska.

Jak pisaliśmy w  styczniowym numerze GMP, w  materiale „Gdzie 
są setki tysięcy złotych z targowiska? Byli pracownicy ZUK prze-
rywają milczenie”, w 2018 roku nastąpił gwałtowny skok w przy-
chodach z tytułu pobierania opłat od handlujących na mosińskim 
targowisku. Wzrost wpływów nałożył się w  czasie ze zmianą na 
stanowisku inkasenta, który jest odpowiedzialny za pobieranie 
pieniędzy od przedsiębiorców. 

Do maja 2018 roku funkcję tę pełnił Ryszard Rybicki – sołtys Krosna, 
jednocześnie radny Rady Miejskiej wybrany z  komitetu burmistrza 
Przemysława Mielocha. Zastąpił go Jarosław Olejniczak – wtedy pra-
cownik ZUK, który, jak mówi, gdy zaczął zadawać niewygodne pyta-
nia o skok wpływów na targowisku w Mosinie, został zwolniony. 

Głucha cisza po tłumaczeniu byłego prezesa ZUK

Jest 25 marca 2019: radni Rady Miejskiej spotykają się na posie-
dzeniu gminnej Komisji Budżetu i Finansów. Jednym z punktów 
obrad jest funkcjonowanie targowiska w Mosinie. Ówczesny pre-
zes ZUK – Andrzej Strażyński, który dziś piastuje podobną funkcję 
we Wronkach, pokazuje radnym tabelę z wpływami z tytułu po-
bierania opłaty targowej od handlujących. Wynika z niej, że gdy 
inkasentem był Ryszard Rybicki, miesięczne wpływy do budżetu 
gminy wahały się pomiędzy 5 745 zł a 21 500 zł. Po utracie tego 
stanowiska przez radnego, odnotowywano wpływy między 11 
082 zł a 32 450 zł. 

– W 2018 roku mamy wzrost [wpływów – red.] o 40% w stosunku 
do 2017. Co tam się wydarzyło? – pytał radny Michał Kleiber. – No 
są wyższe te przychody, taki jest wynik finansowy, trudno z tym 
dyskutować. Takie opłaty zostały zebrane na targowisku, i tyle. My-
ślę, że to było zgodnie z regulaminem, bo nie ma innej możliwo-
ści, żeby zbierać w niezgodzie z regulaminem – tłumaczył sytuację 
Andrzej Strażyński.

– W finansach nie ma cudów – zaczął swoją wypowiedź kilka mi-
nut później radny Andrzej Raźny. – Popatrzmy na rok 2018, na-
prawdę nie usłyszałem odpowiedzi, co spowodowało, że nastąpił 
tak gwałtowny przyrost przychodów. To jest około 60 tysięcy wię-
cej od średniej. Coś się zadziało? Przybyło nowych targujących, 
czy opłaty wzrosły? – pytał radny. 

– Nie było żadnych zmian co do opłaty, powierzchni czy ilości 
handlujących - to jest na tym samym poziomie – przyznał Andrzej 
Strażyński. – Opłaty targowej nie podnosiliście państwo [radni – 
red.] przez kilka ostatnich lat, my z opłatą targowiskową pozosta-
jemy też na tym samym poziomie. Jedyna rzecz to akurat w tym 
roku ostatnim jest zmiana pracownika i być może to się jakoś nało-
żyło na to, że są większe przychody – zakończył swoją wypowiedź 
ówczesny prezes ZUK. 

Gdy Andrzej Strażyński wspominał o zmianie pracownika, mówił 
o zastąpieniu radnego Ryszarda Rybickiego przez Jarosława Olej-
niczaka. Po wypowiedzi ówczesnego prezesa ZUK na sali zapadła 
6-sekundowa cisza. W  tle słychać ciężkie westchnięcie któregoś 
z radnych. 

Kto kogo chowa i dlaczego?

Po posiedzeniu komisji, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Mał-
gorzata Kaptur złożyła zawiadomienie o  możliwości popełnienia 

przestępstwa przez radnego Ryszarda Rybickiego. Sprawę nad-
zorowała Prokuratura Rejonowa w Śremie. W czasie dochodzenia 
zeznawał m.in. burmistrz Przemysław Mieloch, jako przedstawiciel 
pokrzywdzonej Gminy Mosina (samorząd został potraktowany jako 
pokrzywdzony, bo ewentualne braki w pobieranej opłacie targowej 
rzutowały na kondycję finansową gminy-opłata targowa pobiera-
na od handlujących trafia do budżetu samorządu). Burmistrz miał 
wtedy zeznać, że wzrost wpływów z tytułu pobierania opłaty targo-
wej wynikał z podwójnego naliczania opłat przez Jarosława Olejni-
czaka, który zastąpił na targowisku radnego Rybickiego. Zdaniem 
Olejniczaka, burmistrz zeznając w taki sposób, skłamał. Na pytania 
o podwójne naliczanie opłat przez Jarosława Olejniczaka, przeczą-
co odpowiada także obecne kierownictwo ZUK. 

Oprócz burmistrza, przesłuchani zostali jeszcze radny Ryszard 
Rybicki oraz Beata Nowak, która po odejściu z mosińskiego ZUK 
Andrzeja Strażyńskiego, pełniła obowiązki prezesa do czasu ob-
jęcia funkcji przez obecnego kierownika Zakładu – Jana Gurguna. 
Nie przesłuchany został natomiast Jarosław Olejniczak. Dlaczego? 
– W kwestiach tego, czy i ewentualnie jakie czynności są przepro-
wadzane w toku dochodzenia czy też śledztwa, każdorazowo de-
cyzję podejmuje prokurator referent sprawy – czytamy w odpo-
wiedzi śremskiej prokuratury na zadane przez nas pytanie. 

Burmistrz Mieloch zeznawał w  sprawie targowiska 28 stycznia 
2020 r., prokuratura już 30 stycznia umarza dochodzenie. Jako 
przedstawiciel pokrzywdzonej gminy, burmistrz Przemysław Mie-
loch mógł wtedy złożyć zażalenie na decyzję prokuratury. Nie zro-
bił tego. Niespełna 3 tygodnie po decyzji Prokuratury Rejonowej 
w Śremie, 18 lutego, Jarosław Olejniczak zostaje zwolniony z pra-
cy w Zakładzie Usług Komunalnych. 

Kto kogo chroni? 

Radny Ryszard Rybicki w wyborach samorządowych w 2018 roku 
startował z komitetu burmistrza Przemysława Mielocha. Prześledzi-
liśmy kilka kluczowych głosowań podczas obrad Rady Miejskiej. 

Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza, 20 sierpnia 2020 
r.: Ryszard Rybicki „za”. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium 
dla burmistrza: Ryszard Rybicki „za”. Dwa głosowania z 25 czerwca 
2020 nad przyjęciem skarg mieszkańców na bezczynność burmi-
strza Przemysława Mielocha: jeden głos wstrzymujący się, jeden 
„przeciw”. Głosowanie z 27 lutego 2020 r. nad przekazaniem radzie 
nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych skargi dot. mobbingu 
w spółce: jako jedyny z radnych Ryszard Rybicki głosował „przeciw”. 

Do dziś jedyną ofiarą sprawy znikających setek tysięcy złotych, któ-
re mogły trafić do budżetu gminy, jest pracownik gminnej spółki 
komunalnej. Jak mówiła nam przewodnicząca Małgorzata Kaptur, 
burmistrz Mieloch nie chciał się podjąć wyjaśnienia sprawy targo-
wiska. Ewentualne postępowanie przeciwko Ryszardowi Rybickie-
mu i utrata mandatu radnego, pozbawiłyby burmistrza wiernego 
głosującego. O tym, jak ważna jest każda szabla w radzie, można 
było się przekonać 20 sierpnia, gdy jeden głos zadecydował o nie-
rozstrzygnięciu sprawy absolutorium dla burmistrza, a co za tym 
idzie, referendum w sprawie jego odwołania.

 Wojciech Pierzchalski
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Szczepienie przeciwko Covid-19 w Mosinie i Puszczykowie
4 stycznia Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę placówek medycznych, w których będzie można 
się zaszczepić przeciwko covid-19. Jak zapewnia rząd, prawie 99% Polaków będzie miało zapewniony 
dostęp do punktu szczepień.

Resort zdrowia opublikował na początku 
stycznia listę podmiotów, gdzie Polacy 
będą mogli się zaszczepić. Wśród 6027 
punktów znalazły się 3 z naszego regionu:

Puszczykowo:

Medicor – Puszczykowo, ul. Józefa Ignace-
go Kraszewskiego 11, 62-041

Mosina:

“Medicomplex” – Mosina ul. Wawrzyniaka 
4, 62-050

Vis Medica – Mosina Plac 20 Października 
17, 62-050

– Punkty, w  których realizowane będą 
szczepienia, zlokalizowane są na terenie 
całego kraju. Ich zdolność do szczepienia 
to między 3,5 a 4 mln zaszczepionych osób 
miesięcznie – przekonuje Michał Dwor-
czyk z  KPRM. Jak szacuje rząd, do końca 
1 kwartału 2021 roku do Polski ma trafić 
około 5 880 000 dawek szczepionki, co 
daje około 2 940 000 zaszczepionych osób.

Póki co, preparaty trafiają do grupy 0 czyli 
personelu medycznego, ale także pracow-
ników DPS, MOPS czy sanepidu i rodziców 

wcześniaków – grupa obejmuje około mi-
liona Polaków. Z prognoz rządu wynika, że 
wśród grupy 0 zaszczepi się 700 tys. osób. 
Grupa 1, do której trafią szczepionki w na-
stępnej kolejności, czyli do służb mundu-
rowych, pensjonariuszy domów opieki itp 
i  seniorów, liczy około 10 milionów osób. 
Rejestracja do szczepienia w grupie 1 ma 
ruszyć 15 stycznia.

Jak się zarejestrować na szczepienie?

Są trzy sposoby, by zapisać się na konkret-
ny termin szczepienia:

Całodobowa, bezpłatna infolinia – tel. 989: 
Możemy zapisać się sami albo poprosić 
o to członka naszej rodziny. Wystarczy po-
dać swój numer pesel i  telefonu komór-
kowego. Podczas rejestracji umawiamy 
termin wizyty na szczepienie. Na podany 
numer telefonu otrzymamy SMS z  po-
twierdzeniem naszego terminu. Informa-
cje podawane są w języku polskim, angiel-
skim, ukraińskim oraz rosyjskim.

E-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl: 
System zaproponuje nam 5 możliwych 
terminów szczepień. Po wybraniu do-
godnego miejsca i  czasu naszej wizyty, 

otrzymamy SMS z  potwierdzeniem reje-
stracji. System nam przypomni o wizycie 
dzień przed wizytą.

Kontakt z  wybranym punktem szczepień: 
Możemy bezpośrednio skontaktować się 
z  dogodnym dla nas punktem szczepień 
w naszej okolicy.

Puszczykowo i  Mosina zorganizują trans-
port dla osób niepełnosprawnych oraz 
mających trudności w dostępie do punktu 
szczepień. By skorzystać z pomocy w Pusz-
czykowie, od 15 stycznia będzie można 
zadzwonić na infolinię tel. 61 898 37 10, 
która będzie czynna pon. do pt. w  godz. 
8:00 – 15:00. W Mosinie chęć skorzystania 
z transportu można zgłosić na infolinię tel. 
608 406 013.

Więcej o szczepieniach w audycji z człon-
kinią zarządu Polskiego Towarzystwa Wak-
cynologii - dr n. med. Iloną Małecką i  lek. 
pediatrą - Joanną Sawicką - Metkowską. 
Audycja do odsłuchania na naszym porta-
lu, pod adresem:
www.gazeta-mosina.pl/audycja-radiowa.

(red)

Makabryczne znalezisko fot. mieszkaniec Mosiny

Makabryczne znalezisko. 
Kiełbasa z drutami na osiedlu Madera w Mosinie

Uważajcie na swoje czworonogi! – Mamy “miłośnika zwie-
rząt”, który chce uciszyć mojego psa! Na kiju od szczotki 
z drutem umocowane wędliny (…) – pisze zbulwersowany 
mieszkaniec Mosiny.

Makabrycznego odkrycia dokonał podczas odśnieżania 
swojej posesji mieszkaniec mosińskiej Madery. Mężczyzna 
poinformował o tym na Facebooku.

Jak się okazuje może to być również jeden z  bestialskich 
sposobów na włamanie do naszego mieszkania.

Jak twierdzą weterynarze kawałek drutu, jeśli przebije się do 
żołądka czy wątroby zwierzęcia doprowadzi do zgonu w strasz-
nych męczarniach. Jeśli sprawa zostałaby zakwalifikowana jako 
znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, 
złapanemu przestępcy grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Jedna z mieszkanek poinformowała również o tym, że jakiś 
czas temu wzdłuż Kanału Mosińskiego przy ulicy Rzecznej 
były porozrzucane parówki z nabitymi gwoździami.

Zachowajcie czujność i uważajcie na swoje czworonogi.

(jb)
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14 stycznia nad ranem spłonęły kwiaciarnie przy mosińskiej nekro-
polii. Gdy na miejsce przyjechali strażacy, zastali same zgliszcza.

Jak mówią nam strażacy z mosińskiej OSP, pożar został późno 
zauważony. Przez to, gdy przyjechali na miejsce, pozostało tylko 
dogasić zgliszcza kwiaciarni.

– W środku było dużo materiałów palnych, ogień bardzo szybko 
strawił obiekty – mówi nam Michał Kołodziejczak, komendant 

OSP Mosina. Po informacji o pożarze, szybko pojawiły się podej-
rzenia o podpalenie kwiaciarni. Strażacy jednak wskazują, że przy-
czyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia przez 
zwarcie instalacji lub pozostawiony włączony promiennik gazowy.

– Trudno ustalić jednoznaczną przyczynę, bo z obiektów mało co 
zostało – mówi komendant OSP. – W środku były trzy butle gazo-
we, które się rozszczelniły – dodaje Michał Kołodziejczak. Straża-
cy mówią, że podpalenie jest mało prawdopodobne. (red)

Spłonęły kwiaciarnie przy cmentarzu

Zmiany w wypłatach 500 plus. Co trzeba wiedzieć?
dotychczas raz złożony wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus był odnawiany automatycznie 
– od tego roku to się zmieni. Wiąże się z tym również zmiana terminów składania wniosków. Co 
trzeba mieć na uwadze, żeby nie stracić świadczenia?

Zmiany wchodzą w życie od lutego. Oso-
by, które otrzymały 500 plus w 2019 roku, 
w  2020 roku nie musiały już składać no-
wych wniosków, gdyż okres wypłacania 
tego świadczenia wydłużył się automa-
tycznie do 31 maja 2021 roku. Żeby świad-
czenie było kontynuowane po upływie 
tego terminu, konieczne jest złożenie no-
wego wniosku.

Składanie wniosków
Opiekunowie mogą złożyć wniosek o 500 
plus drogą zarówno elektroniczną, jak 
i tradycyjną. Wnioski elektronicznie będzie 
można złożyć od 1 lutego 2021 przez plat-
formę ePUAP, bankowość elektroniczną 
albo portal empatia.mpips.gov.pl. 

Od 1 marca 2021 możliwe także będzie 
złożenie wniosku w  formie papierowej 
osobiście w urzędzie lub pocztą.

okres świadczenia
Okres świadczeniowy programu 500 plus 
od 2021 roku będzie trwał od 1 czerwca 
2021 roku do 31 maja 2022 roku. O tym, 
kiedy nastąpi wypłata świadczenia, decy-
duje termin złożenia wniosku. Jeżeli wnio-
sek zostanie złożony od 1 lutego 2020 do 
31 maja 2021, zostanie on rozpatrzony nie 
później niż w ciągu miesiąca od złożenia.

Dotychczas rodzice mogli liczyć na wy-
równanie wypłacanej przez państwo kwo-
ty do dnia złożenia wniosku. Teraz pienią-
dze z 500 plus naliczane będą od miesiąca 
złożenia wniosku.

Terminy wypłat
Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 
kwietnia 2021 r., wypłata świadczenia na-
stąpi do 30 czerwca 2021 r. Odpowiednio, 
jeżeli złoży się wniosek w okresie:

od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata 
świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wy-
płata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 
2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata 
świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wy-
płata świadczenia nastąpi do 31 paździer-
nika 2021 r.

(red)
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Mieszkańcy mogli zgłaszać i głosować na inicjatywy obywatelskie 
w dwóch kategoriach: projekt miejski i projekt zielony. Projekty 
miejskie to działania, które mają podnieść jakość życia mieszkań-
ców miasta. Wśród przykładowych inicjatyw znajdziemy remon-
ty dróg i chodników, budowę ścieżek rowerowych czy działania 
edukacyjne i kulturalne. Projekty zielone to natomiast działania, 
których głównym celem jest powstawanie eko-inwestycji czy te-
renów zielonych.

W tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim odda-
no 1162 głosy.

W kategorii “projekt miejski” zwycięską inicjatywą okazało się za-
gospodarowanie terenów przy ul. Libelta w Puszczykowie. W są-
siedztwie Szkoły Podstawowej nr 2  i istniejącego już kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego, ma powstać sala w zieleni i ścianka te-
nisowa. Jak czytamy na stronie puszczykowskiego budżetu oby-
watelskiego, przeprowadzenie wokół kortów tenisowych i boisk 
nowych inwestycji, ma w  przyszłości służyć mieszkańcom jako 
strefa relaksu i  spotkań towarzyskich, w której będą mogły być 
prowadzone warsztaty czy szkolenia. Pomysłodawcami projektu 
byli przedstawiciele SP nr 2 w Puszczykowie.

Projekt “sport-integracja-edukacja – wielofunkcyjny teren przy 
ul. Libelta”, uzyskał 511 głosów od mieszkańców. Inicjatywa wy-
przedziła takie pomysły jak skate park czy naturalny plac zabaw 
z infrastrukturą.

Pomysłem, który uzyskał największą ilość głosów w kategorii “pro-
jekt zielony” została inicjatywa mieszkańców “Skończmy ze smo-
giem w  Puszczykowie”. Pomysłodawcy projektu chcą wyelimino-
wać w mieście spalanie odpadów i paliw o niskiej jakości. Działania 
w ramach zwycięskiego pomysłu mają poprawić zdrowie i jakość 
życia mieszkańców Puszczykowa. Maksymalna pula środków, jaka 
będzie do wykorzystania w ramach zwycięskiej inicjatywy z kate-
gorii “projekt zielony” to 70 tysięcy złotych. (wp)

Sanepid przekazał dane odnośnie za-
chorowań i  zgonów na choroby zakaźne 
w 2020 roku na terenie Poznania i powiatu 
poznańskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w  Poznaniu informuje o  zachorowa-
niach na wybrane choroby zakaźne zareje-
strowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 
roku na terenie miasta i powiatu poznań-
skiego.

Choroby zakaźne w 2020

Covid-19 – 43 826 osób,
grypa i  zachorowania grypopodobne – 
138 638 (173 115), w tym u 265 (549) pa-
cjentów rozpoznano w badaniach labora-
toryjnych najczęściej wirus grypy typu A,
wirusowe zapalenie wątroby typu A – 3 (17),
odra – 1 i 2 podejrzenia (25),
ospa – 1 564 (5 105),

szkarlatyna – 353 (680),
różyczka – 2 (16),
krztusiec – 23 (63),
borelioza – 117 (239),
meningokoki – 7 (13),
malaria – 0 (3),
lamblioza – 7 (11),
listerioza – 0 (6)
gruźlica – 61 (64)
HIV – 53 (102), na AIDS zachorowało – 1 (9),
kiła – 109 (155),
rzeżączka – 36 (31),
przypadki styczności i narażenia na wście-
kliznę – 78 (132) osób.
Zgłoszono zgony (dane wstępne):
z powodu Covid-19 – 752,
innych m.in.: grypy 3, posocznicy 2, gruźli-
cy 8, Parkinsona 1, zapalenia płuc 2, choro-
by Creutzfeldta-Jacoba 2.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu 
zatrucia środkiem zastępczym lub sub-
stancją psychoaktywną – 62 (91).

W nawiasach dane za poprzedni rok.

Informację przekazała Cyryla Staszewska, 
Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu.

Puszczykowski budżet obywatelski: 
Wśród zwycięzców projekt antysmogowy

Już po raz piąty mieszkańcy Puszczykowa mogli głosować w ramach budżetu obywatelskiego. do roz-
dysponowania pomiędzy inicjatywy było 250 tysięcy złotych. 19 stycznia poznaliśmy projekty, które 
zostaną sfinansowane.

Choroby zakaźne na terenie Poznania
i powiatu poznańskiego w 2020 roku
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Wizualizacja mosińskiej pływalni

Koniec roku 2020 miał być dla inwestycji 
przełomowy. – Basen będzie miał 6 to-
rów o długości 25 metrów. Będzie basen 
do nauki pływania o  wymiarach mniej-
szych i będą sale dodatkowe – opowiadał 
w swoim internetowym vlogu burmistrz.

Budowa pływalni miała być sfinansowa-
na ze środków rządowych, a  konkretnie 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie w wy-
sokości 22,5 miliona złotych, co stano-
wiłoby 90% całości kosztów inwestycji. 
W  grudniu okazało się, że z  Funduszu 
finansowego ze środków na przeciwdzia-
łanie pandemii Covid-19, Mosina na ba-
sen nie dostanie ani złotówki.

Burmistrz jednak zapowiedział, że się „nie 
podda” i gmina złoży wniosek o pożycz-
kę w ramach programu Jessica 2 (więcej 
w  poprzednim, styczniowym numerze 
GMP). Rozstrzygnięcia próby zdobycia 
funduszy na budowę basenu nową drogą 
póki co nie znamy.

Ile to wszystko kosztuje?

Za nieistniejącą pływalnię jednak płacą 
mieszkańcy Gminy Mosina. Ile dokład-
nie? O  to zapytaliśmy Włodzimierza 
Koralewskiego – prezesa spółki “Park 
Strzelnica”. Utworzenie spółki, której za-
daniem jest budowa, a później zarządza-
nie basenem, kosztowało mieszkańców 
30 043,36 zł. Gmina zapłaciła jeszcze 617 

zł, by zarejestrować spółkę w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

Wycinka drzew na działce, na której ma 
powstać pływalnia kosztowała gminę 
23 452,85 zł. Samorząd wyłożył także 
6 150,00 zł na konsultacje dotyczące 
przygotowania dokumentacji do prze-
targu na projekt basenu.

Projekt pływalni kosztował podatników 
prawie ćwierć miliona złotych, dokład-
nie 246 000 zł. Do tych kosztów należy 
także doliczyć kwotę 300 tysięcy złotych 
podatku, który zapłaciła gmina od 4-mi-
lionowego aportu wniesionego do spółki 
„Park Strzelnica”.

Wynagrodzenie prezesa spółki „Park 
Strzelnica” wynosi 12 330,58 zł brutto mie-
sięcznie (8 740,45 zł netto). Od 1 czerwca 
2020 r., kiedy prezesem został Włodzi-
mierz Koralewski, gmina wydała na jego 
wynagrodzenie 98 644,64 zł (do 11 stycz-
nia 2021 r.). Łączne wynagrodzenie dla 
członków rady nadzorczej spółki, w  któ-
rej zasiadają 3 osoby, miesięcznie wynosi 
4 183,58 zł brutto (netto 3 162,39 zł). Od 
początku funkcjonowania rady nadzorczej 
jej utrzymanie kosztowało mosińskich po-
datników 54 386,54 zł.

Łącznie nieistniejąca mosińska pływalnia 
kosztowała mieszkańców już 759 294,39 
złotych (do 11 stycznia 2021 r.). Jak zapew-
niają urzędnicy, spółka nadal będzie działać.

To nie wszystko 

Na jednym z  posiedzeń gminnej komisji 
w  listopadzie, prezes opowiadał, że pod-
czas jego kadencji spółce udało się także 
zawrzeć umowy na obsługę prawną, in-
formatyczną i  rachunkową, wykupić do-
menę internetową (strona spółki nadal nie 
istnieje) czy wyremontować i  wyposażyć 
biuro w  budynku OSiR, gdzie zarejestro-
wano siedzibę spółki. Ile kosztowały te 
działania? Próbowaliśmy się dowiedzieć 
u źródła – zapytaliśmy prezesa Włodzimie-
rza Koralewskiego.

5 stycznia poprosiliśmy o  informacje 
o  kosztach, jakie ponosi spółka w  związ-
ku z  obsługą rachunkową, prawną oraz 
informatyczną – zapytaliśmy o  nazwy 
podmiotów, z których usług korzysta „Park 
Strzelnica”. Poprosiliśmy także o  informa-
cje, jaki jest koszt wykupienia przez spółkę 
domeny internetowej, wyremontowania 
pomieszczenia, w  którym dziś się mieści 
siedziba spółki oraz zakupu wyposażenia 
do tego lokalu.

Nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi na 
te pytania. Prezes spółki zasłania się nie-
wykazaniem przez redakcję istotnego 
znaczenia tych informacji dla interesu pu-
blicznego. Zdaniem Włodzimierza Kora-
lewskiego, tym mają się charakteryzować 
udostępniane informacje przetworzone, 
jakimi mają być dane, o które zapytaliśmy. 

Wiemy, ile mieszkańcy zapłacili już za pływalnię
Zamiast w nim pływać, mieszkańcy Mosiny z basenu raczej się śmieją. Nieistniejąca wciąż pływalnia 
jednak nas kosztuje. dowiedzieliśmy się, ile dokładnie.
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Z eskortą policji do porodu
Był piątek, 18 grudnia, godz. 17.30. 
Do Komisariatu Policji w  Kórniku 
podjechał samochód z którego wy-
biegała kobieta informując, że w au-
cie jest jej szwagierka, u  której roz-
począł się poród.

Kobiety, wraz z  mężem rodzącej 
próbowały dostać się do szpitala na 
Polną w  Poznaniu. Przejechali już 
ponad 20 km i  mieli wrażenie, że 
mogą nie zdążyć na czas. Okazało 
się, że maluch postanowił wyjść na 
świat przed planowanym terminem 
porodu, a wszystkie karetki w miej-
scowości z której wyruszyli, były za-
jęte. Słysząc to, policjant z  Ogniwa 
Kryminalnego natychmiast wsiadł 
w  radiowóz i  przy użyciu sygnałów 
świetlnych i  dźwiękowych podjął 
szybki i  bezpieczny pilotaż rodziny 
do szpitala, gdzie kobiecie została 
udzielona pomoc medyczna. Jak się 
dowiedzieliśmy, po 20 min na świat 

przyszedł Sebastian. Jeszcze tego 
samego wieczoru, świeżo upieczo-
ny tata przyjechał do komisariatu, 
żeby osobiście podziękować poli-
cjantowi. Mamy nadzieje, że jak syn 
dorośnie, rodzice opowiedzą mu tę 
historię.

źródło: KMP

Prezes powołuje się w piśmie do redakcji 
na zapisy Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej i wyrok Sądu Administracyjne-
go w Olsztynie z 2011 roku. Według orzecz-
nictwa, by posiąść wskazane informacje 
o kosztach działalności spółki, powinniśmy 
wskazać, jak zamierzamy wykorzystać uzy-
skane dane dla poprawy funkcjonowania 
organów administracji publicznej i lepszej 
ochrony interesu publicznego.

Na końcu pisma do Gazety Mosińsko-Pusz-
czykowskiej, prezes spółki „Park Strzelnica” 
prosi naszego reportera o  dowód, że jest 
on dziennikarzem, „albowiem pobieżne 
traktowanie tak istotnej okoliczności nie 
może być dłużej akceptowane i  powiela-
ne”. Zdaniem prezesa spółki, jest to jedna 
z niezbędnych informacji dla rozpatrzenia 
naszego wniosku o  dostęp do informacji 
publicznej.

Dziś ponownie wysłaliśmy do prezesa 
„Parku Strzelnica” prośbę o udostępnienie 
nam, a tym samym czytelnikom, kosztów 
funkcjonowania spółki. Zapytanie zosta-
ło uzupełnione o  legitymację prasową 
dziennikarza oraz okres, z którego prosimy 
o dane. Chcąc naszych czytelników na bie-
żąco informować o sprawach związanych 
z basenem, poniżej publikujemy treść wia-
domości wysłanej przez nas do prezesa 
spółki „Park Strzelnica”.

Dzień dobry,

w  załączniku wysyłam skan legitymacji 
prasowej, która świadczy o  moim statusie 
dziennikarza Gazety Mosińsko – Puszczy-
kowskiej. W piśmie z 18 stycznia, Pan prezes 
prosi o  sprecyzowanie zakresu dat, z  które-
go chciałbym pozyskać informacje; proszę 
o  informacje obejmujące okres od dnia po-
wołania spółki “Park Strzelnica” tj. 6 grudnia 
2019 roku, do dnia 22 stycznia 2021 roku. 
W nawiązaniu do powołania się przez Pana 
prezesa na orzecznictwo Sądu w  Olsztynie 
i Ustawy o prawie do dostępu do informacji 
publicznej, w mojej ocenie mieszkańcy Gmi-
ny Mosina mają prawo wiedzieć, na co prze-
znaczane są ich podatki. Podatnicy ciężko 

pracują m.in. na Pańskie wynagrodzenie, jak 
i pokrycie kosztów usług, z których korzysta 
spółka “Park Strzelnica”. Mieszkańcy, dzięki 
świadomości, jak duże środki są przezna-
czane na działalność spółki, która jest odpo-
wiedzialna za budowę basenu, mają pełen 
obraz funkcjonowania spółki i  zaawanso-
wania prac nad budową pływalni. Podczas 
naszych rozmów telefonicznych Pan prezes 
wielokrotnie zaznaczał, że “nie ma nic do 
ukrycia”, głęboko wierzę, że jest to prawdą, 
dlatego zwróciłem się o  informacje istotne 
z  punktu widzenia mieszkańców, których, 
jak Pan prezes na pewno wie, sprawa budo-
wy pływalni bardzo interesuje.

(Red.)

Tragiczny wypadek. 
Pieszy potrącony przez 

pociąg PKP Intercity

Mężczyzna wpadł pod pociąg PKP Intercity relacji Koło-
brzeg – Kraków tuż na wyjeździe z Czempinia. Jak po-
informowali strażacy z OSP Czempiń poniósł on śmierć 
na miejscu. Wypadek miał miejsce 11 stycznia 2021 roku 
około godz. 17:00.

Wypadek PKP Intercity na trasie Iłówiec – Czempiń fot. OSP Czempiń

Działka, na której planowana jest budowa pływalni
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Pasją Erazma Walkowiaka są podróże. Najlepiej wspomina wy-
cieczkę do Jerozolimy i  marzy, by jeszcze tam kiedyś wrócić. 
Drugą wielką pasją pana Erazma jest właśnie bycie sołtysem. 
Właśnie o  piastowaniu tej funkcji przez pół wieku porozma-
wialiśmy z sołtysem – rekordzistą.

Pamięta Pan dzień, kiedy został Pan sołtysem?

Erazm Walkowiak: Tak, to był listopad 1970 roku. Dotychczaso-
wy sołtys opuścił sołectwo i poprosił mnie, żebym go zastąpił. 
Pojechaliśmy do Rady Gromadzkiej w Pecnej [odpowiednik dzi-
siejszej gminy przed 1973 r. – red.] załatwiliśmy wszystkie for-
malności i  tak zostałem sołtysem. Na początku w zastępstwie, 
później w styczniu 1971 roku już mnie wybrali mieszkańcy.

dlaczego dotychczasowy sołtys akurat Pana wybrał na 
swojego następcę?

EW: Trudno powiedzieć, to było dla mnie duże zaskoczenie. 
Przyjechał do mnie o  9 rano motorem i  mówi „jedziemy do 
Rady Gromadzkiej”, więc pytam się „po co, o  co chodzi?”, on 
tylko „ wszystkiego się dowiesz” (śmiech). Tam załatwiliśmy 
wszystkie formalności i zacząłem pełnić obowiązki sołtysa.

Już pierwszego dnia miał Pan jakieś obowiązki?

EW: Tak, tego samego dnia było zebranie z przedstawicielami 
śremskiej spółdzielni mleczarskiej. Przyszło nas około 12-13 
rolników. To był wieczór, okolice godziny 18. Poszedłem tam 
z  kolegą, 3 lata starszym ode mnie. Usiedliśmy i  czekaliśmy, 
co się będzie działo. Każdy siedzi, rozgląda się no i zdziwienie, 
bo sołtysa nie ma (śmiech). W końcu po kilku minutach przed-
stawiciel spółdzielni pyta się, kto jest sołtysem. Zgłosiłem, że 
jestem od dzisiaj. Pamiętam, że na twarzach wszystkich ryso-
wało się ogromne zaskoczenie (śmiech). Po chwili kazali mi od-
czytać program spotkania i tyle, tak się zaczęło wszystko.

Czym się różni bycie sołtysem teraz od pełnienia tej funkcji 
50 lat temu?

EW: Kiedyś było spokojniej. Sołtys, co prawda, wypisywał np. 
świadectwa pochodzenia zwierząt hodowlanych, pobierał po-
datki, roznosił nakazy płatnicze. Ogólnie było dużo spokojniej 
na takich wsiach jak Drużyna i Nowinki niż dzisiaj. Teraz moja 
rola polega przede wszystkim na kontakcie z  mieszkańcami 
i przekazywaniu ich problemów do urzędników gminnych. To 
powoduje, że obowiązków jest czasami więcej niż kiedyś.

Ale chyba jakieś trudności się pojawiały w przeszłości?

EW: Oczywiście! Chociażby ze stróżowaniem: mieszkańcy na 
zmianę w  nocy pilnowali swoich domostw. W  pewnym mo-
mencie ludzie się zbuntowali, bo mieli stróżować od 22 do 6 
rano, a na 7:00 musieli jechać do pracy, no to kiedy się wtedy 
wyspać? W  końcu ktoś powiedział „jak chcesz, to sobie sam 
stróżuj” – trąbkę powiesili na drzwiach i się skończyło (śmiech)

Jak zmieniło się sołectwo przez tyle lat? Pół wieku to szmat 
czasu.

EW: Sołectwo bardzo się powiększyło. Jak zaczynałem, to było 
nas około 200 osób, dzisiaj cztery razy więcej. Kiedyś wsie na 
pewno były bardziej zintegrowane – wszyscy się znali, ja też 

znałem mieszkańców lepiej. Teraz, gdy liczba mieszkańców 
mocno wzrosła, ta integracja jest na pewno trochę mniejsza. 
Dawniej też pobierałem podatki: to też powodowało że do 
każdego od czasu do czasu musiałem pójść, teraz już tak nie 
jest. Dzisiaj miejscowości takie jak Drużyna, Nowinki czy Kro-
sno, tracą ten wiejski charakter, teraz to bardziej miasteczka 
niż wsie.

Co trzeba mieć w sobie, żeby przez tyle lat być sołtysem?

EW: Powiem krótko: trzeba być otwartym na innych i kontak-
towym. Ja jestem dla mieszkańców 24 godziny na dobę. Jeśli 
ktoś się zamyka w czterech ścianach i nie ma kontaktu z miesz-
kańcami, to skąd ma wiedzieć jakie są ich potrzeby?

Zapadły Panu w  pamięć jakieś szczególne wydarzenia 
z tych lat?

EW: Na pewno było kilka takich przełomowych momentów: 
budowa kanalizacji, wodociągów albo jak założyli u mnie tele-
fon. Zdarzyło mi się dopłacać za rozmowy, bo niektórzy przy-
chodzili porozmawiać ze znajomymi, potem już musiałem pil-
nować czasu! Jak ktoś się uwiesił na słuchawce, to było ciężko 
czasami go odciągnąć (śmiech). Ale ten telefon pozwolił kilka 
razy komuś uratować życie nawet, kiedy trzeba było szybko 
wezwać pomoc. Zajmowałem się też wydawaniem kartek na 
różne produkty: czasami dochodziło do zabawnych sytuacji, 
wiadomo, wszyscy się wymieniali między sobą np. kartka na 
papierosy na kartki żywieniowe. To też miało swój urok.

Czym jest dla Pana bycie sołtysem? To bardziej zawód czy 
pasja?

EW: Zawsze było dla mnie ważne, żeby być blisko ludzi, po pro-
stu lubię mieć kontakt z innymi. Poza tym, to też pewne uroz-
maicenie dla mnie: codziennie może zdarzyć się coś innego. 
Dla mnie bycie sołtysem jest czymś naturalnym. Dziś nawet już 
nie odczuwam, że pełnię tę funkcję, tak mi to weszło w nawyk.

Jakie cele sobie Pan stawia jako opiekun tej społeczności?

EW: Przede wszystkim chciałbym, żeby udało się oświetlić uli-
ce, przy których nie ma latarni. Przydałoby się na pewno też 
utwardzić te drogi albo chociaż chodniki wybudować.

Potrafi pan wskazać swój największy sukces jako sołtysa?

EW: Nigdy nie patrzyłem na bycie sołtysem w takich katego-
riach. Dla mnie sukcesem jest wszystko co się uda zrobić dla 
ludzi. Jeśli mieszkańcy są zadowoleni po prostu z tego jak im 
się żyje w  sołectwie, to jest wtedy mój sukces. To by jednak 
nie było możliwe bez wsparcia najbliższych: żony i  córki, ale 
także mieszkańców sołectwa, kolejnych burmistrzów, radnych, 
członków rad sołeckich czy dyrekcji szkół w Krośnie i w Pecnej.

 Rozmawiał Wojciech Pierzchalski

Sołtys-rekordzista!
Erazm Walkowiak sołtysem drużyny i Nowinek został w 1970 roku. Jest jednym z najdłużej piastują-
cych tę funkcję w Polsce. Jak mówi, pomoc mieszkańcom jest dla niego naturalna.
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RM INVEST HOME Sp. z o.o. s.k.
ul. Jana Pawła II 18
62-030 Luboń

739-000-092

600-777-709

rm@rmhome.pl

http://rmhome.pl

Os. Nad Potokiem
Nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej

Krosinko k. Mosiny
Cena 339 000 zł brutto

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

Tylko wysokiej jakości !
•  orzech I 
•  orzech II
•  ekogroszek

ZAPRASZAMY NA NASZ SKŁAD KAMIENI I OPAŁU

w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej 99 a

tel. 795-44-86-33, www.kamienie-mosina.pl, biuro@kamienie-mosina.pl

W ofercie również:
• pellet
• drewno
• brykiet drzewny
• rozpałki

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL
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OFERUJEMY
DOWÓZ

DO MIEJSCA 
PRACY

ZATRUDNIMY

OPERATORA
KOPARKI

OPERATORA
KOPARKO

 ŁADOWARKI 
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• 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

(J
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GEODETA
602 683 177

MOSINA
LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

Salon optyczny ul. Poznańska 29
Łęczyca (obok sklepu Lidl)

20 % RABATU
NA OKULARY

DRUGA PARA
GRATIS 

Tel. 662 36 20 20 - umów się na wizytę

badanie wzroku gratis

+

P2
16

P1
58

f a c h o w o   r z e t e l n i e  z a w s z e  n a  c z a s
Katarzyna Malinowska 

emka@rozwiazaniadlabiznesu.pl rozwiazaniadlabiznesu.pl

Księgowa obsługa 

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

P1
95
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Radni przyjęli budżet dla Mosiny. 
Ponad sto poprawek nowego klubu

Uchwalony budżet przewiduje wydatki w  wysokości 196 101 
786,46 zł. Najwięcej z tych środków pochłania oświata – prawie 70 
milionów oraz wypłata świadczeń wychowawczych i społecznych 
– prawie 50 milionów złotych. Na gospodarkę komunalną i ochro-
nę środowiska przeznaczone zostanie około 16 milionów zł. Wy-
datki uzupełnia także ponad 10 mln złotych na wynagrodzenia dla 
pracowników Urzędu Miejskiego.

Dochody w tym roku mają wynieść 193 101 786,46 zł. Największą 
ich część stanowią wpływy z podatków – niespełna 80 milionów 
złotych, prawie 1/4 tej sumy stanowi podatek od nieruchomości. 
Dochody uzupełniają środki rządowe na wypłatę świadczeń wy-
chowawczych i społecznych, które wypłaci samorząd.

3-milionowy deficyt w budżecie ma pokryć emisja obligacji.

Do propozycji budżetu ponad 100 poprawek złożył klub radnych 
„Odnowa”. W  większości dotyczyły zmniejszenia kosztów bieżą-
cych jak wydatki na utrzymanie administracji. Radni wśród tych 
środków znaleźli 1,5 miliona złotych, które mają zostać przezna-
czone na inwestycje.

– Przeniesienie tych środków uważam za bardzo duży sukces. 
Oczywiście, zmniejszenie kosztów bieżących to utrudnienie dla 
burmistrza, ale wierzymy, że przesunięcie tych pieniędzy na inwe-
stycje dla mieszkańców to dobry kierunek – mówi przewodniczący 
klubu „Odnowa” Roman Kolankiewicz.

– Traktuję to jako sukces całej rady. Chcieliśmy dać sygnał, że moż-
na znaleźć oszczędności – tłumaczy Kolankiewicz.

Wśród zadań, które mają zostać sfinansowane z  przesuniętych 
środków, mają się znaleźć m.in. inwestycje drogowe, budowa 
chodników czy oświetlenia. Dodatkowe 200 tysięcy trafi do mo-
sińskiej jednostki OSP na wóz ciężki – burmistrz proponował 100 
tysięcy na lekki pojazd. Radni przeznaczyli także dodatkowe środki 
na koncepcję ścieżki rowerowej pomiędzy Nowinkami a Pecną czy 
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Kanału Mosińskiego z Parku Budzyń 
do ul. Lipowej, wraz z kładką w ciągu ul. Harcerskiej.

Klub „Odnowa” zawnioskował także o ujęcie w budżecie zadania, 
które ma poprawić bezpieczeństwo na drogach w gminie – Chcie-
libyśmy, żeby zostały wskazane niebezpieczne przejścia dla pie-
szych, w których należałoby poprawić bezpieczeństwo mieszkań-
ców, poprzez budowę nowych chodników i  ścieżek rowerowych 
– mówi Roman Kolankiewicz. Radni przeznaczyli także większe 
środki na budowę skate parku czy rewitalizację części Placu 20 
Października.

Duża część dyskusji została poświęcona opracowaniu projektu 
ronda na zbiegu Szosy Poznańskiej i ul. Mocka. Burmistrz chciał na 
ten cel przeznaczyć 100 tysięcy złotych. Propozycja została mocno 
skrytykowana przez radnych, którzy obcięli te środki o połowę. – 
Dzięki tej inwestycji zdecydowanie szybciej moglibyśmy upłynnić 
ruch na wjeździe do Mosiny – napisał w internecie burmistrz Mie-
loch.

– Rada na wniosek Klubu Radnych OdNowa niewielką większością 
głosów zdecydowała inaczej i obcięła środki o połowę, co stawia 
pod znakiem zapytania tą inwestycję – dodaje.

–  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przystępuje do plano-
wania rozbudowy drogi 431 biegnącej przez Mosinę. Jaki jest w ta-
kiej sytuacji sens wydawania tych pieniędzy na projekt, który i tak 
wykona WZDW? – pytał Andrzej Raźny. Więcej o  pomyśle ronda 
TUTAJ.

Kontrowersje wzbudziły także pomysły radnych Waldemara Wa-
ligórskiego i  Ryszarda Rybickiego, którzy chcieli przenieść środki 
przeznaczone dla szkoły w Krosinku na budowę oświetlenia w są-
siedztwie cmentarzy w  Czapurach i  Krośnie. Po krytyce, dwójka 
radnych wycofała się ze swoich wniosków.

Radni przyjęli budżet na 2021 r. jednogłośnie.

(WP)

21 stycznia odbyła się sesja budżetowa mosińskiej rady miejskiej. Radni klubu „odnowa” złożyli 
ponad 100 poprawek do propozycji burmistrza. Sesja zakończyła się jednogłośnym przyjęciem 
budżetu na 2021 rok.

Zmiany weszły w życie 25 stycznia. Potrwa-
ją do momentu ukończenia budowy węzła 
przesiadkowego przy dworcu w Mosinie.

Ze strefy płatnego parkowania czasowo 
zostanie wyłączona ul. Dworcowa. Ma to 
związek z budową węzła przesiadkowe-
go przy pobliskiej stacji. Na czas realizacji 
inwestycji, podróżujący nie będą mogli 
korzystać z parkingu bezpośrednio położo-
nego przy dworcu. Stąd decyzja władz, aby 
mieszkańcy mogli za darmo zaparkować na 
ul. Dworcowej.

Wyłączenie ulicy ze strefy będzie trwało do 
momentu ukończenia budowy węzła. Na 
terenie przeznaczonym na inwestycję prze-
prowadzono wycinkę drzew. Wykonawca, 
który ma wykonać węzeł przesiadkowy, 
złożył już wniosek o pozwolenie na budo-
wę w Starostwie Powiatowym.

W strefie płatnego parkowania w Mosi-
nie pozostaje nadal obszar ograniczony 
ulicami: Poznańską, Plac 20 Października, 
Kościelną, Kościuszki, Tylną, Garbarską, Sło-
wackiego, Farbiarską oraz parkingiem przy 
rondzie Budzyń.

Zmniejszona strefa płatnego parkowania w Mosinie. 
Gdzie zaparkujemy za darmo?
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Pokój z widokiem na cmentarz
15 grudnia do publicznego wglądu wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Krosinko i Krosno. Wokół pobliskiego cmentarza ma powstać osiedle domów 
jednorodzinnych.

Chodzi o obszar o powierzchni prawie czterech hektarów w rejo-
nie ulic Lipowej i Piaskowej w Krośnie i Krosinku. Dla terenu na po-
łudnie od tych dwóch ulic planiści sporządzili projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zakłada on, że powsta-
nie tam osiedle domów jednorodzinnych, część przestrzeni będzie 
przeznaczona na usługi. W najbliższym sąsiedztwie planowanych 
domów jest cmentarz. Działki mają być zabudowane już kilkadzie-
siąt metrów od granic nekropolii.

–  Trochę nam się tu gęsto zrobi – oceniają mieszkańcy spacerują-
cy z psami na terenach, gdzie zaplanowano osiedle. – Ja bym na 
pewno nie zamieszkała w domu z widokiem na cmentarz – dodaje 
mieszkanka.

Na terenie od ul. Żwirowej do ul. Orzechowej ma zostać wydzie-
lonych około 200 działek przeznaczonych pod zabudowę jedno-
rodzinną (szacunkowa liczba działek wynika z  liczenia ich na ry-
sunku dołączonego do uchwały. W uzasadnieniu do planu nie ma 
podanej liczby nowych działek ani tego, ilu mieszkańców miałoby 
się wprowadzić do Krosna i Krosinka). Na części z działek, domom 
będą mogły towarzyszyć usługi. Działki nie mają być mniejsze niż 
1000 metrów kwadratowych.

–  Generalnie, uważam, że Krosno ma już dość – mówi nam radny 
Marcin Ługawiak. – Burmistrz twierdzi, że gmina powinna starać 
się o zwiększenie dochodów poprzez napływ nowych mieszkań-
ców. To jednak nie może odbywać się w tak szybkim tempie. De-
weloperzy, jeśli im się stworzy warunki w planach miejscowych, za-
czną szybko działać, nie bacząc na to, że gmina nie będzie w stanie 
w tak szybkim tempie jak oni budują, zaspokoić usługi publiczne. 
A można się spodziewać, że na tym terenie zaczną działać dewelo-
perzy, podobnie jak dzieje się to obecnie w rejonie ulic Orzeszko-
wej, Makuszyńskiego – tłumaczy radny.

– Rozwój demograficzny nie może być tak skumulowany w jednym 
miejscu. Krosno i ta część Krosinka, są już bardzo obciążone zabu-
dową. Mieszkańcy tych rejonów są dokoła zabudowywani nowymi 
domami i blokami. Rozwój budownictwa mieszkaniowego odby-
wa się więc kosztem jakości życia tych mieszkańców. Wystarczy 
posłuchać, co sądzą o nowych inwestycjach mieszkaniowych. Gdy 
się wprowadzali do Krosna, byli przekonywani, że wprowadzają się 
na łono natury. Tak prezentowała ten teren gmina w swoich ma-
teriałach promocyjnych. Dzisiaj te osiedla nie mają nic wspólnego 
z naturą, są gęsto zabudowane. To nieuczciwe wobec tych ludzi – 
dodaje Marcin Ługawiak. (wp)

Nocny pożar w Mosinie, spaliły się dwie kwiaciarnie   fot. Zb. OSP Mosina

Część obszaru, na którym ma powstać osiedle. Po prawej stronie budynek kaplicy cmentarnej

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których do-
szło od 21 grudnia ubiegłego roku do 20 stycznia br. Dziękujemy 
OSP Mosina za ich udostępnienie.

30 grudnia – lądowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (Mo-
sina, ul. Poznańska)
2 stycznia – pożar śmieci (Mosina, ul. Farbiarska)
4 stycznia – monitoring ppoż. (Ludwikowo Szpital)
7 stycznia – pożar pustostanu (Mosina, ul. Sowiniecka)
11 stycznia – monitoring ppoż. (Rogalin, Muzeum Pałac)
14 stycznia  – pożar kwiaciarni (Mosina, ul. Spokojna)

 Oprac. Paulina Korytowska

Kronika oSP Mosina
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W  Krośnie mieszka około 3 tysięcy osób. 
Miejscowość ma status wsi, choć wiejski 
klimat odszedł tu dawno w  zapomnienie 
– przez lata rozwinęła się tu zabudowa za-
równo jednorodzinna, jak i bloki. Dookoła 
już istniejących zabudowań, pojawiają się 
kolejne. W  numerze piszemy także o  pla-
nach gminy dotyczących terenów wokół 
pobliskiego cmentarza – ma powstać tam 
osiedle (więcej na: numer strony)

Budynki wielorodzinne są także przewi-
dziane przy ul. Miodowej. Na terenach 
należących do Mosińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego funkcjonuje 
uchwalony jeszcze w latach 90’ miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go, który zakłada powstanie tam bloków. 
Radny Marcin Ługawiak chce zainicjować 
zmianę planu, tak, by zamiast zabudowy, 
powstał tam park.

– Idea budownictwa społecznego jest jak 
najbardziej słuszna, jednak powinniśmy 
zadać sobie pytanie, czy niezbędna w sytu-
acji, gdy dookoła tak mocno rozwija się bu-
downictwo prywatne – mówi radny Rady 
Miejskiej. – Dziś w  Krośnie budownictwo 
rozwija się dużo intensywniej niż na po-
czątku lat 2000, kiedy rozpoczęto budowę 
TBS i uchwalono ten miejscowy plan – tłu-
maczy Ługawiak.

Zdaniem radnego, na tak gęsto zaludnio-
nym osiedlu, samorząd powinien bardziej 
zadbać o mieszkańców. – Dookoła powsta-
ją kolejne budynki w  oparciu o  wydane 
Warunki Zabudowy, bez planów. Miesz-
kańcom odbiera się kawałek po kawałku 

kolejne wolne przestrzenie, gdzie mogą 
wyjść na spacer z  dziećmi czy z  psem – 
twierdzi radny. – Moim zdaniem powinien 
tu powstać park, który będzie pełnił także 
funkcję rekreacyjną i  sportową – planuje 
Ługawiak.

Zapytaliśmy mieszkańców Krosna, co są-
dzą o  pomyśle radnego. – Średnio jest tu 
gdzie wyjść na spacer z  dziećmi, uważam, 
że park tutaj byłby jak najbardziej trafionym 
pomysłem – mówi młoda matka, która wy-
szła z  dzieckiem na sanki. – Najgorzej jest 
w weekend, gdy ten plac jest zastawiony sa-
mochodami. Dla dzieci to żadna frajda bie-
gać pomiędzy autami – opowiada kobieta.

Na terenie, gdzie przewidziane są bloki, 
sporo mieszkańców wyprowadza na spa-
cery swoje czworonogi. – Bloki tutaj są 
zdecydowanie zbyt gęsto – mówi młody 
mężczyzna, który akurat wyprowadził psa. 
– Park na pewno by dał trochę oddechu 
tutaj, również starszym osobom, które nie 
mają gdzie tutaj spacerować – dodaje.

Podobne zdanie ma spacerująca, którą mi-
jam przy pobliskim dyskoncie spożywczym 

– Moim zdaniem park to super pomysł. Te-
raz widzi pan, jak tu wygląda – zimą odcho-
dy zwierząt zakrywa śnieg, ale latem wyjdą 
na wierzch, a jest tutaj ich mnóstwo. Może 
park by bardziej zmotywował właścicieli 
psów do sprzątania po nich – mówi kobieta 
z dwoma małymi psami. Niektórym jednak 
podoba się tak jak jest teraz – Jak dla mnie 
teraz jest okej, nic bym nie zmieniał – mówi 
mężczyzna z labradorem.

Jeden z  mieszkańców zwraca uwagę na 
problem z  parkowaniem samochodów. 
– Teraz na tym placu można zaparkować, 
a  co jak będzie park? Nie wiem, gdzie te 
samochody się podzieją – zastanawia się 
mężczyzna. Radnego Ługawiaka ten argu-
ment nie przekonuje. – Samorząd powi-
nien egzekwować od deweloperów, którzy 
tutaj prężnie działają, by budowali więcej 
miejsc parkingowych na jedno mieszkanie 
albo parkingi podziemne. Dziś dewelope-
rzy otrzymują bardzo korzystne decyzje 
o  warunkach zabudowy, a  ich potem nie 
interesuje, że ktoś nie będzie miał gdzie za-
parkować – dlatego gmina powinna na to 
zwrócić więcej uwagi – mówi radny. (wp)

W Krośnie zamiast bloków powstanie park?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Miodowej we wsi przewiduje zabudo-
wę wielorodzinną. Zmienić chce to jeden z radnych – zamiast bloków miałby powstać park.

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których 
doszło od 21 grudnia ubiegłego roku do 20 stycznia br. Dziękujemy OSP 
Puszczykowo za ich udostępnienie.

18 stycznia – nagłe zatrzymanie krążenia oraz lądowanie Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego (Łęczyca, ul. Polna)
11 stycznia – plama oleju (Puszczykowo, ul. Kasztanowa)
7 stycznia – pożar pustostanu (Mosina, ul. Sowiniecka)
31 grudnia – pomoc Zespołowi Ratownictwa Medycznego (Puszczykowo, 
ul. Nadwarciańska)
24 grudnia – pożar samochodu osobowego (Puszczykowo, DW430)
20 grudnia – substancje ropopochodne po kolizji (Puszczykowo, ul. Nad-
warciańska)
                    – kolizja dwóch samochodów (Puszczykowo, ul. Dworcowa)

 Oprac. Paulina Korytowska

Kronika oSP Puszczykowo

Nawet w Wigilię nasi strażacy musieli być gotowi do akcji   fot. Zb. OSP Puszczykowo

Plac, na którym miałby powstać park
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Sezon grzewczy to dla Polaków trudny 
okres – nie tylko przez wyższe rachunki, 
ale także przez zabójczo zanieczyszczo-
ne powietrze. Dane Europejskiej Agen-
cji Środowiska są przerażające: w  Pol-
sce rocznie przez smog przedwcześnie 
umiera ponad 45 tysięcy osób.

Ponure statystyki potwierdza raport 
Narodowego Funduszu Zdrowia z  2017 
roku. W  dokumencie czytamy, że zimą 
2017 r. w  Polsce odnotowano duży 
wzrost liczby zgonów w  stosunku do 
2016 roku. Autorzy raportu przyczyn 
tego zjawiska upatrują w  rekordowym 
zanieczyszczeniu powietrza, które wy-
stąpiło w  2017 r. – wtedy też mieliśmy 
do czynienia z  najniższą od lat średnią 
temperaturą powietrza.

– W Polsce co roku umiera około 40 000 
osób tylko z  powodu smogu – mówią 
protestujący na mosińskim rynku. – 
Przeliczając to na liczbę mieszkańców 
Gminy Mosina, umiera co roku 35 osób – 
dodają. Pikietujący uważają, że działania 
władz w kwestii walki o czyste powietrze 
są niewystarczające.

Do protestujących na mosińskim rynku 
przyszedł burmistrz Przemysław Mie-
loch. – Gmina podjęła szereg działań 
w  kierunku poprawy jakości powietrza. 
Jeżeli chodzi o  dofinansowania na wy-
mianę pieców, wszystkie złożone przez 
mieszkańców wnioski są realizowane – 
mówi burmistrz. – Współdziałamy także 
z  programem “czyste powietrze” – rząd 
w jego funkcjonowaniu przewiduje uła-
twienia. Są to jednak sprawy, które pod-
legają pod działalność państwa, a  nie 
gminy – tłumaczy Przemysław Mieloch.

– W tej chwili z gminnego programu wy-
miany pieców skorzystało 40 osób, pod-
czas gdy w  niewiele większej Skawinie 
[woj. małopolskie – red.] 450 mieszkań-
ców. To jest kwestia tego, że Gmina Mo-
sina bardzo mało informuje obywateli, 
czym jest smog i  jak powstaje. Na pro-
gram są przeznaczone zbyt małe środki 
– tłumaczy Franek Niemczewski, jeden 
z aktywistów.

Zdaniem burmistrza, miasto, o  którym 
mówi protestujący jest starsze niż Mo-
sina, na której południowych krańcach 

rozwinęło się nowe budownictwo, gdzie 
mieszkańcy ogrzewają swoje domy ga-
zem. Wniosków na wymianę pieców 
ma być zatem mniej. – Działania gminy 
nie nawołują mieszkańców do wymia-
ny pieców. Nie znalazłem na gminnych 
stronach informacji o stanie zanieczysz-
czenia powietrza – mówi protestujący.

– Robiliśmy specjalne dodatki smogowe 
– odbija burmistrz. – Zachęcenie miesz-
kańców do wymiany pieców to jest po 
pierwsze kwestia świadomości, a po dru-
gie kwestia majątku. To nie jest tylko pro-
blem samej wymiany pieca na gazowy, ale 
także późniejszego utrzymania go – mówi 
Przemysław Mieloch. Póki co jednak gmi-
na nie przewiduje dofinansowania dla 
mieszkańców na późniejsze rachunki, jak 
jest w sąsiednim Puszczykowie.

Aktywiści zwracają uwagę, że we wspo-
mnianych przez burmistrza dodatkach 
jest zbyt mało informacji o tym, jak po-
wstaje smog – Nie ma tam mowy o tym, 
że smog powstaje także przez węgiel: 
jest, że powstaje z butelek, liści – ale nie 
z węgla! – mówią protestujący.

Z  burmistrzem na pikietę przyszedł ko-
mendant Straży Miejskiej w  Mosinie 
– Jarosław Dobicki. – Jest tak jak pan 
powiedział: spalanie śmieci w  smogu 

stanowi jedynie kilka procent, natomiast 
głównie zauważamy, że chodzi o spala-
nie paliw kopalnych i instalacje CO – po-
pularne kopciuchy – mówi komendant 
SM. – Przeprowadzając kontrole, zawsze 
informujemy mieszkańców o  możliwo-
ści skorzystania z  dofinansowania. Pro-
ponujemy także przejście na rozpalanie 
“od góry” – tłumaczy Jarosław Dobicki. 
Komendant zaznacza, że straż miejska 
nie może dać mandatu każdemu, z czy-
jej posesji unosi się dym, bo nie zawsze 
oznacza to palenie śmieci.

Gmina podjęła działania w kierunku za-
kupu drona, który pomagałby strażni-
kom miejskim w  kontrolowaniu jakości 
powietrza. – W  tej chwili skierowaliśmy 
strażników na szkolenie i  wystąpiliśmy 
do referatu w  Urzędzie Gminy o  pozy-
skanie środków zewnętrznych na ten cel 
– mówi komendant straży miejskiej. – 
Chcielibyśmy jeszcze w tym roku rozpo-
cząć takie kontrole – zapowiada Dobicki.

W  ramach protestu pikietujący położy-
li się na ziemi, by symbolicznie pokazać 
wymieranie z  powodu zanieczyszczenia 
powietrza. Na koniec akcji, uczennice 
i  uczniowie uczcili minutą ciszy pamięć 
zmarłych z  powodu smogu. Gdy protest 
się zakończył, burmistrz poprosił młodzież 
o  spisanie swoich postulatów i  wysłanie 

Młodzież zaprotestowała na rynku w Mosinie

Dyskusja pomiędzy aktywistami, burmistrzem a komendantem Straży Miejskiej w Mosinie

W niedzielę 16 stycznia, na mosińskim rynku odbyła się pikieta Młodzieżowego Strajku Klimatycz-
nego. Uczennice i uczniowie zaprotestowali przeciwko, ich zdaniem, niewystarczającym działaniom 
urzędników w kierunku poprawy jakości powietrza w Mosinie. do protestujących przyszedł bur-
mistrz Przemysław Mieloch.
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Jak informują kierowcy, w naszym regionie ktoś podszywa się pod 
funkcjonariuszy. Świadkowie relacjonują, że oszuści jadący samo-
chodem emitującym niebieskie światła, próbowali kierowcę za-
trzymać do kontroli.

Informację podał użytkownik jednej z grup na Facebooku. – Około 
godziny 1 w nocy jadąc drogą między Mosiną, a Puszczykowem na 
nieoświetlonym odcinku drogi (WPN) poza terenem zabudowa-
nym krążył pojazd, emitujący biało-niebieskie sygnały, kierowca 
dodatkowo migał długimi oraz awaryjnymi. Sygnałów dźwięko-
wych nie wydawał – relacjonuje kierowca.

Świadkowie nie zatrzymali się do kontroli. – Panowie próbowali za-
trzymać nas w samym lesie, siedząc nam na ogonie, jednakże na-
kazałem koledze jechać dalej, do oświetlonej części Puszczykowa, 
ponieważ nie ma obowiązku zatrzymywania się w takim miejscu. 
Gdy zbliżyliśmy się do cmentarza, pojazd szybko zawrócił na skrzy-
żowaniu i udał się w drugą stronę – dodaje internauta.

Przypominamy, że kontrola policji powinna odbywać się w warun-
kach, które nie zagrażają bezpieczeństwu na drodze. W nocy, poza 

obszarem zabudowanym, prawo do kontroli drogowej przysługuje 
tylko policjantowi umundurowanemu, który daje kierowcy sygnał 
latarką ze światłem czerwonym lub też tarczą do zatrzymywania 
pojazdów ze światłem czerwonym bądź odblaskowym. (red)

Uwaga na oszustów podszywających się pod policję. 
Próbowali zatrzymać inny pojazd

ich. Włodarz zadeklarował, że wtedy zor-
ganizuje spotkanie, na którym propozycje 
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 
miałyby być przedyskutowane.

– Absolutnie nie jesteśmy usatysfak-
cjonowani dzisiejszymi wyjaśnieniami 
burmistrza. Czekamy na zaproszenie na 
spotkanie od 26 sierpnia, kiedy burmistrz 
miał się z nami skontaktować w tej spra-
wie – mówi Franek Niemczewski. 

– W  lutym będziemy protestować 
w Puszczykowie i na tym nie koniec, bę-
dziemy protestować aż coś się nie zmie-
ni – zapowiadają aktywiści. (wp)

Młodzież symbolicznie położyła się na ziemii, by wskazać na umieralność z powodu smogu

dotacje na wymianę pieców
Powiat poznański w 2021 roku zamierza dofinansować likwidację pieców opalanych węglem i in-
nym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifiko-
wanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji 
i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opala-
nego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji może wynieść 80% zgłoszonych we wniosku 
kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł 
na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 
14 000 zł). Wnioski można składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do 
28 lutego 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy urzędu lub ko-
respondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
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Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując codziennie bardzo dobrej 
jakości produkty oferowane w jak najniższych cenach. Ta filozofia i strategia towarzyszy nam 
już od dwudziestu trzech lat, a więc jesteśmy pełnoletni.

My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie - to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej 
siedziby Intermarché we Francji, obowiązujące w całej Europie, wdrażane jest od siedmiu lat także 
w Luboniu, w naszym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53b i jest drugim 
co do wielkości punktem sprzedaży naszej sieci w Polsce.

Oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszystkich grup towarowych wzmagamy ją jeszcze 
bardziej szczególnie w czterech okresach zależnie od ich specyfiki: Świąt Bożego Narodzenia, Świąt 
Wielkanocnych, obchodzonego w czerwcu „Święta Muszkieterów" oraz naszych październikowych urodzin. 
Wszystkie one są bardzo istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc w strategii jaką obraliśmy.

Szanując czas naszych klientów i polepszając komfort dokonywania przez nich zakupów - wprowadziliśmy 
szybką sprzedaż samoobsługową wyrabianych u nas produktów garmażeryjnych i wędliniarskich - porcjowanych 
i pakowanych próżniowo u nas na miejscu. Ponadto przy stoiskach tradycyjnych zamontowaliśmy funkcjonalny 
automat do poboru numerków do obsługi przy ladzie.

Od stycznia, dla naszych klientów uruchomiliśmy nowoczesną usługę logistyczną „Paczka w Ruchu”, 
dzięki której można u nas nadawać i odbierać paczki (więcej informacji na: www.paczkawruchu.pl).

Zapraszamy Szanownych Klientów na bezpieczne, 
tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze, z optymizmem.

Ponownie

zapraszamy

na niedzielne

zakupy

Intermarché zaprasza do zakupów
również w niedziele.
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Z początkiem roku mieszkańcy naszego regionu zyskali częstsze 
połączenia kolejowe na linii Poznań-Kościan. Od piątku, 1 stycznia 
2021 roku pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) zostały 
uruchomione na linii z Poznania do Kościana. Niewątpliwie jest to 
korzystna sytuacja dla mieszkańców Mosiny, Puszczykowa, a także 
Lubonia, Czempinia, Kościana i okolic.

Pasażerowie zyskali m.in. częstsze połączenia z Poznaniem. War-
to podkreślić, że przykładowy czas przejazdu pociągiem z pobli-
skiego Lubonia do Poznania wynosi tylko 8 minut. Tworząc Zinte-
growany Węzeł Przesiadkowy w Luboniu (podobny węzeł został 
oddany również w Puszczykowie czy Czempiniu) miasto dało 
mieszkańcom możliwość korzystania z PKM. Zmiana środka trans-

portu z indywidualnego na komunikację publiczną daje niemałe 
korzyści. Oszczędzamy nasze pieniądze, dbamy o środowisko, zy-
skujemy cenny czas – np. podróżując do pracy pociągiem relacji 
Luboń – Poznań – Luboń, jesteśmy w stanie zaoszczędzić około 30 
minut dziennie. W pierwszym kwartale 2021 r., na lubońskim węźle 
pojawi się biletomat umożliwiający zakup biletów kolejowych.

Natomiast w Mosinie mieszkańcy cały czas czekają na budowę zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego, którego oddanie do użytku 
miało zakończyć się w listopadzie 2019 r.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów można znaleźć na stronie in-
ternetowej przewoźnika. (red)

Szybciej do Poznania i Kościana

POMOGLIŚMY JUŻ WIELU KLIENTOM W NAJBARDZIEJ 
ZŁOŻONYCH KWESTIACH. A TOBIE, W CZYM MOŻEMY POMÓC?

POMOC PRZY REJESTOWANIU DZIAŁALNOŚCI 
ORAZ PRZY PRZEKSZTAŁCENIACH

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ RACHUNKOWĄ FIRM

OFERUJEMY

OBSŁUGĘ PŁACOWO - KADROWĄ

DORADZTWO FINANSOWO - PODATKOWE

DOŚWIADCZENIE W WIELU BRANŻACH 

61 899 66 80
515 165 062

biuro@exactus.com.pl
exactus.com.pl

KONKURENCYJNE CENY 



22

Chciałbym nieśmiało wtrącić swoje trzy 
grosze do opisywanej przez Martę Mro-
wińską historii pana Zygmunta Pniew-
skiego. Przytoczę jedną z  wielu anegdot 
opowiadanych przez niego z niezwykłym 
poczuciem humoru. A było to tak:

Są lata pięćdziesiąte, Zyguś akurat tyle co 
zachorował nieuleczalnie na widok roga-
lińskich plenerów, na których domino-
wały enklawy kilkusetletnich dębów tuż 
przy pałacu i  na rozległych łąkach. Ów-
czesny dyrektor Majątku Rogalin zapro-
sił go do swojej bryczki ciągniętej przez 
dorodne konie, na dłuższy spacer, aby 
zaprezentować mało znane okazy dębów 
śródpolnych. Jechali starą, historyczną 
drogą z Rogalina do Poznania i po prze-
byciu kilkuset metrów, po prawej stronie 
znienacka za lasem pojawiło się ogromne 
pole sięgające do Mieczewa, czyli aż po 
horyzontu kres. Na tym prostym jak stół 
kawałku ziemi rosły kępy dębów, po dwa, 
po pięć, no różnie, rozrzucone na całej po-
wierzchni nierównomiernie. Dęby te ktoś 
kiedyś nazwał piorunowcami. 

Niejako przy okazji tej wycieczki dyrek-
tor chwalił się swoimi sukcesami zawo-
dowymi. Otóż na to ponad chyba 100 
hektarowe pole nawieźli odpadów po-
produkcyjnych z  ówczesnych Zakładów 
Chemicznych w  Luboniu uznawanych 
jako „świetny nawóz”. I  rzeczywiście. 
Pierwsze zbiory buraka cukrowego wzbu-
dziły niekłamany entuzjazm zarządcy. 

Okazy, które na tym „nawozie” wyrosły 
osiągnęły bowiem rozmiary nigdzie nie 
spotykane, dochodzące do 8 kilogramów. 
Dyrekcja lekko zaniepokojona swoim 
nieplanowanym sukcesem postanowiła 
głębiej zbadać przyczynę. Wysłano kil-
ka egzemplarzy do jakiegoś instytutu 
badawczego w  Gdańsku. Nadesłane wy-
niki nie pozostawiały żadnych złudzeń: 
buraki nie nadawały się do jakiejkolwiek 
konsumpcji, a  tym bardziej do produkcji 
cukru. W międzyczasie znana partia bura-
ków dotarła do cukrowni. Żeby nie zmar-
nować tyle „dobra” karmiono nimi bydło. 

- „Jeździłem tam przez długi czas, przyglą-
dając się jak po kolei te wspaniałe dęby 
umierają zapewne za sprawą tego „nawo-

zu”. Musisz tam koniecznie pojechać…”. 
Koniec anegdoty.

Pierwsza moja wizyta, kilka lat temu, je-
sień, puste, ogromne pole, a na nim ster-
czące kikuty monumentalnych dębów. 
Mam zimowe zdjęcia, na bezkresnej bieli 
te czarne, martwe konary wzniesione ku 
niebu wyglądają niczym krzyk rozpa-
czy. Niezwykły widok jest w  maju, kiedy 
kwitnie tam rzepak. Jak te okazy buraków 
wyglądały, tego nie wiem, natomiast ro-
snący rzepak dochodzi do dwóch metrów 
wysokości. Czyżby za sprawą tego „świet-
nego nawozu”? Pozwolę sobie zakończyć 
słowami Zygusia: „musicie tam koniecz-
nie pojechać…”.

 Roman Czeski

Post scriptum do tekstu  „o miłości do rogalińskich 
dębów i egzotycznych motyli”

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. BOGUSŁAWA KAPCZYŃSKIEGO 

geodety, społecznika, gorącego patrioty i prawego człowieka.

Żonie oraz Bliskim składam wyrazy współczucia

Poseł Bartłomiej Wróblewski ze Współpracownikami.
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Kwarantanna rogalińskiego obieżyświata
Hrabia Edward Raczyński znany jest w Wielkopolsce przede wszystkim jako założyciel Biblioteki Raczyńskich, 
właściciel rogalińskiego majątku, wydawca i działacz polityczny. Mniej kojarzony jest jako podróżnik, który 
pozostawił po sobie ciekawe wspomnienia. Jego wydany w 1823 roku „dziennik podróży do Turcji odbytej 
w roku 1814” stanowi zbiór wielu obserwacji, wśród których w kontekście dzisiejszych czasów warto przy-
toczyć opowiadanie o radzeniu sobie z epidemią na początku XIX stulecia. Na potrzeby artykułu pisownię 
wyrazów uwspółcześniłem. 

Podczas swojej podróży w  roku 1814 Edward Raczyński trafił 
do Odessy, z której statkiem miał udać się do Turcji. Zaobser-
wował tam proces kwarantanny stosowanej w  związku z  epi-
demią niesprecyzowanej przez niego choroby – pisał jedynie 
o „morowym powietrzu”. Była to faktycznie plaga dżumy, która 
nawiedziła Imperium Osmańskie w  latach 1812-1819. Zginać 
w  niej miało nawet do 300 tysięcy osób. Oddajmy na chwilę 
głos podróżnikowi z Rogalina:

„Płynące z  Turcji okręty zawijają do pierwszej tamy, portem 
kwarantanny zwanej i czterdzieści dni w tym miejscu pod stra-
żą zostają; po upłynionych siedmiu tygodniach, jeżeli zaraza 
morowa nie pokaże się na nich, statki te przechodzą do drugiej 
tamy, portem wojennym zwanej, gdzie nowy ładunek nabiera-
ją. Zwyczajne ostrożności w kwarantannach europejskich przy-
pisane, ściślej podobno zachowują w Odessie, niżeli w innych 
miastach portowych, dla świeżej pamięci pomoru, w ciągu któ-
rego w  roku 1812 dwa tysiące sześćset trzydzieści dwie osób 
wymarło” (s. 27-28).

Raczyński wymienił także dokładną listę ofiar epidemii z okre-
su od 29 sierpnia 1812 roku do 1 stycznia 1813 roku. W liczą-
cym około 32 tysiące mieszkańców mieście umrzeć miało 758 
osób, w lazarecie kwarantanny – 1 326, w kwarantannie miej-
skiej – 299, a  w  okolicach miasta 249, co łącznie dało wspo-
mnianą już liczbę 2 632 zmarłych. Udało się wyleczyć łącznie 
616 osób, a  jak wspomniał Raczyński: „smutną jest rzeczą, że 
dotąd pewnego lekarstwa nie odkryto na tak straszną choro-
bę. Chin[in]a atoli w bardzo znacznej ilości z mocnym winem 
zażywana i kamfora z saletrą, wielu osobom pomogły” (s. 29). 
Ciekawe były też rozważania na temat przyczyn wybuchu epi-
demii w  1812 roku: „Chustka dywdykowa, którą potajemnie 
z  Stambułu dla aktorki przywieziono i  w  której znajdował się 
zaród powietrza, pierwsza tej okropnej klęski była przyczyną. 
Nieszczęśliwa aktorka, najpierwsza po kilku dniach stała się 
jej ofiarą; lekarze atoli chorobę jej zgniłą febrą być rozumieli; 
wkrótce zaraza coraz więcej rozszerzać się zaczęła i zamknięto 
natychmiast bramy Odessy, tudzież wszystkie kościoły, giełdę, 
teatr, komory celne i sądy, w celu przeszkodzenia dalszemu po-
stępowi choroby” (s. 29). Innymi słowy mówiąc: zastosowano 
tak zwany lockdown na miarę początku XIX stulecia.

Po owocnym zwiedzaniu Turcji (z powodu obszernych opisów 
wymagałby ono osobnego omówienia) Raczyński trafił z  po-
wrotem do Odessy na początku listopada 1814 roku. Jak sam 
wspominał: „Przed wieczorem przybył urzędnik z miasta kwa-
rantanny, który znajdujące się osoby na okręcie zliczył i  wy-
badawszy kapitana, czyli się morowa zaraza na nim w  czasie 
żeglugi nie pokazała, żołnierza na straży zostawił z rozkazem: 
aby przez osiem dni nikogo na okręt nie wpuszczał i  nikomu 
z  niego oddalić się nie pozwolił. Przepędziwszy tydzień cały 
w porcie w przypisanym odosobnieniu, popłynęliśmy dnia 12 
listopada do lądu, gdzie w usposobionych w tym celu domach, 
przez kilkanaście dni pod strażą zostawać musieliśmy” (s. 410). 

Przepisowo kwarantanna trwała 42 dni, jednak można ją było 
skrócić do 16 dni „kiedy podróżny do przeznaczonego sobie 
mieszkania wchodzący, całe z  siebie złoży odzienie i  świeże 
z miasta przyniesione na to miejsce weźmie; uważano bowiem, 
iż na ciele ludzkim powietrze w kilku dniach się pokazuje, weł-
na zaś, jedwab lub płótno, zaród zarazy nierównie dłużej w so-
bie zachowują” (s. 410-411).

Do odbycia kwarantanny wyznaczono w  mieście specjalną 
dzielnicę podzieloną na cztery części. W pierwszej składowano 
towary, w drugiej przebywali chorzy, w trzeciej ci o wątpliwym 
stanie zdrowia, a w czwartej z kolei osoby zdrowe odbywające 
kwarantannę „dla ostrożności”. Wszystkie osoby były pilnowa-
ne przez miejscowe straże, by nie opuszczały potajemnie miej-
sca odosobnienia. Edward Raczyński zaobserwował jedynie 
trzy osoby chore w specjalnym lazarecie. W całej tej organizacji 
ciekawe było ponadto zatrudnienie osób skazanych na karę 
śmierci, których zadaniem była praca przy przeładunku towa-
rów przeznaczonych do dzielnicy kwarantanny. Każda z  tych 
osób mogła liczyć na ułaskawienie i  otrzymanie ziemi nad 
Wołgą lub Donem na wypadek przeżycia tego ryzykowanego 
na owe czasy zajęcia. Raczyński opuścił dzielnicę po odbyciu 
przepisowej izolacji, która zakończyła się dnia 27 listopada. Na 
całe szczęście udało mu się uniknąć przykrych konsekwencji 
zdrowotnych, dzięki czemu zachował on ciekawe opisy swojej 
podróży dla dalszych pokoleń.

 Wojciech Czeski
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"Kamień (...) od zarania ludzkości służy człowiekowi i będzie 
służył zawsze aż do końca świata"
Wiemy już, że Zygmunt Pniewski pasjonował się fotografią, 
podróżami, odkrywał i  uwieczniał piękno rogalińskich dębów, 
kolekcjonował motyle... Kolejną jego wielką pasją były mine-
rały i meteoryty, które między innymi także fotografował. Sam 
Pniewski mówił o  sobie: "Zawód mój to fotograf - przyrodnik. 
Skłonności do kolekcjonowania mam zakodowane w moich ge-
nach. Na przestrzeni wielu lat przerobiłem wiele tematów zbie-
rackich. Miały one różną wartość, a w konsekwencji doszedłem 
do wniosku, że cokolwiek kolekcjonuję musi sprawiać mi przy-
jemność, mieć wartość estetyczną, swoiste piękno oraz wartości 
poznawcze. Tym wszystkim jest dla mnie kamień, który od za-
rania ludzkości służy człowiekowi i będzie służył zawsze aż do 
końca świata". I  ten kamień odkrywał, fascynując się nim i  we 
właściwy sobie sposób ukazując jego naturalne piękno. 
Piękno ukryte w  kamieniu wielokrotnie eksponowane było na 
wystawach (spis ważniejszych wystaw prezentujemy na końcu 
artykułu). Warto przytoczyć tutaj słowa Henryka Walendowskie-
go, geologa i mistrza kamieniarskiego, który tak opisuje jedną 
z wystaw Pniewskiego: "Przesłaniem wystawy Zygmunta Pniew-
skiego jest pokazanie zawartego w kamieniu piękna. Co prawda, 
podobne przesłanie mają również wszystkie muzea geologicz-
ne i mineralogiczne świata, lecz właśnie na wystawie fotografii 
Zygmunta Pniewskiego, znanego przyrodnika, fotografa i  kra-
joznawcy, zobaczymy inny sposób przedstawienia fascynującej 
urody przyrody nieożywionej. Autor pomaga nam jakby zajrzeć 
do środka skały, odkryć i poznać świat na co dzień niedostępny".
Tajemniczy meteoryt
Początek „kamiennej” fascynacji związany jest z  odnalezieniem 
meteorytu Morasko. Przygoda rozpoczęła się w 1956 roku, kiedy 
jako pracownik Polskiej Akademii Nauk, Pniewski towarzyszył dr 
Pokrzywnickiemu i  naukowcom z  Zakładu Nauk Geologicznych 
PAN z Warszawy w poszukiwaniach na Morasku. Warto dodać, że 
w historię z meteorytem Zygmunt Pniewski zaangażował się przy-
padkowo - jako preparator w Instytucie Zoologicznym PAN w Po-
znaniu, przydzielony został gościowi ze stolicy w roli przewodnika. 
Wówczas dowiedział się o tajemniczym tzw. meteorycie Oleksego, 
który jak się później okazało – faktycznie leży na podwórku jednego 
z okolicznych rolników. Sam Pniewski tak wspomina to wydarzenie: 
„Kiedy w 1956 roku saperzy ściągnięci z Warszawy przeczesywali 
pola wokół Moraska, wraz z Jerzym Pokrzywnickim z Zakładu Nauk 
Geologicznych PAN z Warszawy, chodziłem po wsi. Rozpytywałem 
mieszkańców, czy nie widzieli gdzieś kawałków dziwnych kamieni. 
Od księdza dowiedziałem się, że rolnik o nazwisku Oleksy coś zna-
lazł. Na podwórzu jego gospodarstwa zastałem córkę Oleksego. 
Dwudziestoletnia na oko dziewczyna nie była skora do rozmów, 
ale w końcu potwierdziła, że jej ojciec coś wyorał na polu. Koniecz-
nie chciałem zobaczyć znalezisko. W końcu wskazała na środek ... 

podwórza. Bryła miała dobrze ponad pół metra długości, a leżąc na 
środku gospodarstwa nikomu nie rzucała się w oczy”.
W tym miejscu należy dodać, że nie było to pierwsze tego typu odkry-
cie w okolicy Poznania. Pierwszy fragment meteorytu znalazł w 1914 
r. oficer niemiecki Franz Cobliner w czasie budowy umocnień wokół 
Poznania. Żelazny meteoryt leżał zaledwie pół metra pod powierzch-
nią ziemi, a po wykopaniu został wywieziony przez Niemców do Ber-
lina. Po poddaniu go szczegółowym badaniom wrócił do Poznania 
i  został umieszczony w  Cesarsko-Królewskim Muzeum. Przez wiele 
lat znajdował się w  budynku Muzeum Przyrodniczego przy ul. Bu-
kowskiej. Ciekawostką jest fakt, że na pewnym etapie dwa meteoryty 
zostały...zamienione. Podróż po kraju rozpoczęły jeszcze w latach 50. 
Obydwa kawałki wysłane zostały wówczas na wystawę do Chorzowa. 
Po jej zakończeniu organizatorzy pomylili kamienie. Znaleziony przez 

Kamienie, które mają duszę
Już po raz trzeci zapraszam Was, drodzy Czytelnicy, do lektury wspomnień o Zygmuncie Pniewskim - mam na-
dzieję, że ci z Państwa, którzy znali go osobiście, mają okazję do wspominania razem ze mną, a ci, którzy - jak 
ja - poznają go dopiero teraz, poczują moc i energię płynącą z jego pasji. Kto wie, może dla kogoś stanie się to 
inspiracją do podążania drogą swoich namiętności i rozwijania zainteresowań? W pierwotnym zamyśle arty-
kuł ten miał kończyć krótki cykl wspomnień. ostatnio jednak syn p. Zygmunta, Sławomir, wzbudził we mnie 
ogromną ciekawość i nieodpartą pokusę podążania dalej śladami Zygmunta Pniewskiego. Niewykluczone za-
tem, że to nie koniec tej fascynującej wędrówki...

Wspomnienie o Zygmuncie Pniewskim (1931 - 2019)
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Zygmunta Pniewskiego przysłali do Poznania, a fragment wykopany 
przez Prusaków - do stolicy. Kiedy pierwszy ze znalezionych fragmen-
tów wrócił do Poznania, długo nie mógł znaleźć właściwego miejsca 
do ekspozycji. Leżał w  budynku Muzeum Przyrodniczego przy ul. 
Bukowskiej, czyli w Starym Zoo. Kiedy otwierano Muzeum Mineralo-
giczne we Wrocławiu, a poznańskie Muzeum reorganizowano, odna-
leziony przez Pniewskiego fragment wypożyczono do stolicy Dolne-
go Śląska. I to właśnie tam znajduje się do dzisiaj wśród 159 innych 
okazów meteorytów (fragment znaleziony przez Prusaków znajduje 
się natomiast w zbiorach Muzeum Geologicznego PAN w Krakowie).
Rezerwat Morasko
To wydarzenie przyniosło rozgłos Zygmuntowi Pniewskiemu, 
który rozpoczął starania o utworzenie rezerwatu meteorytowe-
go, co nie odbyło się bez trudności. Dwa lata trwała walka z wo-
jewódzkim konserwatorem przyrody, ale dzięki desperacji Fran-
ciszka Jaśkowiaka (jego nazwiskiem nazwano ulicę biegnącą od 
Naramowickiej do Moraska), a  także prof. Bogdana Kiełczew-
skiego, profesor Andrzej Dzięczkowski oraz Zygmunt Pniewski 
mogli kontynuować prace nad utworzeniem rezerwatu. Oficjal-
nie otwarcie przyrodniczo – astronomicznego rezerwatu “Mete-
oryt Morasko” miało miejsce 24 maja 1976 roku.
Głaz na osowej Górze
W końcu czerwca 1962 r. Zygmunt Pniewski wraz z prof. Andrze-
jem Dzięczkowskim dokonał niezwykłego odkrycia - wykopali 
największy głaz narzutowy w  powiecie poznańskim, odkryty 
w Wielkopolskim Parku Narodowym, który dotychczas tylko nie-
znacznie wystawał ponad ziemię. Położony był w górnej partii 
stromej ściany wykopu powstałego po wyeksploatowaniu gliny 
dla cegielni w Pożegowie. Odkryty głaz miał nieregularny kształt 
stożka o spodniej i górnej powierzchni niemal płaskiej. Jego wy-
sokość to 135 cm, obwód liczył 1050 cm, a największa długość 
wzdłuż głównej osi wynosiła 400 cm. Dzięki staraniom Pniew-
skiego i Dzięczkowskiego w końcu listopada 1965 r. głaz ten zo-
stał uznany za pomnik przyrody prawem chroniony. 
Obecnie głaz nie znajduje się w pierwotnym miejscu jego położe-
nia - został przetransportowany do oddziału 75 leśnictwa Jeziory, 
przy szosie prowadzącej z Jezior do Poznania. Podczas transportu 
nie obyło się bez uszkodzenia głazu, odłupał się wówczas duży 
blok skały. Głaz ustawiono pionową osią do góry, wybierając jedną 
z jego płaskich powierzchni na napis: „Leśnikom polskim - obroń-
com ojczyzny i bogactw leśnych kraju, w 1000-lecie państwa pol-
skiego - Polskie Towarzystwo Leśne 1966”. Obecnie wymiary głazu 
są następujące: wysokość 4m, obwód na wysokości pierśnicy - 570 
cm. Uroczyste odsłonięcie głazu odbyło się 24 września 1966 r. 
w czasie sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Leśnego poświę-
conej dziejom gospodarki leśnej na przestrzeni tysiąclecia. 
„otwieram kamienie”
Przygoda z minerałami nie skończyła się na Morasku. Zygmunt 
Pniewski szukał interesujących egzemplarzy w całej Polsce, po-
trafiąc wydobyć z nich niezwykłe piękno i wyeksponować je na 
fotografii. Niewątpliwie, jest to jego wielki talent, doceniony 
zresztą przez szerokie grono odbiorców. Wystawa jego prac pt. 
“Otwieram kamienie…” wzbudzała powszechny podziw i przez 
znawców tematu została uznana za doskonałą. W  prywatnych 
zbiorach Zygmunta Pniewskiego zobaczyć można było leżące 
obok siebie chryzoprazy, agaty z  Dolnego Śląska, krzemienie 
z Gór Świętokrzyskich i kryształy gipsu znalezione w pokładach 
gliny wydobywanej w pobliskim Dymaczewie, które zachwycają 
geometrycznymi kształtami. Inne z kolei, bure i chropawe, prze-
cięte na pół i oszlifowane, zdumiewają kolorami i rysunkiem. 

Zygmunt Pniewski to człowiek wielu pasji. We wszystko, co robił, 
angażował się całym sercem i im bardziej śledzę jego dokonania 
tym goręcej go podziwiam, zachwycam się i  inspiruję. Wszystko 
to jednak to jedynie niewielki wycinek jego barwnego życiorysu. 
Jak napisał Adam Kochanowski (któremu Pniewski między inny-
mi udzielał wywiadu w Bibliotece Raczyńskich w 1994 r. Sam Ko-
chanowski bywał często na wernisażach wystaw fotograficznych 
Pniewskiego, gdzie wygłaszał kwieciste mowy) - jego portret jest 
„o wiele barwniejszy i bardziej wszechstronny. Nie będąc wykształ-
conym przyrodnikiem był cenionym faunistą i kolekcjonerem. (...) 
Posiadł wiedzę przekraczającą zainteresowania amatora. (...) Powi-
nien być uhonorowany szczególnie przez Mosinę. Był człowiekiem 
taktownym i skromnym”. Tym bardziej jestem wdzięczna losowi, że 
dane mi jest poznawać tak ciekawego - pod każdym względem - 
człowieka i jego najbliższych. I po raz kolejny zapraszam Państwa 
do zagłębiania się w tę niesamowitą historię. 
 Marta Mrowińska

Ważniejsze wystawy prac Zygmunta Pniewskiego:
- grudzień 1960 r. - wystawa fotografii "Rogalińskie Dęby", obej-
mująca 22 fotogramy - "Klub Turysty" PTTK Poznań

- listopad 1993 r. - "Dęby Rogalińskie w sztuce" - Galeria Miejska 
w Mosinie

- 25.10.-30.11.1996 r. - "Dęby Rogalińskie" - Izba Muzealna w Mosinie 

- maj 1998 r. - "Rogaliński Park Krajobrazowy" - Izba Muzealna 
w Mosinie

- 27.10. - 23.11.1998 r. - wystawa fotografii w  Domu Kultury 
w Stęszewie (rogalińskie dęby)
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- wystawa "Brzegiem rzeczki Samicy i Kanału Mosińskiego" - Izba 
Muzealna w Mosinie, otwarcie 11 maja 2001 r. - fotografie uka-
zujące rzeczkę Samicę w różnych porach roku, łączącą się z Ka-
nałem Mosińskim w pobliżu Krosinka, oraz sam Kanał Mosiński

- marzec 2004 r. - wystawa pt. "Otwieram kamienie", Izba Muze-
alna Mosina

- kwiecień 2004 r. - Kościański Ośrodek Kultury - "Otwieram kamienie"

- luty - marzec 2005 r. - Centrum Kultury i  Sztuki w  Lesznie - 
"Otwieram kamienie"

- lipiec 2005 r. - "Dęby Rogalińskie - Świadkowie minionych wie-
ków" - Muzeum Regionalne w Kościanie

- wystawa z  okazji promocji kolejnego wydania książki "Mój ojciec 
i dęby" - czerwiec 2006, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

- Poznań, 20-23.11.2007 r. - "Piękno ukryte w kamieniu". Wysta-
wa odbyła się w ramach Eko Media Forum 2007 na terenie MTP

- "Krzemień pasiasty - polski diament" z okazji 20-lecia Fundacji 
Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, wrzesień 2009 r.

- "Zwierzęta na monetach i banknotach świata" - Muzeum Re-
gionalne w Kościanie, maj-wrzesień 2010 r.

- październik - grudzień 2015 r. - wystawa "Dęby Rogalińskie - 
"Świadkowie minionych wieków"" Izba Muzealna w Mosinie

Wykorzystano materiały:

- wielkopolskie.naszemiasto.pl/otwieracz-kamieni

- „Otwieracz kamieni” - „Gazeta Poznańska”, 26 marca 2004 r. 

- „Chrońmy przyrodę ojczystą” - zeszyt 6, listopad - grudzień 1962 r.

- „Wszechświat - pismo przyrodnicze” - nr 3, marzec 1968 r. 

- prywatne zbiory Sławomira Pniewskiego
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PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

tel. 61 810-66-28
fax. 61 810-66-14

biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

Telefon 691 467 827

www.amos-recycling.pl
e-mail: kontakt@amos-recycling.pl

Odbiór odpadów komunalnych
od firm na terenie Gmin 
Mosina i Puszczykowo,

Odbiór odpadów 
pobudowlanych
w kontenerach

PLASTIK

SZKŁO

PAPIER

BIOODPADY

ODPADY 
ZMIESZANE

P2
17

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo P0
77
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LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.  tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
ul. Główna 51 B, Krosno    e-mail: lumo@lumo.com.pl
62-050 Mosina     www.lumo.com.pl

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

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

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

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

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

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

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

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Jako przedsiębiorstwo przy produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania 
techniczne, a dzięki temu, że posiadamy również nowoczesną strukturę zarządzania i wykwalifikowany 
personel zapewniamy Państwu:

• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług
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FOTOWOLTAIKA
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ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń

TEL. + 48 698 078 914
www.bajkowe-przedszkole.com.pl

CAŁOROCZNA REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 JUŻ TRWA!
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

znajdź nas!

P2
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interaktywna
szkoła językowa

tel. 660 769 776

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

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2021

(P
02

4)

Budowa domów
jednorodzinnych

tel. 723 606 826

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.

Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

 
Wystawiamy faktury VAT.

Z nami materiały budowlane 
nawet 20 % taniej.

P2
18

P0
48
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kolor

tel. 501 099 327, 572 202 280

rozbiórki - wyburzenia budynków
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)
możliwość negocjacji ceny w zależności od 
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Oferujemy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

514-547-077

ukryta w zaciszu leśnego ogrodu zaprasza na:

Wawrzyniaka 12, Puszczykowo

• stylizację paznokci  • opalanie natryskowe 
• zabiegi kosmetyczne

Kameralna pracownia kosmetyczna 

UPIĘKSZAJNIA

P1
98

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)
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P1
36
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Po dłuższej przerwie świąteczno-noworocznej prace przy budo-
wie nowego w Rogalinku ruszyły na nowo.

– Zakończono fundamentowanie. Trwają roboty związane z wy-
konaniem podpór nowego obiektu, co szacunkowo ma potrwać 
do końca lutego. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie 
są prowadzone teraz działania z  branży drogowej. Te zostaną 
wznowione dopiero wiosną – poinformował Wielkopolski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego mostu 
wraz z  dojazdami o  łącznej długości ok. 768 m.Koszt budowy 
nowej przeprawy przez Wartę opiewa na kwotę 63,2 mln zło-
tych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło bli-
sko 52 mln złotych. Zakończenie robót budowlanych zaplano-
wane jest na 30.10.2022 r.

Jak informowaliśmy w  poprzednich artykułach dyrektor Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zapowiedział, że do-
tychczasowa przeprawa nie zostanie otwarta dla tirów do czasu 
“odkorkowania” Mosiny.

Kolejną inwestycję budowy nowego mostu planuje też Staro-
stwo Powiatowe. Jest to przeprawa, która połączy Luboń i Cza-
pury. Wniosek do rządowego programu “Mosty dla regionów” 
został już pomyślnie rozpatrzony.

 Źródło, zdjęcia: WZDW

Budowa mostu w Rogalinku

Dla zainteresowanych będą dostępne kule, wózki czy chodziki. 
Wszystko za darmo dla osób po ciężkich wypadkach czy z niepeł-
nosprawnościami. “Reha-dzielnia” ruszyła 21 stycznia.

Za akcją stoi Jadłodzielnia – W jadłodzielnianym duchu podzieli-
my się z potrzebującymi (czyli osobami po wypadkach, w nagłych 
sytuacjach losowych) sprzętem, który posiadamy: kule, wózki, or-
tezy, pulsoksymetry, chodziki – piszą pomysłodawcy “reho-dzielni”.

Jak zapowiadają, sprzęt będą mogli udostępnić wszyscy zainte-

resowani, którzy mogą podzielić się artykułami rehabilitacyjny-
mi. Potrzebne są także specjalne łóżka, rowery czy koncentratory 
tlenu. Jak zapewnia Jadłodzielnia, jeśli zasoby ich nowej inicjaty-
wy będą niewystarczające, potrzebujących skierują do darmo-
wej wypożyczalni internetowej.

-Całość będzie funkcjonować jako grupa fb, do której będą mo-
gły przystąpić osoby z zewnątrz – które mają sprzęt i są gotowe 
się nim podzielić – czyli nieodpłatnie wypożyczyć – mówią or-
ganizatorzy. (red)

W Mosinie będzie można za darmo
wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny
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Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie powinniśmy karmić ptaków chlebem ani żadnym innym pieczy-
wem. Może to spowodować u nich schorzenia przewodu pokarmowego, choroby nerek, a nawet prowadzić do 
śmiertelnej deformacji skrzydeł. Czym więc karmić zwierzęta, żeby nie zrobić im krzywdy?

Na kładce przy targowisku nad Kanałem 
Mosińskim zawieszono banery z  infor-
macjami o  dokarmianiu ptaków. Jest to 
inicjatywa mieszkanki Mosiny Doroty 
Keczmerskiej oraz radnego Rady Miejskiej 
Arkadiusza Cebulskiego.

– Znalazłam na Facebooku zdjęcia łabędzi, 
które miały „anielskie skrzydła” [deforma-
cja ostatniego stawu w  skrzydłach, spo-
wodowana najczęściej złym odżywianiem 
– red.]. Napisałam post o  tym, jak trudno 
jest wytłumaczyć komuś, kto przez całe ży-
cie karmi ptaki chlebem, że to im szkodzi, 
– opowiada Dorota Keczmerska.

Mieszkanka tłumaczy, że natychmiasto-
wych efektów takiego dokarmiania nie wi-
dać, są natomiast skutki długofalowe. – Ta 
kaczuszka nie umrze od razu, jak dostanie 
od nas bułkę, tylko za pół roku, kiedy już 
tego nie zobaczymy, – mówi Dorota i do-
daje, że to szczególnie ważne w pełni se-
zonu dokarmiania. – Zależało mi na tym, 
żeby ta informacja szybko zaistniała.

Mieszkankę wspomógł radny Arkadiusz 
Cebulski.

– Zaczęło się robić głośno na Facebooku, – 
komentuje radny. – Ja też przez długi czas 
nie zdawałem sobie sprawę z tego, że takie 
dokarmianie szkodzi ptaszkom. Więc jako 
radny to sfinansowałem. Mam nadzieję, że 
matki nas za to nie zlinczują, – śmieje się 
Cebulski.

Zakaz dokarmiania?

Zawieszenie tych banerów nie oznacza 
jednak zakazu dokarmiania ptaków, lecz 
mają one na celu informowanie o tym, jak 
możemy to robić nie krzywdząc. Na bane-
rze Dorota Keczmerska umieściła alterna-
tywne pomysły na pokarm.

Mieszkanka zwraca uwagę także na to, że 
nie warto wrzucać ziaren do wody. – W in-
nych miastach powstają tzw. „Kaczkomaty” 
– pudełka z odpowiednim pokarmem dla 
kaczek, – opowiada Dorota. Jej zdaniem to 
nie jest duży wydatek dla miasta, i  warto 
spróbować taką inicjatywę zrealizować.

 Viktoriia Kalimbet

Jak mądrze dokarmiać ptaki? Nad kanałem pojawiły się 
banery, które nam podpowiedzą

Schorzenie “anielskie skrzydła” u łabędzia. Fot. Facebook.com/kanalpupila, Stowarzyszenie Leśne Pogotowie
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 DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

(J
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Bobry są niezwykle interesującymi zwierzętami, zajmują się 
w  pewnym sensie inżynierią środowiska. Licznie występują 
w naszym regionie. Spotkamy je nad Kanałem Mosińskim, War-
tą, a także w pobliżu wielu zbiorników wodnych.

Powalone drzewa, na które często możemy natknąć się podczas 
spaceru to najlepszy dowód na to, że w  okolicy żerują bobry. 
dlaczego bobry powalają drzewa? W  celu dostania się do 
cienkich, mających największą wartość energetyczną gałęzi. 
Odżywiają się korą, łykiem, młodymi pędami, gałązkami oraz 
liśćmi. Bez trudu przegryzają gałąź o grubości kilkunastu centy-
metrów. Gałązki wciągają do nory, gdzie się posilają.

Drzewa, których grubość przekracza kilkanaście centymetrów 
są ścinane przez bobry w ciągu jednej nocy, do tych grubszych 
ssaki te powracają przez kilka nocy. Ścięte przez bobry drzewo 
najpierw zostaje pozbawione gałęzi, a następnie pocięte na ka-
wałki używane później jako pale w konstrukcji tam. Ogryzione 
pędy i gałęzie są wykorzystywane do budowy żeremia. Najczę-
ściej działania bobra można spotkać ok. 10 m od brzegu.

Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania 
bobrów w środowisku należą wspomniane tamy. Bobry kontro-
lują na bieżąco stan budowli i  szybko naprawiają ewentualne 
uszkodzenia. W okresach podwyższenia stanu wód bobry celo-
wo rozszczelniają tamy, by odprowadzić nadmiar wody. Można 
więc powiedzieć, że bobry prowadzą zorganizowaną działal-
ność inżynierską.

Bobry nie zapadają w sen zimowy. Od późnej wiosny do wcze-
snej jesieni żywią się głównie roślinnością zielną. Od paździer-
nika, kiedy jej zaczyna brakować, zaczynają wybierać krzewy 
i  drzewa liściaste.  Zapasy żeru na zimę magazynują pod po-
wierzchnią wody. Zimna woda działa jak chłodziarka, dzięki 
czemu przez całą zimę mają dostęp do świeżego pokarmu. Spi-
żarnie takie zakładane są w pobliżu wyjścia z żeremia lub nory. 
Magazyn zimowy bobrów to rośliny drzewiastych głównie to-
pole i wierzby oraz soczyste korzenie i kłącza roślin wodnych.

Bobry wykazują aktywność w nocy. Szczyt aktywności dobowej 
przypada na porę między godziną 22 a 23 i stopniowo maleje ku 
porankowi. W ciągu dnia bobry spędzają czas w norach, gdzie 
śpią i odpoczywają. (jb)

Bobry – interesujące ssaki z naszej okolicy. 
Co o nich wiemy?

Bóbr europejski źródło wikipedia Terytorium bobrów nad Kanałem Mosińskim (przy ujściu do Warty)

Drzewo powalone przez bobra nad Kanałem Mosińskim (łęgi nadwarciańskie)

Tama wykonana przez bobry na rzece Kopel
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00

piątek od 16:30 do 18:00
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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

4) Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

Gazeta

Anna Borcuch
AMP Biuro Ubezpieczeń

tel. 506 033 845

• ubezpieczenia komunikacyjne 
- pakiety, zniżki

• ubezpieczenia domów i mieszkań,
• ubezpieczenia medyczne, 
• ubezpieczenia turystyczne, 
• ubezpieczenia na życie,
• ubezpieczenia firm 

- OCP, CARGO, GWARANCJE,
• Leasing dla firm

14 towarzystw w jednym miejscu

AMP Biuro ubezpieczeń

www.ampubezpieczenia.pl
e-mail: bu-amp@wp.pl

e-mail:biuro@ampubezpieczenia.pl

DOJAZD DO KLIENTA

M
A0

01
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
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2)
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03
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KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

IRENEUSZ BŁASZKIEWICZ

UL. WAWRZYNIAKA 9

62 - 050 MOSINA

NR TEL. +48 790 848 788
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY
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03
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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
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WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

   61 813 07 55, 607 374 545 

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

R

rok założenia 2001

RABATY

CAŁOROCZNE

RABATY

CAŁOROCZNE

SERWIS OKIEN I DRZWI

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY

(P
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

4)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Związek, bliskość, 
zaangażowanie

(J
02

8)
P1

67
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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

P1
74
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)
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Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz 
Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, Wojtek Pierzchalski 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, 513 064 503
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05
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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)
P2
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Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)
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REKLAMA

kolor

(P
04
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„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Puszczykowie 
wynajmie lokal przy ul. Magazynowej 2 w Puszczykowie 
z przeznaczeniem na: biuro rachunkowe, gabinet lekarski, 
szkołę językową lub inne nieuciążliwe usługi.

- nowy budynek 2020r. 

- powierzchnia całkowita 89 m. kw. 

- osobne wejście i klatka schodowa (lokal na piętrze) 

- osobny węzeł sanitarny 

- ogrzewanie gazowe 

- osobny licznik wody i prądu 

LOKAL
DO WYNAJĘCIA

Pytania i oferty proszę kierować na adres mailowy: 

spolem@psspuszczykowo.pl 

G
a
z
e
t
a

Mosińsko-Puszczykowska

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

(J
04
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SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

OFERTA:
• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AUTO GAZ
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

serwis@niedzwiedz-lock.pl
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65
Tel. 668 865 148

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

TEL. 53 53 53 299 

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE I OGRODNICZE

WERTYKULACJA I NAWOŻENIE TRAWNIKÓW

CIĘCIE KRZEWÓW, DRZEW I ŻYWOPŁOTÓW

WIOSENNE PORZĄDKOWANIE OGRODU

MYCIE OKIEN, KOSTKI I TARASÓW

KARCHER

MOSINA, ul. WĄSKA 1
www.StopywSPA.pl

Wszystko co dla

Twoich stóp najlepsze

Podologia
Refleksologia
Zabiegi SPA
Specjalistyczne zabiegi 
dla stóp seniorów i diabetyków

tel. 607 043 563 

P2
22

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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