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Nadchodzi wiosna, a z nią coraz dłuższe dni, cieplejsze powie-
wy wiatru, promienie słońca na twarzy, radosny śpiew ptaków. 
Ta pora roku zawsze niesie ze sobą radość, nadzieję, energię, 
nowe życie. Z tą energią wkraczamy w kolejny miesiąc i zapra-
szamy do lektury najnowszego numeru gazety.

Niewątpliwie tematem, który w minionych tygodniach domi-
nował w  naszym zespole była budowa wodociągu w  Pecnej. 
Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
inwestycja została zrealizowana na terenie leśnym, niezabu-
dowanym, zaś przyłącza prowadzą do działek żony jednego 
z mosińskich radnych. Inwestycję, której łączne koszty wynio-
sły prawie ćwierć miliona złotych, realizował Aquanet, a  na 
leśnym jeszcze terenie ma powstać dom seniora. Sprawa jest 
jednak dużo bardziej zawiła i skomplikowana, a my staramy się 
przedstawić Państwu wszystkie szczegóły i  informacje, które 
udało nam się uzyskać. Koniecznie zajrzyjcie do obszernego 
materiału na ten temat!

Zagadnieniem, które wciąż nas zajmuje i niepokoi jest zanie-
czyszczone powietrze w  naszym regionie. Z  fatalną jakością 
powietrza mieszkańcy Mosiny mierzą się od lat. W 2019 roku 
Mosina znalazła się na drugim miejscu w  rankingu najbar-
dziej zanieczyszczonych miast w aglomeracji poznańskiej pod 
względem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi. Uwagę na 
smog zwracają nawet goście odwiedzający nasze miasto. Co 
z tym robią władze? Przeczytajcie.

Mija rok od momentu ogłoszenia pandemii covid-19; wciąż 
borykamy się z  wynikającymi z  niej różnego rodzaju utrud-
nieniami i konsekwencjami, które dotykają wielu sfer naszego 
życia. Bolesnym i smutnym wydarzeniem było zamknięcie jed-
nego z popularnych w Mosinie klubów fitness. Klub działał od 
2015 roku i było to miejsce, w które właściciele i pracownicy 
wkładali swoje serce, a klienci odnajdywali przyjaźnie, radość 
i  sposób nie tylko na trening, ale niejednokrotnie na życie. 
Niestety, miejsce tworzone z pasją nie wytrzymało ograniczeń 
nakładanych przez rząd i  klub zakończył swoją działalność. 
Znając jednak ludzi z nim związanych wiemy, że nie pozostaną 
bezczynni i wierzymy, że to nie jest ich ostatnie słowo.

Jak zawsze zachęcamy do spacerów, wycieczek i odkrywania 
pięknych zakątków naszego regionu. W  numerze wspomina-
my o znanej chyba wszystkim Willi Mimoza, będącej niezwykłą 
perełką architektoniczną Puszczykowa. Razem z innymi zabyt-
kowymi budynkami tworzy charakterystyczny puszczykowski 
klimat. Niezwykłego odkrycia związanego z historią “Mimozy” 
dokonał Maciej Krzyżański, prowadzący Blog dla Puszczykowa 
- zapraszamy do przeczytania, o czym mowa i oczywiście - od-
wiedzenia „Mimozy”.

Wiosna to jedna z piękniejszych pór roku. Życzymy Państwu, 
by wraz z  budzącą się do życia przyrodą budziła się radość 
z każdego dnia, relacji z bliskimi, przyjaźni, podziw i zachwyt 
nad pięknem, które nas otacza. Dostrzegajmy to, co dobre. Za-
uważajmy to, co pozytywne. Bądźmy dla siebie życzliwi.

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłoWo od REdAkCJI

drodzy Czytelnicy!

- Skąd się wzięło powiedzenie „elegant z Mosiny” – nie wiem, na-
prawdę nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast u nas 
w domu często się tak mówiło, a musisz wiedzieć, że urodziłem 
się w Poznaniu i tam mieszkałem przeszło 20 lat, aż się nie wy-
prowadziłem. Od czasów przedwojennych moja rodzina miała 
ładne mieszkanie na Jeżycach w dużej kamienicy. Tak tylko pa-
miętam, a jestem trochę młodszy od Ciebie, ojciec i matka w ten 
sposób się czasem do mnie zwracali. Wiedziałem już od razu, że 
byli wtedy w dobrym nastroju, że byli ze mnie zadowoleni, że 
tak się o mnie wyrażali, gdy im się coś spodobało, a zwłaszcza 
jak się ubrałem tak wiesz, uczesałem i nie zdążyłem jeszcze ani 
nic zbroić, ani zedrzeć kolan, ręce i szyję miałem czyste. To była 
dla mnie odznaka wyróżnienia i wiadomo, że im się podobam 
bezkrytycznie, jednym słowem zasłużyłem na miano eleganta 
z Mosiny. No tak, tak. Nie śmiej się, tak źle mówię czy co? Kie-
dy wracałem z podwórka, czasami mój wygląd wołał o pomstę 
do nieba, wtedy nigdy tak mnie nie przezywali. Czyli określenie 
elegant z Mosiny funkcjonowało jako coś pozytywnego i dobro-

dusznego zarazem. O! Widzisz, tak też mówiła często na wszyst-
kich chłopaków babcia, ale nie moja, bo jej nie pamiętam, tyl-
ko taka pani Wojciechowska, nasza sąsiadka, na którą właśnie 
mówiłem „babcia”, bo też trzeba przyznać, że zawsze tak babcię 
sobie wyobrażałem. Ona znała mnóstwo różnych historyjek, 
anegdot, w końcu najdłużej ze wszystkich tam mieszała i czę-
sto właśnie nam opowiadała. A  mówiła tak jak się mówiło po 
poznańsku, piękną gwarą, że dzisiaj się nie słyszy takiej mowy. 
Zapamiętałem ją jako wiecznie pogodną i  skorą do wesołych 
docinek, zaczepna była, ale nie złośliwa. Dokładnie Ci teraz nie 
powtórzę, ale jak mnie zobaczyła na przykład wychodzącego 
rano do szkoły, kiedy człowiek zadbany i czysty wychodził z bra-
my, wtedy mogłeś usłyszeć jej komentarz:

-  Łe jestysiuleczku kogu jo tu widze, któ sie tak łodszczelół, któ 
mo taki fryzur, cołki ale żeś se wypucowoł, a papcie gutalinóm 
żeś wyglancowoł, paczcie, paczcie dziewuchy któ idzie szczun 
jak selera, rychtyk prawda, Bróniś giyrki mosz jeszczyk krychlate 
ale tuleja żeś nie jes ino się łodszczelół, istny elegant z Mosiny. 
Ino uważej żebyś po kluce nie dostoł, po lejach zaro do dumu, 
a tero ciung drut, a tyn ofyterch se wetkoj wew hoje bo długo-
lachny i ci się dyńdo że szkoden goden. Jak się nie oślumprosz 
to dostaniesz mela i  żebyś mi za doś nie lofrowoł ino zaro do 
dumu, ty klubrze mały jedyn ty. Ić już ić, aleś się odkuł jak ele-
gant z Mosiny.

 Roman Czeski

Bronek, kolega z Czempinia, 18.10.2012:
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Jak władze Mosiny spełniają marzenia radnego 
za publiczne pieniądze? 

Na końcu ulicy Sosnowej w Pecnej rozpoczyna się las. Kilkaset 
metrów w jego głąb, można się natknąć na hydranty i pozosta-
łości po budowie wodociągu. Roboty rozpoczęto pod koniec 
ubiegłego roku, a  zakończono już w  styczniu. Budowa wodo-
ciągu w lesie w Pecnej kosztowała Aquanet ponad 200 tysięcy 
złotych (koszty robót: 178 200,00 zł netto, koszty odkupienia 
projektu: 22 632,00 zł netto oraz nadzór autorski projektanta: 2 
250,00 zł netto).

W ramach inwestycji wykonano 13 przyłączy do sieci wodocią-
gowej. Jak udało nam się ustalić, osiem z  nich zostało popro-
wadzonych do działek należących do małżonki radnego Rady 
Miejskiej w  Mosinie – Waldemara Wiązka, do niedawna prze-
wodniczącego gminnej komisji inwestycji, ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa. Rodzina radnego, w lesie w okolicach ul. So-
snowej w  Pecnej, ma 12 działek o  łącznej powierzchni prawie 
sześciu hektarów.

W styczniu zapytaliśmy Gminę Mosina i Aquanet o cel leśnej 
inwestycji. – Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej ma na 
celu umożliwienie podłączenia do sieci planowanych obiek-
tów pomocy społecznej zlokalizowanych w  rejonie pobudo-
wanej sieci wodociągowej – czytamy w odpowiedzi spółki z 29 
stycznia. Ten sam cel w odpowiedzi na nasze pytania podaje 
mosiński magistrat. Instytucje mówią o  rozbudowie istnieją-
cej sieci, bo mieszkańcy ulicy Sosnowej do wodociągu są już 
dawno podłączeni – rozbudowa dotyczy wyłącznie leśnego 
odcinka ulicy, gdzie znajdują się grunty należące do najbliż-
szej rodziny radnego.

Gmina jak złota rybka 

13 października 2016 roku radny Waldemar Wiązek składa 
wniosek do burmistrza o wykonanie projektu wodociągu i ka-
nalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Sosnowej w Pecnej. Ówczesny 
burmistrz – Jerzy Ryś odpowiada, że zaprojektowanie sieci znaj-
dzie się w projekcie budżetu gminy na 2017 rok. Po przedłoże-
niu projektu budżetu radnym i głosowaniu na budżetowej sesji 
rady 29 grudnia 2016 roku, wniosek radnego Wiązka rzeczywi-
ście znajduje się w budżecie gminy na następny rok.

W kolejnych latach władze Mosiny wnioskują do Aquanet o uję-
cie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w planach inwe-
stycyjnych spółki. Budowa wodociągu na terenie lasu w Pecnej, 
w wieloletnich planach Aquanet pierwszy raz pojawia się w listo-
padzie 2018 roku. Wpisanie inwestycji do dokumentacji spółki 
było poprzedzone wnioskiem gminy z listopada 2017 roku. 

Dla władz Mosiny budowa wodociągu, prowadzącego do dzia-
łek radnego miała ogromne znaczenie. – Na spotkaniu w dniu 
03 sierpnia 2018r. Gmina Mosina podtrzymała wniosek i wska-
zała inwestycję z  zakresu budowy sieci wodociągowej jako 
priorytetową – przekazuje nam Dorota Wiśniewska, rzeczniczka 
prasowa Aquanet, odpowiadając na nasze pytania, dotyczące 
wniosków gminy w sprawie leśnej inwestycji. 

Jako uzasadnienie budowy wodociągu, władze Mosiny w swo-
ich wnioskach podawały „zaopatrzenie w  wodę nowych od-

biorców”. Samorząd deklarował także, że zleci wykonanie doku-
mentacji projektowej i za nią zapłaci. Gmina ze swoich środków 
wyłożyła na projekt 22 632,00 zł. Później, za taką samą kwotę, 
dokumentację od samorządu odkupił Aquanet. 

Sieć wodociągowa to jednak nie koniec. W kolejnych latach, 
na wniosek władz gminy, w planach spółki znalazła się także 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie działek rodziny 
radnego. Zadanie znalazło się w wieloletnim planie Aquanet 
na lata 2020-2029 we wrześniu 2020 roku. Wtedy spółka 
przedstawiła radnym korektę pierwotnych założeń z  grud-
nia 2019 roku, w których nie znalazła się budowa kanalizacji 
w  ul. Sosnowej w  Pecnej. Umieszczenie zadania w  planach 
Aquanet było poprzedzone wnioskiem zastępcy burmistrza 
– Adama Ejchorsta. 

Władze Mosiny, w lipcu 2020 roku, składając wniosek do korekty 
planu Aquanet, który umożliwiłby budowę kanalizacji sanitar-
nej w  Pecnej, zaproponowały jednocześnie przeniesienie fun-
duszy, które zarezerwowane były na wodociąg w Borkowicach. 
Środki, których wydatkowanie było pierwotnie zaplanowane na 
2024 rok, przesunięto na rok 2027, z 2025 r. na 2028 r., a także 
z 2026 r. i 2027 r. na 2029 rok.

„Planowane nakłady (…) do przesunięcia wynoszą 770 tysięcy 
złotych i będą wystarczające dla zbilansowania kosztów związa-
nych z realizacją zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej„ – czytamy we wniosku zło-
żonym przez zastępcę burmistrza – Adama Ejchorsta. 

– Inwestycja w  Borkowicach była po pierwsze już odsunię-
ta w  czasie a  po drugie równoważna pod względem kosztów 
– tłumaczy wniosek o przeniesienie funduszy zastępca burmi-
strza. – Podpisany przeze mnie wniosek podyktowany był tylko 
i wyłącznie przeświadczeniem, że zadanie budowy wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej w Pecnej jest zadaniem 
które ma duże znaczenie dla wszystkich osób które przyczyniły 
się do zaistnienia tego zadania – dodaje Adam Ejchorst i dodaje, 
że wniosek był wyłącznie jego decyzją, niepoprzedzoną polece-
niem służbowym. 

W lesie, we wsi Pecna, w styczniu zakończono budowę wodociągu. Jak się okazuje, przyłącza pro-
wadzą do niezabudowanych działek żony jednego z radnych. Inwestycję, której łączne koszty wy-
niosły prawie ćwierć miliona złotych, realizował Aquanet na wniosek władz Mosiny.

Miejsce, gdzie kończą się zabudowania przy ul. Sosnowej w Pecnej, a zaczyna się las
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Jako uzasadnienie do wpisania budowy kanalizacji w lesie, wła-
dze gminy podały „odbiór ścieków sanitarnych od nowych klien-
tów”. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana jeszcze 
w tym roku, budowa sieci ma zacząć się w roku 2024. Aquanet 
na inwestycję zabezpiecza środki w  wysokości 1 990 000 zło-
tych. Zamieszkane nieruchomości przy ul. Sosnowej w Pecnej są 
już skanalizowane – planowana inwestycja, tak samo jak wyko-
nany już wodociąg, dotyczy jedynie leśnego odcinka drogi.

Jak się człowiek spieszy…

Charakter leśnych terenów, należących do rodziny radnego 
Wiązka, określa obowiązujące studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina z 2010 
roku – jest to dokument nadrzędny, który definiuje przeznacze-
nie konkretnych terenów w gminie. Działki, do których popro-
wadzono wodociąg za prawie ćwierć miliona złotych, są ozna-
czone w studium jako tereny leśne. To oznacza, że obecnie nie 
ma możliwości, by cokolwiek tam budować. Dla obszaru, gdzie 
przeprowadzono inwestycję nie ma też uchwalonego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, na działki ro-
dziny radnego nie zostały nigdy wystawione warunki zabudowy. 

Na jakiej podstawie więc władze gminy zabiegały o budowę wo-
dociągu i kanalizacji, prowadzących do działek, które w czasie 
składania wniosków przez burmistrzów, nie mogły być zabudo-
wane? Jak się okazuje, do gminy wpłynął wniosek złożony do 
projektu studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, w  którym inwestor założył wybudowanie 
obiektu pomocy społecznej na leśnych działkach w Pecnej.

Wniosek był złożony w trakcie prac nad nowym studium dla gmi-
ny, którego projekt pojawił się w 2018 roku. W projekcie nowego 
studium, należące do rodziny radnego tereny w lesie w Pecnej 
są już zdefiniowane jako „usługi w zieleni”, a nie jak obecnie, jako 
tereny leśne. W części tekstowej projektu studium znajdujemy 
zapis, mówiący, że na działkach, należących do małżonki Walde-
mara Wiązka, dopuszcza się m.in. usługi „z zakresu ochrony zdro-
wia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.”. 

Gmina tłumaczy, że inwestorem, który złożył wniosek do stu-
dium jest osoba fizyczna. Zdaniem naszych rozmówców z rady 
miejskiej, o budowie obiektów o charakterze pomocy społecz-
nej, wielokrotnie miał wspominać w  prywatnych rozmowach 
właśnie radny Waldemar Wiązek. Wśród mosińskich radnych 
plany radnego Wiązka nie są żadną tajemnicą.

Wnioskując do Aquanet o budowę kanalizacji sanitarnej w lesie, 
zastępca burmistrza - Adam Ejchorst wskazał nawet, ile na dział-
kach żony radnego ma powstać budynków i ile pensjonariuszy 
ma zamieszkać w domach opieki – nawet 250 osób. – Prognozy 
były oparte na ogólnym opisie inwestycji w  przedstawionym 
w pismach inwestorów złożonych do Urzędu Miejskiego – czy-
tamy w analizie, którą sporządziła gmina na potrzeby składania 
do Aquanet wniosków dotyczących inwestycji w Pecnej. Władze 
gminy swoje założenia oparły także na ilości pensjonariuszy 
w innych domach opieki w Wielkopolsce i wyliczyły średnią. 

Z  analizy gminy dowiadujemy się także, że oprócz dwóch 
obiektów o charakterze domu spokojnej starości, na działkach 
w lesie miałyby powstać: kaplica, pralnia, garaże oraz sale do 
rehabilitacji i gimnastyki.

Byłoby to możliwe jednak dopiero po zmianie studium. Projekt 
dokumentu został w lutym tego roku wysłany przez gminę do 
szeregu instytucji, które będą opiniować studium. Tymczasem, 

na posiedzeniach gminnych komisji i na sesjach rady miejskiej, 
o koniec prac nad studium, regularnie dopytuje radny Wiązek. – 
Pytam od pięciu lat o to samo, panie burmistrzu. Pytanie brzmi 
tak: kiedy jest pan w stanie świadomie odpowiedzieć, kiedy bę-
dzie wyłożone studium dla gminy Mosina – pyta Waldemar Wią-
zek na sesji rady miasta 29 października ubiegłego roku. 

Pełen pakiet dla rodziny radnego, a mieszkańcy? 

– Od dziesięciu lat, odkąd jestem sołtysem, rok w rok, zebranie 
wiejskie składa do projektu budżetu Gminy Mosina wnioski, 
w  których znajduje się budowa wodociągu w  Borkowicach – 
mówi radny Maciej Patela, jednocześnie sołtys Borkowic, gdzie 
zaplanowane inwestycje przesuwano na późniejsze lata, by były 
środki na kanalizację w  Pecnej. – Obecnie na doprowadzenie 
wody do swoich domów czeka 18 rodzin. Spora ich część za-
mieszkała i wybudowała się w rejonie ulic Makowej czy Chabro-
wej już ponad 11 lat temu – dodaje Maciej Patela.

– Oprócz wspomnianych już rodzin, które od lat czekają na wo-
dociąg, w  trakcie budowy jest około 10 kolejnych budynków 
w  Borkowicach, w  okolicy wylotu do Drużyny – dodaje radny 
Patela. – Mieszkańcy nabywali działki, cytuję: „Od Wiązka”, który 
każdemu z nich obiecywał, że będą mieli wodę w ciągu 2-3 lat – 
twierdzi sołtys Borkowic.

W skorygowanym planie Aquanet na lata 2020-2029, do którego 
wprowadzono budowę kanalizacji w  lesie w Pecnej, o rok prze-
sunięto także budowę wodociągu oraz kanalizacji w ulicach Nad 
Potokiem, Malinowej i Krańcowej w Krosinku. Miejscowość znaj-
duje się w okręgu wyborczym, z którego do Rady Miejskiej do-
stał się Waldemar Wiązek. Inwestycje, których od lat domagają się 
mieszkańcy Krosinka, pierwotnie miały zostać wykonane w latach 
2021-2022. W planie, do którego wprowadzono skanalizowanie 
m.in. działek żony radnego w  lesie, roboty w ulicach Nad Poto-
kiem, Malinowej i Krańcowej, przesunięto na lata 2022-2023.

Fragment dokumentacji projektowej Aquanet, dotyczącej wodociągu w Pecnej

Dalszy ciąg artykułu na następnej stronie
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„Sprawa ma znamiona korupcji politycznej” kontra „Nie 
wiem skąd ta burza”

Radny Wiązek jest jednym z żelaznych radnych burmistrza, gło-
sujących zgodnie z wolą włodarza. Jak mówią nam członkowie 
Rady Miejskiej, Przemysław Mieloch zawsze mógł liczyć na rad-
nego Wiązka w  kluczowych momentach. Tak chociażby było 
podczas zeszłorocznych głosowań nad udzieleniem wotum za-
ufania i absolutorium burmistrzowi.

Mosińscy radni dowiedzieli się o sprawie od nas. Członkowie klu-
bu „Odnowa” zażądali od burmistrza Przemysława Mielocha oraz 
Aquanet wyjaśnień i wycofania z planów spółki budowy kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej (budowa kanalizacji jeszcze 
nie została wycofana, co przyznał burmistrz na sesji rady 25 lute-
go). Jak mówią nam radni, czują się oni oszukani przez burmistrza 
Mielocha, który nigdy nie wskazał rzeczywistego celu inwestycji.

– Sprawa wygląda na bardzo poważną. Mamy do czynienia z fi-
nansowaniem z  publicznych środków inwestycji, której jedy-
nym beneficjentem będzie jeden z radnych. Moim zdaniem, ta 
sprawa ma znamiona korupcji politycznej: burmistrz, któremu 
zależy na tym, by w radzie byli radni, głosujący zgodnie z jego 
wolą, w zamian za lojalność, wykorzystał swoją pozycję do wy-
świadczenia prywatnej przysługi radnemu – mówi nam radny 
Marcin Ługawiak. 

Z brakiem dostępu do wodociągu i kanalizacji od wielu lat zma-
gają się też mieszkańcy tzw. Zawarcia, czyli terenów leżących 
po drugiej stronie Warty niż Mosina, np. Mieczewa czy Świątnik, 
gdzie od lat problemem są kwestie związane doprowadzeniem 
wody przez Majątek Rogalin.

– Jest to duża niesprawiedliwość społeczna, że mieszkańcy tego 
rejonu od dekad czekają na podłączenie do wody i kanalizacji, są 
zbywani przeróżnymi argumentami, dlaczego nie inwestuje się 
u nich. Tymczasem, Aquanet wydaje publiczne środki na instala-
cje w lesie – mówi nam, mieszkający w Mieczewie, radny Roman 
Kolankiewicz. – Niektórzy mieszkańcy Zawarcia muszą sami za-
opatrywać się w wodę ze studni. Jak jednak wiemy, i to nie są pu-
ste słowa, Wielkopolska stepowieje i występują niedobory w stud-
niach. Niektórzy próbują je pogłębić, ale to nie zawsze wystarcza 
albo pozyskana woda nie nadaje się do spożycia:  jest brudna, ma 
bardzo nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy zmuszeni są wtedy do 
hurtowego kupowania kilkunastu baniaków z wodą, co również 
odczuwają w portfelach  – tłumaczy radny Kolankiewicz.

Burmistrz Przemysław Mieloch w  sprawie nie ma sobie nic do 
zarzucenia, choć to on podpisał decyzję o  lokalizacji celu pu-
blicznego dla inwestycji w  Pecnej, która umożliwiła budowę 
wodociągu i kierował w 2017 roku do Aquanet wnioski o ujęcie 
wodociągu i  kanalizacji w  planach spółki, jeszcze jako zastęp-
ca Jerzego Rysia. – Nie wiem skąd ta burza – mówi burmistrz 
o sprawie leśnych inwestycji 10 lutego w Teleskopie, emitowa-
nym na antenie TVP3 Poznań – Nie rozumiem, zwłaszcza, że tą 
burzę podkręcają niektórzy radni, którzy sami głosowali „za” – 
uśmiecha się do kamery burmistrz Mieloch. 

Włodarz wydał w sprawie inwestycji w Pecnej oświadczenie 6 lute-
go – dwa dni po ujawnieniu przez nas sprawy w internecie. W swo-
im stanowisku burmistrz tłumaczy, że obecność leśnych inwestycji 
w kolejnych budżetach i planach Aquanet przegłosowywali radni. 
Jak tłumaczy przewodnicząca rady miejskiej, Małgorzata Kaptur, 
radni mieli zostać przez burmistrza zmanipulowani w sprawie in-
westycji w Pecnej. – Zadanie w budżecie tak, a nie inaczej nazwa-
ne umieścił burmistrz, który znał wszystkie okoliczności sprawy: 
położenie działek w lesie, brak przeznaczenia w obowiązującym 
studium pod inne cele, a przede wszystkim interes prywatny rad-
nego – pisze na portalu Czas Mosiny przewodnicząca Kaptur. – 
Burmistrz świadomie i konsekwentnie dążył do zrealizowania tego 
celu i działał na niekorzyść gminy.

Gmina m.in. zapłaciła za projekt, będzie opłacała opłatę za hy-
dranty w lesie – zaznacza Małgorzata Kaptur. Przewodnicząca 
dodaje, że nazwa zadania w kolejnych budżetach i planach Aqu-
anet była myląco skonstruowana, bo wodociąg, zdaniem radnej, 
w rzeczywistości powstał poza ul. Sosnową. Udowadniać ma to 
m.in. umiejscowienia słupa z nazwą ulicy, który stoi przed leśnym 
fragmentem drogi, gdzie poprowadzono wodociąg. – Działki mał-
żonki radnego nie leżą przy ulicy Sosnowej, jak określił to zadanie 
burmistrz, lecz w drodze, która jest przedłużeniem tej ulicy. Z tego 
powodu radni byli przekonani, że chodzi o doprowadzenie wodo-
ciągu do istniejącej zabudowy – tłumaczy przewodnicząca.

– Przegłosowanie planów Aquanet, zakładających budowę wo-
dociągu oraz kanalizacji w środku lasu, uważam za przeoczenie 
rady miejskiej – mówi nam z kolei radny Marcin Ługawiak. – Zo-
staliśmy w pewien sposób ograni. Na żadnym etapie tego po-
stępowania: od projektu do robót w  Pecnej, burmistrz wprost 
nie powiedział, kto będzie beneficjentem tej inwestycji. Nikt nie 
przypuszczał, że wodociąg oraz kanalizacja w ul. Sosnowej nie 
będą prowadzić do istniejących domów, ale do prywatnych, 
jeszcze niezabudowanych działek w  lesie i  że będą dotyczyły 
akurat jednego z radnych – tłumaczy Ługawiak.Tłuczeń przywieziony przez mosiński ZUK do utwardzenia fragmentu leśnej ulicy

Przyłącza wodociągowe w lesie w Pecnej
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Ujawniona przez nas sprawa wodociągu 
i kanalizacji w lesie elektryzuje opinię pu-
bliczną do dzisiaj. Radny Waldemar Wią-
zek jednak ani razu nie zabrał publicznie 
głosu w tej sprawie. Próbowaliśmy skon-
taktować się z nim na początku lutego, ale 
radny odmawiał skomentowania sprawy, 
nie odpowiedział także na zadane przez 
nas pytania drogą e-mailową. Milczy 
także, gdy pozostali radni wywołują te-
mat leśnych inwestycji na posiedzeniach 
gminnych komisji czy sesji rady miejskiej.

Oliwy do ognia dolało przywiezienie 
przez ZUK kilkuset ton wysokiej jakości 
tłucznia, który utwardzi fragment drogi, 
w  której wybudowano leśny wodociąg. 
Nawierzchnia w lesie musi zostać odtwo-
rzona, bo został do tego zobowiązany 
wykonawca robót. Radny Maciej Patela 
złożył wniosek do burmistrza o  wyko-
rzystanie tłucznia do utwardzenia ulicy 
Sosnowej w Pecnej, ale na odcinku, przy 
którym stoją domy. 

– W  lesie na odcinku gdzie nawieziono 
bardzo dobrej jakości tłuczeń granitowy 
jest on tam całkowicie zbędny, ponieważ 
grunt jest przepuszczalny i nie występują 
tam utrudnienia poruszania się pojazdów 
czy pieszych. Za to odcinek ul. Sosnowej 
od ulicy Głównej do skraju lasu jest o każ-
dej porze roku w złym stanie przejezdno-
ści – czytamy we wniosku radnego Pateli, 
na który odpowiedź ze strony burmistrza 
do 26 lutego nie napłynęła. 

Wojciech Pierzchalski

• Narkotyki były ukryte w workach kontenerowych z ogórkami.

• Zatrzymano dwóch poznaniaków. obaj byli już notowani.

• Handlarze stracili 250 kg towaru za ponad 10 mln zł.

• W akcji brali udział policjanci z Poznania i Szczecina

– Policjanci z wydziału antynarkotykowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Poznaniu wraz z policjantami Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie kilka dni temu przeprowadzili operację 
przechwycenia dużego ładunku narkotyków. W podpoznańskiej 
Mosinie na terenie jednej z posesji zatrzymali dwóch mężczyzn 
zajmujących się przeładunkiem towaru z naczepy ciągnika sio-
dłowego do towarowego busa. W  workach typu Big Bag znaj-
dowały się świeże ogórki. Pod kilkuset kilogramową warstwą 
warzyw ukryte były sprasowane pakiety marihuany – informuje 
Andrzej Borowiak Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Poznaniu.

– Funkcjonariusze zespołu realizacyjnego po przejrzeniu całe-
go ładunku ogórków znaleźli kilkaset sprasowanych, foliowych 
paczek. Wewnątrz znajdowała się wysokiej jakości marihuana 
o łącznej wadze ponad 250 kg. Policjanci zajmujący się tą sprawą 
oszacowali, że rynkowa wartość narkotyków w tej postaci wyno-
si ponad dziesięć milionów złotych – dodaje Borowiak.

Jak podają funkcjonariusze wszystko zaczęło się od telefonu po-
licjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Szczecinie do kolegów z poznańskiego wydziału antynar-
kotykowego. Z przekazanych informacji wynikało, że na terenie 
naszego regionu może znajdować się spora ilość narkotyków. Po 
sprawdzeniu tych wiadomości, kiedy wszystko zaczęło się ukła-
dać w całość, poinformowano Prokuratorów z Prokuratury Okrę-
gowej w Poznaniu. Zostało wszczęte śledztwo.

– Zaplanowano akcję zatrzymania wytypowanych osób i kon-
troli wynajmowanej posesji. Realizacja sprawy nastąpiła w śro-
dę. Po wejściu zespołu realizacyjnego na wytypowany teren 
zatrzymano dwóch mężczyzn w  trakcie przeładunku towaru 
z naczepy do samochodu dostawczego. Zatrzymani mężczyźni 
są poznaniakami w wieku 31 i 34 lat. Obaj w przeszłości prze-
wijali się w różnych sprawach kryminalnych Prokurator z Pro-

kuratury Okręgowej w  Poznaniu, na podstawie materiałów 
dowodowych, przedstawił mężczyznom zarzuty posiadania 
narkotyków w dużej ilości i udziału w obrocie tymi środkami. 
Za tego rodzaju przestępstwo grozi im kara do 12 lat więzie-
nia. Na wniosek Policji i Prokuratury Sąd w Poznaniu aresztował 
obu podejrzanych – kończy Andrzej Borowiak Rzecznik Praso-
wy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Handlarze wpadli podczas przeładunku narkotyków z naczepy do towarowego busa fot. Policja

W Mosinie przechwycono narkotyki
o wartości ponad dziesięciu milionów złotych

Ponad ćwierć tony marihuany ukrytej w ogórkach zabezpieczyli policjanci zajmujący się ściganiem 
handlarzy narkotyków. Wartość zarekwirowanego ładunku wynosi ponad dziesięć milionów zło-
tych. W związku z tą sprawą do aresztu trafiło dwóch poznaniaków. Grozi im 12 lat więzienia.

250 kg marihuany za ponad 10 mln zł fot. Policja
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Puszczykowskie restauracje się otworzą? 
„Rząd może sobie tę pomoc wsadzić do nosa”

Do akcji „OtwieraMY” dołączają kolejne lo-
kale gastronomiczne w  kraju. Właściciele 
otwierają swoje restauracje, pomimo obo-
wiązujących obostrzeń wprowadzonych 
przez rząd. Straty w sektorze są coraz więk-
sze, wielu restauratorów mówi, że otwarcie 
swoich biznesów to jedyna szansa na ratu-
nek dla nich. Do akcji dołączą również pusz-
czykowskie restauracje?

Szafoniera to jeden z większych lokali w re-
gionie. – Napije się pan czegoś? – pyta mnie 
właścicielka restauracji, Jolanta Nowaczyk. 
– Wodę gazowaną, z  lodówki, poproszę – 
odpowiadam, – Lodówki z napojami mamy 
wyłączone, tylko ciepła jest – odpowiada re-
stauratorka. To przez oszczędności, restaura-
torzy liczą każdą złotówkę.

Restauracja na Facebooku dodała post z py-
taniem do klientów, czy odwiedzą lokal jeśli 
ten się otworzy, mimo obowiązujących ob-
ostrzeń. – Internauci zaczęli od razu rezer-
wować u nas stoliki. Musieliśmy tłumaczyć, 
że póki co, to było tylko pytanie – uśmiecha 
się Jolanta Nowaczyk. Jak mówi Igor Leński, 
współpracownik Szafoniery, niedługo jed-
nak może się okazać, że to nie będzie tylko 
pytanie

– Znaleźliśmy się pod ścianą. Albo otworzy-
my się teraz albo już nigdy – tłumaczy Igor.

Jak mówi właścicielka Szafoniery, utrzyma-
nie restauracji kosztuje ją w tej chwili 120 ty-
sięcy złotych miesięcznie. – Dochody z dań 
na dowóz albo na wynos w żadnym stopniu 
tego nie pokrywają – opowiada Jolanta. – 
To nie jest tak, że po zamknięciu gastrono-
mii, z dnia na dzień klienci zaczęli masowo 
zamawiać posiłki. Inni też mają problemy, 
tracą pracę, mają mniej pieniędzy. Nie tylko 

my znaleźliśmy się w trudnym położeniu – 
dodaje restauratorka.

Jolanta Nowaczyk pokazuje pismo do ZUS 
w  sprawie zwolnienia z  opłacania składek. 
Na wniosek otrzymała decyzję odmowną. 
Powód? Zła kolejność podanych kodów dzia-
łalności gospodarczej. – To nas dodatkowo 
dobija. Nie dość, że codziennie walczymy 
o przetrwanie, to państwo nam w żaden spo-
sób nie pomaga – mówi Jolanta.

Restauratorka złożyła także wniosek o przy-
znanie środków z rządowej tarczy antykryzy-
sowej. Od miesiąca nie otrzymała odpowie-
dzi. – Ta pomoc, nawet jeśli ją byśmy dostali, 
i tak nic nie zmieni – to są symboliczne kwoty. 
Rząd może sobie teraz tę „pomoc” wsadzić 
w nos. My chcemy po prostu uczciwie praco-
wać. W tak dużym lokalu, jak nasz, nie będzie 
problemu z zachowaniem reżimu sanitarne-
go – dodaje Jolanta.

Restauratorka czeka na decyzje rządu do-
tyczące luzowania dalszych obostrzeń. Jak 
mówi Igor Leński, dalsze funkcjonowanie 
lokalu bez dochodów to nie kwestia miesię-
cy a dni – Wtedy będzie trzeba zamknąć na 
stałe. Jedynym sposobem, by nie zbankru-
tować, może się okazać otwarcie restauracji 
– mówi Igor.

– Jakby pan się czuł, gdyby z dnia na dzień 
ktoś kazał zamknąć coś, na co pracował pan 
pół życia? Jasne, że jestem zniesmaczona 
tym wszystkim – mówi właścicielka pusz-
czykowskiej restauracji Lokomotywa, Julita 
Świergiel-Taisner. Restauratorka, by ratować 
swój lokal, bar zamieniła na sklep. Sprzedaje 
tam swoje wyroby w  słoikach. – Dla rato-
wania dzieła życia człowiek robi wszystko 
– zapewnia Julita – Inaczej, moglibyśmy za-

mknąć Lokomotywę rok temu i się poddać, 
ale to nie w naszej naturze – zapewnia.

Restauratorka póki co nie ma w  planach 
otwierania lokalu, pomimo obowiązujących 
obostrzeń. – Na ten moment cierpliwie cze-
kamy. Jeszcze trochę damy radę, ale ciężko 
powiedzieć, ile to „trochę” potrwa – mówi 
restauratorka. – Nie bierzemy pod uwagę 
zamknięcia Lokomotywy, ale nie wiemy, co 
się zdarzy: czy będzie kolejna fala zachoro-
wań, czy nie, nie wiemy. Staramy się działać 
jak możemy – opowiada Julita.

Restauratorka przyznaje, że czuje się nie-
sprawiedliwie potraktowana przez rząd. – 
Uważam, że to absurd, że są otwarte marke-
ty, gdzie ludzie wchodzą na siebie w kolejce 
do kasy, a restauracja, gdzie możemy zacho-
wać wszystkie środki ostrożności – pozosta-
je nadal zamknięta – ocenia. Jak zapewnia 
właścicielka Lokomotywy, stara się ona pa-
trzeć w przyszłość z nadzieją – Staramy się 
być optymistami, ale na ile tego optymizmu 
nam wystarczy, trudno powiedzieć – mówi.

Podobnie jak Szafonierze, dania na wynos 
i dowóz w Lokomotywie w żadnym stopniu 
nie rekompensują ponoszonych strat. – Te 
zamówienia to jest kropla w morzu potrzeb. 
Nie możemy organizować przyjęć, które 
były dla nas bardzo istotne – tłumaczy Julita 
Świergiel-Taisner.

Rząd nadal nie określił, kiedy restaurację do-
staną zielone światło na swoją działalność.

 Wojciech Pierzchalski

Właścicielka Lokomotywy, Julita Świergiel-Taisner, by 
poprawić sytuację swojego lokalu, zdecydowała się na 
sprzedaż swoich wyrobów.  Fot. Małgorzata Sobczak, Fa-
cebook.com/LokomotywaRestauracja

Pracownicy Szafoniery ubolewają, że obecnie ich jedynym “gościem” jest wielki pluszowy miś, którego posadzili przy stoliku. 
Fot. Szafoniera

W  całej Polsce coraz więcej lokali wznawia działalność, mimo obowiązujących obostrzeń. Nad 
otwarciem swoich restauracji myślą także w  Puszczykowie. Jak mówią niektórzy restauratorzy, 
otworzą się teraz albo już nigdy.
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Popularny klub fitness w Mosinie zamyka się. 
Nie wytrzymał rządowych ograniczeń

– kochani, niestety to jest ten moment, kiedy czas powiedzieć pas – napisała w poruszającym liście 
właścicielka klubu fitness Loft w Mosinie. Przedsiębiorcy nie wytrzymali ograniczeń nakładanych 
na branżę przez rząd.

Loft fitness działał przy ul. Farbiarskiej od 3 marca 2015. – Przez 
5 lat wkładaliśmy w  to miejsce całe swoje serce – mówi Magda 
Grajcar, właścicielka klubu. – To w pierwszej kolejności była nasza 
pasja, sposób na życie, mniej biznes – dodaje.

Teraz jednak przez pandemię koronawirusa i  ograniczenia na-
kładane przez rząd m.in. na branżę fitness, Magda Grajcar jest 
zmuszona zamknąć Loft. – Od marca 2020 dostaliśmy 20 tysięcy 
złotych od państwa, a my tylko miesięcznie mamy kosztów pra-
wie 20 tysięcy. Pomoc wystarczyła na jeden miesiąc – opowiada 
właścicielka klubu. – Właściciel budynku zgodził się na chwilowe 
obniżenie czynszu, ale on także ma zobowiązania i ta sytuacja nie 
mogła dłużej trwać – mówi Magda Grajcar.

Jak opowiada przedsiębiorczyni, pomimo chwilowego otwarcia 
branży, nie udało się w tym czasie odbić z finansowego dołka. – 
Pierwszy raz zostaliśmy zamknięci w  marcu – w  najlepszym dla 
nas okresie. Pozwolono nam otworzyć klub na wakacje, ale wtedy 
zawsze mamy niższe wpływy – opowiada właścicielka Loft. – Teraz 
znowu od kilku miesięcy jesteśmy zupełnie zamknięci. Nie mamy 
z czego płacić rachunków, czynszu – to mogło oznaczać tylko jed-
no – mówi Magda Grajcar.

Właścicielka dodaje, że na decyzji o zamknięciu zaważył także brak 
perspektyw na zmianę sytuacji branży. – Nawet jeśli zostalibyśmy 
niedługo otwarci, to znowu w gorszym dla nas czasie. Otwarcie 

na pewno wiązałoby się także z ograniczeniami dotyczącymi ilości 
osób na sali, środków dezynfekcji czy ochrony. To również koszty 
– mówi Magda Grajcar. – Nie wiemy też, na jaki czas znowu byśmy 
byli otwarci, czy zaraz nie będzie kolejnej fali zachorowań i jakie 
decyzje podejmie rząd – dodaje.

– Nie wiem, co dalej. To ogromny cios dla mnie i całej załogi. Na 
pewno budujące jest wsparcie ludzi, którzy doceniają to, co stwo-
rzyliśmy przez 5 lat, ale co dalej zrobimy, nie wiem – kończy Mag-
da Grajcar. (WP)

Zmarł Aleksander doba
– podróżnik gościł także w naszym regionie

74-letni podróżnik i kajakarz zmarł, zdobywając najwyższy szczyt 
Afryki – Kilimandżaro.

Pierwsze sukcesy Aleksander Doba zaczął odnosić w  latach 80., 
kiedy w  13 dni przepłynął Polskę od Przemyśla do Świnoujścia. 
W 1999 roku samotnie opłynął Morze Bałtyckie – pokonanie 2719 
kilometrów zajęło podróżnikowi 57 dni. W  końcu, w  2013 roku 
Aleksander Doba jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął 
Ocean Atlantycki od Afryki do brzegów Ameryki Południowej.

Podróżnik całkiem niedawno, latem 2020 roku, odwiedził także 
nasz region.– Aleksandra Dobę spotkaliśmy na przystani w Roga-
linku, akurat był w trakcie nagrań i płynął kajakiem. Usiadł z nami, 
długo opowiadał nam o swoich wyprawach. Fantastyczny, prze-
miły człowiek, bez żadnego gwiazdorstwa – wspomina spotkanie 
z podróżnikiem  Marek Kądzielak, mieszkaniec Rogalinka.

Pamiątkowe zdjęcie z Aleksandrem Dobą i Karolem Okrasą, podczas kręcenia programu 
kulinarnego, do którego użyto kajaków z zaprzyjaźnionej, mosińskiej wypożyczalni

Aleksander Doba
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We wtorek 23 lutego około godz. 10:00 na parkingu 
przy Lidlu w Łęczycy nieznani sprawcy uszkodzili opo-
nę w samochodzie klienta sklepu. Pod pozorem pomo-
cy przy zmianie koła, okradli mężczyznę.

– Dwóch mężczyzn, około 40 lat, wbiło gwoździe 
w opony samochodu mojego ojca – mówi Barbara Ka-
mińska, radna z  Puszczykowa. – Gdy tata ruszył spod 
sklepu i  zorientował się, że nie ma powietrza, stanął, 
by wymienić oponę. Wtedy podeszła do niego dwój-
ka mężczyzn, jeden w zielonej kurtce, by pomóc przy 
zmianie koła. Szli pobliską ścieżką rowerową. Ojciec nie 
zamknął samochodu i  wtedy ukradli z  auta saszetkę 
z dokumentami, dwoma telefonami i pieniędzmi – opo-
wiada Barbara Kamińska.

Tomek pomagał innym, sam spotkał się z agresją. 

“dzisiaj to są tylko słowa, a jutro?”

Uwaga na złodziei! 
W łęczycy okradli mężczyznę pod pretekstem pomocy

Tomek jest osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym, nie prze-
szkadza mu to jednak pomagać innym. Jak mówią rodzice wolon-
tariusza, czasami jest go wręcz trudno odciągnąć od pomagania. 
– Tomek jest bardzo ufny, lubi ludzi i kocha im pomagać. Nie musi-
my go do tego zachęcać, sam to uwielbia – opowiada mama Tom-
ka – pani Joanna. Tak samo było, gdy Tomek tradycyjnie poszedł 
do mosińskiej Jadłodzielni na targowisku. Wolontariusz odwiedza 
miejsce co drugi dzień: zajmuje się utrzymaniem porządku, ukła-
da książki na regałach, sam oddał tam rower i meble.

Pod koniec grudnia w  Jadłodzielni stanęło serce na nakrętki. 
Mieszkańcy przynoszą ich tak dużo, że te często nie mieszczą się 
w sercu i zostają w workach obok. W piątek, około godz. 18:00, 
Tomek przesypywał nakrętki z worków do serca. Wtedy zaczepił 
go mężczyzna w czerwonej kurtce z czarnym, sporym psem na 
smyczy. – Ten pan był wobec mnie agresywny, krzyczał. Zarzucał 
mi, że szukam narkotyków w tych nakrętkach. Potem zaczął mnie 
poganiać, że mam je szybciej wsypywać do serca – opowiada 
Tomek. Jak mówi wolontariusz, agresywny mężczyzna groził mu 
policją i próbował wygonić z Jadłodzielni. – To wszystko mnie ze-
stresowało. Zostawiłem worek, poczekałem, aż ten człowiek pój-
dzie, i potem wróciłem do domu – mówi Tomek.

Wolontariusz o  całym zajściu od razu opowiedział Marcinowi 
Niemczewskiemu – jednemu z  pomysłodawców Jadłodzielni. 
– Ta sytuacja jest szokująca. Dzisiaj to są tylko słowa, a jutro? – 
pyta Marcin. – Tomek jest zawsze chętny do pomocy, wszyst-
ko robi bezinteresownie. To tym bardziej przykre – opowiada. 
Marcin sytuację opisał na drugi dzień po zdarzeniu w mediach 
społecznościowych. Jak się szybko okazało, to nie pierwsza sy-
tuacja, kiedy mężczyzna był agresywny wobec przypadkowych 
osób. – Byłam świadkiem wczoraj: ten pan wyzwał młodego 
chłopaka, że pali papierosa, i  jakąś kobietkę, że przeszła obok 
niego – pisze internautka.

Rodzice Tomka są zaniepokojeni sytuacją, która spotkała ich 
syna. – Po tym, jak się dowiedzieliśmy, że to nie pierwsza sytu-
acja z tym mężczyzną, zacząłem mieć obawy – nigdy nie wiado-
mo, jaki akurat ten mężczyzna będzie miał dzień – mówi ojciec 
Tomka – pan Janusz. Młody wolontariusz jednak nie ma zamia-
ru przejmować się sytuacją i pomagać dalej – Dzisiaj też byłem 
w Jadłodzielni, nadal chcę pomagać – zapowiada Tomek.

– Uważam, że takie sytuacje należy nagłaśniać. Tomka spotkał 
tylko krzyk, ale co jak stanie się tragedia? – mówi pan Janusz. 
Sytuacja została zgłoszona mosińskiej policji i straży miejskiej.

 Wojciech Pierzchalski

Tomek fot. Jadłodzielnia

Lidl w Łęczycy przy Szosie Poznańskiej

Tomek jest wolontariuszem mosińskiej Jadłodzielni od samego jej początku. Jak mówią jego rodzice 
i znajomi, zawsze jest chętny do pomocy, choć sam ma problemy zdrowotne. Jakiś czas temu podczas 
pomagania w Jadłodzielni przy mosińskim targowisku, Tomek spotkał się jednak z agresją.

Sprawa już została zgłoszona na policję. – Uważajmy i zamykajmy samochód 
podczas zmiany opon – apeluje córka pokrzywdzonego.

Jeżeli ktoś znajdzie dokumenty na nazwisko Grzegorz Kamiński, prosimy 
o kontakt. (red)
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kolor

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

(P
04

1)

(J
04

3)

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

(J
00

8)

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

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

P1
25

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)

P1
25

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

.

.

OFERUJEMY
DOWÓZ

DO MIEJSCA 
PRACY

ZATRUDNIMY

OPERATORA
KOPARKI

OPERATORA
KOPARKO

 ŁADOWARKI 

P2
05

P2
06

P1
86

P1
29

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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
00

6)

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

kolor
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GEODETA
602 683 177Salon 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

INDYWIDUALNE LEKCJE SZACHOWE 
Prowadzą instruktorzy PZSzach. 
Możliwość dojazdu 
do ucznia. 
tel. 601-724-067
tel. 601-054-441

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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Media bez wyboru – wspieramy protest

Wspieramy postulaty niezależnych mediów, które sprzeciwiają 
się projektowi ustawy, która miałaby wprowadzić dodatkowy 
podatek od reklam. Proponowane przez rządzących zmiany co 
prawda nie dotkną naszego wydawnictwa, bo nowy podatek od 
reklam miałby objąć wydawców, zarabiających z  reklam ponad 
15 milionów złotych rocznie. Niemniej, nie zgadzamy się na taką 
formę dodatkowego obciążania wydawnictw, które już w Polsce 
płacą podatki. Kolejne opłaty w czasie, który również dla mediów 
jest trudny, mogą doprowadzić do upadku części z nich.

Poniżej publikujemy list otwarty podpisany przez część polskich 
wydawnictw do polskiego rządu.

List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i  liderów ugrupo-
wań politycznych

Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego 
obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazy-
wanego “składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19.

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, 
czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozryw-
kę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:

1. osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Pol-
sce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru inte-
resujących go treści,

2. ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych 
treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pra-
cowników i  ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków do-
stęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczą-
cej mierze bezpłatnie,

3. pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających 
na polskim rynku medialnym, w  sytuacji, gdy media państwowe 
otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media 
prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,

4. faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie 
polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w  Polsce in-
westują najwięcej. Według szacunków, firmy określane przez rząd 
jako “globalni cyfrowi giganci” zapłacą z  tytułu wspomnianego 
haraczu zaledwie ok. 50 – 100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, 
jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.

Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie 
poszczególnych firm. Dodatkowo niedopuszczalna w  państwie 
prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w  okresie ich 
obowiązywania.

Jako media działające od wielu lat w  Polsce nie uchylamy się od 
ciążących na nas obowiązków i społecznej odpowiedzialności. Co 
roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą liczbę podatków, danin 
i  opłat (CIT, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające pra-
wami autorskimi, koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, 
opłata VOD itd.). Własną działalnością charytatywną wspieramy 
też najsłabsze grupy naszego społeczeństwa. Wspieramy Polaków, 
jak i rząd w walce z epidemią, zarówno informacyjnie, jak i prze-
znaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii, jako 
pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo do-
tkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa 
epidemię Covid-19.

Sygnatariusze listu [lista wydawnictw, która podpisała list 
otwarty jest dostępna do wglądu na:  
www.gazeta-mosina.pl/2021/media-bez-wyboru-wspieramy-protest

 Redakcja

---------------------------

Media bez wyboru – jednodniowa akcja części mediów komer-
cyjnych w Polsce, polegająca na powstrzymaniu się od aktywno-
ści (publikowania informacji oraz reklam, wyłączeniu nadawania) 
podjęta 10 lutego 2021 w proteście przeciw zapowiadanemu przez 
rząd projektowi wprowadzenia podatku od reklam

W proteście wzięły udział m.in. redakcje papierowych dzienni-
ków,internetowe portale związane z  prasą drukowaną, stacje 
telewizyjne (m.in. TVN, TVN24, Polsat, Polsat News) i  radiowe 
oraz portale informacyjne. Od 4 rano przez 24 godziny zamiast 
informacji i reklam wyświetlane były czarne plansze z informa-
cją „media bez wyboru”, „tu miał być twój ulubiony program” lub 
podobną, niekiedy z  krótkim wyjaśnieniem przyczyn tej akcji. 
Stacje telewizyjne TVN i  Polsat po raz pierwszy od początku 
nadawania nie nadały nowych wydań swoich głównych progra-
mów informacyjnych.

W  związku z  panującą od początku 2020 roku pandemią CO-
VID-19 wpływy wydawców prasy z tytułu reklam w Polsce uległy 
zmniejszeniu o blisko 50%, a sprzedaż większości czasopism na 
polskim rynku znacznie spadła. Z kolei ograniczenie, będących 
motorem napędowym ruchu reklamowego, liczby konferencji 
i  konkursów oraz zaprzestanie w  dużym stopniu organizowa-
nia imprez kulturalnych, a także sportowych spowodowały, że 
poziom dochodów mediów bardzo się obniżył. Skutkiem tych 
zmian może być upadłość znacznej części mniejszych firm me-
dialnych w Polsce.

Polski rząd chce obciążyć część mediów dodatkową opłatą pod pretekstem walki z Covid-19. 
Wspieramy postulaty protestu przeciwko takim rozwiązaniom na branżę przez rząd.
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To koniec basenowej spółki?

Samo przygotowanie budowy pływalni kosztowało mosińskich 
podatników ponad 600 tysięcy złotych. Na tę kwotę składają się: 
przygotowanie terenu pod inwestycję, utworzenie spółki „Park 
Strzelnica”, która ma zarządzać w przyszłości obiektem, konsulta-
cje dotyczące przygotowania dokumentacji do przetargu na pro-
jekt basenu, sam projekt za 246 tysięcy złotych, a także 300 tysięcy 
złotych podatku, który zapłaciła gmina od 4-milionowego aportu 
wniesionego do spółki basenowej.

Kosztuje także utrzymanie samej spółki. Od jej powołania w grud-
niu 2019 roku do listopada 2020 r., koszty wyniosły 180 tysięcy 
złotych. Prezes spółki został jednak powołany dopiero w czerw-
cu 2020 roku i to od wtedy jest wypłacane jego wynagrodzenie 
w wysokości 12 330,58 zł brutto miesięcznie. Radni klubu „Odno-
wa” szacują więc, że roczne koszty funkcjonowania spółki to na-
wet 300 tysięcy złotych.

Spółka udostępniła nam także koszty, jakie poniosła w  związku 
z remontem lokalu, w którym mieści się jej siedziba – 1 471,20 zł, 
umeblowaniem go – 9 870,68 zł oraz wydatki na obsługę prawną 
i rachunkową: łącznie ponad 2500 zł miesięcznie. Środki na dzia-
łalność spółki pochodzą z  kapitału zakładowego, wniesionego 
z budżetu gminy.

– Powstanie samej spółki procedowane było w zupełnie innych re-
aliach gospodarczych niż ma to miejsce aktualnie – czytamy w sta-
nowisku opozycyjnego klubu „Odnowa”. – Przewidywane szybkie 
rozpoczęcie procedury budowy obiektu basenu wyrażone zostało 
zasileniem spółki w stosunkowo wysoki kapitał podstawowy. Ka-
pitał ten miał umożliwić finansowanie inwestycji, między inny-
mi poprzez obligacje przychodowe. Niestety pandemia COVID 
zmieniła realia gospodarcze na tyle, że (jak wynika z uzyskanych 
informacji) formuła obligacji przychodowych dla finansowania 
inwestycji nie jest możliwa, a zmianie uległy również nasze, jako 
radnych, priorytety inwestycji w gminie – tłumaczą dalej członko-
wie „Odnowy”.

W  zeszłym roku władze Mosiny złożyły wniosek o  środki przy-
znawane w ramach funduszu inwestycji samorządowych. Wnio-
sek, złożony przez burmistrza Przemysława Mielocha, opiewał na 
kwotę 22,5 miliona złotych. W grudniu okazało się, że z rządowych 
środków na budowę basenu, Mosina nie dostała ani złotówki. To 
spowodowało, że budowa mosińskiej pływalni stanęła pod du-

żym znakiem zapytania, bo jak przyznał prezes spółki na jednym 
z  posiedzeń gminnej komisji w  listopadzie zeszłego roku, pozy-
skanie środków na inwestycję jest utrudnione.

– Kontaktowałem się za pośrednictwem koordynatora ds. udzie-
lania kredytów z  siedmioma bankami, no i  definitywnie spółka 
nie ma szans na uzyskanie żadnego kredytu, bo za krótko istnieje, 
krócej niż rok – opowiadał prezes spółki „Park Strzelnica”. – Banki 
odmawiają nawet rozmowy na temat kredytów – przyznał w listo-
padzie Włodzimierz Koralewski.

W  tej sytuacji burmistrz Przemysław Mieloch zapowiedział, że 
gmina będzie starała się o środki w inny sposób. – Nie poddaje-
my się. Przygotowujemy się do złożenia wniosku o finansowanie 
w ramach funduszu Jessica 2 – zapowiedział w grudniu burmistrz. 
Środki przyznawane w ramach Jessica 2 to jednak pożyczka. Ni-
sko oprocentowana, ale gmina mogłaby spłacać 20 milionów zło-
tych nawet przez następne dwie dekady. Dodatkowo, warunkiem 
otrzymania dofinansowania w ramach Jessiki, jest realizacja inwe-
stycji, przynoszącej dochód.

W  takich okolicznościach, radni przedstawili burmistrzowi pro-
pozycję likwidacji spółki lub jej połączenia z  mosińskim ZUK. – 
Rozpoczynanie największej inwestycji w  gminie finansowanej 
ze środków własnych oraz w  większości środków zewnętrznych 
spowoduje, w tych niepewnych czasach, wstrzymanie innych in-
westycji w gminie Mosina. Analiza budżetu wskazuje bowiem na 
malejący udział inwestycji, a  wzrost wydatków bieżących w  bu-
dżecie ogółem gminy – argumentują radni „Odnowy”. – Nie negu-
jemy celowości budowy basenu w przyszłości – dodają w swoim 
oświadczeniu.

O  pomyśle radnych rozmawialiśmy z  prezesem spółki. – Spółka 
została powołana do budowy basenu i  w  tej kwestii nic się nie 
zmienia – działamy tak jak działaliśmy – mówi nam w rozmowie 
telefonicznej Włodzimierz Koralewski. – Nie przemawiają do mnie 
argumenty dotyczące strat, jakie ponosi spółka. Każdy natomiast 
ma swoje spojrzenie na tę sprawę – grupa radnych, która złożyła 
taki wniosek akurat ma inne zdanie niż ja – dodaje Włodzimierz 
Koralewski i zapewnia, że swoje oficjalne stanowisko w sprawie 
pomysłu klubu „Odnowa”, przedstawi na posiedzeniu gminnej Ko-
misji Budżetu i Finansów w dniu 22 lutego 2021 roku. (WP)

dotychczasowe koszty, jakie wygenerowało przygotowanie do budowy mosińskiej pływalni, wyniosły już 
setki tysięcy złotych. kosztuje także utrzymanie spółki, która ma basen wybudować i nim zarządzać.

Działka u zbiegu ulicy Leszczyńskiej i Strzeleckiej, na terenie której miała powstać pływalnia
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Procedura opracowania i  uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego to żmudny proces, który 
potrafi przeciągać się latami. Zanim MPZP 
zostanie przyjęty, wypowiedzieć się muszą 
mieszkańcy, instytucje orzekające o  jego 
wpływie na środowisko czy radni rady 
miejskiej. W  trakcie procedowania planu, 
pojawiają się często wątpliwości dotyczące 
jego zgodności z innymi aktami prawnymi, 
zdarzają się też protesty mieszkańców.

Plany miejscowe są uchwalane, by zapo-
biegać samowolce budowlanej i chaosowi 
towarzyszącemu urbanizacji poszczegól-
nych terenów. MPZP muszą być zgodne 
z wcześniej uchwalonym studium uwarun-
kowań rozwoju np. gminy, wydane „wuzet-
ki” – już nie. Masowo wydawane warunki 
zabudowy w  Polsce są plagą, szacuje się, 
że na ich podstawie jest budowana nawet 
połowa wszystkich inwestycji mieszkanio-
wych. Setki decyzji o warunkach zabudo-
wy są wydawane także w Mosinie.

Udało nam się dotrzeć do rejestru wyda-
nych „wuzetek” przez mosiński urząd od 1 
stycznia 2019 r. do 30 września 2020 roku. 
W tym czasie urzędnicy wydali 250 decy-
zji o  warunkach zabudowy: zarówno po-
zytywnych, jak i odmownych. W rejestrze 
znajdują się wydane warunki zabudowy 
dla pojedynczych domów, ale część posta-
nowień to decyzje wydane dla kilkunastu 
nieruchomości na raz. To oznacza, że domy 
trafią później na rynek nieruchomości. Wy-
ciągnęliśmy te najciekawsze i  największe 
inwestycje, które powstaną bez planów, 
w polach, niektóre „okno w okno”.

Mosina, okolice ul. Chełmońskiego

W sąsiedztwie już istniejących zabudowań, 
na działce widocznej na zdjęciu, rozwijać 
się będzie budownictwo wielorodzinne. 
Na parterze będą usługi, a budynek będzie 
przylegał do sąsiedniej działki, przed ist-
niejącymi już domami. Na tej samej dział-
ce pojawić się mają także dwa budynki 
mieszkalne w zabudowie bliźniaczej.

Za istniejącymi już zabudowaniami (na 
zdjęciu widocznymi po lewej stronie), po-
wstaje kolejny tego typu budynek wraz 
z  podziemną halą garażową. W  planach 
jest jeszcze jeden budynek.

Nieopodal, w  rejonie ulic Malczewskiego, 
Katarzyny Kobro i  Polnej, na mocy jednej 
wydanej decyzji, powstanie 8 budynków 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Mosina, okolice ulic Szpakowej, Wrzo-
sowej i Podgórnej

Za istniejącymi zabudowaniami przy wy-
mienionych ulicach powstanie 14 budyn-
ków jednorodzinnych w  zabudowie bliź-
niaczej - na podstawie jednej decyzji.

daszewice

W rejonie ulicy Pogodnej w Daszewicach, 
tuż przy granicy z  Gminą Kórnik, za ist-
niejącymi zabudowaniami, powstanie 
spore osiedle domów jednorodzinnych. 
Na mocy dwóch decyzji o warunkach za-
budowy, na dwóch działkach ma powstać 
łącznie 28 domów

Również w Daszewicach, przy ul. Poznań-
skiej, na mocy jednej decyzji, powstanie 
20 domów jednorodzinnych. Już dzisiaj 
działki są wydzielone, rozciągającymi się 
po horyzont, drewnianymi znacznikami. 
Dojazd do planowanych posiadłości jest 
nieutwardzony.

Nowinki

Przy ulicy Dębowej w Nowinkach, na mocy 
jednej decyzji, ma powstać 10 budynków 
jednorodzinnych. Droga dojazdowa do in-
westycji jest nieutwardzona, na zdjęciach 
poniżej widoczny jej stan 26 stycznia.

Czapury

Intensywna urbanizacja Czapur nie zwal-
nia. Urzędnicy wydali warunki zabudowy 
dla „zespołu budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych w  zabudowie bliźniaczej 
oraz budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych w  zabudowie szeregowej". Wszystko 
w  okolicach istniejących już zabudowań 
w  rejonie ul. Gromadzkiej. W  rejestrze nie 
znajdujemy informacji, ile mieszkań kryje 
się pod pojęciem „zespołu budynków".

Borkowice

„Wuzetkowa" urbanizacja dosięgnie także 
Borkowice. We wsi położonej na uboczu gmi-
ny, pojawi się 12 kolejnych budynków jedno-
rodzinnych - na podstawie jednej decyzji.

Na żadnym z podanych terenów nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. (WP)

Urbanizacja w Mosinie:
Bez planu, utwardzonej drogi, okno w okno

Liczba mieszkańców Mosiny z roku na rok wzrasta. Powoli natomiast powiększa się baza terenów obję-
tych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Urzędnicy wydają więc setki decyzji o wa-
runkach zabudowy. Czasami na kilkanaście domów na raz.

Mosina, okolice ul. Chełmońskiego

Daszewice, okolice ul. Pogodnej

Borkowice, jedno z pól, na którym powstanie zabudowa

Czapury, okolice ul. Gromadzkiej

Dojazd do planowanych zabudowań przy ul. Dębowej 
w Nowinkach. W pobliżu już powstają zabudowania.
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Zalane ulice w Mosinie. 
Radny chce wykorzystać tłuczeń z Sosnowej w Pecnej 

ograniczenie przejazdu przez most w Rogalinku. 
WZdW wprowadza ruch wahadłowy

W piątek 19 lutego strażacy cały dzień wypompowują wodę z zalanych ulic. do czasu interwencji oSP, 
w błocie brodzili także mieszkańcy ul. Sosnowej w Pecnej, chociaż na końcu ich ulicy leżą tony tłucznia.

Opady deszczu i topnienie śniegu spowodowały, że na nieutwar-
dzonych mosińskich ulicach powstały ogromne kałuże. Woda nie 
zdążyła jeszcze wsiąknąć w, miejscami nadal zimny, grunt. Rozto-
py dały się we znaki także mieszkańcom ul. Sosnowej w Pecnej.

Do czasu wypompowania wody ok godz. 16 przez strażaków 
z OSP, na ul. Sosnowej rządziły kałuże. Kilkadziesiąt metrów za za-
budowaniami leżą… tony wysokiej jakości tłucznia, który mógł-
by posłużyć do utwardzenia drogi. Materiał jednak został na ul. 
Sosnową przywieziony, by utwardzić część leśnego fragmentu, 
gdzie wybudowano leśny wodociąg (czyt. na str. 4).

Radny Maciej Patela zaproponował, by zarezerwowany dla leśnej 
drogi tłuczeń, użyć do utwardzenia ul. Sosnowej przy istniejących 
już zabudowaniach. – Panie burmistrzu, proszę wykazać się go-
spodarnością i  kruszywo (bardzo wysokiej jakości) wywiezione, 

aby utwardzić drogę w lesie, przeznaczyć na utwardzenie tej sa-
mej drogi jednak w przeciwnym kierunku – napisał na Facebooku 
radny, który złożył także drogą oficjalną wniosek o użycie tłucznia 
z lasu w innym miejscu Pecnej.

– W lesie na odcinku gdzie nawieziono bardzo dobrej jakości tłu-
czeń granitowy jest on tam całkowicie zbędny, ponieważ grunt 
jest przepuszczalny i  nie występują tam utrudnienia poruszania 
się pojazdów czy pieszych. Za to odcinek ul. Sosnowej od ulicy 
Głównej do skraju lasu jest o każdej porze roku w złym stanie prze-
jezdności – czytamy we wniosku radnego Pateli.

Tłuczeń został przywieziony w okolice Sosnowej, ponieważ wyko-
nawca leśnego wodociągu został zobowiązany do odtworzenia 
nawierzchni drogi, w której wykonano instalację. (WP)

Zgodnie z zapowiedzią Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu w porozumieniu z wykonawcą, firmą Skanska, 
podał termin wprowadzenia ruchu wahadłowego na moście w 
Rogalinku.

Jak dowiadujemy się od urzędników, trwająca od września 2020 
roku budowa nowego, pięcioprzęsłowego mostu w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku wchodzi w nową fazę. – 
W związku z rozpoczęciem budowy dojazdów i przebudowy 
skrzyżowania, w poniedziałek 8 marca przejazd przez starą 
przeprawę zostanie ograniczony – poinformowała Paulina Jęcz-
mionka-Majchrzak z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Poznaniu.

– Roboty w kolejnym etapie inwestycji będą koncentrować się 
głównie przy dojazdach do mostów, dlatego konieczne jest 
wprowadzenie na starym obiekcie ruchu wahadłowego. Na-
stąpi to w poniedziałek 8 marca na wjeździe od strony Mosiny. 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wspólnie 

z wykonawcą – firmą Skanska, dokładają wszelkich starań, aby 
zmiany były jak najmniej uciążliwe dla kierowców i mieszkań-
ców Rogalinka. Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy o wyro-
zumiałość i zachowanie ostrożności na drodze – dodaje Paulina 
Jęczmionka-Majchrzak. (JB)

Ulica Sosnowa w Pecnej po roztopach 19 lutego. Fot. Maciej Patela Tłuczeń przywieziony przez mosiński ZUK do utwardzenia fragmentu leśnej ulicy.

fot. WZDW
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Nikt już nie wierzy we wschodnią obwodnicę
Na projekty i koncepcje przebiegu trasy, omijającej centrum miasta, od 2010 roku wydano 
ponad 700 tysięcy złotych.

Prace nad wschodnią obwodnicą miasta 
zaczęły się w  2010 roku. Przez następne 
lata opracowano dwa warianty przebiegu 
obwodnicy, łączącej drogę wojewódzką nr 
431 (ul. Mocka) z ul. Powstańców Wielko-
polskich w Drużynie. Zaprojektowane zo-
stały także 3 warianty połączenia Drużyny 
z Dymaczewem Starym i Nowym. Szacun-
kowe koszty budowy obwodnicy w takim 
kształcie wahają się od 63 milionów do 
prawie 90 milionów złotych.

Do 2013 roku na koncepcje projektowe 
przebiegu wschodniej obwodnicy samo-
rząd wydał ponad pół miliona złotych – do-
kładnie 546 366 zł. W 2010 roku opracowano 
także projekt trasy, łączącej drogę Mosina-
-Kórnik z drogą Mosina-Czempiń, koszt: 168 
tysięcy złotych. Razem 715 214 złotych.

Może się okazać, że były to pieniądze wy-
rzucone w błoto, biorąc pod uwagę ostat-
nie plany Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, dotyczące remontu trasy 
nr 431. WZDW w  lutym ogłosił przetarg 
na wykonanie projektu przebudowy od-
cinka drogi od mostu w  Rogalinku do ul. 
Rzeczpospolitej Mosińskiej. W założeniach 
projektowych nie znajduje się budowa 
zjazdu, który w przyszłości mógłby łączyć 
remontowaną drogę właśnie ze wschod-
nią obwodnicą.

– To pokazuje, że Zarząd Województwa 
nie jest obecnie zainteresowany procedo-
waniem nad obwodnicą Mosiny, a  jest to 
inwestycja, której gmina sama nie podoła 
– mówi nam radny Jan Marciniak. – Bu-
dowa tej trasy wiązałaby się z ogromnymi 
kosztami, włączając wykupy gruntów czy 
ewentualne odszkodowania. Bez środków 
zewnętrznych, wsparcia innych instytucji, 
nie ma szans na realizację tak kosztownej 
inwestycji – tłumaczy radny.

– W tej chwili, gdy odcinek drogi nr 431 jest 
projektowany bez zjazdów na obwodnicę, 
jest to dla mnie jasny sygnał od marszałka 
województwa dla Mosiny, że TIRy pojadą 
drogą po jej obecnym przebiegu – mówi 
z kolei radny Roman Kolankiewicz na posie-
dzeniu gminnej komisji, podczas której dys-
kutowano o obwodnicy. – Kiedy usłyszymy, 
że to mrzonka? – pyta o wschodnią obwod-
nicę radny Kolankiewicz.

Jak przyznaje burmistrz Przemysław Mie-
loch, władze Mosiny nawet nie podjęły roz-
mów z marszałkiem województwa w spra-
wie zmodernizowania odcinka drogi 
Rogalinek-Mosina tak, by znalazły się zjaz-

dy, które w przyszłości mogłyby połączyć 
drogę nr 431 z planowaną obwodnicą.

Brak planów instytucji wojewódzkich, do-
tyczących obwodnicy miasta, to jednak nie 
koniec utrudnień. W  listopadzie pisaliśmy 
o wątpliwościach Aquanet w sprawie prze-
biegu trasy omijającej Mosinę. Koncepcja 
obwodnicy zakłada bowiem, że część tra-
sy przebiegałaby przez tereny ochrony 
bezpośredniej ujęcia, które zaopatruje 
w wodę prawie milion mieszkańców aglo-
meracji poznańskiej.

– Planowany przebieg pasa drogowego 
wymuszałby zmniejszenie terenu ochro-
ny bezpośredniej ujęcia, co nie znajdu-
je uzasadnienia w posiadanej przez nas 
dokumentacji hydrogeologicznej uję-
cia. Przebieg ten ingeruje miejscowo 
w  teren ochrony bezpośredniej ujęcia 
wody, na którym niedozwolone jest lo-
kalizowanie jakiejkolwiek infrastruktury 
niesłużącej ujmowaniu wód – tłumaczy 
Aquanet. – Należy szukać rozwiązań 
komunikacyjnych w lokalizacjach, które 
nie będą kolidować z funkcjonowaniem 
ujęcia wody Mosina – Krajkowo i nieko-
rzystnie na nie wpływać – dodają przed-
stawiciele spółki.

Burmistrz przekonuje jednak, że rozmo-
wy ze spółką na temat obwodnicy trwają. 
Władze Mosiny utrzymują, że przepisy 
dotyczące ochrony ujęcia, które zaopa-
truje w wodę prawie milion osób w całej 
aglomeracji poznańskiej, są nieprecy-
zyjne. – Mamy kwestię mapki, która jest 
sprzeczna z  opisem o  tyle, że mapka 
pokazuje strefę bezpośrednią, która jest 
wydłużonym prostokątem, natomiast 
działki [wskazane jako tereny bezpośred-
niej ochrony ujęcia wody – red.] mają 
inny kształt – mówi w lutym na posiedze-
niu jednej z gminnych komisji burmistrz 
Przemysław Mieloch.

– Spółka ma swoje zadania, z których musi 
się wywiązać i  jednym z nich jest właśnie 
ochrona ujęcia wody – tłumaczy radny 
Marciniak. – Trudno mieć więc pretensję 
o  to, że Aquanet nie zgadza się na taki 
przebieg trasy. Nie sądzę, by spółka przy-
chyliła się do wniosków gminy, by umożli-
wić budowę obwodnicy w obszarze ochro-
ny ujęcia wody – dodaje radny.

– Prace nad projektem i uzyskaniem wszel-
kich decyzji i pozwoleń potrwają około 3 
lata. Dokumenty będą gotowe na kolejną 
perspektywę unijną 2021-2027 – wypo-
wiadał się na łamach Informatora Mosiń-
skiego w maju 2018 roku wtedy zastępca 
burmistrza – Przemysław Mieloch. Rze-
czywistość w lutym 2021 roku jest jednak 
już zupełnie inna. – Zlecenie wykonania 
projektu budowlanego w  jednym z  prze-
biegów wydaje się bezzasadne do czasu 
ustalenia sprawy z  Aquanet – czytamy 
w dokumentach, dotyczących obwodnicy, 
przedłożonych przez urzędników na po-
siedzenie jednej z gminnych komisji w lu-
tym. W budżecie na 2021 rok nie znalazły 
się także żadne zadania związane z budo-
wą wschodniej obwodnicy. (red.)
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Stan aktualny

Według wyników badań Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań średnioroczne stężenia 
PM10 i PM2,5 w Mosinie nie przekroczyły 
progu dopuszczalnego. Nie świadczy to 
jednak o  dobrej jakości powietrza, gdyż 
w  sezonie grzewczym te normy są prze-
kraczane niemal codziennie.

Przez to gmina zajęła drugie miejsce (zaraz 
za Czerwonakiem) w rankingu najbardziej 
zanieczyszczonych miast w  aglomeracji 
poznańskiej pod względem poziomu za-
nieczyszczenia pyłami PM10 i PM2,5.

Z najnowszego raportu GIOŚ [Główny In-
spektorat Ochrony Środowiska] o  stanie 
środowiska w Wielkopolsce wynika, że za 
77% emisji PM2,5, 55% PM10 i ponad 90% 
emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu od-
powiada sektor komunalno-bytowy. Ak-
tywista Mosińskiego Alarmu Smogowego 
Adam Moskal twierdzi, że od 50 do 80 
proc. emisji substancji szkodliwych da 
się eliminować dzięki paleniu „od góry”.

– Paliwo nie ma większego znaczenia – 
każdym można palić czysto. Wiadomo, że 
palenie plastiku jest szkodliwe, ale ono 
nie powoduje tego koszmarnego zady-
mienia, bo tych śmieci jest po prostu za 
mało – mówi Adam. – Wrzucasz do pieca 
25 kilogramów węgla na jeden zasyp, a ile 
kilogramów śmieci w ciągu jednego dnia 
jesteś w stanie wyprodukować?

To, że to nie śmieci są największym proble-
mem, potwierdzają służby. – Spalanie śmie-
ci w smogu stanowi jedynie kilka procent, 
natomiast głównie zauważamy, że chodzi 
o  spalanie paliw kopalnych i  instalacje CO 
– popularne kopciuchy – mówił na pikiecie 
młodzieżowego strajku klimatycznego Ja-
rosław Dobicki komendant Straży Miejskiej. 
Według funkcjonariusza, strażnicy, przepro-
wadzając kontrole zawsze informują miesz-
kańców o  możliwości skorzystania z  dofi-
nansowania oraz zalecają palenie od góry.

– Nie każda osoba może sobie pozwo-
lić na wymianę pieca – przyznaje Adam 
Moskal. W ramach rządowego programu 

„Czyste powietrze” można liczyć na zwrot 
od 40 do 100 proc. kosztów poniesionych 
na inwestycję.  Z  wymianą kopciuchów 
jednak wiąże się też wzrost rachunków, 
do których dopłat na razie gmina dotacji 
nie przewiduje.

Metoda rozpalania od góry nie wymaga 
inwestycji pieniężnych, do tego jest efek-
tywniejsza, a  więc pozwala na zużycie 
mniejszej ilości paliwa. Zdaniem Adama 
Moskala mimo wszystko mieszkańcy Mo-
siny stosują ją bardzo niechętnie.

– Ludzie są przyzwyczajeni do tego, jak palili, 
nie chce im się uczyć czegoś nowego, uwa-
żają, że to nie działa – mówi aktywista. Bez 
nakazu, bez kar nic się nie zmieni – dodaje. 
Według Moskala, żeby sytuacja się popra-
wiła, konieczne jest przyjęcie odpowiedniej 
uchwały. Dlatego w 2019 roku aktywista za-
inicjował projekt obywatelski uchwały, która 
miała wprowadzić na obszarze gminy ogra-
niczenia „w  zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw” – m.in. 
zakazać rozpalania od dołu.

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia pyłem PM10 w Mosinie w okresie od 12.01.2021 do 10.02.2021 (czujnik przy ulicy Czereśniowej). Oficjalne dane ze strony GIOŚ

Smog w Mosinie – dlaczego nadal się dusimy?
W 2019 roku Mosina uplasowała się na drugim miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych 
miast w aglomeracji poznańskiej pod względem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi. Z fatalną 
jakością powietrza mieszkańcy Mosiny mierzą się od lat. Uwagę na smog zwracają również goście 
miasta. Co z tym robią władze?
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Smog nad Mosiną - zdjęcie lotnicze fot. Jacek Niedzielski

Uchwała o  prawidłowym spalaniu – co 
stoi na przeszkodzie?

W  listopadzie 2019 roku Rada Miejska 
przyjęła uchwałę, nakazującą rozpalanie 
od góry. Jak tłumaczy radny Dominik Mi-
chalak, uchwała przyjęta przez RM miała 
dopiero inicjować zmiany. – Nie ma nie-
stety przepisu, który pozwoliłby Radzie 
Miejskiej wprowadzić taki nakaz. Dlatego 
ta uchwała została przekazana do Urzędu 
Marszałkowskiego, gdzie odpowiednią 
decyzję miał podjąć Sejmik Województwa 
– mówi Michalak.

Jako że radni nie otrzymali informacji 
zwrotnej w  tej sprawie, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur skie-
rowała pismo do Zarządu Województwa. 
Z  odpowiedzi organów wojewódzkich 
wynika, że ze względu na „wątpliwości 
o  charakterze formalno-prawnym i  me-
rytorycznym co do zasadności podjęcia 
ww. uchwały” burmistrz Mosiny został po-
proszony o przedstawienie dodatkowych 
wyjaśnień.

„Do chwili obecnej Burmistrz Gminy Mo-
sina nie uzupełnił wniosku, a także nie od-
niósł się do stanowiska zaprezentowanego 
w  przywołanym piśmie z  dnia 2 grudnia 
2019 r.” – czytamy w  odpowiedzi woje-
wództwa z 29 stycznia 2021 r.

Burmistrz Przemysław Mieloch zapewnia 
jednak, że gmina działa w  kierunku po-
prawy jakości powietrza. W styczniu akty-
wiści Młodzieżowego Strajku Klimatycz-
nego położyli się na mosińskim rynku, 
pokazując symbolicznie umieranie z  po-
wodu zanieczyszczenia powietrza. Do 
protestujących wtedy wyszedł burmistrz 
i  powiedział, iż gmina „podjęła szereg 
działań w  kierunku poprawy jakości po-
wietrza”. – Jeżeli chodzi o dofinansowania 
na wymianę pieców, wszystkie złożone 

przez mieszkańców wnioski są realizowa-
ne – mówił Mieloch.

Franek Niemczewski, aktywista MSK, zwró-
cił uwagę, że w tej chwili z gminnego pro-
gramu wymiany pieców skorzystało 40 
osób, podczas gdy w  niewiele większej 
Skawinie [woj. małopolskie – red.] – 450 
mieszkańców. Jego zdaniem na program 
są przeznaczone zbyt małe środki, a Gmina 
Mosina bardzo mało informuje obywateli, 
czym jest smog i jak powstaje.

Polski Alarm Smogowy

Adam Moskal tłumaczy, że niezależnie od 
tego, czy by burmistrz zrobił to, o co został 
poproszony, uchwała o prawidłowym spala-
niu i tak by nie została przyjęta. – W sejmi-
ku stwierdzili, że takiego nakazu nie mogą 
wprowadzić na terenie jednej lub dwóch 
gmin – komentuje. Z  tego powodu w  ze-
szłym roku powstał zespół do pracy nad 
zmianą uchwały antysmogowej, która by 
wprowadziła zmiany na terenie całego wo-
jewództwa. Adam również wszedł w  jego 
skład.

– Na ostatnim posiedzeniu przez trzy go-
dziny im tłumaczyłem, że rozpalanie od 
góry działa i  popierałem to badaniami 
z  wielu krajów i  niezależnych instytutów. 
Niestety zostali zaproszeni też ludzie z Pol-
skiego Alarmu Smogowego, którzy są prze-
ciwko poprawnemu paleniu – mówi akty-
wista. Adam opowiada, że wtedy odbyło 
się głosowanie nad zawarciem w uchwale 
przepisów o prawidłowym paleniu. – Wszy-
scy oprócz mnie byli przeciw.

Na pytanie, dlaczego aktywiści proekolo-
gicznego ruchu są przeciwko szybkiemu 
sposobu na smog, Adam odpowiada krót-
ko: – Nie chciałbym snuć teorii spiskowych, 
ale smog to wielki biznes. Aktywista opo-
wiada, że Polski Alarm Smogowy oparł się 

o wyniki badań, przeprowadzonych przez 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. – To 
badanie zostało przeprowadzone nieudol-
nie: na kilku kotłach, rozpalając w każdym 
tylko jeden raz [dokładnie na 5 urządze-
niach – red.], więc te wyniki są naprawdę 
wątpliwe – tłumaczy.

Do głosowania, o którym wspomina Adam, 
odniósł się również Jacek Bogusławski 
w swojej odpowiedzi na pismo przewodni-
czącej RM. Uzasadniając stanowisko zarządu 
wojewódzkiego, Bogusławski zwrócił uwagę 
na to, że zespół, który powstał w 2020 r. miał 
ustalić, czy uchwała antysmogowa wymaga 
zmiany. „Tylko jeden członek Zespołu oddał 
głos za wprowadzeniem zmian w  omawia-
nym zakresie. Z tego względu stwierdzono, 
że Zespół nie będzie rekomendował takiej 
nowelizacji obowiązujących uchwał anty-
smogowych” – pisze.

Jako że sejmik wojewódzki postanowił 
nie podejmować uchwały o prawidłowym 
spalaniu, a wprowadzenie takiego nakazu 
nie należy do kompetencji rady miejskiej, 
to prawnie w  tej sytuacji gmina już nie 
ma wpływu. – Zostają nam tylko działania 
miękkie, jak na przykład edukacja – podsu-
mował Adam Moskal.

 Wiktoria Kalimbet
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Prywatna przestrzeń publiczna

Były dyrektor „Malta Ski” Konrad Tuszew-
ski mieszka w  Mosinie od dwóch lat. Za-
nim się tutaj przeprowadził, ponad 20 lat 
mieszkał w Puszczykowie. Jest on autorem 
projektu „Prywatna przestrzeń publiczna” – 
chce przekonać mieszkańców, że możemy 
współtworzyć przestrzeń publiczną i  czuć 
się w niej lepiej.

– Jestem przekonany, że obecnie duża, a na-
wet większa część społeczeństwa, nie jest 
zadowolona ze stanu przestrzeni publicz-
nej. Jest jednak do niego przyzwyczajona 
i  nie wyobraża sobie, że może być inaczej 
– mówi Konrad. Potwierdzają to również 
wyniki ankiety przeprowadzonej w  2017 
roku w ramach Metropolii Poznań odnośnie 
tego, jak mieszkańcy każdej z gmin ocenia-
ją estetykę swojego otoczenia. Ponad 85% 
respondentów uznało, że nadmiar reklam 
wpływa na nią negatywnie.

Konrad tłumaczy, że celem jego projektu 
jest pokazanie właścicielom firm, uczniom, 
mieszkańcom, że tę przestrzeń można 
zmienić – Nie musi być taka pstrokata, nie 
musi być taka brzydka, pozbawiona sensu 
informacyjnego. Ona może być przyjazna, 
taka, w której będzie nam się lepiej żyło.

Żeby to osiągnąć, Konrad zainicjował pro-
jekt i  jako prezes Stowarzyszenia 4active-
life, złożył wniosek o jego dofinansowanie 
m.in. do Ministerstwa Kultury, Dziedzic-

twa Narodowego i  Sportu oraz Powiatu 
Poznańskiego. Inicjatywa ma nazwę „Pry-
watna przestrzeń publiczna”. Jest to szereg 
warsztatów, przede wszystkim z  osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą 
w  Mosinie. – Podczas tych warsztatów 
chcemy się dowiedzieć m.in., czego przed-
siębiorcy oczekują od reklamy zewnętrz-
nej, – opowiada. Inicjatywa stowarzyszenia 
otrzymała póki co 5 tysięcy złotych dofi-
nansowania ze środków Powiatu Poznań-
skiego. – Wniosek opiewał na kwotę 11 000 
złotych, ale od czegoś trzeba zacząć – cie-
szy się Konrad.

Autor projektu przekonuje, że obfitość 
reklam, którą obserwujemy w  Mosinie, 
nie spełnia swojej podstawowej funkcji 
– Ściganie się na wielkość reklamy, wy-
szukane czcionki – do niczego nie prowa-
dzą. Chcemy przekonać reklamodawców, 
żeby spróbowali dokonać analizy, poka-
zującej, skąd trafiają do nich klienci. Na-
gle się okaże, że dzięki plakatowi, trafiło 
w roku tylko dwóch.

Reklamy

Chaos reklamowy, z  jednej strony, ma ne-
gatywny wpływ na wygląd miasta, z  dru-
giej zaś, może być poważnym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Rozwiązaniem jest przyjęcie uchwały kra-
jobrazowej, która reguluje m.in. zasady 
umieszczania w  przestrzeni publicznej ta-
blic i urządzeń reklamowych.

W  maju 2018 roku w  Mosinie przyjęto 
uchwałę o rozpoczęciu prac nad wprowa-
dzeniem regulacji w  krajobrazie. Według 
przepisów, po przyjęciu uchwały, burmistrz 
niezwłocznie zaczyna szerokie konsultacje 
m.in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska i władzami województwa. Jed-
nak, jak nam mówi radny Rady Miejskiej 
Dominik Michalak, od trzech lat w Mosinie 
nic się nie zadziało.

Jak tłumaczy radny, pierwszym etapem 
wprowadzenia uchwały krajobrazowej jest 
tzw. inwentaryzacja. Polega ona na spisy-
waniu wszystkich elementów znajdują-
cych się w przestrzeni publicznej. W marcu 
2020 roku podjęto rozmowy z  potencjal-
nym wykonawcą tzw. raportu doradcze-
go, który ma w  tej inwentaryzacji pomóc 
– dowiadujemy się w  Urzędzie Miejskim. 
Dominik Michalak potwierdza, że umowa 
z  wykonawcą tej inwentaryzacji została 
podpisana, a prace nad nią ruszyły.

Kolejnym etapem po przeprowadzeniu 
inwentaryzacji są konsultacje społeczne. 
– Chcemy porozmawiać z  mieszkańca-
mi, w  tym przedsiębiorcami, których ta 
uchwała bezpośrednio dotyka – mówi 
nam radny.

Tak jest i tak być musi?

Zdaniem Konrada Tuszewskiego, wraz 
z uchwałą krajobrazową, powinna iść dzia-
łalność edukacyjna. Według niego, wpro-

Co z reklamowym bałaganem w Mosinie?
Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce

W 2018 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad wprowadzeniem regulacji w miejskim 
krajobrazie. od tego czasu zmieniło się jednak niewiele. Mosina nadal topi się w natłoku reklam. Część 
mieszkańców sama postanowiła zainicjować zmiany.

Tak wyglądałyby okolice ronda Budzyń bez wszechobecnych reklam. Fot. A.NadolnySkrzyżowanie Szosy Poznańskiej z ul. Mocka dziś (na dole) i bez reklam. Fot. Artur Nadolny
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wadzenie wiążących się z  przyjęciem uchwały ograniczeń spo-
woduje opór ze strony zarówno reklamodawców, jak i  właścicieli 
posesji, którzy czerpią dochód z wynajmu powierzchni reklamowej.

– Warto by było wytłumaczyć wszystkim stronom, że ta przestrzeń 
zewnętrzna naprawdę ma wpływ na nasze samopoczucie. Nakaza-
mi nie zmienimy mentalności. Musimy to robić poprzez uświado-
mienie możliwości innej aranżacji przestrzeni publicznej.

Konrad przyznaje, że przekonanie do tego może być trudnym 
procesem – szczególnie w odniesieniu do ludzi starszych, którzy 
wyrastali w przekonaniu, że „tak jest i tak być musi”. Jest on jed-
nak mimo wszystko nastawiony optymistycznie: – Na szczęście 
mamy w tej chwili narzędzia, żeby pokazać, jak by ta przestrzeń 
wyglądała, gdyby była zaprojektowana zupełnie inaczej, bez 
krzykliwych reklam.

Z tych narzędzi skorzystał Artur Nadolny i stworzył serię grafik, jak 
wyglądałyby niektóre miejsca, gdyby usunąć reklamy.

– Na przestrzeni lat powstał ogromny chaos – mówił nam o swoich 
pracach w marcu zeszłego roku Artur. – Samowolka reklamowa jest 
jak nowotwór, ciągle się rozprzestrzenia i musimy z tym walczyć. 
Żeby coś zmienić, przydałaby się oddolna inicjatywa na kształt mo-
sińskiego alarmu smogowego. Może gdyby urzędnicy zobaczyli, że 
interesuje się tym więcej osób, działaliby szybciej.

Jesteśmy twórcami przestrzeni publicznej

Jako że w tej chwili Mosina jest dopiero na pierwszym etapie wpro-
wadzenia uchwały krajobrazowej, na wymierne skutki jej działania 
przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dla porównania, Radzie Miejskiej 
w Gdańsku, opracowanie projektu podobnej uchwały, zajęło po-
nad dwa lata. Uwzględniając także okres dostosowawczy, który 
wynosi 24 miesiące, wprowadzenie zmian w  krajobrazie trwało 
niemal pięć lat. Więc co możemy zrobić już teraz?

Zdaniem Konrada Tuszewskiego, warto skupić się na działaniu online. 
– Dzisiaj, kiedy Internet jest wszechobecny i wszechpotężny, szukanie 
czegokolwiek sprowadza się do zajrzenia w telefon bądź do kompu-
tera. Więc chyba ważniejsze jest, żebyśmy tam funkcjonowali w spo-
sób doskonały, aniżeli na tych wielkich banerach – mówi Konrad.

Jak zauważa Artur Nadolny, warto też sygnalizować o swoich po-
trzebach lokalnym władzom. Szczególnie niezbędne zaangażowa-

nie mieszkańców będzie podczas badań ankietowych oraz spotkań 
konsultacyjnych przewidzianych na etapie projektowania uchwały.

– Jesteśmy w  mniejszym lub większym zakresie twórcami prze-
strzeni publicznej – mówi Konrad Tuszewski i dodaje – Może być 
inaczej. Spróbujmy!

 Wiktoria Kalimbet

Z ostatniej chwili:  Pod koniec lutego, po publikacji artykułu w inter-
necie, a przed oddaniem gazety do drukarni Gmina Mosina posta-
nowiła zorganizować spotkanie informacyjne, które odbędzie się 10 
marca 2021 roku, o godzinie 18, na platformie ZOOM. Szczegóły i link 
do spotkania: zmieniamykrajobraz@mosina.pl.

13.02 w godzinach wieczornych, na zakręcie 
przed przejazdem kolejowym w  Drużynie 
doszło do czołowego zderzenia dwóch aut 
osobowych. W wyniku wypadku do szpitala 
z urazem głowy trafił młody mężczyzna.

– Poszkodowana była jedna osoba, która 
została zabrana przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego do szpitala – poinformowali 
strażacy z Heavy Rescue SGRT OSP Mosina

Na miejscu działały OSP Mosina, OSP Nowin-
ki, OSP Pecna, Policja.

Czołówka w drużynie.
Ranny w wypadku zabrany do szpitala

Jeden z budynków w Mosinie z reklamami i bez. Fot. Artur Nadolny

Tak wyglądałyby okolice ronda Budzyń bez wszechobecnych reklam. Fot. A.Nadolny Wypadek dwóch samochodów osobowych w Drużynie (gmina Mosina) fot. OSP Mosina

kolor



24

10 osobowa rodzina zbiera na budowę domu. 
„Chcemy w końcu mieć swój kąt”

50 metrów kwadratowych – taką po-
wierzchnię ma niewielki dom w  Puszczy-
kowie, w którym mieszka Justyna Nieckarz 
z  ósemką dzieci i  ciężko chorym mężem. 
Rodzina zbiera środki na budowę swojego 
domu, który byłby dostosowany do po-
trzeb licznej rodziny.

Budynek, w  którym mieszka rodzina jest 
w  bardzo złym stanie. Dom potrzebuje 
gruntownego remontu. Problemem jest 
jednak skomplikowana sytuacja prawna 
związana z nieruchomością. – Dom wynaj-
mujemy od człowieka, który tak napraw-
dę nie jest właścicielem budynku – mówi 
Justyna Nieckarz, matka rodziny. – Jest 
to spowodowane niejasnościami wokół 
spadku, w wyniku którego mężczyzna za-
czął administrować budynkiem – dodaje 
pani Justyna.

Ponieważ może się okazać, że wkrótce ro-
dzina będzie musiała opuścić i tak niewiel-
kie mieszkanie, przyjaciele najstarszej cór-
ki – Uli, postanowili zorganizować zbiórkę 
na budowę nowego domu. – Chodzę z Ulą 
do klasy, kiedyś przygotowywałam dla jej 
rodziny szlachetną paczkę na święta. Kie-
dy zadzwoniliśmy do pani Justyny, powie-
działa, że najbardziej potrzebuje po prostu 
miejsca – wspomina Magdalena Stencel, 
19-letnia uczennica, która zorganizowała 
zbiórkę dla rodziny swojej przyjaciółki.

10-osobowa rodzina od wielu lat już zmie-
nia miejsca zamieszkania. – Marzymy 
o tym, żeby w końcu mieć swój własny kąt 
– mówi matka rodziny. – Sytuacja pogor-
szyła się, gdy ciężko zachorował mój mąż 
– Wojciech. Niestety u małżonka zdiagno-
zowano czerniaka, do pewnego momentu 
jeszcze sobie radził, ale pod koniec zeszłe-
go roku stan Wojtka się bardzo pogorszył 
– mówi poruszona pani Justyna, która z za-
wodu jest krawcową. Jak może, dorabia, by 
utrzymać rodzinę, ale gdy zachorował jej 
mąż, sytuacja finansowa uległa znaczne-
mu pogorszeniu.

– Z jednej strony mieszkanie z dużą rodziną 
jest fajne, bo zawsze ktoś jest, wspieramy się 
nawzajem – opowiada Ula, 19-letnia córka 
pani Justyny – ale czasami potrzeba chwili 
samemu, a  w  tak małym mieszkaniu, przy 
10 osobach jest to niemożliwe – dodaje ma-
turzystka. – Gdy rozpoczęła się pandemia, 
pojawiła się dodatkowa trudność w posta-
ci nauczania zdalnego. Mamy 3 pokoje – 
w jednym śpię z mężem, w dwóch pozosta-
łych jest po czworo dzieci. To nie są warunki 
do nauki – mówi Justyna Nieckarz.

Kilku darczyńców zrzuciło się na działkę 
budowlaną dla rodziny w  Pecnej w  gminie 
Mosina. Najmłodsze dzieci już snują plany, 
jak wyobrażają sobie swój wymarzony dom. 
– Chciałbym mieć żółto-niebieską tapetę na 
jednej ścianie, a resztę pokoju zieloną – opo-
wiada 7-letni Adam, najmłodszy w  rodzinie. 
Znajoma pani Justyny, która jest architektem 
postanowiła wykonać projekt nowego domu 
za darmo. Rodzina chciałaby jeszcze w  tym 
roku wylać fundamenty.

By to było możliwe, państwo Nieckarz po-
trzebują 100 tysięcy złotych. – Uruchomili-

śmy zbiórkę na portalu zrzutka.pl, prowadzi-
my licytacje w internecie. Dzisiaj zaczęliśmy 
rozwieszać plakaty w Puszczykowie i w Mo-
sinie, informujące o zbiórce. Liczymy, że uda 
się niedługo uzbierać potrzebną kwotę – 
mówi Magdalena Stencel.

Zbiórkę dla rodziny można znaleźć pod 
tym adresem: www.zrzutka.pl/tumsgg

 Wojciech Pierzchalski

Najmłodszy syn pani Justyny i pana Wojciecha – 7-letni 
Adam pokazuje plakat wspierający zbiórkę

Rodzina państwa Nieckarz. Fot. Materiały rodzinne

kolor

- - - -  R E K L A M A - - - - 

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
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Rodzina państwa Nieckarz. Fot. Materiały rodzinne

Rodzice Anastazji, którzy mieszkają 
w  Mosinie, dowiedzieli się, że ich córka 
urodzi się z wadą serca, w 24. tygodniu 
ciąży. Lekarze dziewczynce dawali 3% 
szans na przeżycie. Nastce życie urato-
wał sprzęt od Fundacji Jurka Owsiaka. 
Dzisiaj 3-letnia dziewczynka, już zdrowa, 
chodzi do przedszkola, a jej mama opo-
wiada nam historię z happy endem, któ-
ry był możliwy dzięki sprzętowi z  czer-
wonym sercem.

– Byliśmy u doktora Mrozińskiego w Po-
znaniu. Z tego badania pamiętam tylko: 
„Albo Łódź, albo Kraków. Dziecko ma 
śmiertelną wadę serca” – opowiada Ka-
tarzyna. Okazało się, że główne pnie tęt-
nicze w sercu dziewczynki, które rozpro-
wadzają tlen po organizmie, u Anastazji 
były przełożone.

– W  momencie urodzenia te dzieci tak 
naprawdę nie mają szans na przeżycie 
samodzielnie, ponieważ po organizmie 
krąży krew niedotleniona, bo ta dotlenio-
na wraca do płuc – tłumaczy Katarzyna.

Teraz Anastazja jest pełną energii, 3-let-
nią dziewczynką: chodzi do przedszkola 
i na basen. – Nurkuje, wskakuje do wody 
z  otwartymi oczami, przepływa cały ba-
sen na makaronie, nie zachłystuje się 
wodą. Moi rodzice nie mogą na to patrzeć 
– jak to dziadkowie – śmieje się jej mama 
i dodaje – Nie dość, że się boją o wnuki, 
a tu jeszcze o takiego schorowanego.

Mama Nastki wspomina, że cała apara-
tura w  szpitalu była oklejona serdusz-
kami WOŚP. – Cały oddział kardiologii, 
wszystkie łóżeczka są w  serduszkach 
WOŚP. One były na każdym sprzęcie, 
na każdym inkubatorze, każda pompa 
i każdy monitor – praktycznie wszystko 
miało te serduszka – mówi.

Teraz rodzina Anastazji wspiera wszystkie 
możliwe zbiórki. Co roku wspomagają 
również WOŚP. – Bo człowiek po takich 
przejściach wie, że trzeba ludziom poma-
gać. Na tyle, na ile mogę, to pomagam.

Wsparcie psychologiczne

– Problem był taki, że w  łódzkim szpi-
talu, tak jak w  każdym niestety, nie ma 
pomocy dla rodzin. Są psychologowie, 
ale trzeba poprosić kogoś o to, żeby ten 

psycholog przyszedł, a nie każdy o tym 
wie – wspomina Katarzyna. – Ja wiedzia-
łam, że mi ten psycholog, by się przydał, 
dopiero po tym, jak to wszystko prze-
szłam. Teraz wiem, że byłoby mi łatwiej, 
gdyby ktoś mi pomógł.

Mama Anastazji tłumaczy, że psycholo-
gowie są potrzebni przede wszystkim 
po to, żeby nauczyć bliskich tego, jak 
się rozmawia z rodzicami chorego dziec-
ka. – Ja na przykład nie byłam w stanie 
rozmawiać ze swoimi rodzicami. Nie mo-
głam znieść, jak ktoś mówi: „Nie martw 
się, będzie dobrze”. Jak może być do-
brze, kiedy ja siedzę przy dziecku, a  za 
chwilę mnie wypraszają i mówią, że nie 
wiadomo, czy ona przeżyje jeszcze go-
dzinę? – pyta Katarzyna.

Jak mówi Katarzyna, sytuacja, z którą mu-
siała sobie poradzić jej rodzina, zmieniła 
jej sposób stawiania czoła problemom. 
– Niedługo jest rocznica śmierci chłopca, 
któremu się niestety nie udało. Wcześniej 
powiedziałam jego matce, że jej synek 
będzie żył. Minęły trzy lata, a  ja do dzi-
siaj mam ogromne wyrzuty sumienia, bo 
czuję, że zawiodłam. Dlatego teraz, za-
miast obiecywać, życzę, chcę, żeby było 
dobrze – opowiada mama Anastazji.

Inny aspekt, na który zwraca uwagę Ka-
tarzyna, jest kwestia opieki nad rodzeń-
stwem dziecka. Częste wyjazdy z  córką 
na badania, powodowały mniej czasu 
dla jej małego brata. – Musiałam zosta-
wiać w domu młodszego syna, który miał 
wtedy dopiero 7 lat. On nie mógł do nas 
przyjeżdżać, żeby nie przynieść zarazków 
z zewnątrz. Nie wyobrażam sobie, jak to 
teraz wygląda podczas epidemii.

Samopomoc

Obecnie jedyną pomocą dla rodziców cho-
rych dzieci są grupy nieformalne wsparcia. 

Serduszka z matki Polski oraz TGA to pry-
watne grupy na Facebooku, gdzie może 
znaleźć wsparcie każda osoba, czyje dziec-
ko musi walczyć z chorobą serca.

– Wielokrotnie powtarzam swoją historię, 
bo wiem, że to pomaga – mnie i  innym. 
Mi też ktoś kiedyś opowiadał swoją histo-
rię, i  było mi dużo łatwiej – mówi Kata-
rzyna i dodaje, że do dziś wspiera innych 
rodziców. – Mąż się wkurzał na początku, 
ale już się przyzwyczaił do tego, że mogą 
do mnie zadzwonić w  środku nocy. Ja 
wtedy odbiorę, bo ja tego nie miałam, 
a wiem, jak to może być ważne – uśmie-
cha się Katarzyna.

Mama Nastki liczy na to, że za jakiś czas 
WOŚP zajmie się problemami psycholo-
gicznymi.

– Szczególnie psychiatrią dziecięcą, która 
obecnie jest niestety w tragicznym stanie 
– dodaje.

– Nasze państwo nie jest przygotowane 
na chore dzieci. Wielu rodziców po prostu 
nie stać na leczenie ich dziecka. My do-
staliśmy łącznie 2000 złotych od państwa 
– mówi Katarzyna. Opowiada, że po dia-
gnozie Anastazji, rodzina co dwa tygodnie 
jeździła do Łodzi. Każda wizyta kosztowa-
ła 600 złotych. – Do tego jeszcze dojazd, 
sprzęty, których używamy w  domu, jak 
np. pulsoksymetr [urządzenie, które bada 
dotlenienie krwi – red.] itd. – dodaje. – Ro-
dzice ciężko chorych dzieci często muszą 
zrezygnować z pracy, żeby się nimi opie-
kować. A zasiłek od państwa wynosi 2000 
złotych – mówi Katarzyna.

Mama Anastazji dodaje, że sporo badań 
trzeba robić prywatnie. – Każda taka wizy-
ta kosztowała 600 złotych. Do tego jeszcze 
dojazdy, leki. Wiele dzieci po operacjach 
przyjmuje leki na stałe i  potrzebuje spe-
cjalistycznej aparatury oraz rehabilitacji – 
tłumaczy. – Są to ogromne koszty, których 
otrzymywany zasiłek nie pokrywa.

Dlatego, zdaniem Katarzyny, wsparcie 
WOŚP jest bezcenne i bardzo ważne. – 
Anastazja żyje dzięki lekarzom, sprzę-
tom, Owsiakowi, który robi to już od pra-
wie 30 lat, ale też dzięki ludziom, którzy 
wrzucają. Na szczęście są ludzie, którzy 
wierzą w to, co on robi, i wspierają WOŚP.

 Wiktoria Kalimbet

Mosina, okolice ul. Chełmońskiego

Mała mosinianka,
której życie uratował sprzęt od WoŚP

– Pamiętam tylko:  „dziecko ma śmiertelną wadę serca” – opowiada pani katarzyna, mama trzyletniej Anastazji. 
Szanse na przeżycie dziewczynki były bardzo małe – uratowali ją lekarze i sprzęt ufundowany przez WoŚP.
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W trosce o wszechstronny rozwój małych dzieci
czyli o owocnej współpracy osteopaty z neurologopedą

Prawidłowy rozwój małego dziecka jest 
zawsze priorytetem dla każdego rodzica, 
przedmiotem trosk i motorem do podej-
mowania różnorodnych działań. Rodzice 
dokładają wszelkich starań, by ich dzieci 
wyrastały na zdrowych i  mogących ko-
rzystać z pełni życia ludzi. Zdarza się jed-
nak, że rozwój dziecka zostaje zakłócony, 
a niepokojące sygnały mogą stać się przy-
czyną dalszych zaburzeń w tymże rozwo-
ju. Dzisiaj zwracamy szczególną uwagę 
na dziecięcy rozwój mowy i  to, co może 
się z nim wiązać. Swoim doświadczeniem 
dzielą się dwie specjalistki: Małgorzata 
Wójcik, fizjoterapeuta i  dyplomowany 
osteopata oraz Natalia Młynarek - neu-
rologopeda.

osteopata dziecięcy - pomoc od naj-
wcześniejszych chwil życia

Praca osteopaty dziecięcego odgrywa 
istotną rolę w  przystosowaniu się dziec-
ka do życia poza łonem matki. Osteopa-
ta stosuje techniki manualne, za pomocą 
których wywołuje głębokie zmiany w or-
ganizmie dziecka, dzięki czemu układ mię-
śniowo-szkieletowy, nerwowy, pokarmo-
wy, immunologiczny powięziowy, pracują 
w maksymalnie zoptymalizowany sposób. 
Co ważne, leczenie osteopatyczne u  ma-
łych dzieci jest delikatne i  bezbolesne, 
a  zarazem bardzo skuteczne. Małgorzata 
Wójcik pracuje zazwyczaj z  dziećmi od 0 
do 12 miesiąca życia. Patrząc na małych 
pacjentów pojawiających się w gabinecie 
obserwuje, że często dzieci mają zaburzo-
ny wzorzec postawy, napięcie mięśniowe 
i nieprawidłowy wzorzec ruchu. W wywia-
dzie rodzice zwykle zgłaszają, że przebieg 
ciąży i porodu był prawidłowy, jednak we 
wczesnym etapie rozwoju dziecko wyka-
zywało nadmierne napięcie mięśniowe, 
stało się drażliwe, płaczliwe, pojawiły się 
zaburzenia ssania. Rozpoczyna się wtedy 
współpraca rodziców z osteopatą. Czasem 
jednak to nie wystarcza. 

Niezastąpiona pomoc neurologopedy

Mowa i  komunikacja są nieodzownymi 
elementami w codziennym funkcjonowa-
niu, a u małych dzieci także w nabywaniu 
wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętno-
ści. Zdarza się jednak z różnych przyczyn, 
że małe dzieci nie osiągają kolejnych 
etapów rozwoju mowy i komunikacji lub 
tracą już zdobyte umiejętności językowe 
w  wyniku uszkodzeń układu nerwowe-
go. W takich przypadkach ważna jest jak 
najszybsza konsultacja u  neurologope-

dy. Neurologopeda pracuje z pacjentami 
z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodko-
wego układu nerwowego, małymi dzieć-
mi z  obciążonym okresem ciążowym 
i okołoporodowym, zespołami genetycz-
nymi, dziećmi z  opóźnionym rozwojem 
mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji 
oraz osobami dorosłymi z  zaburzeniami 
mowy o  podłożu neurologicznym. Na-
talia Młynarek współpracuje najczęściej 
z  dziećmi od 2,5 roku życia i  starszymi. 
Są to dzieci między innymi z  opóźnio-
nym rozwojem mowy, jednak szybko 
okazuje się, że mają one często problem 
między innymi z  postawą, wzmożonym 
napięciem w  obrębie kończyn górnych 
czy też całego ciała. Wówczas dobrym 
posunięciem jest skierowanie dziecka na 
konsultację do fizjoterapeuty - osteopaty. 
I  tak współpraca obu pań przyczynia się 
do udzielenia kompleksowej, całościowej 
i skutecznej pomocy.

Niepokojące sygnały w rozwoju dziecka

Nie ulega wątpliwości, że wczesna inter-
wencja i szybka pomoc to większa szansa 
na prawidłowy rozwój i  uniknięcie dal-
szych rozwojowych komplikacji. Jakie 
sygnały powinny wzbudzić niepokój ro-
dziców? U  bardzo małych dzieci (0 - 12 
miesięcy) należy obserwować, czy rozwój 
motoryczny przebiega prawidłowo. Jeśli 
tak, to należy zwrócić uwagę, jaki on jest 
- czy napięcie mięśniowe nie jest za duże 
lub za małe, czy dziecko ssie palce (zwłasz-
cza kciuk), bo często jest to niewerbalna 
informacja, że potrzebuje ono stymulacji 
wewnątrz ust. Niektóre dzieci już przy po-
rodzie napotykają na różne problemy: nie-
kiedy na przykład podczas porodów z wy-
korzystaniem próżnociągów czy kleszczy 
dochodzi do zniekształcenia czaszki, co 
jest potem związane z prawidłowym funk-
cjonowaniem struktur nerwowych. Ner-
wy czaszkowe, wychodząc z mózgu przez 
mniejsze, zniekształcone struktury, są czę-
sto bardziej skompresowane, co przekłada 
się na osłabione przewodnictwo nerwowo 
- mięśniowe, a to z kolei - na to, czy dziecko 
na przykład gaworzy. Trzeba zatem zwra-

cać uwagę na wszystkie okoliczności roz-
woju dziecka. Ważny jest każdy szczegół 
i każdy element.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić 
uwagę, jest nadmierne ślinienie się dzieci. 
Często mają one problem z  połykaniem, 
niekiedy pojawiają się wady ortodontycz-
ne (wady zgryzu), oddychanie przez usta 
- to wszystko może być powodem proble-
mów z prawidłowym mówieniem. Bardzo 
często także dzieci, które miały trudności 
z  napięciem mięśniowym w  okresie no-
worodkowym i  niemowlęcym, mają po-
tem problem z  prawidłową artykulacją 
i  mową. Przyczynami opóźnienia w  roz-
woju mowy mogą być także problemy 
z  gryzieniem, połykaniem pokarmu, żu-
ciem, oddychaniem. 

Wiele dzieci rodzi się z tzw. zespołem KISS 
(Kinematic Imbalance due to Suboccital 
Stress), jest to zespół blokady pierwszego 
lub drugiego kręgu szyjnego (zaburzenia 
symetrii stawów głowy). Pojawia się on już 
wewnątrzłonowo lub występuje w  czasie 
porodu. Jeśli nie zaczniemy odpowied-
niej współpracy, wpływa on również na 
wzorzec postawy, co prowadzi w  konse-
kwencji do wad postawy. U noworodków 
mogą wystąpić problemy ssania z  piersi 
matki, ponieważ blokady szyjne są bole-
sne i wpływają na napięcie w obrębie ust 
i twarzy. Dzieci płaczą z powodu bólu oraz 
mają trudności z uspokojeniem się. Kolej-
nym symptomem KISS mogą być kolki, 
problemy z zasypianiem lub ze snem.

Przyglądając się dalej rozwojowi dziecka 
zauważamy, że jeżeli ma ono problemy 
z  narządem ruchu lub mowy, to zwykle 
zachowuje się w  sposób, który najczę-
ściej określamy jako ADHD; przekłada się 
to mocno na funkcjonowanie społeczne 
i  emocjonalne dziecka. Człowiek jest bo-
wiem tak skonstruowany, że musi gdzieś 
wyrównać napięcie. Dzieci rozładowują je 
w różny sposób, niekoniecznie akceptowa-
ny społecznie. Kluczowa jest zatem pomoc 
w jak najwcześniejszym momencie życia. 

Ogromny związek z  rozwojem mowy 
ma postawa. Koordynacja ręka - oko jest 
mocno związana ze sferą orofacjalną, 
a  to wszystko z  kolei wpływa na posta-
wy. Człowiek jest bowiem tak doskonale 
zbudowany, że nawet nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jak wiele struktur pozosta-
je ze sobą we wzajemnej zależności. Stąd 
potrzeba współpracy interdyscyplinarnej, 
o której mówią obie specjalistki.
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Współpraca ze specjalistami z różnych 
dziedzin

Praca osteopaty z dziećmi na różnym eta-
pie rozwoju to praca ze sferą orofacjalną, 
czaszką, nerwami czaszkowymi, mięśnia-
mi mimicznymi, co w połączeniu z terapią 
neurologopedyczną powoduje, że dziec-
ko zaczyna szybciej mówić, prawidło-
wo artykułować, efekty są dostrzegalne 
i  niejednokrotnie szybsze. Rodzic poza 
tym dostaje autoterapię, zadania i wska-
zówki do pracy z dzieckiem w domu (co 
ma kluczowe znaczenie dla terapii). Dzię-
ki współpracy specjalistów pomoc jest 
kompleksowa, długofalowa i skuteczna.

Obie panie podkreślają: "Chcemy zwrócić 
uwagę na to, że obecnie mamy bardzo 
dużo dzieci z  problemem neurologope-
dycznym, które z  różnych powodów nie 
otrzymują odpowiedniej pomocy. Dziec-
ko nie trafia do właściwego specjalisty 
czasem z  powodu nieprawidłowej dia-
gnozy, a czasem braku dostatecznej edu-
kacji rodziców, wyposażenia ich w  nie-
zbędną wiedzę. Obserwujemy tendencję 
wzrostową dzieci z wadami wymowy, do-
datkowo z problemami o innym podłożu". 
Czynników powodujących opóźnienia 
rozwoju dzieci jest wiele, stąd koniecz-
ność i potrzeba współpracy między spe-
cjalistami różnych dziedzin.

Wszystko to wynika z konieczności cało-
ściowego spojrzenia na dziecko. Często 
nie wystarczy sama wizyta u  jednego 
specjalisty, kluczowa może okazać się 
współpraca z  innym. Ważna jest tutaj 
także otwartość rodziców, ich umiejęt-
ność słuchania, świadomość i  gotowość 
współpracy, a  potem - systematyczność 
i konsekwencja.  Istotna jest także współ-
praca z dobrym pediatrą, który jest w sta-
nie zauważyć pierwsze niepokojące sy-

gnały i  podpowiedzieć rodzicom dalszą 
drogę postępowania z dzieckiem. Jeszcze 
raz trzeba podkreślić ogromną rolę, jaką 
odgrywa pierwszy specjalista, z  którym 
kontaktują się rodzice. Bardzo cenne jest 
wzajemne przekazywanie sobie informa-
cji, by prowadzenie było od samego po-
czątku dobre i skuteczne.

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Obie panie, widząc potrzebę współpracy 
i  mając doświadczenie, że przynosi ona 
nieporównywalnie więcej korzyści niż 
praca jednego tylko specjalisty, postano-
wiły podzielić się swoimi doświadczenia-
mi z  innymi. Wiosną planują rozpocząć 
szkolenia dla terapeutów, neurologope-
dów, w  zakresie efektywnej i  skutecznej 
pracy z  dzieckiem. Podkreślają, że w  do-
bie wciąż rozwijającej się nauki potrzeb-
ne jest nieustanne poszerzanie swojej 
wiedzy. Poprzez szkolenia chcą uwrażli-
wić specjalistów z różnych dziedzin na ko-
nieczność współpracy dla dobra pacjen-
ta. Czasem wystarczy bowiem niewielka 
ingerencja, by skutecznie pomóc dziecku. 
A  im szybciej, tym lepiej. Kiedy pomoc 
nadchodzi później, wówczas deficyt albo 

się wyrówna, albo zawsze dziecko będzie 
rozwojowo "gonić" rówieśników. Nie bez 
znaczenia jest tutaj sfera psychologicz-
na: dzieci z wadami wymowy w starszym 
wieku często są aspołeczne, wycofane, 
brak im pewności siebie. Poza tym, roz-
wój motoryczny hamuje rozwój intelektu-
alny. Patrząc na dzieci z wadami wymowy, 
zdecydowana większość nie ma dobrze 
rozwiniętych wszystkich cech motorycz-
nych, które w późniejszym rozwoju zaczy-
nają się ujawniać i powodować trudności. 
"Chcemy podkreślić, że zdrowe dzieci też 
mają problemy i  jeśli im nie pomożemy, 
to będzie się potem przekładać na ich 
dorosłe życie. Są to także działania profi-
laktyczne, szerzące świadomość na temat 
całościowego spojrzenia na dziecko. Wie-
le rzeczy można zniwelować, chodzi o to, 
by rodzic umiał je w porę dostrzec i zwró-
cić się do odpowiedniego specjalisty, 
a specjaliści - by współpracowali ze sobą".

Zapraszamy zatem do kontaktu wszyst-
kich zainteresowanych tematem: rodzi-
ców, lekarzy, fizjoterapeutów, neurolo-
gopedów, a  także innych specjalistów 
chcących współpracować po to, by  sku-
tecznie pomagać swoim pacjentom. Dla 
dobra nas wszystkich, bowiem od tego, 
jak zdrowe będzie młode pokolenie za-
leży, jakim stanie się i  jak funkcjonować 
będzie w przyszłości. 

 Marta Mrowińska

Osoby zainteresowane współpracą zapra-
szamy do kontaktu:

Małgorzata Wójcik: tel. 502-439-875,  
e-mail: malgo_wojcik@interia.pl

Natalia Młynarek: tel. 507-849-553,  
e-mail: kontakt@logo-med.com

Natalia Młynarek Małgorzata Wójcik
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Położna rodzinna w Twojej okolicy

“Przełomowe odkrycie w historii Puszczykowa!”

Zakres pracy jaką wykonuje położna ro-
dzinna obejmuje nie tylko wizyty patrona-
żowe po porodzie, lecz również przygoto-
wanie przyszłego taty do porodu i opieki 
nad maleństwem, edukację przyszłych ro-
dziców tak, aby byli oni jak najlepiej przy-
gotowani do pełnienia swych życiowych 
ról, opiekę nad kobietą dojrzałą przed i po 
zabiegach operacyjnych, a niekiedy nawet 
wsparcie psychologiczne dla osoby po 
stracie dziecka. Te zadania z prawdziwym 
zapałem realizuje Pani Anna Kurkiewicz – 
położna rodzinna, która opiekuje się swo-
imi pacjentkami zamieszkałymi na terenie 
Mosiny i Puszczykowa, a także ciężarnymi 
z  okolic Krosna, Krosinka, Łęczycy, Lubo-
nia, Wir czy Komornik. Pani Anna od 15 lat 
mieszka w  Mosinie. Wolny czas poświęca 
rodzinie. Jest dumną mamą trójki dzieci 
i jak sama mówi: „Moja praca, to moja pa-
sja. Uwielbiam kontakt z kobietami w cią-
ży,  świeżo upieczonymi rodzicami i  ich 
maluszkami. Praca jest dla mnie przyjem-
nością, chociaż bywają i trudne momenty. 
Z  perspektywy czasu wiem jednak, że te 
ostatnie działają na mnie wyłącznie w spo-
sób motywujący”. 

Wiedza i doświadczenie

Pani Anna uzyskała dyplom położnej 
w  2001 roku i  zawodowo do roku 2015 
związana była ze szpitalem św. Rodziny 
w  Poznaniu. W  2016 roku zatrudniona 
została w  charakterze położnej rodzinnej 
w  Przychodni Lekarza Rodzinnego nr 1 
w Luboniu, gdzie od kilku lat wspólnie ze 

swoją koleżanką Haliną Tomaszewską pro-
wadzi bezpłatną szkołę rodzenia, służąc 
pomocą i  radą początkującym rodzicom. 
Pani Anna ukończyła studia podyplomo-
we z  zakresu „Holistycznej Opieki Około-
porodowej” na Wyższej Szkole Edukacji 
i Terapii w Poznaniu. Uzyskała również ty-
tuły: Edukatora do spraw laktacji, Edukato-
ra seksualnego, Instruktora masażu Shan-
tala (technika masażu niemowląt) i odbyła 
kursy obejmujące: badania fizykalne, le-
czenie ran, RKO (resuscytacja krążeniowo-
-oddechowa) noworodka, RKO dorosłych. 
Posiada ona uprawnienia do stosowania 
kinesotapingu (metoda plastrowania po-
legająca na naklejania specjalnej taśmy na 
powierzchnię ciała) w ciąży i po porodzie 
oraz do pracy z bliznami poporodowymi. 
I mimo, iż nabyła ona wiedzę i doświadcze-
nie niezbędne do wykonywania swego za-
wodu, to w dalszym ciągu podnosi swoje 
kwalifikacje i  obecnie odbywa specjaliza-
cję ginekologiczno-położniczą.

Bezpłatna szkoła rodzenia

Do bezpłatnej szkoły rodzenia działają-
cej od kilku lat pod adresem Chemików 
3 w Luboniu mogą zapisać się osoby z w. 
w. miejscowości. W trakcie odbywających 
się w niej zajęć poruszane są zagadnienia 
związane z  ciążą, porodem, opieką nad 
noworodkiem, ale także tematy niestan-
dardowe takie jak: chustonoszenie, masaż 
Shantala, pierwsza pomoc czy przyjazna 
pielęgnacja noworodka. Jest to cykl 14 
cotygodniowych spotkań, odbywających 

się w  godzinach popołudniowych, które 
dotykają istotnych dla przyszłych rodzi-
ców kwestii m.in.: jak przygotować się do 
porodu, kiedy jechać do szpitala, jak prze-
biega poród i  czas połogu. Na tę chwilę 
część teoretyczna zajęć przebiegających 
dotychczas w szkole rodzenia odbywa się 
w trybie online, a część praktyczna np. ką-
piel czy zapis KTG przebiegają w  sposób 
tradycyjny, mając jednak charakter indy-
widualny, z  zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa. 

Więcej informacji dostępnych jest na stro-
nie internetowej www.poloznalubon.pl 
i  na portalu społecznościowym Facebo-
ok: Mama tata i  dziecko. Szkoła rodzenia 
Luboń. Osoby zainteresowane prosimy 
o  bezpośredni kontakt z  Panią Anną Kur-
kiewicz (tel.  695 344 685). 

 Paulina Korytowska

Willa Mimoza jest niezwykłą perełką archi-
tektoniczną. Razem z innymi zabytkowy-
mi budynkami tworzy charakterystyczny 
puszczykowski klimat. Niezwykłego od-
krycia związanego z historią “Mimozy” do-
konał Maciej Krzyżański, prowadzący Blog 
dla Puszczykowa.

Na początku XX wieku, w latach świetno-
ści do letniska Puszczykowo przybywało 
weekendami nawet kilkadziesiąt tysięcy 
turystów. To popularne miasto, swoją tu-
rystyczną markę wyrobiło sobie jednak 
już wcześniej. – W miejscu dzisiejszej 
willi Mimozy działała restauracja „Wald-
schlucht”, co można przetłumaczyć jako 
„Leśny Wąwóz”. Właścicielem restauracji 
był Franz August Gaede (ur. 12.06.1864). 
„Leśny Wąwóz” działał już w 1904 roku, 
ale nie jest wykluczone, że sam obiekt był 
starszy. Na parterze „Leśnego Wąwozu” 
prawdopodobnie znajdowała się restau-

racja, a na piętrze pokoje użytkowe. Przed 
wejściem do restauracji znajdowała się 
wieża bądź ambona widokowa – podaje 
Maciej Krzyżański.

– Około 1908 roku budynek znacznie roz-
budowano o kolejne kondygnacje po-
zostawiając parter tak jak w pierwotnej 

konstrukcji „Waldschlucht”, o czym świad-
czy rozstaw okien i drzwi widoczny na 
pocztówkach. W rozbudowanym obiekcie 
zlokalizowano restaurację ogrodową „Kyf-
fhäuser”. W rozległym ogrodzie restaura-
cji dostępna była altana przeznaczona na 
występy zespołów muzycznych. Specjal-
nością zakładu była „karlsbardzka kawa, 
wyborna kawa, towary cukiernicze, prócz 
tego dobrze pielęgnowane piwa i znako-
mita kuchnia”. Restaurację polecał Oscar 
Engel. Po odzyskaniu niepodległości bu-
dynek zmienił nazwę na „willa Mimoza” – 
kończy Krzyżański.

Willi Mimozie przywrócono dawny blask, 
rekonstruując pod nadzorem konserwa-
torskim wszystkie charakterystyczne ele-
menty budowli. „Mimoza” zarządzana jest 
obecnie przez Bibliotekę Miejską Centrum 
Animacji Kultury i wykorzystywana na cele 
społeczno-kulturalne. (JB)

Willa Mimoza, rok 1908 – pocztówka ze zbiorów Macieja 
Krzyżańskiego

Anna Kurkiewicz
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Opleciony włóczką rower od „Kolektywu Barwa” wylicytowała właściciel-
ka cukierniczo-tytoniowego sklepu Żaneta Wolarczak. Przedsiębiorczyni 
mówi, że nie mogła pozwolić, żeby wylicytował go ktoś, kto mógłby go 
stąd zabrać.

– Stwierdziłam, że zlicytujemy ten rower, żeby został w Mosinie – mówi 
pani Żaneta. – Skoro przeszkadzał na moście, to będzie stał tutaj u nas 
przed sklepem.

Kolorowy rower, jak mówili nam Marta i Piotr – wolontariusze mosińskie-
go sztabu WOŚP, cieszył się dużym zainteresowaniem. W ubiegłą środę 
jego cena wynosiła 155 złotych. Pani Żaneta musiała zapłacić za niego 
kwotę trzy razy większą – udało się go wylicytować za 445 złotych.

– Pilnowałam bardzo, wchodziłam na stronę [Allegro – red.] z dwóch 
kont, żeby mnie ktoś czasem nie wyprzedził – opowiada zwyciężczyni 
licytacji. – Skoro postanowiłam, że będę to miała, to nie pozwolę, żeby 
ktoś mi to sprzed nosa sprzątnął – dodaje i zapowiada, że w przyszłym 
roku również wystawi go na licytację WOŚP.

 Wiktoria Kalimbet

Finał WOŚP w Mosinie rozpoczął się w niedzielę rano na glinian-
kach. Na wieży trwała zbiórka w  najwyżej położonym punkcie 
w okolicy, kwestowali również morsujący w stawie.

Mosiński sztab WOŚP przygotował jednak na niedzielę dużo wię-
cej atrakcji. Coroczny bieg “Policz się z  cukrzycą” odbył się tym 
razem w nieco zmienionej formie – uczestnicy biegali w różnych 
miejscach, o dowolnej porze.

W  Krośnie odbyła się natomiast akcja “Przyrodobranie”, czyli 
poszukiwania leśnych skarbów i rozwiązywanie zadań przygo-
towanych przez organizatorów. W okolicy miały miejsce także 
spacery nordic walking.

Wszystko tradycyjnie zakończyło się światełkiem do nieba. 
W  mosińskim sztabie WOŚP udało się zebrać w  tym roku 
108 253,11 złotych.

W Puszczykowie od rana na ulicach można było spotkać wolon-
tariuszy z puszkami. Wśród nich kwestował poseł Adam Szłapka.

Puszczykowski sztab WOŚP policzył, że w mieście udało się w tym 
roku zebrać 29 051,39 złotych. (red.)

Słynny kolorowy rower zostaje w Mosinie: 
«Skoro przeszkadzał na moście, to będzie stał u nas przed sklepem»

29. Finał WoŚP: Ponad 100 tysięcy w Mosinie, 
w Puszczykowie kwestował poseł

Sklep Tabaco Sweets w Mosinie

W niedzielę 31 stycznia odbył się już 29. Wielki Finał. W Mosinie świętowali morsujący czy biegacze. od wcze-
snych godzin porannych na ulicach miast można było spotkać wolontariuszy. Ile w tym roku udało się zebrać 
pieniędzy w Mosinie i Puszczykowie?

Na mosińskim rynku mosińska delegatura Automobilklubu Wielkopolska przycią-
gała oko i kieszenie. Fot. Jadłodzielnia Mosina

Coroczny bieg “Policz się z cukrzycą
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Witalij Miroszniczenko pochodzi z Ukrainy 
i mieszka we Wrocławiu. W swoim blogu na 
YouTube opowiada o życiu i pracy w Polsce, 
tym razem przyjechał do naszego regionu. 
Film obejrzało 70 tysięcy internautów.

Witalij w swoich blogach opowiada histo-
rie osób, które przeprowadziły się do Pol-
ski z  innych krajów. Jego kanał w serwisie 
YouTube cieszy się sporą popularnością 
– obserwuje go ponad 70 tysięcy osób. 
Wśród osób, które odwiedza Witalij, znalazł  
się Igor – mieszkaniec Mosiny. Mężczyzna 
oprowadził blogera po mieście i okolicach. 
Do jakich wniosków doszli?

Mosiński smog i morsowanie

Już wjeżdżając do Mosiny, Witalij zwraca 
uwagę na smog. – Widzicie, leci dym – 
pokazuje na jeden z kominów. – Smog to 
oczywiście problem, ciężko jest oddychać 
– komentuje bloger.

Z  bohaterem swojego filmiku – Igorem, 
Witalij spotyka się na gliniankach. Jest 

niedziela i nad jeziorem zbierają się mor-
sujący. Bloger mówi, że jest zaskoczony 
tym, jak dużo jest chętnych zanurzyć się 
w zimnej wodzie.

– Jestem w szoku, ludzi ciągle przybywa, 
– mówi Witalij. – Nie rozumiem, czy to 
jest z  okazji jakiegoś święta, czy oni tak 
codziennie tutaj przychodzą przez całą 
zimę, zanurzają się w  wodzie i  częstują 
zupą? – Dziwi się bloger.

Igor śmieje się i tłumaczy, że na morsowa-
nie spotykają się 2 razy w tygodniu – w śro-
dy i niedziele. Mówi, że taki ruch jest tylko 
raz w tygodniu, i poczęstować się zupą mo-
żemy tylko w niedzielę.

Wieża widokowa największą atrakcją

Po zimnej kąpieli i  zjedzeniu zupy męż-
czyźni idą na wieżę widokową. – Widocz-
ność jest 30-40 km – zapowiada Igor. Po 
drodze opowiada o swojej pracy i poby-
cie w Polsce.

– Ale ładny widok – komentują.

“Poznańskie Beverly Hills”

Dużą uwagę obaj mężczyźni zwrócili na to, 
że Wielkopolska jest bogatym regionem. 
Witalij zwiedził całą Polskę, jego zdaniem 
Poznań i  wszystkie otaczające go gminy 
wyglądają na bogatsze niż reszta woje-
wództw. – Dobre Beverly Hills: luksusowe 
domy, ludzie żyją bogato – podsumował 
bloger przejeżdżając przez Puszczykowo.

– Wszędzie są sosny i jodły, a to jest samo 
centrum miasta. Mam wrażenie, jakbym 
był gdzieś na kurorcie – dzieli się swoim 

pierwszym wrażeniem Witalij. Dalej ru-
szyli na Puszczykowski rynek. – Wszystko 
jest wyremontowane, ale zostało w  sta-
rym stylu. Wygląda jak w  Niemczech – 
ocenia bloger.

Igor oprowadził Witalija także po puszczy-
kowskiej Sportotece: pokazał mu boisko, 
korty tenisowe, lodowisko i  plac sporto-
wy, po czym mężczyźni wrócili do Mosiny. 
– Mosina jest większa, ale umówmy się, – 
mówi Igor – Puszczykowo jest ciekawsze.

Ostatnim punktem wycieczki była mosiń-
ska Jadłodzielnia. – Tutaj można się wymie-
nić czymś, a możesz po prostu sobie wziąć, 
czego potrzebujesz. Mieszkańcy dzielą się 
tu jedzeniem – opowiada Igor.

Film blogera można obejrzeć tutaj: 

www.youtube.com/watch?v=tB2ya49U-
3A4&t=238s

 Wiktoria Kalimbet

Źródło zdjęć: Zrzut ekranu z filmu blogera.

Źródło zdjęć: Zrzut ekranu z filmu blogera.

Mosina i Puszczykowo w popularnym ukraińskim blogu

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 
21 stycznia do 20 lutego br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
21 stycznia – monitoring ppoż. (Puszczykowo, szpital)
24 stycznia – pożar samochodu (droga Sasinowo-Wiórek)
25 stycznia – plama oleju (Krosno, ul. Główna)
3 lutego – wypadek drogowy (Krosno, ul. Główna)
               – monitoring ppoż. (Mosina, ul. Topolowa)
4 lutego – dowóz na szczepienie (Krosno, ul. Nektarowa)
               – pożar sadzy w kominie (Mosina, ul. Krótka)
11 lutego – dowóz na szczepienie (Krosno, ul. Nektarowa)
13 lutego – wypadek (Krosno, ul. Główna)
                 – przymarznięty łabędź (Mosina, ul. Farbiarska)
14 lutego – pożar budynku gospodarczego (Mosina, ul. Platanowa)
19 lutego – pompowanie zalanych ulic (miasto Mosina)
 Oprac. Paulina Korytowska 

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których do-
szło od 21 stycznia do 20 lutego br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich 
udostępnienie.

16 lutego – pożar auta ciężarowego (Puszczykowo, ul. Chrobrego)
15 lutego – pożar sadzy w przewodzie kominowym (Puszczykowo, ul. So-
bieskiego)
10 lutego – kolizja samochodu osobowego (Puszczykowo, DW430)
7 lutego – drzewo w poprzek drogi (Puszczykowo, ul. Studzienna)
28 stycznia – pożar sadzy w przewodzie kominowym (Puszczykowo, ul. 
Azaliowa)
 Oprac. Paulina Korytowska

kronika oSP Mosina kronika oSP Puszczykowo
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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

tel. 660 769 776

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

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2021

(P
02

4)

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

„DACHY”
SZYMKOWIAK
CZŁONEK POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

OD 30 LAT
NA RYNKU

FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE

OC FIRMOWE

tel. 604 213 854 dachyszymkowiak@gmail.com
 Główna 26, 62-053 Pecna

ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY

BONGO
SHISHA
FAJKI

AKCESORIA

Czynne przez 7 dni w tygodniu
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–23.00)

ul. Poznańska 10, Mosina

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawcy

REKRUTACJA

NADAL TRWA

P1
12

P1
81

ZATRUDNIMY

w Kwiaciarni
do pracy 

z doświadczeniem 
osobę 

GALERIA FAMILIJNA KROSNOmiejsce pracy: tel. 513 485 613 biuro@artis-�ower.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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
33

interaktywna
szkoła językowa

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

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

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

kolor

SYSTEMY NAWADNIA JĄCE

Ul. Powstańców Wlkp. 47
62-053 DRUŻYNA

Tel: 61 813 26 13
Kom: 695 59 49 48

e-mail: irjaza@irjaza.pl

SYSTEMY NAWADNAJĄCE

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
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P1
36
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Maseczka kojąca z dyni
Ścieramy na tarce dynię i nakładamy na 20 minut na twarz. Po tym cza-
sie zmywamy maseczkę letnią wodą. Dynia doskonale sprawdzi się dla 
cery dojrzałej, ukoi zaczerwienioną i podrażnioną skórę twarzy. 

Maseczka ze skrzypu do cery trądzikowej
Łyżkę zmielonych płatków owsianych mieszamy ze sproszko-
wanym skrzypem polnym, dodajemy kilka kropel soku z cytryny 
i wszystko dokładnie mieszamy. Nakładamy maseczkę na twarz na 
20 minut, maseczka zaschnie na twarzy. Po tym czasie zmywamy 
letnią wodą. Maseczka usuwa martwy naskórek, oczyszcza pory 
i reguluje wydzielanie łoju.

Maseczka białkowo-miodowa
Ubijamy jedno białko z  dwoma łyżkami miodu, nakładamy na 
twarz na 25 minut, a  po tym czasie zmywamy letnią wodą. Ma-
seczka działa napinająco, przeciwzapalnie i gojąco. 

Maseczka dezynfekująco-napinająca
Ubijamy białko na sztywną pianę. Do piany dodajemy sok z poło-
wy cytryny i delikatnie mieszamy. Nakładamy na twarz i szyję na 
15 minut, po czym zmywamy chłodną wodą. Maseczka ściąga i na-
pina rozszerzone pory, a także dezynfekuje skórę.

Maseczka jabłkowo-miodowa
Obrane i starte na tarce (drobne oczka) jabłko mieszamy z łyżką płyn-
nego miodu i nakładamy na twarz i szyję na 20 minut. Po tym czasie 
zmywamy letnią wodą. Maseczka oczyszcza zanieczyszczoną skórę.

Maseczka z drożdży
Rozcieramy 4-5 dag drożdży z  łyżeczką ciepłej wody, dodajemy 
kilka kropel soku z cytryny (maseczka nie powinna być zbyt płyn-
na). Nakładamy na twarz, szyję oraz dekolt i czekamy aż wyschnie 
(około 20-25 minut). Po tym czasie zmywamy chłodną wodą. Ma-
seczka reguluje wydzielanie łoju, dostarcza skórze witaminy z gru-
py B, ściąga pory, dezynfekuje i wybiela skórę. Maseczkę powinno 
stosować się nie częściej niż raz w tygodniu.

Maseczka na trądzik
Obieramy jednego banana i  połowę awokado, miksujemy i  do-
dajemy 2 łyżki gęstego naturalnego jogurtu. Wszystko dokładnie 
mieszamy i nakładamy na twarz na 25 minut. Po tym czasie zmy-
wamy letnią wodą. Maseczka znakomicie nadaje się do pielęgnacji 
cery trądzikowej. 

Maseczka nawilżająco-łagodząca
Obraną marchewkę i  połowę awokado miksujemy i  mieszamy 
z  dwoma łyżkami gęstego naturalnego jogurtu. Nakładamy na 
twarz na 20 minut, po czym zmywamy letnią wodą. Maseczka zła-
godzi podrażnienia, nawilży oraz poprawi koloryt skóry.

Maseczka przeciwzmarszczkowa
Miksujemy lub mielimy pulsacyjnie po łyżeczce pestek słonecznika, 
pestek dyni oraz siemienia lnianego. Dolewamy wrzątku w propor-
cji 1:1, przykrywamy i odstawiamy na godzinę. Po tym czasie deli-
katnie podgrzewamy (cały czas mieszając), aż do uzyskania gęstej 
i  ciągnącej się papki. Dodajemy łyżeczkę soku z  cytryny lub kilka 
kropel witaminy E. Wszystko dokładnie mieszamy i ciepłą (ale nie 
gorącą) maseczkę nakładamy na twarz na 10 minut. Po tym czasie 

zmywamy letnią wodą. Jeśli papka jest zbyt rzadka, możemy dodać 
zmielone płatki owsiane. Nadaje się dla każdego rodzaju skóry, na-
wet tej łuszczącej czy naczyniowej. Maseczka wygładza zmarszczki, 
nawilża, a po regularnym stosowaniu poprawia koloryt skóry. 

Maseczka odmładzająca
Pół łyżeczki pyłku pszczelego mielimy pulsacyjnie w młynku, zale-
wamy odrobiną ciepłej wody, przykrywamy i odstawiamy na 20-30 
minut. Dwie łyżki przemrożonych owoców jarzębiny lub rokitnika 
miażdżymy widelcem, dodajemy łyżeczkę miodu oraz zmielony py-
łek. Wszystko dokładnie mieszamy, nakładamy na twarz, przykrywa-
my  ciepłą gazą lub ciepłym ręcznikiem i pozostawiamy na 10 minut. 
Po tym czasie zmywamy letnią wodą lub tonikiem. Maseczka nadaje 
się do każdego rodzaju skóry, szczególnie dla osób zestresowanych 
i zmęczonych.. Jej działanie jest wielostronne: nawilża i odmładza 
skórę, działa przeciwzapalnie, a regularnie stosowana likwiduje nie-
doskonałości skóry oraz rozjaśnia przebarwienia. 

Maseczka miodowa na dłonie
Mieszamy łyżkę miodu z sokiem z połowy cytryny, dodajemy ły-
żeczkę oliwy z oliwek i wszystko dokładnie mieszamy. Nakładamy 
na skórę dłoni i pozostawiamy na 20 minut. Możemy również ma-
seczkę przez cały czas wmasowywać w dłonie. Po tym czasie zmy-
wamy letnią woda. Maseczka nawilża, odżywia i wybiela skórę rąk. 

Maseczka odświeżająca na zmęczone stopy
Łyżkę suszonych kwiatów rumianku zalewamy połową szklanki 
wrzątku, odstawiamy pod przykryciem do naciągnięcia na 20 mi-
nut, następnie napar przecedzamy. Pół pęczka pietruszki i  4 ga-
łązki świeżej mięty dokładnie siekamy, mieszamy z 150 gramami 
naturalnego twarożku, dodajemy 2-3 łyżki naparu rumiankowego 
i  wszystko dokładnie mieszamy. Powstałą papkę nakładamy na 
umyte stopy i wmasowujemy w skórę. Pozostawiamy na 30 minut, 
a następnie zmywamy letnią wodą. Maseczka odświeża stopy. 

Maseczka na pękające pięty
3-4 łyżki siemienia lnianego zalewamy gorącą wodą, przykrywamy 
i odstawiamy na 20 minut. Powstałą papkę nakładamy na popękane 
pięty i pozostawiamy na 20 minut. Po tym czasie maseczkę zmywa-
my letnią wodą i wcieramy krem odżywczy i/lub nawilżający krem. 

W tym odcinku umieściłam sporą ilość przepisów, tak aby wszyscy 
czytelnicy mogli znaleźć coś dla siebie. Jestem pewna, że każda 
z  powyższych maseczek jest nieskomplikowana w  wykonaniu, 
a ich składniki są dostępne dla wszystkich. W wielu przypadkach 
każdy ma je na co dzień w  domu. Dlatego drodzy Państwo, za-
miast sięgać po drogie kosmetyki, warto najpierw przejrzeć co 
mamy w kuchni. 

Życzę powodzenia i przyjemności podczas kosmetycznych przy-
gód oraz dużo zdrowia w tym zimowym i stresującym okresie.

Pozdrawiam naturalnie i  maseczkowo

 Willma

Maseczki bez przymusu
kąCIk ZIELARSkI

Maseczka to ostatnio bardzo popularne słowo, które niestety kojarzy nam się z ograniczeniami i nakazem. Ten 
artykuł (kolejny z serii „naturalna pielęgnacja”) zamierzam poświęcić maseczkom, które są przyjemne i dają 
widoczne oraz pozytywne dla naszej skóry efekty, a co najważniejsze są dobrowolne. Poniżej znajdziecie Pań-
stwo łatwe przepisy na to jak pomóc naszej skórze, bez potrzeby kupowania gotowych i drogich specyfików. 
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„Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, mając na uwadze 
dobro społeczne zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego” – rozpoczyna się doniośle komunikat na gminnej 
stronie dotyczący pisma burmistrza. Przemysław Mieloch w swoim 
stanowisku podnosi, że nauczanie zdalne powoduje u  dzieci ob-
jawy depresji i  wskazuje, że w  Polsce można przyjąć rozwiązania 
z Niemiec dotyczące edukacji.

Zadzwoniliśmy do wszystkich szkół podstawowych w gminie. Jak 
się okazuje, stanowisko burmistrza nie było konsultowane z żadną 
placówką, z której dyrekcją rozmawialiśmy. W styczniu rzeczywiście 
odbyło się spotkanie urzędników z dyrekcjami szkół, ale jak mówią 
dyrektorki, przedstawiały one wtedy swoje ogólne wnioski doty-
czące obecnej sytuacji w  szkolnictwie. Nie konsultowano z  nimi 
natomiast ewentualnego powrotu dzieci do szkół, o co wnioskuje 
burmistrz.

– Nawet nie wiedziałam, że takie pismo powstało – mówi zaskoczo-
na dyrektorka jednej z gminnych szkół.

W swoim piśmie, Przemysław Mieloch domaga się wprowadzenia 
„Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Covid-19”. Co miało-
by się znaleźć w dokumencie? Na przykład promocja odpowiedniej 
diety i „wykształcenie w sobie umiejętności radzenia sobie z trud-
nymi sytuacjami”. Jak by to miało wyglądać? Tego, z pisma, się nie 
dowiadujemy.

Podjęcie tych i  innych działań, polegających m.in. na badaniach 
dotyczących amantadyny i  chlorochiny, zdaniem burmistrza jest 
istotne, ponieważ „nie ma dowodów, że szczepionka zapobiega 
transmisji wirusa”.

– Szczepienia mają zapobiegać zachorowaniom i zgonom z powo-
du Covid-19 – mówi nam dr n. med. Ilona Małecka, członkini zarzą-
du Polskiego Towarzystwa Wakcynologii – Szczepionka ma chronić 
ludzi przed ciężkim przebiegiem choroby, pobytem na OIOM czy 
zgonem. Skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 jest bardzo 
wysoka – zaznacza specjalistka. – Jeżeli ktoś nie ma wiedzy w  ja-
kimś zakresie, to zalecam słuchać specjalistów i opierać się na rze-
telnych, aktualnych badaniach medycznych – kwituje dr Małecka.

W sprawie korzystania z chlorochiny w przypadku zakażenia Sars-
-Cov-2, docieramy do stanowiska Polskiej Akademii Nauk oraz 
Towarzystw: farmakologicznego, nadciśnienia tętniczego i kardio-

logicznego. Badacze wskazują w  dokumencie, że obecnie długo-
falowe podawanie chlorochiny jest nieuzasadnione i potencjalnie 
niebezpieczne. Naukowcy zwracają także uwagę, że obecnie przy-
padki pozytywnej reakcji na leczenie związkiem są jednostkowe, 
jednocześnie obecnie nie ma wystarczająco udokumentowanych 
doniesień o skuteczności chlorochiny w profilaktyce zakażenia wy-
wołanego przez koronawirusa.

Na końcu pisma burmistrz przypomina premierowi, że już raz do 
niego pisał. Dalej burmistrz dziękuje szefowi rządu, że ten przychylił 
się do wniosków zaproponowanych przez Przemysława Mielocha, 
dotyczących stworzenia funduszu kompensacyjnego w  razie nie-
pożądanych odczynów poszczepiennych. Tym razem, Przemysław 
Mieloch czeka również na zapisy ustawowe, które miałyby zawierać 
propozycje burmistrza.

Kolejne pismo Przemysława Mielocha do premiera wywołało falę 
żartów ze strony mieszkańców i radnych. – Niby szczędzimy na de-
koderach, a polecone za 10 zł wysyłamy – pisze internauta.

– Burmistrz apeluje do Premiera o pełne otwarcie szkół podstawo-
wych i nie tylko. A ja się pytam, kiedy Przemysław Mieloch w pełni 
otworzy Urząd Miejski w Mosinie i zdejmie z bramki strażnika z pał-
ką? – pyta radny Łukasz Kasprowicz.

Niektórych jednak kolejne pismo zirytowało. – Składał Pan obietnice 
jako zastępca burmistrza i teraz jako burmistrz, a efekt jest taki że z ni-
czego się Pan nie wywiązuje i unika kontaktów z mieszkańcami gminy 
– pisze rozgoryczona mieszkanka – Czas się obudzić i zająć sprawami 
do jakich został Pan wybrany przez mieszkańców – kończy. (WP)

Burmistrz znowu pisze do premiera, tym razem o edukacji. 
dyrektorzy placówek zdziwieni

Podziękowanie

Teczka na pisma z napisem „Mosina” w kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiększa się. Tym razem 
burmistrz pisze do premiera w sprawie powrotu dzieci do szkół. dyrektorzy placówek są zaskoczeni, 
a specjaliści zalecają burmistrzowi skorzystanie z rzetelnych opracowań dotyczących szczepień.

Chciałabym serdecznie podziękować doktorowi Marcinowi 
Gabryelowi za wsparcie, empatię i zaangażowanie. Trafnie po-
stawiona diagnoza i udzielone cenne wskazówki dotyczące dal-
szego leczenia najbliższej memu sercu osoby, przyczyniły się do 
jej częściowego powrotu do zdrowia. To właśnie dzięki Panu, to 
co niemożliwe, stało się możliwe.

  Z wyrazami wdzięczności 

   Ewa O.
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10 lat CPR w Poznaniu
W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego – dwa na Mazowszu (w Warsza-
wie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. odbierają one połączenia kiero-
wane na numer alarmowy 112 i 997 z obszaru całego kraju. Na stanowisku operatora numerów 
alarmowych w całej Polsce zatrudnionych jest ponad 1 200 osób. W ubiegłym roku w Centrach 
Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano ponad 20  000  000  zgłoszeń przychodzących. 
W skali kraju to średnio ponad 1 800 000  połączeń miesięcznie i 60 000  połączeń każdego dnia. 
CPR przekazały jednostkom Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom 
pomocniczym informacje o ponad 6 000 000 zdarzeń. 

Czasy, kiedy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w  Poznaniu 
przypominało centralę telefoniczną, dawno minęły, obecnie operator 
numerów alarmowych, przyjmując informację o zdarzeniu od osoby 
zgłaszającej, powiadamia służby ratunkowe dosłownie jednym ,,klik-
nięciem”. Operatorzy, podejmując decyzję o  właściwym zakwalifiko-
waniu zdarzenia i wyborze służb ratunkowych, samodzielnie nadają 
sprawie bieg, a decyzji takich codziennie są tysiące – powiedzieli pra-
cownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w  Poznaniu 
przy ul. Wiśniowej 13 A – zastępca kierownika – Jarosław Teśluk i admi-
nistrator systemu – Przemysław Śmigielski.

Trochę historii

Poznańskie CPR funkcjonuje od 9 lutego 2012 r. Jest jednym z siedem-
nastu działających na terenie Polski. W pierwszym etapie kierowane 
były tu połączenia na numery alarmowe 112 oraz 999 tylko z obszaru 
Poznania i powiatu poznańskiego. Następnie, 9 maja 2012 roku wdro-
żono ogólnopolski System Informatyczny Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego (SI CPR) przeznaczony do obsługi zgłoszeń na numer 
alarmowy 112. Po jego wdrożeniu rozpoczęto systematyczne posze-
rzanie obszaru działania CPR i stopniowe przekierowywanie wywołań 
numerów alarmowych: 999, 998 i 997 z terenu całej Wielkopolski do 
Centrum przy ul. Wiśniowej w Poznaniu. Obecnie poznańscy opera-
torzy obsługują numery 112 i  997, a  od jesieni tego roku będzie to 
również numer 998. Rokrocznie rośnie liczba połączeń odbieranych 
przez operatorów. Aktualnie CPR odbiera około 6 000 połączeń alar-
mowych na dobę. W ubiegłym roku poznańskie CPR, obsłużyło ponad 
2 000 000 połączeń, z czego 554 000 zgłoszeń zostało przekazanych 
do służb ratunkowych w  celu udzielenia natychmiastowej pomocy. 
Pozostałe zgłoszenia były niezasadne.

organizacja i misja

Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest jednostką Wydziału Bez-
pieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w  Poznaniu. Przed dziesięcioma laty zostało po-
wołane w  celu pełnienia służebnej misji, jaką jest niesienie pomocy 
społeczeństwu w obliczu różnych zagrożeń – przede wszystkim życia 
i zdrowia. Pracujący przy ul. Wiśniowej Jarosław Teśluk i Przemysław 
Śmigielski podkreślili odpowiedzialność i specyfikę pracy w CPR oraz 
to jak ważny jest profesjonalny i efektywny kontakt z  ludźmi, którzy 
znaleźli się w  różnych niespodziewanych i  kłopotliwych sytuacjach 
życiowych. Mówili o doniosłej roli operatorów, którzy, odbierając zgło-
szenia, muszą nie tylko umiejętnie prowadzić rozmowy, neutralizując 
napięcie, cały czas panować nad ich przebiegiem, ale co ważniejsze 
szybko podejmować decyzje co do dalszego postępowania. Właśnie 
od nich zależy los potrzebujących pomocy. Każdy z operatorów biegle 
włada minimum jednym językiem obcym i doskonale się uzupełniają 
jako zespół nie tylko w tym zakresie. Potrafią udzielić informacji, jak się 
zachować w obliczu nieszczęścia i poinstruować, jak udzielić pierwszej 
pomocy do czasu przybycia na miejsce zdarzenia stosownych służb. 
Na przykład, przyjmując zgłoszenie o pożarze, operator zbierając nie-
zbędne informacje (co?, gdzie?, kiedy?), zapisuje je w komputerze, jed-
nocześnie – w trakcie rozmowy z osobą zgłaszającą – przekazuje dro-
gą elektroniczną do Straży Pożarnej, gdzie dyżurny pogromca ognia 
odczytuje je na swoim monitorze i stosownie do sytuacji błyskawicz-
nie podejmuje działania. Z  kolei jeżeli zgłoszenie dotyczy zagrożeń 

o  charakterze medycznym, operator łączy osobę wzywającą pomoc 
z dyspozytorem medycznym, który w następnym etapie, zanim doje-
dzie karetka pogotowia instruuje, jak się zachować. System do obsługi 
zgłoszeń alarmowych – SI CPR jest ujednolicony w całej Polsce i wystę-
puje tu tzw. zastępowalność. Innymi słowy, w przypadku zajęcia linii 
telefonicznych do wszystkich dyżurujących operatorów w Poznaniu, 
połączenie alarmującego zostaje automatycznie przekierowane do 
wolnego w tym czasie operatora w jakimkolwiek CPR i w jakimkolwiek 
województwie. Analogicznie do Poznania docierają niekiedy sygnały 
alarmowe z  innych województw. W  ramach ujednoliconego syste-
mu, dzwoniąc pod nr 112, o pomoc mogą również się zwrócić Polacy 
przebywający za granicą (w większości państw europejskich), a także 
obcokrajowcy przebywający w  Polsce i  chcący się skontaktować za 
pośrednictwem CPR z  instytucjami funkcjonującymi w  ich krajach. 
Poznańskie Centrum jest w tej kwestii głównym w Polsce, zrzeszonej 
w EENA (European Emergency Number Association) czyli Europejskim 
Stowarzyszeniu Numeru Alarmowego 112. Każdy obywatel będący na 
terenie kraju, którego obejmuje EENA, będący w stanie nagłego za-
grożenia życia lub zdrowia, otrzyma bezpośrednią pomoc.

kadra

Obecnie w poznańskim CPR pracuje 110 osób: kierownik, jego zastęp-
ca, dwóch administratorów systemu – pełniących również funkcję ob-
sługi informatycznej, pracownik administracyjny, psycholodzy, pozo-
stali to operatorzy numerów alarmowych. W sumie może tu pracować 
121  operatorów. Pod względem liczby pracowników jest to drugie 
CPR w  naszym kraju. Praca przebiega w  systemie dwuzmianowym 
12/12 godzin. W tej budżetowej jednostce panują dobre warunki so-
cjalne (zaplecze, trzynasta pensja, „Wczasy pod gruszą”, premie). 

Akcent lokalny

W  CPR przy ul. Wiśniowej na stanowiskach operatorów numerów 
alarmowych pracują także mieszkańcy Lubonia oraz jeden operator 
z  Puszczykowa. Wielka odpowiedzialność spoczywa na ich barkach 
każdego dnia. Odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo 
drugiego człowieka, to nie tylko bardzo trudne zadanie, ale przede 
wszystkim wyjątkowa misja. 

Pamiętajmy, aby w razie zagrożenia życia lub zdrowia wybrać ten euro-
pejski numer alarmowy – 112, który w perspektywie czasu ma szansę 
stać się numerem światowym. Resztę profesjonalnie załatwią operato-
rzy. Należy podkreślić, że nieuzasadnione połączenie lub blokowanie 
numeru, zgodnie ze stosowną ustawą jest karalne. Mianowicie, kto 
umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer 
alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie CPR, podlega ka-
rze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 zł. 

kameralne świętowanie

W czwartek, 11 lutego, z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmo-
wego 112, wojewoda wielkopolski – Michał Zieliński spotkał się z ope-
ratorami numeru alarmowego w poznańskim CPR. Wojewoda przeka-
zał także okolicznościowy ryngraf z okazji jubileuszu 10-lecia CPR oraz 
wyróżnienia dla pracowników. W  spotkaniu z  operatorami uczestni-
czyli również wicewojewoda – Aneta Niestrawska i dyrektor generalny 
urzędu wojewódzkiego – Jacek Woźniak. (PAW)
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W naszym regionie pojawiły się wilki!
do naszej redakcji docierają sygnały o obecności wilków. Potwierdzają to leśnicy. Co zrobić 
gdy spotkamy się oko w oko z tym pięknym i budzącym grozę drapieżnikiem?

Na obszarze pomiędzy Mosiną, Śremem 
a Czempiniem zaobserwowano ślady by-
towania wilków. Zwierzęta te widziane 
były również przez mieszkańców w  la-
sach pomiędzy Rogalinem, a  Rogalin-
kiem. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wil-
ki nieoficjalnie widziane były też na tere-
nie Lubonia. 

Wilki na terenie Nadleśnictwa kon-
stantynowo

– Panująca zimowa aura pozwoliła na 
potwierdzenie naszych przypuszczeń. 
Na terenie Nadleśnictwa Konstantyno-
wo na pewno występują wilki – poinfor-
mowali leśnicy.

Jak mówią, wilka nie należy się bać. War-
to zachować jednak ostrożność. – Bardzo 
się cieszymy, że bury drapieżnik po raz 
kolejny został zarejestrowany w  naszych 
lasach. Wszystkich spacerujących po kon-
stantynowskich lasach pragniemy uspo-
koić. Wilk jest zwierzęciem bardzo ostroż-
nym o doskonałych zmysłach i nie należy 
obawiać się ataków z  jego strony, unika 
on bowiem człowieka jak może. Mimo, że 
do naszych lasów wilk zaglądał już nie raz, 
nasze służby terenowe miały z nim tylko 
kilka krótkich spotkań. Nie można jednak 
zapominać, że jest to duży, dziki drapież-
nik, a nie oswojony piesek – informują le-
śnicy z Nadleśnictwa Konstantynowo.

Wilki w Wielkopolskim Parku Narodowym

Kolejne tropy wilka zostały odnalezione 
na terenie WPN. – Z  wielką radością za-
wiadamiamy, że w  Wielkopolskim Parku 

Narodowym pojawiły się wilki – poinfor-
mowali przedstawiciele Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, którzy opublikowali 
zdjęcie tropów wilka, zauważonych na te-
renie WPN-u.

Wilki w rejonie Rogalina i Rogalnika

– Widziałem tydzień temu dwa w  lesie 
między Rogalinem a Rogalinkiem – poda-
je jeden z  internautów. Informacje o  ich 
obecności potwierdzają leśnicy z  Nadle-
śnictwa Babki. 

Wilki na terenie Lubonia?

Według nieoficjalnych informacji wilki 
pojawiły się również na terenie Lubonia. 
Ich rzekoma obecność została nagrana 
na kamerze, znajdującej się na prywatnej 
posesji jednego z mieszkańców przy ulicy 
Rydla. Swoją opinię na temat filmu prze-
kazali leśnicy. 

- Po tym nagraniu nie można w 100% powie-
dzieć czy to są psy czy wilki. Wyglądają bar-

dziej na psy[...]. W ostatnim tygodniu pojawił 
się wprawdzie wilk w  Rogalinie, dlatego też 
istnieje prawdopodobieństwo, że może być 
więcej wilków w okolicy. Na 100% nie odpo-
wiem czy są to wilki - informuje Dawid Wój-
kiewicz z Nadleśnictwa Babki.  

Uważajmy na psy

Pamiętajmy, aby pilnować swoje czwo-
ronogi podczas spaceru w lesie. W grud-
niu wataha wilków zaatakowała psa na 
oczach dzieci pod Swarzędzem. Do po-
dobnej sytuacji doszło w Poznaniu, gdzie 
najprawdopodobniej te same wilki miały 
zaatakować także spuszczonego ze smy-
czy czworonoga. Historię, na łamach Gło-
su Wielkopolskiego opisała pani Anna, 
właścicielka zaatakowanego zwierzęcia.

– W  czwartek, 3 grudnia, około godzi-
ny 19 w  lesie w  okolicy ulicy Przyjem-
nej około 10-15 m od zabudowań do-
szło do ataku wilka na psa rasy gończy 
polski. Pies ma głęboką ranę na karku, 
pod szyją, na udzie, brzuchu. Podczas 
ataku słyszeliśmy warczenie i  skowyt. 
Prawdopodobnie przepłoszyły go na-
sze krzyki. Weterynarz potwierdził, że 
ślady po ugryzieniu pochodzą od wilka  
– opisuje Pani Anna.

Co zrobić, gdy staniesz oko w oko z wil-
kiem?

Przede wszystkim zachowaj spokój! Nie 
krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów, 
nie rzucaj niczym. Gdy samotny wilk lub 
wataha wyczuje zapach człowieka na pew-
no się oddali. Jeśli spotkasz waderę (samica 
wilka – przyp. red.) ze szczeniętami ostroż-
nie i powoli idź do tyłu, nie prowokując jej 
do obrony potomstwa.  (JB)

Tropy wilka na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego fot. R. Kurczewski WPN
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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)

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 
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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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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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KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

IRENEUSZ BŁASZKIEWICZ

UL. WAWRZYNIAKA 9

62 - 050 MOSINA

NR TEL. +48 790 848 788
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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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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

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Związek, bliskość, 
zaangażowanie
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odzyskać zdrowie
- psychosomatyka

Producent Mebli LENA ŁUBOWO 
przyjmie do pracy na stanowisko 

DORADCA KLIENTA 
w pełnym wymiarze.

PRACA OD ZARAZ 
w Centrum Meblowym 

TOP MEBLE w Komornikach 
oraz w Centrum Meblowym 
POLSKIE MEBLE w Poznaniu.

KONTAKT: TEL. 534 - 329 - 895
LUB  E - MAIL:  as.lena@icloud.com

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

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

Gazeta
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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

P1
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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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
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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
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Zapraszamy do kontaktu:

tel. 798 215 296

Przewozimy nowoczesnymi busami
od 7 do 23 osób

Letobus.pl
Przewóz osób

Oferujemy transport krajowy m.in. na:
• zawody sportowe
• wycieczki
• wyjazdy firmowe
• śluby/wesela
• przewozy pracownicze

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
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REKLAMA

kolor

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim
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MOSINA, ul. WĄSKA 1
www.StopywSPA.pl

tel. 607 043 563 

512 993 437
509 150 314
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NIE PŁAĆ ZA PRĄD I ZYSKUJ 
NA PRODUKCJI ENERGII

M O S I N A

M O S I N A

L U B O Ń
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