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• Kasujemy wszystkie pojazdy: 
osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze, 
autobusy, a nawet samoloty i czołgi

• Zaświadczenia do wydziału komunikacji
• Zwrot ważnego OC

• Wstępna wycena przez telefon o każdej porze
• Płatność gotówką
• Odbiór autolawetą w ciągu 24h
• Sprzedaż części używanych
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Przed nami kwiecień - jeden z  piękniej-
szych miesięcy, kiedy przyroda coraz wy-
raźniej budzi się do życia, a w nas wstępuje 
nadzieja i nowe siły. Miesiąc ten rozpoczy-
namy od świętowania. Wielkanoc to czas, 
którego głównym przesłaniem i  moty-
wem jest radość. Tej radości w  ostatnich 
miesiącach często mogło nam brakować, 
a przedłużająca się pandemia i związane 
z  nią obostrzenia sprawiają, że niejed-
nokrotnie bardziej widzimy kłopoty niż 
pozytywne strony każdej sytuacji. I wcale 
mnie to nie dziwi. Sama jednak od jakie-
goś czasu staram się mocniej skupiać na 
tym, co pozytywne i  dobre. Czasem tro-
chę na siłę, czasem na wyrost, a  czasem 
przekornie i wbrew wszystkiemu. Ale za-
wsze - żeby nie dać się ponieść fali przy-
gnębienia i starać mimo wszystko zacho-
wać radość życia. 

Piszę te słowa, Drodzy Czytelnicy, sie-
dząc w  jednym z  moich ulubionych 
miejsc, gdzie słyszę tylko śpiew ptaków, 
szum drzew, a spokoju tego nie zakłóca 
żadna ludzka istota. Wdycham w  noz-
drza zapach leśnego powietrza, na twa-
rzy czuję powiew wiatru - dzisiaj jest 
zimny, rześki, jednocześnie delikatny 
i zdecydowany, mam wrażenie, że prze-
komarza się ze słońcem - kto silniejszy? 

Kto bardziej zawładnie moją twarzą, rę-
kami, kartką papieru? Piję kawę - w  ta-
kich okolicznościach smakuje najlepiej, 
mimo, że wiatr szybko ją studzi. Ścigam 
się z  nim, by zdążyć pociągnąć jeszcze 
jeden ciepły łyk. W  tym czasie na kla-
wiaturę spada zeschnięty liść - wspo-
mnienie jesieni i  zapowiedź nowych, 
soczystych pąków, które zresztą powoli 
kiełkują na pobliskich gałązkach. Czuję, 
że marzną mi stopy i  palce u  rąk, chcę 
wrócić do domu, ale w  tym momencie 
słońce, jakby odgadując moje myśli, wy-
łania się mocniej zza chmur i przygrzewa 
intensywnie. Wciągam powietrze w noz-

drza i myślę: wiosna! W tej chwili niczego 
więcej mi nie trzeba, jestem spokojna, 
oddycham swobodnie, jest idealnie!

Dzisiaj nie będzie zapowiedzi tego, co 
w  numerze - dzisiaj chcę przesłać Wam 
promyk słońca, podmuch wiatru, piękno 
przyrody i  ciszę. A  ponieważ zbliża się 
Wielkanoc, życzę Wam, Drodzy Czytelni-
cy, by był to czas prawdziwej, niezmąco-
nej niczym radości i  spokoju, czerpania 
przyjemności z małych rzeczy i nie gasną-
cej nadziei. Bądźcie zdrowi! Radujcie się!

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłoWo od REdAKCJI

drodzy Czytelnicy!

Wiem już wiem, wszystko wiem, chciałbyś wiedzieć jaka jest 
moja wersja. Pewno, że Ci wszystko zaraz opowiem, tylko po-
malutku, bo widzisz ja przekroczyłem siedemdziesiątkę i  tak 
szybko nic nie potrafię sobie przypomnieć.  Kiedyś parę lat temu 
gdzieś na ten temat czytałem, ale zabij mnie, nie wiem teraz, 
gdzie to było. W każdym razie ta cała historia zaczęła się w czasie 
potopu, kiedy Szwedzi wkroczyli do Polski. Od strony południa 
ze Śląska jechał hetman Czarniecki ze swoim wojskiem. Przecież 
chyba wiesz, że w Mosinie oni całą jedną zimę stacjonowali. Te-
raz Ci nie powiem dokładnie jak było, bo kto może wiedzieć, lu-
dzie normalnie zmyślają na poczekaniu. Podobno miało ich być 
tylu, że rozlokowali się w całej najbliższej okolicy. W tym czasie 
wiesz, normalnie odpoczywali prawda, konie miały czas, aby 
odetchnąć po ciągłej wojaczce. Pewne to może nie jest, ale rów-
nież mieli trochę spokoju i naprawiali umundurowanie. I  teraz 
mnie słuchaj uważnie, prawdopodobnie wielu z nich jak to się 

mówi, obszyło się u naszych krawców, normalna rzecz w końcu 
przybyło im od razu tyle nowej pracy, że uwijali się dzień i noc 
w swoich warsztatach przy Rynku. Teraz kochany dochodzimy 
do sedna sprawy. Widzisz tę sytuację, prawda, że tak właśnie 
musiało być. Skończyła się zima, a ci tutaj na nowo obszyci szy-
kowali się do dalszych marszów. Wtedy chyba jeden z nich wy-
stąpił przed szereg, a ci drudzy co mieszkali w okolicy naszego 
miasteczka tak patrzą na niego i patrzą. Od razu jeden z nich nie 
wytrzymał i się go pyta: „A ty skąd jesteś, elegancie jeden?”, a ten 
do nich, że „z Mosiny”. A ci zaczęli się śmiać, że elegant z Mosiny 
i już było gotowe wszystko. Tak to powstało chyba, no bo jakby 
inaczej? To co Ci opowiedziałem jest logiczne i polega na fak-
tach, a fakty są takie, że Czarniecki rzeczywiście w Mosinie był, 
no widzisz, mam rację? I jakby tutaj nie było krawców, nikt by ich 
nie obszył, a tak proszę bardzo, następny dowód i mówię Tobie. 
Gdyby tamci się nie zapytali tego jednego to by, do dzisiaj nikt 
nie wiedział nic o elegancie z Mosiny. Jest to logiczna historia 
i  ja uważam ją za jedynie prawdziwą. Legenda żyje już trzysta 
albo czterysta lat, szmat czasu prawda. Taka jest moja wersja, tak 
bym to widział, a reszta są bzdurami, zwykłymi bzdurami z pal-
ca wyssanymi, wierz mi. Funkcjonuje w różnych środowiskach, 
w każdym inaczej, w Poznaniu inaczej. Pojedziesz gdzieś w Pol-
skę wtedy możesz się przekonać, że jesteśmy znani głównie wła-
śnie z eleganta. No i co!? Zadowolony jesteś ze mnie?

 Roman Czeski

Bogdan (w warsztacie) – 18.10.2012
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W Sowinkach ma powstać osiedle.
Mieszkańcy protestują przeciwko planom dewelopera

Na terenach, gdzie planowane jest powstanie nowych domów 
nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Prawie 200 lokali w Sowinkach ma powstać tam w oparciu 
o warunki zabudowy. Aquanet już buduje we wsi 198 przyłączy 
kanalizacyjnych dla przyszłych mieszkańców.

To jednak nie koniec, pod koniec ubiegłego roku we wsi wywie-
szono obwieszczenie, informujące o  wszczęciu postępowania 
w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-
niach dla 16 budynków 2-lokalowych na 8 działkach. Przeciw-
ko tak intensywnej zabudowie w swoim sąsiedztwie protestują 
mieszkańcy Sowinek.

– Zdecydowaliśmy się na zamieszkanie w tej okolicy, bo szuka-
liśmy ciszy i  spokoju – mówi Jakub, jeden z  mieszkańców wsi. 
– Teraz dowiadujemy się, że ma tu powstać osiedle z zabudową 
szeregową. Sowinki są piękną i malowniczą wsią i chcielibyśmy, 
aby tak pozostało. Zachowajmy charakter wsi w zabudowie do-
mów jednorodzinnych – apeluje Jakub. Mieszkańcy wysłali w tej 
sprawie do burmistrza pismo w listopadzie 2020, pozostało ono 
jednak bez pisemnej odpowiedzi. Dlatego mieszkańcy Sowinek 
zorganizowali w lutym spotkanie z burmistrzem Przemysławem 
Mielochem. – Oczekujemy od gminy działań, które powstrzyma-
ją deweloperów, chcących zabudować wieś – mówi pani Natalia, 
która do Sowinek wprowadziła się kilka lat temu. – Chcemy, by 
burmistrz chronił nasze interesy-mieszkańców, a nie dewelope-
rów. Dlatego protestujemy przeciwko tak intensywnej zabudo-
wie na tych terenach – tłumaczy mieszkanka Sowinek.

– Nie wyobrażam sobie, by tutaj powstały szeregowce, by za-
budowa była tak intensywna – mówi na spotkaniu z mieszkań-
cami burmistrz. Przemysław Mieloch przyznaje jednak, że jeżeli 
deweloper, chcący wybudować szeregowce, spełni wszystkie 
warunki potrzebne do wydania decyzji o  warunkach zabudo-
wy, burmistrzowi nie pozostanie nic innego niż wydać decyzję 
określające takie warunki. Wydanie bądź odmowa wydania de-
cyzji zabudowy nie jest decyzją uznaniową. Dlatego, na wnio-
sek radnych oraz mieszkańców Sowinek, władze gminy planują 
rozpocząć prace nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, który uporządkowałby sytuację we wsi.

Niezależnie od tego, Aquanet rozpoczął w Sowinkach budowę 
wspomnianych 198 przyłączy kanalizacyjnych do niezabudo-
wanych jeszcze działek. Skąd akurat taka liczba? – Na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej biuro projektowe 
przeprowadziło rozmowy i  uzgodnienia z  właścicielami tere-
nów, przeznaczonych pod zabudowę w  kwestii przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej. Ostateczna ilość przyłączy kanalizacyjnych 
wynika z uzgodnień z właścicielami – tłumaczy Aquanet.

Urbanizację Sowinek krytykuje senator Jadwiga Rotnicka, która 
angażuje się w ochronę obszaru ujęcia wody, na którym poło-
żona jest wieś. – Tak intensywna zabudowa na terenach ochro-
ny pośredniej ujęcia wody jest nie do przyjęcia – mówi senator 
Rotnicka, z  wykształcenia hydrolożka. – Szczególnie oburzają-
ce jest, że dzieje się to za przyzwoleniem spółki Aquanet, która 

powinna chronić te tereny przed tak intensywną działalnością 
człowieka. Oczywiście, to dla spółki zysk, ale powinniśmy sobie 
zadać pytanie, czy te pieniądze zrekompensują nam problemy 
z wodą, jakie możemy mieć w przyszłości – podkreśla senator.

Spółka sama przyznaje, że urbanizacja terenów m.in. w Sowin-
kach może mieć opłakane skutki. – Z punktu widzenia ochrony 
ujęcia wody, niewątpliwie każda działalność człowieka ma ne-
gatywny wpływ na ujęcie wody, zarówno w zakresie zwiększo-
nego ruchu samochodowego, jak i innych potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń (np. dzikie wysypiska odpadów, intensywne 
stosowanie nawozów i środków ochrony roślin itp.) – czytamy 
w przesłanym do redakcji stanowisku spółki dotyczącym inwe-
stycji w Sowinkach.

Fatalny wpływ urbanizacji tych terenów na jakość wody, z której 
korzysta prawie milion mieszkańców aglomeracji poznańskiej, 
potwierdza także senator Rotnicka – Tak samo, jak w przypad-
ku intensywnej zabudowy w innych miejscowościach w strefie 
ochronnej, osiedle w Sowinkach może mieć negatywny wpływ 
na jakość wody. Należy maksymalnie ograniczać działalność 
człowieka na tych terenach, a nie tak usilnie je urbanizować – 
mówi nam parlamentarzystka.

Na posiedzeniu gminnej komisji ochrony środowiska, planowa-
nia przestrzennego i  bezpieczeństwa 24 lutego, radni wezwali 
burmistrza do niezwłocznego sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Sowinek. – Niestety część 
decyzji już została wydana i  tego nie cofniemy, ale uchwalenie 
miejscowego planu uporządkuje przyszłą zabudowę tego tere-
nu. To ostatni moment, by to zrobić – mówi przewodnicząca rady 
miejskiej Małgorzata Kaptur. – Wsie takie jak Sowinki mają unika-
towy charakter, który powinien być zachowany. Dodatkowo wieś 
znajduje się na obszarze ochrony ujęcia wody i zabudowa powin-
na być zdecydowanie ograniczona. Wezwaliśmy burmistrza do 
niezwłocznego przystąpienia do sporządzenia planu, ale znając 
rzeczywistość i wiedząc, że ich uchwalanie w gminie zajmuje wie-
le lat, mam obawy, czy władze Mosiny rzeczywiście zaczną praco-
wać nad miejscowym planem – dodaje przewodnicząca.

W Sowinkach mieszka niespełna 150 osób. Niebawem ta liczba może wzrosnąć kilkukrotnie. Prze-
ciwko planom zabudowy wsi przez deweloperów protestują mieszkańcy.

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sowinki. Fot. Czytelnik
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W ramach akcji „Mosina na różowo” na terenie miasta pojawiło się 11 punktów z darmowymi 
środkami higieny menstruacyjnej.

Aquanet zwraca uwagę na przepisy, obo-
wiązujące na obszarze, gdzie leżą So-
winki. – Teren ochrony pośredniej ujęcia 
wody Mosina-Krajkowo jest rozległy i dla-
tego kluczową sprawą jest przestrzeganie 
przez wszystkich użytkowników terenu 
zapisów Rozporządzenia Dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
– dodaje Aquanet.

Przytoczone przez Aquanet rozporządze-
nie RZGW z  2012 r. zakazuje m.in. zmia-
ny przeznaczenia gruntów z  rolnych na 
nierolnicze i  leśnych na nieleśne na ob-
szarze, gdzie leżą Sowinki. Takiej zmia-
ny dokonuje się właśnie w  miejscowym 
planie, nad którym ma zacząć pracować 
gmina. To stawia pod znakiem zapytania 
możliwość uchwalenia dokumentu, któ-
ry zezwalałby na zabudowę we wsi. Bez 
obowiązującego planu nie będzie jednak 

przeszkód, by zainteresowani wniosko-
wali do gminy o  wydanie decyzji o  wa-
runkach zabudowy, które będą zgodne 

z obowiązującymi przepisami dotyczący-
mi strefy ochrony ujęcia wody.

 Wojciech Pierzchalski

Różowa Skrzyneczka to inicjatywa, któ-
rej celem jest przeciwdziałanie ubóstwu 
menstruacyjnemu, czyli trudnościom 
z  dostępem do środków higieny. W  ra-
mach akcji w różnych miejscach publicz-
nych pojawiają się skrzynki, w  których 
można znaleźć podpaski czy tampony.

– Ponad 500 tys. osób w naszym kraju nie 
ma obecnie pieniędzy na podpaski. Prze-
rażające. A  co robisz, kiedy nie masz na 
podpaski? Korzystasz z papieru toaletowe-
go albo starych gazet, t-shirtu, szmaty. To 
okropne doświadczenie, z  którego nadal 
wiele i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy 
– tłumaczy Adrianna Klimaszewska, jedna 
z pomysłodawczyń Różowej Skrzyneczki.

Różowa Skrzyneczka wraz z  inicjatywą 
Akcja Menstruacja w  miastach w  całej 
Polsce umieszczają więc skrzynki, gdzie 
w razie potrzeby każdy może znaleźć nie-
zbędne środki higieniczne. Szafki znajdu-
ją się np. w urzędach czy szkołach.

Punkty ze środkami higienicznymi po-
jawiły się także w  Mosinie. 11 skrzynek 
umieszczono m.in. w szkołach czy Jadło-
dzielni na mosińskim targowisku. To wła-
śnie stamtąd ktoś postanowił ukraść jed-
ną ze skrzynek. – Szafka została wyrwana 
razem ze śrubami mocującymi i zwyczaj-
nie skradziona – mówią wolontariusze Ja-

dłodzielni. – Jest nam ogromnie przykro, 
że ktoś podjął się próby zlikwidowania 
jednego z  11 punktów akcji „Mosina na 
różowo” – ubolewają pomysłodawcy.

– Środki higieniczne uzupełnialiśmy 
prawie codziennie, skrzynka cieszy się 
naprawdę dużym zainteresowaniem – 
mówią nam wolontariusze Jadłodziel-
ni. – Oczywiście montujemy już nową 
nową szafkę, szybko zgłosiły się do nas 
osoby, które chcą współfinansować za-
kup skrzynki – dodają.

Na szczęście mosińskiej Straży Miejskiej uda-
ło się szybko odzyskać skradzioną skrzynkę.

 – Właśnie otrzymaliśmy świetną infor-
mację od Komendanta Jarosława Do-
bickiego o  działaniach podjętych w  od-
powiedzi na nasze zgłoszenie. Działania 
te przyniosły znakomity efekt w  postaci 
znalezienia sprawcy i  odzyskania szafki. 
Sprawa została przekazana mosińskiej 
Policji – przekazują wolontariusze. – Dzię-
kujemy ogromnie Komendantowi i Straż-
nikom Straży Miejskiej w Mosinie za szyb-
ką i skuteczną akcję – podkreślają. (red.)

Skradzonia skrzyneczka fot. Jadłodzielnia

Kradzież w mosińskiej Jadłodzielni. 
łupem złodziei padły… podpaski i tampony
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– W tym roku, na wniosek Marcina Ługa-
wiaka, wprowadzono do budżetu sumę 
na opracowanie koncepcji zagospodaro-
wania terenu od „Kokotka” w stronę ryn-
ku. Obszar ma stanowić atrakcję i nadać 
„Kokotkowi” nowe życie. Powstał pomysł 
na izbę regionalną lub muzealną w  tym 
budynku. Jest też propozycja, żeby stwo-
rzyć wspólną jednolitą przestrzeń wraz 
z bulwarami nad kanałem – mówi Domi-
nik Michalak, radny Gminy Mosina.

Mieszkańcy Mosiny są przeciwni parkin-
gowi w tym miejscu, oczekują terenu zie-
leni, którego brakuje w  centrum miasta. 
O opinię zapytaliśmy kilku przechodniów.

– Jestem rozdarta, bo zieleń jest potrzeb-
na, ale z drugiej strony przydałby się par-
king. Jestem też kierowcą, więc chciała-
bym mieć gdzie zaparkować, ale przecież 

nie muszę parkować pod samym skle-
pem. Chociaż kiedy mam duże zakupy, to 
łatwiej byłoby mi dojść do samochodu, 
a nie iść przez pół miasta. Fajnie też, gdy-
by dzieci miały się gdzie bawić – opowia-
da pani Zdzisława.

– Moja rodzina mieszka w Mosinie od XIX 
wieku, obserwuję, że wycinana jest zieleń 
i  budowane są osiedla. W  Mosinie jest 
paskudne powietrze, jak się wjeżdża, to 
można zauważyć wielki smog. Jak będzie-
my żyli w przyszłości? Dla mnie tragedią 
jest takie postępowanie, tym bardziej, że 
jesteśmy zieloną gminą – mamy park na-
rodowy, ujęcie wody – więc poszedłbym 
w stronę ochrony środowiska – dzieli się 
opinią pan Adam.

– Mając dwójkę dzieci, wolałabym teren 
zielony i plac zabaw zamiast parkingu, bo 
myślę, że mamy tutaj mało terenów zie-
lonych, a parkingów, budynków i bloków 
jest dużo, więc byłabym za placem zabaw 
i parkiem, a parkingowi jestem przeciw-
na – mówi pani Andżelika.

– Byłoby lepiej, gdyby był teren zielony. 
Można byłoby posiedzieć. A  jeśli po-
wstałby parking, to i tak dużo się tam nie 
zmieści samochodów – mówią Kacper 
i Ignacy.

– Brakuje jakiejś zielonej przestrzeni, 
praktycznie dookoła są jakieś parkingi, 
a i tak stale nie ma miejsca. Tak naprawdę 
czy powstanie następny parking, czy nie, 

to i  tak będzie brakowało miejsc posto-
jowych, więc myślę, że powinno być coś 
zielonego. Korzystałabym z parku, gdyby 
powstał, ponieważ my dużo chodzimy, 
więc przydadzą się nam takie miejsca, 
a  w  centrum nie ma za bardzo gdzie 
usiąść – opowiadają Hanna i Sebastian.

– Obecnie budowany jest parking bu-
forowy przy ulicy Dworcowej, można 
też korzystać z miejsc postojowych przy 
MOK-u, targowisku czy przy parafii. Gdy-
by powstał kolejny parking w centrum, to 
30 miejscami parkingowymi nie rozwią-
żemy problemu – mówi Dominik Micha-
lak i  dodaje – Zachęcamy mieszkańców 
do poruszania się w  centrum rowerem 
lub pieszo.

 Weronika Zwierzchowska
Pani Zdzisława jest niezdecydowana – zieleń jest potrzebna, 
ale z drugiej strony przydałby się parking

Pani Andżelika ma dwójkę dzieci, jest za parkiem

Pan Adam, rodowity mosinianin

Hanna i Sebastian

Dziki parking pomiędzy Kokotkiem (po lewej) a budynkiem Mosinovej (po prawej)

Kacper i Ignacy

Kolejny parking czy teren zielony – czego chcą 
mieszkańcy Mosiny?

W 2017 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, który zakładał na działce pomię-
dzy ulicą Wawrzyniaka a Kanałem Mosińskim, gdzie obecnie jest dziki parking, teren zieleni – na 
przykład park z placem zabaw. W ubiegłym roku urzędnicy postanowili wycofać się z tych planów 
i zaproponowali w tym miejscu parking. Co o tym myślą mosinianie?
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Samotna matka marznie z czwórką dzieci 
w gminnym lokalu. Co na to władza?

Pani Joanna samotnie wychowuje czwórkę dzieci, rodzina mieszka w  gminnym lokalu komunal-
nym. Kobieta w lutym dostała rachunek za prąd na kwotę blisko 1000 złotych przez ogrzewanie 
elektryczne, które w jej mieszkaniu założył ZUK. Samotna matka od miesięcy prosi władze gminy 
o pomoc. Bezskutecznie.

Pani Joanna samotnie wychowuje czwórkę 
dzieci, rodzina mieszka w  gminnym lokalu 
komunalnym. Kobieta w  lutym dostała ra-
chunek za prąd na kwotę blisko 1000 złotych 
przez ogrzewanie elektryczne, które w  jej 
mieszkaniu założył ZUK. Samotna matka od 
miesięcy prosi władze gminy o pomoc. Bez-
skutecznie. 

Pani Joanna w  obecnym lokalu komunal-
nym mieszka od września ubiegłego roku. 
Jak opowiada kobieta, w ubiegłym roku, po 
długiej batalii o przyznanie mieszkania, sama 
je wyremontowała. – Gdy się tu wprowadzili-
śmy, lokal był w fatalnym stanie. W ścianach 
zaczęły się robić dziury, które sama szpachlo-
wałam, a o podłodze lepiej nie mówić. Sama 
musiałam wyremontować mieszkanie, poma-
gała mi najstarsza córka – wspomina kobieta.

Prawdziwe problemy zaczęły się jednak zimą, 
gdy przyszły mrozy. W lokalu, gdzie samotna 
matka wychowuje czwórkę dzieci, zarządza-
jący mieszkaniem ZUK, założył elektryczne 
ogrzewanie. Jak mówi pani Joanna, prosi-
ła gminę o  inne źródło ciepła, wiedząc, jak 
duże rachunki może otrzymać.  – Rachunki 
za prąd są ogromne. W lutym przyszła faktura 
na prawie 1000 złotych. Elektryczne grzejniki 
natomiast w ogóle nie ogrzewają mieszkania 
– mówi pani Joanna. Jak tłumaczy kobieta, 
grzejniki są gorące, ale w czasie niedawnych 
mrozów w pokoju córki było około 14 stopni 
celsjusza. – Na ścianach dodatkowo wyszedł 
grzyb. Budynek nie jest ocieplony, więc w po-
kojach jest wciąż zimno. Dzieci są co chwilę 
przeziębione, jak jest naprawdę zimno, śpimy 
wszyscy obok siebie – opowiada samotna 
matka. 

Pani Joanna dodaje, że udało jej się kupić 
używany piec zasilany gazem, by choć trochę 
dogrzać mieszkanie, ale martwi się o  swoje 

bezpieczeństwo. – Boję się, że butla może 
się rozszczelnić i dojdzie do tragedii – mówi 
mieszkanka gminnego lokalu. 

Pani Joanna od miesięcy próbuje uzyskać 
wsparcie od gminy, bo jej sytuacja materialna 
jest bardzo trudna i rachunki za prąd wykań-
czają i tak skromny domowy budżet. – Pomoc 
społeczna zgodziła się pokryć część rachun-
ku, ale już dzisiaj wiem, że kolejny będzie 
jeszcze wyższy. Czy na ten następny dostanę 
pomoc, nie wiem – mówi mieszkanka. Pani 
Joanna od dłuższego czasu pisze pisma do 
władz gminy z prośbą o zmianę źródła ciepła. 
– Tydzień temu minął miesiąc, odkąd wysła-
łam pismo do burmistrza. Żadnej odpowie-
dzi. Gdy próbowałam się dodzwonić do urzę-
du, pani sekretarka stwierdziła, że burmistrz 
przecież nie przychodzi o  świcie do pracy 
– opowiada zrezygnowana samotna matka 
czwórki dzieci. 

Pani Joanna poprosiła więc o pomoc radnych. 
Na jednym z  posiedzeń gminnej komisji ko-
bieta opowiedziała o swojej sytuacji. Podczas 
wystąpienia mieszkanki, żaden z  trzech bur-
mistrzów nie był obecny. Radni sytuacją są 
zniesmaczeni i  liczą, że na następnym posie-
dzeniu dedykowanej komisji, burmistrz od-
niesie się do sprawy pani Joanny. 

Póki co, w sprawie ogrzewania mieszkania ko-
munalnego mają działać pracownicy referatu 
mienia komunalnego mosińskiego urzędu, 
wraz z przedstawicielami ZUK. Władze Mosiny 
utrzymują, że obecne ogrzewanie to najbar-
dziej ekonomiczny wariant, a wysokie rachun-
ki za prąd to wynik przesilenia sieci i niewłaści-
wego używania grzejników przez kobietę. – To 
dla mnie niezrozumiałe. Używam grzejników 
w  taki sposób, by było ciepło, a  jedyne co 
usłyszałam od pracowników działu admini-
stracyjnego ZUK na prośbę o pomoc podczas 

mrozów, to że „ciepło mam poczuć w sobie” – 
mówi pani Joanna. 

– Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Już mi 
ręce opadają. Za dnia jeszcze jest w  miarę 
ciepło, ale jak tylko nocami spadają tempera-
tury, moje dzieci marzną. Martwię się o swoje 
i ich zdrowie, a nie mogę nawet uzyskać od-
powiedzi od burmistrza, i to jest najgorsze – 
podsumowuje pani Joanna.  

Władze gminy po ponad miesiącu odpowie-
działa mieszkance, że mogłyby założyć w bu-
dynku komunalnym ogrzewanie centralne, 
ale samorząd nie ma w tym momencie prze-
znaczonych na to środków w budżecie.

Do dodania: Władze gminy po ponad miesią-
cu odpowiedziała mieszkance, że mogłyby 
założyć w  budynku komunalnym ogrzewa-
nie centralne, ale samorządu na to nie stać. 
Jak mówią nam radni, już od dłuższego czasu 
czekają na przedstawienie przez burmistrza 
wyników analizy, dotyczącej stanu gminnych 
lokali komunalnych. Przedstawienie wnio-
sków ma być punktem wyjścia do rozmowy 
o stanie miejskich mieszkań.

Imię lokatorki zostało zmienione na prośbę 
rozmówczyni. 

 Wojciech Pierzchalski

W wieku 72 lat odszedł Marian Osuch – wieloletni 
mosiński samorządowiec.

12 marca nad ranem napłynęły do nas smutne wie-
ści. Zmarł Marian Osuch – radny mosińskiej rady 
w latach 2010-2018. Samorządowiec był także soł-
tysem sołectwa Wiórek od roku 2007.

Odszedł dobry człowiek, mąż, ojciec i dziadek. Po-
zostawił po sobie piękny dorobek .

Marian Osuch pełnił trudną rolę sołtysa w  latach 
2007-2021. Niezwykle oddany mieszkańcom Wiór-
ka, zawsze służył pomocą i był gotowy do działania, 
pozytywnie nastawiony do wszelkich działań spo-
łecznych kierowanych w stronę lokalnego środowi-
ska - czytamy na portalu Wieś Wiórek (https://wio-
rek.pl.tl)

Rodzinie, bliskim i  przyjaciołom składamy wyrazy 
współczucia. (red.) ŚP. Marian Osuch

Zmarł Marian osuch sołtys Wiórka
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Sołtys Czapur – Waldemar Waligórski 
oraz Waldemar Wiązek to kolejni rad-
ni zagrożeni utratą miejsca w  mosiń-
skiej radzie. Nadal nie wiadomo, jakie 
rozstrzygnięcie podejmie wojewoda 
w sprawie Arkadiusza Cebulskiego i Cze-
sława Tomczaka. Czterej radni mogą 
stracić mandaty z  powodu naruszenia 
przez nich zapisów artykułu 24 f ustawy 
o  samorządzie gminnym, zakazujących 
członkom rady prowadzenia działalności 
gospodarczej z  wykorzystaniem mienia 
komunalnego oraz występowania m.in. 
jako pełnomocnik przedsiębiorstwa, ko-
rzystającego z  mienia gminnego. Wła-
śnie w  sprawie naruszenia tego zakazu 
przez Waldemara Waligórskiego oraz 
Waldemara Wiązka, kontrolę prowadziła 
gminna komisja rewizyjna.

W toku postępowania członkowie komisji 
ustalili, że sołtys Czapur wystawił w 2019 
roku na rzecz ZUK trzy faktury o  łącznej 
wartości 930,91 zł brutto. Głosowanie 
nad wygaszeniem mandatu Waldemara 
Waligórskiego nie wzbudziło większych 
kontrowersji. Opinia prawna wystawio-
na przez mecenasa obsługującego jest 
dla części radnych jednoznaczna – sołtys 
Czapur naruszył artykuł 24 f ustawy o sa-
morządzie gminnym.

W rozmowie z nami radny Waldemar Wa-
ligórski mówi, że decyzję o ewentualnym 
odwołaniu się od decyzji radnych, po-
dejmie w  najbliższym czasie. Radny nie 
chciał szerzej skomentować sprawy.

Niejasności wzbudziły natomiast wyni-
ki kontroli w  sprawie radnego Wiązka. 
4 stycznia ZUK poinformował komisję 
rewizyjną, że Waldemar Wiązek, działał 
jako pełnomocnik firmy „Żwirex”, które to 
przedsiębiorstwo od 2018 roku wystawi-
ło na rzecz spółki komunalnej osiem fak-
tur. Okazało się jednak, że ZUK podał in-
formację o pełnomocnictwie omyłkowo.

– W odpowiedzi, na zapytanie komisji re-
wizyjnej błędnie podano, że radny Wią-
zek jest pełnomocnikiem firmy „Żwirex”. 
Pracownik spółki, który merytorycznie 
weryfikował dane zasugerował się uży-
tymi sformułowaniami w  skierowanym 
do spółki zapytaniu, między innymi 
o pełnomocnictwa – mówi Jan Gurgun, 
prezes ZUK. – Spółka dysponuje faktu-
rami, wystawionymi przez przedsiębior-

stwo „Żwirex”, ale nie są one podpisa-
ne przez radnego Waldemara Wiązka. 
Niezwłocznie wyjaśniliśmy tę sprawę 
z  pracownikiem i  ustalenia przekazali-
śmy komisji rewizyjnej. Przepraszamy  
wszystkich za to nieporozumienie – do-
daje prezes Jan Gurgun.

To jednak nie przekonuje radnych klu-
bu „Odnowa”. – Numer telefonu, który 
Waldemar Wiązek wskazał do siebie jako 
radnego (…) widnieje także na fakturach 
wystawionych na Zakład Usług Komunal-
nych w  Mosinie. Ponadto na fakturach 
wstawionych na ZUK w  Mosinie, bezpo-
średnio pod nazwą i danymi adresowymi 
oraz numerem identyfikacji podatkowej, 
widnieje adres e-mail, który radny Wal-
demar Wiązek używa do kontaktów jako 
radny Rady Miejskiej w Mosinie – tłuma-
czą radni klubu w swoim oświadczeniu. – 
Radny reprezentuje interesy firmy Żwirex 
Beata Wiązek w postępowaniach, których 
stroną jest m.in. gmina Mosina – dodaje 
klub „Odnowa”.

Jak ustaliła komisja rewizyjna, małżonka 
Waldemara Wiązka udzieliła radnemu 
pełnomocnictwa do działania w Urzędzie 
Miejskim. Przedsiębiorstwo żony radne-
go – „Żwirex”, było reprezentowane przez 
Waldemara Wiązka w  sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla dalszej odkrywkowej eksploata-
cji kruszywa naturalnego w Dymaczewie. 
Postępowanie toczyło się także w czasie, 
gdy radny był przewodniczącym gminnej 
komisji inwestycji, ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa.

Radni zwrócili uwagę, że na stronie in-
ternetowej przedsiębiorstwa „Żwirex” 
widnieje numer telefonu, który jest tak-
że podany jako kontakt do Waldemara 
Wiązka na stronach gminnych, gdzie 
znajdują się dane radnych. Również 
w  swoim oświadczeniu majątkowym, 
radny wskazuje współpracę z małżonką 
jako źródło dochodu. – Radni mają świa-
domość, że zakres czynności, jakie po-
dejmuje radny w związku z prowadzoną 
działalnością pod nazwą „Żwirex” , jest 
dużo większy niż tylko reprezentowanie 
w  załatwianiu spraw urzędowych – tłu-
maczą radni „Odnowy”

Mecenas obsługujący radę miejską nie 
stwierdził jednak w  przypadku radne-

go Wiązka naruszenia art. 24 f. Prawnicy 
nie dopatrzyli się wykorzystania mienia 
gminy. – Pomimo, że opinia prawna była 
dla Waldemara Wiązka korzystna, to jako 
radni nie mieliśmy wątpliwości, że „Żwi-
rex” to tak naprawdę biznes radnego – 
mówi przewodniczący klubu „Odnowa” 
Roman Kolankiewicz. – Opinia prawna, 
która nie jest dla nas wiążąca, a jedynie 
ma pomóc w podjęciu decyzji, była for-
mułowana na podstawie szczątkowych 
danych, niespójnych oświadczeń ZUK, 
stąd nasze wątpliwości. Radny Wiązek 
natomiast wielokrotnie nazywał siebie 
przedsiębiorcą, opowiadał o funkcjono-
waniu żwirowni. Dla nas, jako radnych, 
nie ulega wątpliwości, że to jego biznes, 
w imieniu którego występował. W takiej 
sytuacji, gdy widzimy ryzyko, że mogło 
dojść do naruszenia prawa, podjęliśmy 
uchwałę o  wygaszeniu mandatu – tłu-
maczy radny Kolankiewicz. Przewodni-
czący klubu „Odnowa” dodaje, że pod-
czas głosowania nie było dyscypliny 
wśród radnych – To indywidualna decy-
zja każdego z  nas – dodaje. Radni klu-
bu jednak jednomyślnie zagłosowali za 
podjęciem uchwały wygaszającej man-
dat Waldemara Wiązka.

Waldemar Wiązek podczas dyskusji nad 
wygaszeniem jego mandatu zapewniał, 
że prawa nie złamał, nie czuje się winny 
i  że z działalnością gospodarczą „nie ma 
nic wspólnego”. Radny przedstawił tak-
że opinię prawną opracowaną na jego 
zamówienie, mówiącą, że podejmowa-
nie uchwały w  sprawie wygaszenia jego 
mandatu jest bezzasadne.

Rada miejska w  sprawie obu radnych 
podjęła jednak uchwały o wygaszeniu ich 
mandatów. Teraz uchwałami zajmie się 
wojewoda wielkopolski – ten może uchy-
lić decyzję rady lub ją podtrzymać. Wal-
demarowi Waligórskiemu i Waldemarowi 
Wiązkowi przysługuje złożenie skargi na 
decyzję rady do sądu administracyjnego. 
Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
sądowego, radni będą sprawować swoje 
mandaty. (red.)

Rada wygasiła mandaty dwóm radnym – mieli naruszyć 
zapisy ustawy o samorządzie

Rada miejska podjęła uchwały o wygaszeniu mandatów dwóch radnych, którzy mieli naruszyć 
zapisy ustawy o samorządzie.
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O działaniach CBA w Urzędzie Miejskim w Mosinie udało nam się 
dowiedzieć 17 marca. – Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło 
się do Urzędu Miejskiego w Mosinie o przekazanie dokumentów – 
poinformowało nas biuro prasowe CBA i do tej pory są to jedyne 
informacje, jakie przekazują nam służby. Tego samego dnia wysłali-
śmy pytania do mosińskiego urzędu o zakres działań służb w magi-
stracie, ale do 24.03 marca pytanie pozostało bez odpowiedzi. 

O cel działań CBA w urzędzie zapytaliśmy także burmistrza Mielo-
cha podczas posiedzenia gminnej komisji oświaty, spraw społecz-
nych i promocji. Burmistrz wymijająco stwierdził, że nie ma pełnej 
wiedzy o trwających w magistracie działaniach CBA, włodarz zapo-
wiedział, że szczegółowej odpowiedzi udzieli w najbliższym czasie. 

Dzień po ujawnieniu przez nas informacji o  zainteresowaniu 
CBA mosińskim urzędem, burmistrz udzielił jednak wypowiedzi 
Radiu Poznań. W rozmowie z dziennikarzami rozgłośni Przemy-
sław Mieloch był już bardziej rozmowny i wskazał, co interesuje 
funkcjonariuszy. – Kwestia adaptacji budynku przy ulicy Dwor-
cowej. Kwestia budowy miejskiej pływalni. Padło jedno pytanie 
dotyczące inwestycji, która była wielokrotnie uchwalana przez 
radę miejską, polegającą na budowie wodociągu czy kanalizacji 
w Pecnej – mówi dziennikarzom rozgłośni burmistrz.

– Nie spodziewam się wykazania żadnych nieprawidłowości. Je-
steśmy przejrzystym urzędem – zapewnia Przemysław Mieloch 
w rozmowie z Radiem Poznań. 

Burmistrz utrzymuje także, że działania CBA mają charakter ana-
lityczno-informacyjny i że jest to “zwykła procedura”. Jak udało 
nam się ustalić, zakres dokumentów, o  jaki poprosili funkcjo-
nariusze jest szeroki i zdaniem naszych rozmówców ma sięgać 
nawet 2016 roku. (red.)

Urząd w Mosinie pod lupą CBA
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyglądają się działalności mosińskiego magi-
stratu. Agentów interesuje m.in. leśna inwestycja w Pecnej czy budowa basenu. 

Jak podaje portal gminakornik.pl na maltańczyka spacerujące-
go ze swoim właścicielem rzuciły się dwa mastiffy. Właścicielka 
maltańczyka, który nie przeżył ataku większych od niego psów, 
na własną rękę poszukiwała właściciela, któremu nie udało się 
opanować swoich agresywnych zwierząt.

Ogłoszenia pojawiły się na lokalnych facebookowych grupach. 

– Nam już nic nie pomoże przywrócić życia naszego kocha-
nego pupila. Odnalezienie nieodpowiedzialnego właściciela 
groźnych psów może zapobiec dalszym tragediom – napisała 
właścicielka maltańczyka. – Mąż został pogryziony próbując ra-
tować naszego pieska. Aż się boję pomyśleć, co by było, gdy-
bym była tam z ośmioletnią córką – dodaje mieszkanka.

Sprawa zagryzienia maltańczyka została też zgłoszona na po-
licję. Policjanci szybko ustalili właściciela mastiffów. 69-latek 
przyznał się do niezachowania ostrożności przy trzymaniu 
zwierząt. Policja skierowała do sądu sprawę o popełnieniu wy-
kroczenia. – Policjanci ustalili, że podczas spaceru mniejszy pies 
został zaatakowany przez dwa większe psy i  zagryziony. Męż-
czyzna oddalił się wraz z psami – poinformowała st. sierż. Marta 
Mróz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

– Mężczyzna przyznał się i dobrowolnie poddał karze. Sprawa 
została skierowana do sądu. Nie wiemy, czy 69-letni mieszka-
niec gminy Kórnik nie utrzymał psów, czy mu się wyrwały – po-
wiedziała rzeczniczka.

Według policji zostało popełnione wykroczenie opisane w  ar-
tykule 77, który mówi o  niezachowaniu ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia. Grozi za to do tysiąca zł grzywny, nagana lub 
ograniczenie wolności. (red.)

Agresywne psy pod Borówcem zagryzły maltańczyka
W sobotę, 13 marca około godziny 10.00, w lesie pod Borówcem, dwa psy rasy mastiff zagryzły mal-
tańczyka. Właścicielka zagryzionego psa również została pokąsana.
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Jak to w historiografii bywa, do dnia dzi-
siejszego trwają spory co do rozumienia 
pojęcia kulturkampf. W swojej najnowszej 
publikacji profesor Grzegorz Kucharczyk 
określenia tego używa w  szerokim kon-
tekście: według niego była to polityka 
wymierzona w  polską tożsamość kultu-
rową prowadzoną przez państwo pruskie 
przez cały XIX wiek. Widzi on tak prowa-
dzoną walkę jako fragment ogólnoeu-
ropejskiego procesu laicyzacji odgórnie 
narzucanej drogą polityczną. Na potrze-
by tego krótkiego artykułu będziemy 
pojęcia kulturkampf używali jako walki 
Cesarstwa Niemieckiego z  niezależno-
ścią Kościoła katolickiego na jego tery-
torium, której symboliczny początek dały 
tak zwane ustawy majowe z  1873 roku. 
W  dużym skrócie odebrały one Kościo-
łowi wpływ na nauczanie w  seminariach 
duchownych, dały władzy politycznej 
możliwość obsadzania urzędów kościel-
nych, umożliwiały władzy świeckiej kara-
nie duchownych za nieprzestrzeganie no-
wych przepisów. Jednym słowem: religia 
katolicka została poddana ścisłej kontroli 
rządowej, a kapłanów potraktowano jako 
urzędników państwowych, którzy mogli 
być odwoływani, powoływani i karani we-
dług woli rządu. Była to realizacja ideału 
cywilizacji bizantyńskiej, w której według 
Feliksa Koniecznego to Kościół jest ściśle 
podporządkowany władzy świeckiej. 

Momentem przełomowym w  kultur-
kampfie na terenie archidiecezji poznań-
skiej i  gnieźnieńskiej było aresztowanie 
w  1874 roku ich arcypasterza – póź-
niejszego kardynała Mieczysława Ledó-
chowskiego. Ten sprzeciwiał się nie tyl-
ko wprowadzeniu języka niemieckiego 
do nauczania religii, ale także wcześniej 
wspomnianym ustawom, za co był wie-
lokrotnie szykanowany. W  tym samym 
roku w  mosińskiej parafii miało miejsce 
wydarzenie ściśle wpisane w  dzieje kul-
turkampfu. Na zaproszenie proboszcza 
Bernarda Nietschkego przybyli do Mo-
siny trzej reformaci z  Poznania, którzy 
pełnili posługę spowiedników podczas 
odpustu parafialnego. Wywołało to oba-
wy burmistrza Kowalskiego, który zgłosił 
ten „incydent” pruskiej administracji. Jego 

wątpliwości wzbudził fakt, że zaprosze-
ni reformaci pełnili posługę kapłańską 
(w myśl logiki prawa doby kulturkampfu 
– „sprawowali urząd”) bez wyraźnej zgo-
dy naczelnego prezesa prowincji. Sprawa 
została zgłoszona do prokuratury, jednak 
nie udało mi się niestety dociec, jaki był 
jej dalszy przebieg.

Ksiądz proboszcz Bernard Nietschke zmarł 
na tyfus plamisty dnia 25 marca 1880 roku, 
gdy w Mosinie trwała epidemia tej choro-
by. W  przeciągu czterech miesięcy miało 
z tego powodu umrzeć 80 osób. Czasy te 
wspominał wieloletni kościelny mosiń-
skiej parafii, Marceli Jaworski. W  czasie 
opróżnienia „urzędu” proboszcza władza 
kościelna wyznaczyła potajemnie do po-
sługi sakramentalnej w  Mosinie księdza 
Jurgowskiego. Był on kapelanem w Sowiń-
cu, skąd kilka razy w tygodniu pod osłoną 
nocy udawał się do Mosiny w  towarzy-
stwie Marcelego Jaworskiego. Pełnił on 
bowiem posługę u  chorych na tyfus, do 
czego „potrzeba więc było wielkiej odwa-
gi, by towarzyszyć kapłanowi do chorych, 
od których łatwo było się można zarazić. 
Gdy po upływie trzech miesięcy ks. Jur-
gowski opuścił Sowiniec dojeżdżali co nie-
dzielę z nabożeństwem do Mosiny kolejni 
trzej sąsiedni proboszczowie z Żabna, Wir 
i  Rogalinka” („Wiadomości Parafialne”, nr 
5, 15.XII.1930). Owe potajemne wyprawy 
księży były najprawdopodobniej spowo-
dowane urzędowymi procedurami, które 
zakazywały pełnienia funkcji proboszcza 
bez zgody władzy świeckiej. Być może 
proces obsadzenia mosińskiej parafii moc-
no się przedłużał z powodów opieszałości 
niemieckiej biurokracji. Kolejnym probosz-
czem mosińskiej parafii doby kulturkamp-
fu miał być ksiądz Aleksander Raczkowski 
(lata 1880-1886) („Czas Mosiny”, nr 4 (10), 
2013). Data jego posługi nie jest jednak 
do końca ścisła, ponieważ późniejszy pro-
boszcz Jan Krajewski podał, że od 1880 
roku „była nasza parafia (…) przez trzy lata 
bez proboszcza” (za: „Wiadomości Parafial-
ne”, nr 5, 15.XII.1930).

Przedłożony artykuł ma jedynie charakter 
szkicu i nie stanowi pełnego wyczerpania 
tematu. Niewątpliwie najważniejszą pra-

cą do wykonania w  tym temacie będzie 
kwerenda w  Archiwum Państwowym 
oraz Archiwum Archidiecezjalnym ce-
lem uzupełnienia brakujących informacji 
oraz weryfikacji nieścisłości. Być można 
w przyszłości uda mi się tego dokonać – 
jeśli nie, to mam nadzieję, że tym krótkim 
szkicem oraz zamieszczoną literaturą za-
chęcę kogoś do głębszego zbadania tego 
niewątpliwie mało znanego tematu.

Korzystałem z  następujących pozycji bi-
bliograficznych:

„Czas Mosiny, nr 4 (10), 2013

„Goniec Wielkopolski”, 25.III.1880, nr 70

S. Karwowski, Historya Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, t. II 1852-1889, Poznań 
1919

G. Kucharczyk, Długi kulturkampf. Pruskie 
i  niemieckie wojny kulturowe przeciw Pol-
sce w latach 1795-1918, Warszawa 2020

„Wiadomości Parafialne”, nr 5, 15.XII.1930

„Wielkopolscy księża od XVIII do XX wie-
ku” (adres strony internetowej:  
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza)

Z. Zieliński, Kulturkampf w  archidiecezji 
gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1873-
1887, Poznań 2011

 Wojciech Czeski

Mosińska parafia w dobie „kulturkampfu”
dzieje Mosiny przez prawie całe XIX stulecie były wpisane w logikę funkcjonowania państwa 
zaborczego – najpierw Królestwa Prus, a od 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego, które powstało na 
skutek procesu zjednoczenia. Kanclerz otto von Bismarck po niewątpliwym sukcesie połączenia 
państw niemieckich przystąpił następnie do konsolidacji kulturalnej i narodowej nowo powstałego 
Cesarstwa. Efektem był tak zwany „kulturkampf”, czyli walka o kulturę. W dużym skrócie chodziło o 
zdominowanie przez państwo Kościoła katolickiego i odebranie mu niezależności na terenie całej 
Rzeszy Niemieckiej.

Karykatura Pomiędzy Berlinem i  Rzymem z  niemieckiego 
pisma satyrycznego „Kladderadatsch” (16 maja 1875), przed-
stawiająca Ottona von Bismarcka i papieża Piusa IX grających 
ze sobą w polityczne szachy. Pod ryciną tekst: [Papież:] Ostatni 
ruch był wprawdzie dla mnie przykry; jednak partia nie jest 
jeszcze przegrana. Mam jeszcze jeden bardzo dobry ruch 
w zanadrzu! [Bismarck:] To będzie także Twój ostatni, a potem 
w kilku ruchach dostaniesz mata – przynajmniej dla Niemiec. 
Źródło: wikipedia.org
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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

(J
04

3)

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.

Naszym Klientom życzymy

radosnych Świąt Wielkanocnych.

USŁUGI
REMONTOWO 

WYKOŃCZENIOWE

tel. 669 638 948

• malowanie
• szpachlowanie
• sufity podwieszane
• zabudowa karton-gips
• układanie płytek
• układanie paneli podłogowych

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

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

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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.

OFERUJEMY
DOWÓZ

DO MIEJSCA 
PRACY

ZATRUDNIMY

OPERATORA
KOPARKI

OPERATORA
KOPARKO

 ŁADOWARKI 

P2
05

P2
06

LP
00

9

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

tel. 665 545 545e-mail: sklep@agkmeble.pl

(J
03

2)

Tel. 665 060 368

Uzależnienia
Life Coaching

Poradnictwo 
psychologiczne

w jęz. polskim oraz  angielskim

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
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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

LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE 
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół. 
Prowadzą instruktorzy 
PZSzach. 
tel. 601-724-067
tel. 601-054-441

AUT
złomowanie 

organizowanie transportu 
na terenie gmin Mosina, 

Puszczykowo, Luboń

tel. 661-028-222
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Wyniki głosowania w sprawie projektu uchwały

W czwartek 4 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
w  sprawie spółki “Park Strzelnica”. Radni klubu “Odnowa” zostały 
złożone dwa projekty uchwał: pierwszy dotyczy obniżenia kapi-
tału zakładowego spółki, drugi – połączenia jej z Zakładem Usług 
Komunalnych.

W dniu sesji do przewodniczącej RM Małgorzaty Kaptur wpłynął mail 
od członka rady nadzorczej spółki Adama Wdowickiego. Wdowicki 
wyraził wątpliwości co do prawomocności zwołania obrad. Wątpliwo-
ści rozwiał jednak radca prawny, obsługujący radę miejską.

Również w  dniu sesji radni otrzymali biznes-plan oraz studium wy-
konalności projektu budowy basenu. Przypomniał o  tym podczas 
dyskusji o obniżeniu kapitału “Parku Strzelnica” Burmistrz Przemysław 
Mieloch. – Dzisiaj Państwu przesłaliśmy studium wykonalności wraz 
z wszelkimi dokumentami, które dotyczą finansowania pływalni. 

Radni nie byli jednak zainteresowani dyskusją na temat przesłanych 
im kilka godzin przed sesją dokumentów. – To, że otrzymaliśmy [biz-
nes-plan i  studium wykonalności – red.] w  dniu, kiedy odbywa się 
sesja, praktycznie uniemożliwiło gruntowne zapoznanie się z mate-
riałem – mówi przewodnicząca Małgorzata Kaptur i dodaje, że jako 
radni oczekiwali na te materiały zdecydowanie wcześniej.

Zdaniem radnego Andrzeja Raźnego, wysłanie tych materiałów 
w  takim terminie jest “celowym dezorganizowaniem pracy” Rady 
Miejskiej. – Mamy tak ważne decyzję przed sobą, tak ważne konse-
kwencje finansowe, a my […] zajmujemy się tematami pobieżnie – 
bo tylko tak możemy to zrobić. Jakie będziemy mogli wnioski z tego 
wysnuć? – pyta Raźny.

W sprawie studium wykonalności głos zabrał prezes “Parku Strzelnica” 
Włodzimierz Koralewski. Przyznaje, że radni dostali go zbyt późno. – 
Ja to zrobiłem jak tylko można było najwcześniej – zapewnia Koralew-
ski. – Dzisiaj w nocy dostałem [studium] w wersji elektronicznej i dzi-
siaj o 6 rozesłałem osobom zainteresowanym – dodaje prezes spółki.

Radni są przeciwko budowie basenu?

Projekty uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego oraz połączeniu 
spółki basenowej ze spółką komunalną ZUK radni klubu “Odnowa”. 
Ich zdaniem budowanie basenu na ten moment nie jest celowe i za-
sadne. Radni jednak podkreślają, że nie kwestionują budowy basenu. 
– Musimy przeczekać rok-dwa i poszukiwać środków bezzwrotnych 
– tłumaczy radny “Odnowy” Dominik Michalak.

Według biznes-planu, przedstawionego radnym w dniu sesji, nakłady 
inwestycyjne brutto mają wynieść ponad 26 mln złotych. Radni jed-
nak zwracają uwagę na to, że nie jest to ostateczna kwota: początko-
wo koszt budowy basenu nie miał przekroczyć 9,5 mln złotych brutto, 
dzisiaj jest to kwota prawie trzy razy większa.

Pierwotnie planowano finansowanie inwestycji poprzez emisję obli-
gacji przychodowych, jednak ze względu na epidemię, taka formuła 
finansowania okazała się niemożliwa. Próby pozyskania przez spółkę 
środków na budowę pływalni również okazały się nieskuteczne. W li-
stopadzie zeszłego roku prezes spółki Włodzimierz Koralewski przy-
znał, że banki odmówiły im nawet rozmowy o  kredytach. Bardziej 
szczegółowo pisaliśmy o tym wcześniej.

Jedynym aktualnie możliwym rozwiązaniem jest finansowanie in-
westycji w ramach funduszu Jessica 2. Według biznes-planu wartość 
pożyczki ze środków Jessica ma wynieść 18 189 289,58 złotych, bę-
dzie ona wypłacana gminie w transzach w latach 2021-2023. Reszta 

inwestycji ma zostać sfinansowana z budżetu gminy. Z planu finan-
sowego projektu wynika, że w ramach pożyczki Jessica gmina przez 
kolejne 18 lat musiałaby spłacać ponad 1 mln złotych kredytu plus 
do 45 tys. zł odsetek.

Do tej kwoty dochodzą także koszty utrzymania spółki, które rocznie, 
jak szacują radni “Odnowy”, wynoszą do 300 tys. złotych. Na tę kwo-
tę składają się wynagrodzenie prezesa spółki oraz rady nadzorczej. – 
Gmina już jest zadłużona na 43 miliony złotych – komentuje radny 
Dominik Michalak. – Uważamy, że generowanie kosztów w wysokości 
250-300 tys. złotych rocznie jest w tym momencie nieuzasadnione, 
gdyż nie mamy zapewnionego pełnego finansowania inwestycji. Na 
ten moment, uważamy, że nie jest celowe i zasadne budowanie base-
nu – mówi Michalak.

Radny Łukasz Kasprowicz natomiast był przeciwnikiem budowy ba-
senu od samego początku – według niego w gminie są bardziej prio-
rytetowe zadania. – Ludzie nie mają dróg, nie mają chodników, piją 
wodę z ziemi, bo nie ma wodociągów, kanalizacji. Oczywiście kanali-
zacja jest – ona idzie w las, i wodociągi idą w las – nie do mieszkańców 
– komentuje Kasprowicz, nawiązując do sprawy inwestycji w Pecnej.

Likwidacja spółki

Radni klubu „Odnowa” inicjowali dwie uchwały: pierwsza dotyczy 
zmniejszenia kapitału zakładowego spółki z 3,7 milionów do 740 tys. 
złotych. – Chcemy zmniejszyć kapitał, żeby zasilić budżet Gminy na 
blisko 3 miliony – tłumaczy radny Michalak. – Gmina i tak musi w tym 
roku wyemitować obligacje na ponad 12 milionów by zbilansować 
budżet – dodaje.

Zmniejszenie kapitału zakładowego “Parku Strzelnica” ma być pierw-
szym etapem ku jej likwidacji. Drugim jest połączenie spółki z Zakła-
dem Usług Komunalnych. – Mamy informacje o Parku Strzelnica – ile 
nas to kosztuje – mówi radna Agnieszka Gorzyńska. – A ile nas będzie 
kosztowało, jeśli dojdzie do jego połączenia z ZUKiem? – pyta radna. 
Takich informacji nikt z reszty obradujących nie posiadał.

Dalsze losy zarządu spółki basenowej zależą m.in. od zapisów umowy 
zawartej pomiędzy prezesem a gminą.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały w  sprawie “wyrażenia zgody na 
podjęcie czynności zamierzających do połączenia spółek…” opowie-
działo się 20 radnych, Agnieszka Gorzyńska wstrzymała się od głosu.

 Wiktoria Kalimbet

Spółka basenowa przestanie istnieć
około 300 tysięcy złotych rocznie kosztuje utrzymanie „Parku Strzelnica” – spółki, która miałaby 
wybudować basen w Mosinie i w przyszłości nim zarządzać. – W perspektywie najbliższych lat nie 
widzimy możliwości realizacji inwestycji. Nie stać nas na basen w tej chwili – mówią radni.
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Ruch wahadłowy w Rogalinku. Czy jest bezpiecznie?

Na moście, który usytuowany jest na 
drodze wojewódzkiej nr 431 pojawiły 
się stosowne tablice informacyjne. Zo-
stał wydzielony jeden pas ruchu oraz 
umieszczona tymczasowa sygnaliza-
cja świetlna. Czas sygnału czerwonego 
to około 3 minuty, a  czas oczekiwania 
w kolejce nawet kilkanaście minut w go-
dzinach szczytu.

Czy most może być przeciążony? 

Powodem budowy nowej przeprawy 
nad Wartą jest m.in. zły stan techniczny 
istniejącego mostu. Konstrukcja powsta-
ła w 1960 roku. W związku z wprowadze-
niem ruchu wahadłowego, na moście 
znajduje się jednocześnie kilkanaście, 
a  nawet kilkadziesiąt samochodów. Na 
moście istnieje zakaz wjazdu dla pojaz-
dów o rzeczywistej masie całkowitej po-
nad 20 ton (znak B-18). Jak poinformo-
wali nas kierowcy, stojąc w oczekiwaniu 
na czerwonym świetle odczuwalne są 
silne wstrząsy całej konstrukcji.

W  związku z  tym, czy bezpieczne jest 
ustawienie sygnalizatorów w  ten spo-
sób, że na moście jednocześnie przeby-
wa taka duża liczba pojazdów? Zapytali-
śmy o to WZDW.

– W  odpowiedzi na Pana pytanie infor-
muję, że tymczasowa organizacja ruchu 
na moście w  Rogalinku nie stwarza za-
grożenia i  jest bezpieczna. Znak zakazu 

wjazdu pojazdów o  masie rzeczywistej 
powyżej 20 ton nie oznacza, że na moście 
może przebywać tylko jeden taki pojazd 
lub suma mas pojazdów nie może prze-
kroczyć 20 ton. Oznacza, że na moście nie 
mogą przebywać pojazdy cięższe niż 20 
ton, bez względu na liczbę jednocześnie 
przebywających na konstrukcji – tłuma-
czy zastępca dyrektora Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
Andrzej Staszewski.

– Każda konstrukcja mostowa „pracuje” 
pod obciążeniem, ugina się w  zakresie 
pracy sprężystej materiału. Na obiektach 
wykonanych ze stali – ze względu na sto-

sunkowo niski ciężar samej konstrukcji – 
drgania są bardziej odczuwalne. Sytuacja 
na moście w  Rogalinku nie odbiega od 
normy – dodaje Andrzej Staszewski.

– Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w  Poznaniu stale monitoruje prze-
bieg robót, jak w przypadku wszystkich 
inwestycji na zarządzanych drogach.

- Dodatkowo informuję, że wraz z  po-
stępem robót może zajść konieczność 
kolejnych zmian w   obecnej organiza-
cji ruchu na moście i  wydłużenia ruchu 
wahadłowego na całą długość obiektu, 
co będzie jednak bardziej dotkliwym 
utrudnieniem dla kierowców, a które to 
WZDW chce minimalizować – kończy 
Andrzej Staszewski.

Uciążliwe utrudnienia

Utrudnienia na moście w Rogalinku po-
trwają do 30 czerwca 2022 r. Ze względu 
na zamknięcie wjazdu w ulice: Północną 
w  Rogalinku oraz Niwka Stara w  Pusz-
czykowie, wytyczono objazdy. Na ist-
niejącym moście wprowadzone jest też 
ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jak informowaliśmy na początku lipca, 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich podpisał z  firmą Skanska umowę 
na budowę nowego mostu w Rogalinku. 
Umowa opiewa na kwotę 63 milionów 
złotych. (jb)

Ruszyła kolejna faza budowy nowego mostu w Rogalinku. Zgodnie z zapowiedziami WZdW, został wpro-
wadzony ruch wahadłowy, regulowany sygnalizacją świetlną.

Oznakowanie od strony Mosiny

Na moście został wprowadzony ruch wahadłowy – widok od strony Rogalinka
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Rysopis: 160 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, włosy za ra-
miona czarne proste. W chwili zaginięcia ubrana była w ciem-
nozieloną welurową kurtkę, duży ciemny szal w kratę, czarne 
trampki z białą podeszwą i motywem ognia, prawdopodobnie 
posiadała przy sobie materiałową torbę.

Natalia Lick wyszła nocy z 25/26 lutego z miejsca zamieszkania 
na Os. Oświecenia w  Poznaniu, nie zabierając ze sobą doku-
mentów i  telefonu komórkowego. Wszystkie osoby, które od 
dnia zaginięcia widziały 19-latkę prosimy o kontakt z policjan-
tami pod numerami tel. 47 77 156 12 lub 47 77 156 13 lub 
numerem alarmowym 112.

WAŻNE: Wcześniej przekazane policjantom zdjęcie zaginionej, 
publikowane na stronach społecznościowych nie było aktu-
alne, nie przedstawiało jej codziennego wyglądu. Policjanci 
dotarli do aktualnych zdjęć 19-latki, które publikujemy w  ni-
niejszym wydaniu.

Jak ustalili funkcjonariusze 19-letnia Natalia ostatni raz wi-
dziana była wieczorem w czwartek 25 lutego. Wtedy, wraz ze 
znajomymi i ich psem spacerowała po osiedlu Powstań Naro-
dowych.  Wszystko wskazuje na to, że później wróciła do swo-
jego mieszkania na osiedlu Oświecenia. Kiedy 26 lutego około 
godziny 6.00 do domu z pracy wrócił jej ojciec, nie zastał niko-
go w domu. Drzwi do mieszkania były otwarte. W mieszkaniu 

znalazł telefon i dokumenty należące do córki.  Około godziny 
1:20 miała odpowiedzieć jeszcze na SMS-a  swojej znajomej 
i poinformować ją, że wszystko u niej w porządku. Dziewczyna 
do dzisiaj nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Każdego kto od chwili zaginięcia widział 19-latkę lub po-
siada informacje o  miejscu jej pobytu prosimy o  kontakt 
z  Komendą Miejską Policji w  Poznaniu  pod nr tel. 47 77 
156 12 lub 47 77 156 13 lub numerem alarmowym 112. (jb)

Zaginęła 19-letnia Natalia z Poznania. 
Trwają poszukiwania

Wielkopolscy policjanci poszukują 19-letniej Natalii Lick. Wyszła z domu w nocy z 25 na 26 lutego.

Informacje o  nagrodach to wynik zapytań radnych Jolanty 
Szymczak i  Łukasza Kasprowicza. Nagrody przyznawane pra-
cownikom urzędu mają charakter uznaniowy, a  decyzję o  ich 
przyznaniu podejmuje burmistrz z własnej inicjatywy bądź na 
wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

Burmistrz nagrody przyznał w 2020 roku dwukrotnie: w maju, 
z okazji dnia samorządu terytorialnego oraz w grudniu – przed 
świętami. Jak tłumaczy Przemysław Mieloch, nagrody otrzymu-
ją wszyscy pracownicy, poza osobami długotrwale nieobecny-
mi w pracy (w 2020 roku nagród nie otrzymało 6 osób). Łącznie 
nagrody dla mosińskich urzędników wyniosły w ubiegłym roku 
258 267 złotych brutto

I zastępca burmistrza – Tomasz Łukowiak w 2020 roku otrzymał 
nagrody o łącznej wartości 18 765 zł brutto. II zastępca – Adam Ej-
chorst został nagrodzony łącznie 17 255 zł brutto. Nagrody otrzy-
mały także sekretarz gminy Monika Kujawska – 17 000 zł brutto 
oraz skarbnik Tatiana Cynka – 14 000 zł brutto. Oprócz osób na 
wymienionych stanowiskach, nagrodzeni zostali także pozostali 
pracownicy urzędu na kwotę ponad 190 tysięcy złotych.

Według regulaminu wynagradzania mosińskich urzędników, 
nagrody mogą być przyznane za “szczególne osiągnięcia 
w  pracy zawodowej”. Wysłaliśmy do mosińskiego magistratu 
pytanie, jakimi osiągnięciami wykazali się nagrodzeni pracow-
nicy. O odpowiedzi poinformujemy po ich otrzymaniu.

 Wojciech Pierzchalski

2020 rok był ciężki? 
W mosińskim urzędzie przyznano wielotysięczne nagrody

Burmistrz w ubiegłym roku przyznał urzędnikom nagrody w wysokości 258 267 zł brutto. Wśród 
nagrodzonych są także zastępcy Przemysława Mielocha.

Na moście został wprowadzony ruch wahadłowy – widok od strony Rogalinka
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Pijany kierowca bez prawa jazdy wpadł do rowu 
obok szkoły w Krosinku. Miał 2,8 promila!

W czwartek, 4 marca w Krosinku na ul. Lipowej policjanci inter-
weniowali wobec nietrzeźwego kierowcy, który wjechał do rowu.

Wcześniej na naszym profilu społecznościowym informowali-
śmy o samochodzie, który utknął w rowie. Otrzymaliśmy sygna-
ły od czytelników, że był to wynik jazdy na podwójnym gazie. 
O wyjaśnienie tego zdarzenia poprosiliśmy rzecznika wielkopol-
skiej policji. - W dniu 4 marca br. około godziny 22.00 policjanci 
otrzymali zgłoszenie o  tym, że w  miejscowości Krosinko przy 
ulicy Lipowej, w  rowie, znajduje się pojazd. Według przekaza-
nej informacji z pojazdu wysiadł mężczyzna, który miał problem 
z utrzymaniem równowagi – poinformowała redakcję podinsp. 
Iwona Liszczyńska z Zespołu Prasowego KWP w Poznaniu.

– Na miejscu policjanci zastali osobę zgłaszającą oraz wska-
zanego kierującego, który został przewieziony na komisariat. 
W wyniku badania na zawartość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu policjanci potwierdzili, że mężczyzna jest nietrzeźwy 
(ok. 1,40 mg/l czyli ok. 2,8 promila alkoholu w  organizmie) – 
dodaje podinsp. Iwona Liszczyńska.

Okazało się, że kierujący nie posiadał także uprawnień do kie-
rowania pojazdami. Za popełnione przestępstwo (prowadze-
nie pojazdu w  stanie nietrzeźwości) oraz wykroczenie (jazda 
bez uprawnień) odpowie przed sądem. (red.)

Samochód w rowie przy ulicy Lipowej w Krosinku. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy i nie 
posiadał prawa jazdy; fot. CzytelnikZdarzenie w Krosinku z udziałem nietrzeźwego kierowcy; fot. Czytelnik

Pożar domu w Krosinku Puszczykowo: 
dachowanie samochodu 19 marca,  w piątek około godz. 10:00,  w domu położonym przy 

drodze nr 431 wybuchł pożar. Jak informują strażacy z OSP Mo-
sina, w pożarze nikt nie został poszkodowany. 
– Dwie osoby opuściły budynek przed przyjazdem służb – przeka-
zali nam ochotnicy. Jak dodają strażacy, z  płonącego budynku 
udało się uratować dwa psy.
Już 21 marca dla poszkodowanej rodziny ruszyła zbiórka in-
ternetowa. W niespełna 3 dni udało się uzbierać ponad 17 ty-
sięcy złotych dla dwóch braci, którzy mieszkali w domu razem 
z 91-letnią matką.
Przyczyny pożaru bada policja. (red.) 

Dachowanie miało miejsce na ul. Wczasowej w Puszczykowie, 
gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Do zda-
rzenia doszło we wtorek około godziny 22:00. Jak informują 
strażacy z puszczykowskiej OSP, kierowca został przewieziony 
do szpitala. W czynnościach po zdarzeniu brały udział dwie jed-
nostki straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja, która 
ustala przyczynę wypadku.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, kierowca w chwili zdarze-
nia miał być pod wpływem alkoholu. (red.)

fot. OSP Mosina Dachowanie na Wczasowej w Puszczykowie. Fot. OSP Puszczykowo
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„Meet The Different” to projekt realizowa-
ny w  ramach ogólnopolskiej olimpiady 
„Zwolnieni z Teorii”. – Nie musimy wkuwać 
teorii, tylko działamy poprzez tworzenie 
i  pomaganie innym – mówi koordynator-
ka projektu, mieszkanka Mosiny – Agata 
Jedlińska. – Za ukończenie projektu mamy 
gwarantowaną szóstkę z  ekonomii, ale nie 
to jest najważniejsze – dodaje jej koleżan-
ka Amelia.

Kampania społeczna „Meet The Different” 
ma na celu przekazywanie wiedzy o róż-
nych kulturach. W  ten sposób organiza-
torki projektu chcą przekonać odbiorców, 
że nie warto kierować się stereotypami, 
gdyż, zdaniem inicjatorek, prowadzi to do 
niezrozumienia i dyskryminacji.

Projekt tworzy sześć uczennic z  VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Poznaniu: 
Agata, Michalina, Amelia, Rozalia, Frania 
i Marta. – Chcemy pokazać, że tak napraw-
dę różnorodność jest piękna, i  że nie ma 
sensu się jej bać – mówi Michalina. – Ludzie 
są nietolerancyjni i dyskryminują innych ze 
względu na to, że po prostu ich nie znają, 
i  trochę boją się nieznanego – tłumaczy 
uczennica i dodaje – Inny odcień skóry czy 
miejsce urodzenia nie świadczą o przepaści 
między nami. Mamy dużo podobieństw – 
jest ich nawet więcej niż różnic.

Na swoim Instagramie i Facebooku dziew-
czyny regularnie publikują treści związane 
z  kulturami z  całego świata. Agata opo-
wiada, że podczas tworzenia projektu nie 
chciały się ograniczać do jednego kraju 
czy kontynentu. – Stwierdziłyśmy, że będzie 
to ciekawsze, jeśli na naszym profilu będzie 
różnorodność – mówi. – Nie jesteśmy w sta-
nie opowiedzieć o  wszystkich kulturach na 
świecie – dodaje Michalina. – Wybieramy te 
tematy, na które mamy najwięcej do powie-
dzenia, albo takie, które wydają nam się naj-
bardziej niezrozumiałe, np. przez nas jako 
Europejczyków – tłumaczy.

Oprócz aktywności w  mediach społecz-
nościowych dziewczyny także prowadzą 
kanał na YouTube, na którym udostępnia-
ją wywiady z Polakami mieszkającymi za 
granicą. – Głównie w tych wywiadach cho-
dzi o to, żeby osoba z Polski opowiedziała, 
jak ona postrzega tę kulturę, w której prze-
bywa – mówi Michalina. – Podczas wywia-

dów starałam się pytać każdą osobę, jakie 
widzi podobieństwa, a jakie różnice – mię-
dzy Polską a tym krajem, w którym mieszka. 
Okazuje się, że zazwyczaj znajduje się bar-
dzo dużo podobieństw – opowiada.

– Piszemy do osób w naszym wieku, ponie-
waż najłatwiej nam jest nawiązać z  nimi 
kontakt, i  nieco starszych – studentów – 
opowiada Amelia. Michalina dodaje, że 
osoby starsze również interesują się pro-
jektem. – Mamy dużo też starszych osób, 
które polubiły nasze strony na Facebooku. 
Jesteśmy otwarte na wszystkich, kogo inte-
resuje to, co udostępniamy.

Na pytanie, czy któraś miała styczność 
z  dyskryminacją, dziewczyny odpowia-
dają negatywnie. – Ja na pewno nie, 
i  myślę, że żadna z  nas nie doświadczyła 
dyskryminacji na tle rasowym czy kultu-
rowym, bo jednak znajdujemy się w  tro-
chę uprzywilejowanej pozycji – tłumaczy 
Michalina. Jeśli chodzi o  dyskryminację 
innych ludzi, mówi, że spotykała bardzo 
mało osób innej narodowości bądź rasy. 
Uczennica zwraca natomiast uwagę, że 
dyskryminacja istnieje w mediach. – Nie-
raz w telewizji widziałam, jak wypowiedzi 
polityków dyskryminowały mniejszości. 
Dyskryminacja istnieje też w  komenta-
rzach, czy w  dyskusjach na różnych stro-
nach internetowych – dodaje.

Dziewczyny mówią, że odbiór, z  jakim 
spotyka się projekt, zazwyczaj jest pozy-

tywny. – Chociaż nie oszukujmy się, duża 
część tego feedbacku [z  ang. informacja 
zwrotna, odzew – red.] pochodzi od na-
szych znajomych. Aczkolwiek ostatnio do-
stajemy coraz więcej komentarzy od ludzi, 
których nie znamy, z  czego się bardzo cie-
szymy – dodają.

21 marca dziewczyny zakończyły projekt. 
– My kończymy nasze działania już teraz, 
ponieważ zrealizowałyśmy już wszystkie 
zadania, które sobie zaplanowałyśmy. 21 
marca to Międzynarodowy Dzień Walki 
z Dyskryminacją Rasową – mówi Agata.

– Koniec projektu “Meet The Different”  nie 
powinien być końcem walki z dyskrymina-
cją. Mamy nadzieję, że w  jakimś stopniu 
udało nam się uświadomić ludziom, że 
nie powinno się patrzeć na innych przez 
pryzmat stereotypów – powinniśmy być 
otwarci na różnych ludzi, bo każdy z nas ma 
coś interesującego do przekazania innym 
osobom – dodaje Michalina.

Więcej informacji na stronach projektu:

Instagram  
(www.instagram.com/meetthedifferent)

Facebook  
(www.facebook.com/meetthedifferent)

Kanał na YouTube

 Wiktoria Kalimbet

Uczennica z Mosiny realizuje projekt antydyskryminacyjny: 
„Różnorodność jest piękna. Nie ma się co jej bać”

– Ludzie są nietolerancyjni i dyskryminują innych ze względu na to, że po prostu ich nie znają, i trochę 
boją się nieznanego – mówi członkini zespołu „Meet The different”. Projekt, nazwę którego można prze-
tłumaczyć jako „poznaj innych” albo też „poznaj różnice”, ma na celu przeciwdziałanie stereotypom.
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Wyższy poziom Warty sprawił, że rogalińskie łąki wypełniają się 
oczkami wodnymi. Poziom wody w rzece na razie nie zbliża się 
do stanu ostrzegawczego, a  tym bardziej alarmowego. Miesz-
kańcy nadwarciańskich terenów nie muszą obawiać się zagro-
żenia powodziowego, bo występujące małe akweny na łąkach 
są efektem roztopów śniegu.

Słoneczna pogoda, która utrzymywała się w ostatnich dniach, 
zachęcała do spacerów szczególnie w weekendy. Przystań Jana 
Pawła II czy okolice dębów rogalińskich były pełne spacerowi-
czów. Niecodzienne rozlewiska zachęcały do fotografowania 
oraz podziwiania przyrody budzącej się z zimowego snu.

 Weronika Zwierzchowska

Warta wylała na rogalińskie łąki [fotorelacja]

Już niedługo na drzewach pojawią się liście

Zbuchtowane fragmenty łąki wskazują na występowanie dzików

Dęby rogalińskie

Podczas spacerów należy uważać na głębokie wylewiska

Dzięki rozlewiskom dobrze znane tereny mogą zaskoczyć spacerowiczów

Kształty rozlewisk mogą się zmieniać, interesujące są pojawiające się wysepki

Powstałe akweny nie stanowią zagrożenia powodziowego
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Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych
spędzonych

w rodzinnym gronie

Życzymy Państwu
wspaniałych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych
spędzonych

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

Poznań

509 834 814

zatrudnię
pracownika
do zakładania
i pielęgnacji

ogrodów

Rada Nadzorcza, 
Zarząd

oraz Pracownicy

Z okazji świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim Klientom
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres
będzie dla wszystkich okresem zadumy, 
wyciszenia, wypoczynku, 
i prawdziwej radości.

tel. 660 769 776

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

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ
wesela    imprezy    eventy

WOLNE
TERMINY

2021

(P
02

4)
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Luksusowe
Apartamenty

w centrum Śremu

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

TEL. 695 499 400
www.apartamenty-srem.pl

czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerki 

meblowej i samochodowej, 
sprzątanie pomieszczeń, 

mycie okien,
ozonowanie aut

tel. 601-766-751

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

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

4)

P1
78

 DREWNO
OPAŁOWE

KOMINKOWE

WĘGIEL

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

możliwość transportu

zamównienia/kontakt

605 981 958

PELLET
CERTYFIKOWANY

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

– Nasza jednostka została zaalarmowana do pożaru 
poddasza w  Górnym Puszczykowie. Po dojeździe na 
miejsce okazało się, że na skutek palącej się sadzy w ko-
minie doszło do rozszczelnienia przewodu kominowego 
oraz zajęcia się ogniem poddasza domu. Na szczęście ni-
komu nic się nie stało – poinformowali redakcję strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie.

Na miejsce wysłano dwa zastępy OSP Mosina, dwa zastępy 
JRG-9, OSP Puszczykowo oraz Pogotowie gazowe. (red.)

fot. OSP Mosina

Syreny alarmowe wozów strażackich oraz kłęby dymu unoszące się nad Górnym Puszczykowem 
wzbudziły niemałe zainteresowanie wśród mieszkańców naszego regionu.

Kłęby dymu i liczne zastępy Straży Pożarnej. 
Pożar w Puszczykowie
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Aktywiści pod urzędem w Mosinie. Fot. MSK Mosina-Puszczykowo Aktywiści domagają się ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo, gdzie rozwija się budownic-
two mieszkaniowe.

Piątek dla przyszłości w Mosinie:
Młodzi mają dość pustych obietnic

Aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego pikietowali, bo, jak mówią, chcą oddychać 
świeżym powietrzem, mają dość wycinek drzew i dewastacji terenów ujęcia wody.

Na 19 marca przypadła międzynarodowa mobilizacja mło-
dzieżowych strajków klimatycznych, które w  innych krajach 
noszą nazwę Fridays For Future, czyli z  angielskiego: “piątki 
dla przyszłości”. Pikiety młodzieży, sprzeciwiającej się bier-
ności władz na różnych szczeblach wobec katastrofy klima-
tycznej, pod hasłem “No more empty promises” [z ang. – dość 
pustych obietnic] odbyły się w miastach w całej Europie, np. 
w  Berlinie, Sztokholmie czy Wiedniu. Na ulice wyszła także 
młodzież w naszym regionie.

– Postanowiliśmy, że w  tym dniu wyrazimy nasze niezado-
wolenie na ulicach Mosiny. Hasło przewodnie brzmi: “Dość 
pustych obietnic”, dlatego domagamy się, aby także w naszej 
lokalnej społeczności zaczęto działać – mówią aktywiści Mło-
dzieżowego Strajku Klimatycznego – Nieustannie słyszymy 
o kolejnych wycinkach, problemach z dostępem do Wody, czy 
kanalizacji. Żądamy, aby w leżących w otoczeniu wielu forma 
ochrony przyrody (WPN, RPK, Natura 2000) miejscowościach 
natychmiast rozpoczęto działania związane z ochroną środo-
wiska – dodają pikietujący.

Aktywiści przeszli przez Mosinę z  transparentami, odnoszącymi 
się do postawy władz oraz sytuacji związanej z ujęciem wody dla 
aglomeracji poznańskiej. – Nie chcemy już słuchać, że ujęcie jest 

ważne i patrzeć na powstające na terenie ochrony ujęcia wody 
Mosina – Krajkowo osiedla – mówią aktywiści, którzy także wra-
cają do tematu polityki antysmogowej, którą krytykowali podczas 
styczniowej pikiety na mosińskim rynku – Chcielibyśmy w końcu 
oddychać czystym powietrzem, móc swobodnie otworzyć okno 
i nie bać się o swoje zdrowie i życie, a nie tylko wysłuchiwać pu-
stych obietnic, że będzie lepiej – podnoszą aktywiści. 

Pikietujący uczniowie i  uczennice zwracają uwagę także na 
wycinki drzew w  gminie Mosina – Mamy dość pustych obiet-
nic, że odsadzimy wycięte drzewa, że nie było na to środków. 
Jeżeli były środki na wycinkę – powinny się znaleźć także na na-
sadzenia – mówią protestujący i zwracają uwagę, że w Mosinie 
w 2019 roku wycięto 627 drzew przy posadzonych jedynie 193.

– Oczekujemy dialogu i współpracy ze strony władz Gminy Mo-
sina, którego bardzo, bardzo nam brakuje – podsumowują pro-
testujący. (red.)

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina,, do których doszło od 
21 lutego do 20 marca br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
26 lutego - Transport na szczepienie (Krosno, ul. Nektarowa)
27 lutego - Pożar sadzy (Krosno, ul. Krótka)
2 marca - COVID dezynfekcja pomieszczeń przedszkola (Wiórek, ul. 
Szkolna)
3 marca - COVID dezynfekcja pomieszczeń komisariatu policji (Stęszew)
6 marca - Pożar sadzy w kominie (Bolesławiec)
10 marca - COVID dezynfekcja pomieszczeń przedszkola (Krosno, ul. 
Główna)

11 marca - Pożar sadzy w kominie (Krosno, ul. Wiejska)
12 marca - Monitoring p-poż w budynku przedszkola (Puszczykowo, ul. 
Czarneckiego)
13 marca - Pożar sadzy w przewodzie kominowym (Rogalinek, ul. Główna)
14 marca - Pożar poddasza w budynku mieszkalnym  (Puszczykowo, ul. 
Jarosławska)
15 marca - Pożar sadzy w przewodzie kominowym (Mosina, ul. Poznańska)
19 marca - Pożar budynku mieszkalnego (Krosinko, ul. Wiejska)

 Oprac. Paulina Korytowska 

Kronika oSP Mosina
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie to nowoczesna placówka, któ-
ra od lat stawia na wysoką jakość edukacji. Mamy doświadczenie 
w organizowaniu gimnazjalnych klas językowych, nauczamy z wy-
korzystaniem elementów neurodydaktyki i  oceniania kształtują-
cego, a  dodatkowo regularnie współpracujemy z  zagranicznymi 
partnerami w  ramach projektów Erasmus+ (jeden z  nich zyskał 
uznanie Komisji Europejskiej, a także zdobył nagrodę za najlepszy 
projekt w kategorii Edukacja Szkolna w latach 2014-2021). 

Wszystko to kilka lat temu wpłynęło na decyzję o utworzeniu klas 
dwujęzycznych. Ich specyfika opiera się na tym, że uczniowie mają 
5 godzin języka angielskiego (zamiast standardowych trzech), co 
na przestrzeni dwóch lat nauki przekłada się na 120 lekcji więcej 
niż w zwykłych oddziałach. Dodatkowo dwie godziny historii oraz 
dwie godziny geografii także są nauczane z wykorzystaniem ele-
mentów anglojęzycznych. W sumie daje to kolejne 200 lekcji, na 
których uczniowie rozwijają swoją znajomość języka. Pracujemy 
w oparciu o autorskie programy nauczania, bazujące na nowator-
skich metodach i formach pracy. Szkoła dysponuje technologią 3D 
(drukarka i długopisy), realizuje zajęcia z programowania i kodo-
wania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, oferuje również 
wyjazdy zagraniczne i nietuzinkowe zajęcia dodatkowe.

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej ma charakter otwarty, co 
oznacza, iż nie obowiązuje tu rejonizacja i każdy uczeń może się do 
niej zgłosić. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspo-
zycji językowych, opierający się na zadaniach sprawdzających umie-
jętność logicznego myślenia, kojarzenia zasad gramatycznych czy 
dopasowywania słów do definicji. Dodatkowo pod uwagę brane są 
oceny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki widnieją-
ce na świadectwie ukończenia klasy szóstej. W nadchodzącym roku 
szkolnym planujemy utworzyć kolejny taki oddział i już dziś zachęca-
my szóstoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z naszą ofertą.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie 
informacyjne i pokazową lekcję historii z ele-
mentami anglojęzycznymi, które odbędą 
się 15 kwietnia na platformie ZOOM.  
Link do spotkania: 

Meeting ID: 740 8822 9561
Passcode: dyrektor

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.sp1mosina.edu.pl w zakładce  
STREFA RODZICA I UCZNIA w sekcjach  
NABÓR oraz KLASY DWUJĘZYCZNE.

Edukacja dwujęzyczna w Mosińskiej Jedynce

Rondo u  zbiegu ulic Niezłomnych, Wawrzyniaka i  Sowiniec-
kiej jest jednym z nielicznych nienazwanych miejsc w Mosinie. 
Teraz do radnych wpłynęły wnioski, które proponują nadanie 
imienia popularnej „pinezce”. Jedna z  propozycji zakłada na-
zwanie ronda imieniem Praw Kobiet.

– Rondo, któremu chcemy nazwać nazwę Praw Kobiet jest 
obecnie nienazwane, a taka nazwa byłaby odpowiednim uho-
norowaniem ponad 100-letniej walki kobiet o swoje prawa – 
mówi Adam Boch, przewodniczący Stowarzyszenia Młoda Le-
wica RP w Województwie Wielkopolskim. – Propozycja nowej 
nazwy nie odnosi się wyłącznie do strajku kobiet, tylko ogólnie 
do emancypacji, dotyczy kwestii uniwersalnych i ponadczaso-
wych, dlatego liczę, że wniosek uzyska poparcie mosińskich 
radnych ponad podziałami – dodaje Boch.

– Jako młode przedstawicielki i  młodzi przedstawiciele spo-
łeczeństwa obywatelskiego uważamy, że Mosina, jako euro-
pejskie, postępowe i nowoczesne miasto, powinno być przy-
kładem dla wszystkich polskich miejscowości i zaakcentować 
w  przestrzeni miejskiej przywiązanie do dziedzictwa pierw-
szych emancypantek – piszą w  piśmie do radnych wniosko-
dawcy nadania nazwy „pinezce”.

– Podobne wnioski zostały wysłane także m.in. do radnych 
w Trzciance czy Koninie w Wielkopolsce, ale także do rad miej-
skich w Rybniku czy Toruniu – dodaje Adam Boch.

Do mosińskich radnych wpłynęła także propozycja nazwania 
„pinezki” imieniem Żołnierzy Wyklętych.

Nad wnioskami o  nadanie nazwy „rondo Praw Kobiet” oraz 
„rondo Żołnierzy Wyklętych” radni dyskutowali na komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji.

 Wojciech Pierzchalski

Propozycja nadania nazwy  rondu "pinezka" w Mosinie
do mosińskiej rady wpłynęły wnioski, by popularne rondo „pinezka” nazwać imieniem 
Praw Kobiet lub Żołnierzy Wyklętych.

Zeskanuj kod,
aby dołączyć
do spotkania"
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AUdYCJE
Basenu w Mosinie w tej kadencji nie będzie
Radni przyjęli uchwały, które rozpoczynają procedurę po-
łączenia spółki basenowej z  mosińskim ZUK. o  tym, co to 
oznacza dla mieszkańców, gminy i zarządu spółki, porozma-
wialiśmy z radnym klubu odNowa Andrzejem Raźnym. Zapy-
taliśmy także, co dalej ze sprawą leśnego wodociągu w Pecnej.

Jak szacują radni klubu “Odnowa”, utrzymanie spółki “Park Strzel-
nica”, która ma wybudować basen i w przyszłości nim zarządzać, 
rocznie ma kosztować nawet 300 tysięcy złotych. Środki pochodzą 
z  kapitału zakładowego spółki, który wniosła gmina z  własnych 

środków. Teraz radni podjęli uchwały o połączeniu “Parku Strzelni-
ca” z mosińskim Zakładem Usług Komunalnych.

Budowa pływalni miała być sfinansowana ze środków rządowych 
przyznawanych w  ramach funduszu inwestycji samorządowych. 
Gmina złożyła wniosek na kwotę ponad 20 milionów złotych, jed-
nak bezskutecznie. W  tej sytuacji burmistrz Przemysław Mieloch 
zapowiedział, że gmina będzie wnioskować o  środki z  funduszu 
Jessica 2. Przyznane dofinansowanie w ramach Jessiki to jednak 
pożyczka, którą gmina mogłaby spłacać nawet przez następne 20 
lat, około miliona złotych rocznie.

Na zaciągnięcie tak wysokiego kredytu nie chcą zgodzić się radni 
“Odnowy”. – W klubie nie ma woli na zaciągnięcie tak wysokiej po-
życzki – komentuje radny Andrzej Raźny, który dodaje, że budowa 
basenu to kwestia kolejnej kadencji.

Co dalej z zarządem spółki basenowej? Na co przeznaczone zosta-
ną środki, które ze spółki wrócą do budżetu gminy? 

Radny Raźny jest także przewodniczącym gminnej komisji rewi-
zyjnej, która bada sprawę wodociągu w Pecnej. Na jakim etapie są 
prace gminnej komisji rewizyjnej, związane z wodociągiem w Pec-
nej? Sprawą zajmie się prokuratura?

Tego nasi słuchacze mogą się dowiedzieć, odsłuchując audycję, któ-
rą znajdziemy na naszym portalu www.gazeta-mosina.pl/audycje

dzień kobiet w radiu MPL: Rozmowa z burmistrz 
Lubonia
Małgorzata Machalska jest jedyną kobietą na stanowisku bur-
mistrza w powiecie poznańskim. 30-tysięcznym miastem za-
rządza już drugą kadencję.

W dzień kobiet, na antenie Radia MPL Piotr Izydorski przeprowa-
dził pierwszą audycję z  cyklu „Wywiadówka”. Kolejne wywiady 
z samorządowcami będą pojawiać się na naszym portalu co środę 
o 18:00. Pierwsza audycja została nagrana 8 marca. A jak dzień ko-
biet, to pierwszym gościem musiała być kobieta.

– Raczej nie spotkałam się w pracy samorządowej z dyskryminacją, 
bo jestem kobietą – mówi w audycji Małgorzata Machalska. – Dro-
biazgi się jednak zdarzały. Uwagi typu „kobieta zajmuje się firanką 
w oknie, a nie zauważa, że rama jest krzywa”. To nie były merytorycz-
ne uwagi, co pokazuje moja praca – dodaje burmistrz.

Małgorzatę Machalską zapytaliśmy także o  strajk kobiet. – Naj-
bardziej mnie uderza samotność kobiet podczas podejmowa-
nia przez nie najważniejszych decyzji. Wołanie czy krzyk, wynika 
z  tego, że czujemy się samotne podczas tak ważnych wydarzeń 
– mówi burmistrz. – Jeśli jednak strajk kobiet głosi hasło „aborcja 
na życzenie”, nie widzę możliwości, by pójść w takim marszu – tłu-
maczy Machalska.

W „Wywiadówce” nie zabrakło także tematów samorządowych. Co 
z  drogami w  Luboniu i  rozwojem budownictwa w  mieście? Czy 
most łączący Luboń z Czapurami to dobry pomysł? Tego nasi słu-
chacze dowiedzą się, odsłuchując całość audycji.

Kontrowersyjna budowa sklepu zamiast zieleni 
w Luboniu
Kolejnym gościem Piotra Izydorskiego w audycji “wywiadów-
ka” był zastępca burmistrza Lubonia – Michał Popławski.

Wśród mieszkańców sąsiedniego Lubonia wiele emocji wzbudzi-
ła budowa nowego sklepu wielkopowierzchniowego na terenie, 
gdzie jeszcze niedawno rosły drzewa. O tym, skąd decyzja władz 
miasta dotycząca umożliwienia budowy marketu, porozmawiali-
śmy z zastępcą burmistrza Lubonia.

Poruszyliśmy także tematy związane z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym w mieście i urzędzie oraz kwestie dotyczące utrzymania 
dróg, które straszą swoim stanem.

Zapraszamy do odsłuchania naszych audycji na stronie  
www.gazeta-mosina.pl/audycje

Radny Andrzej Raźny, przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej

Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska
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EALIZACJI
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5
LAT
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YRA NTÓ W

RATY
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Z PCV I ALUMINIUM

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

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

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

Telefon 691 467 827

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

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

Odbiór odpadów 
pobudowlanych
w kontenerach

PLASTIK

SZKŁO

PAPIER

BIOODPADY

ODPADY 
ZMIESZANE

P2
17

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

tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Strona: www.tartakzakrzewice.pl
Zakrzewice Ul. Gogolewska 10
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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

P1
12

ZATRUDNIMY

w Kwiaciarni
do pracy 

z doświadczeniem 
osobę 

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

kompleksowe
WIERCENIE

STUDNI 

Podłączanie
studni 

tel. 782-685-040

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



!

FOTOWOLTAIKA
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kolor

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

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

(P
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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
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Narodowe Centrum Kultury przeprowa-
dziło nabór wniosków o  dofinansowanie 
w  ramach programu Dom Kultury+ Ini-
cjatywy lokalne 2021. W  wyniku konkur-
su, wyłoniono 50 beneficjentów z  grona 
samorządowych instytucji kultury w całej 
Polsce. Decyzją zespołu opiniującego, naj-
lepszym okazał się projekt Mosińskiego 
Ośrodka Kultury pt. „Twoja i moja Kultura”.

Inicjatywa składa się z  dwuetapowych 
działań. Pierwszym z nich jest przeprowa-
dzenie diagnozy kulturotwórczej poprzez 
wywiady oraz rozmowy z  mieszkańcami 
gminy, żeby wyszukać jak najlepsze inicja-
tywy, znaleźć osoby, które chciałyby coś 
zmienić w  lokalnej kulturze lub mają po-
mysły na jej rozwój lub polepszenie. – Jako 
MOK jesteśmy ukierunkowani na współ-
pracę i  wykorzystanie potencjału miesz-
kańców. Głównie chcemy się skupić na 
osobach zamieszkałych w gminie od nie-
dawna, lecz także poszukujemy innowacji 
wśród obcokrajowców, którzy mieszkają 
tu na stałe – mówi Marek Dudek, dyrektor 
Mosińskiego Ośrodka Kultury.

Drugi etap projektu to wybór 3 – 7 naj-
lepszych inicjatyw mieszkańców. – Po-
mysłodawca będzie „reżyserem” swojego 
projektu, który wykorzystuje nas do jego 
realizacji, a my jako MOK mu w tym pomo-
żemy. Chcemy przede wszystkim dotrzeć 
do ludzi, żeby ich pomysły mogły być zre-
alizowane oraz wpłynąć na podniesienie 
zainteresowania wydarzeniami kultural-
nymi, bo kompetentne kulturalnie spo-
łeczeństwo radzi sobie lepiej w  różnych 

dziedzinach, na przykład jest świadome 
takich problemów, jak zmiana obrazu 
przestrzeni publicznej w mieście – konty-
nuuje Marek Dudek.

MOK chce skupić się na poszukiwaniu 
potencjału szczególnie wśród osób za-
mieszkałych w  Krośnie, Czapurach i  Da-
szewicach, ze względu na dużą ilość osób 
napływowych w  tych miejscowościach. 
– Zależy nam, żeby spojrzenie na kulturę 
było świeże i  zwracało uwagę na to, cze-
go ludzie oczekują, a czego osoby miesz-
kające od pokoleń może nie dostrzegają 
w  naszej mosińskiej kulturze – podkreśla 
dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury. Ze 
względu na pandemię, która utrudnia re-
alizowanie niektórych działań związanych 
z  projektem, w  najbliższym czasie będą 
zapowiedziane konkretne formy prowa-
dzenia spotkań i rozmów z mieszkańcami.

Wykonanie projektu wspierają mentorzy 
z  Narodowego Centrum Kultury. Pieczę 
nad badaniami i wyszukiwaniem aktywno-
ści wśród mieszkańców sprawować będzie 
dr Piotr Firych z  Instytutu Kulturoznaw-
stwa UAM oraz animatorka kultury Monika 
Januszewska, która będzie wspomagała 
MOK w prawidłowym przebiegu projektu.

Przystąpienie do programu Dom Kultury 
+ Inicjatywy lokalne 2021, jest też zwią-
zane ze szkoleniami dla pracowników 
MOK, którzy dzięki temu podnieśli swoje 
kompetencje i  w  przyszłości będą sami 
badali potencjał kulturalny mieszkańców. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury 
zapowiada, że choć realizacja ich projektu 
dobiega końca w listopadzie, to zapocząt-
kowany proces współpracy z mieszkańca-
mi będzie kontynuowany.

 Weronika Zwierzchowska

MoK chce zerwać ze stereotypami
i szykuje program dla mieszkańców

Budynek MOK – Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie

Mosiński ośrodek Kultury chce zerwać ze stereotypem nudnego domu kultury i zaprosić mieszkań-
ców do współpracy. Nowy projekt mosińskiego ośrodka „Twoja i moja kultura” ma zaangażować mo-
sinian w inicjatywy kulturalne.

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od 21 lutego do 20 
marca br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.

6 marca - Pożar sadzy w przewodzie kominowym (Puszczykowo, ul. Jarosławska)
9 marca - Dachowanie samochodu osobowego (Puszczykowo, ul. Wczasowa)
12 marca - Zdarzenie monitoringu p-poż (Puszczykowo, ul. Czarnieckiego)
13 marca - Zdarzenie monitoringu p-poż (Puszczykowo, ul. Czarnieckiego)
14 marca - Pożar strychu (Puszczykowo, ul. Jarosławska) 
16 marca - Pożar drzewa przed domem (Puszczykowo, ul. Langego)
 Oprac. Paulina Korytowska

Kronika oSP Puszczykowo
- - - -  R E K L A M A - - - - 

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko
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Internetowe przepychanki mosińskiej władzy,
czyli kto sieje hejt?

Burmistrz Przemysław Mieloch zarzucił Małgorzacie Kaptur, że przewodnicząca anonimowo pisze na swoim 
portalu komentarze, uderzające we władze Mosiny. – Zbyt długo milczałem, ale nadszedł czas, by pokazać 
prawdę – pisze włodarz. My także długo milczeliśmy, ale i w naszej redakcji przyszedł czas, by pokazać prawdę.

9 marca od godziny 17:00, trwało posiedzenie gminnej Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego. Radni spotkali się z przedstawi-
cielami Aquanet, by rozmawiać o  inwestycjach wodociągowych 
i kanalizacyjnych w gminie na lata 2022-2031 (szerzej w wydaniu). 
Na posiedzeniu ważnej komisji nie zjawił się burmistrz Przemysław 
Mieloch, reprezentował go zastępca – Adam Ejchorst.

Burmistrz zarządzający 30-tysięczną gminą, której część mieszkań-
ców zmaga się z brakiem dostępu do wodociągu czy kanalizacji, nie 
znalazł czasu, by wziąć udział w komisji, ale za to w jej trakcie napisał 
post na Facebooku. Jak się okazuje, sprawa jest najwyższej wagi, bo 
Przemysław Mieloch odkrył, że krytyczne wobec niego komentarze 
na portalu czasmosiny2.pl ma pisać przewodnicząca rady miejskiej 
Małgorzata Kaptur. Sytuacja ma być jeszcze bardziej nieszczęśliwa, 
gdyż strona jest prowadzona właśnie przez członkinię rady.

– Przez dłuższy czas milczałem i za pomocą oświadczeń starałem 
się wytłumaczyć zaistniałą sytuację prezentując chronologię zda-
rzeń – zaczyna swój internetowy wpis burmistrz, odnosząc się do 
sprawy leśnego wodociągu w Pecnej – Bardzo ciężko jednak prze-
bić się z takim przekazem mając przed sobą taką machinę hejtu 
i manipulacji – ocenia włodarz. Kto kieruje machiną? W jaki sposób 
machina ta sieje hejt i manipulację? Tego burmistrz nie ujawnia.

Dowiadujemy się natomiast, że Przemysław Mieloch na portalu 
przewodniczącej bywa sporadycznie, ale teraz zajrzał, bo Małgo-
rzata Kaptur najpierw wrzuciła do internetu tekst, a  później go 
usunęła. – Wczoraj po tej „podmiance” postanowiłem przyjrzeć 
się temu co rzekomo piszą w komentarzach internauci. I uderzyła 
mnie jedna rzecz. Otóż okazuje się, że komentarze pod zmyślony-
mi nickami zamieszcza Pani Przewodnicząca. I  są to komentarze 
jednoznaczne i mocno manipulujące – pisze burmistrz.

Dowodem na sianie nienawiści na internetowych forach przez 
przewodniczącą, ma być fakt, że komentarze uderzające w burmi-
strza pojawiły się z dopiskiem „autor wpisu”, którym jest Małgorza-
ta Kaptur. – Zapewne dodając je [komentarze – red.] Pani Małgo-
rzata Kaptur zapomniała się wylogować – domyśla się burmistrz.

– Późnym wieczorem przed wyłączeniem komputera, omyłkowo, za-
miast zapisać szkic artykułu, opublikowałam go. Rano pod tym szkicem 
były 2 komentarze, które Pan przytoczył. Przeniosłam je w oryginalnym 
brzmieniu pod nowy artykuł. To czynność techniczna – zapewnia prze-
wodnicząca. – Nie jestem autorką wskazanych przez Pana komentarzy 
i jestem w stanie to udowodnić, jeżeli będzie to konieczne, ponieważ 
tamten szkic razem z komentarzami nadal jest w panelu administrato-
ra – odpowiada burmistrzowi Małgorzata Kaptur.

– Burmistrz, włodarz gminy rozlicza się z radnymi na Facebooku. 
Brak słów – komentują sprawę mieszkańcy. – Nie wygląda to do-
brze, kiedy zajmuje się Pan bzdetami wirtualnie, zamiast uczestni-
czyć realnie w komisji obradującej nad tematem, którym powinien 
się Pan interesować – pisze do burmistrza inny internauta.

Miała być afera hejterska a  wyszedł klops? Na to wygląda. Przy-
toczone przez burmistrza komentarze pojawiły się również na 
naszym portalu. Sprawdziliśmy, adresy IP sieci, z których dodano 

opinie krytykujące Przemysława Mielocha, nie pokrywają się z ad-
resem, który widnieje przy komentarzach zostawionych w  prze-
szłości przez przewodniczącą.

Post burmistrza Mielocha zmusił nas jednak w redakcji, by powró-
cić do sprawy, o której woleliśmy zapomnieć, bo w regionie dzieją 
się rzeczy ważniejsze, a  internetowe przepychanki nie decydują 
o losach mieszkańców. Mamy jednak nieodparte wrażenie, że ktoś 
próbuje zepchnąć dyskusję wokół spraw gminnych na zupełnie 
inny tor, niż ten, którym chcieliby jechać wyborcy. Postanowiliśmy 
więc odbyć krótką przejażdżkę z burmistrzem po tym internetowo 
– hejterskim torze.

Cofnijmy się w czasie do remontu ul. Leszczyńskiej we wrześniu 
2020 roku. Z  kurzem, dziurami i  małą „obwodnicą” pod swoimi 
oknami zmagali się wtedy mieszkańcy pobliskich ulic: Łaziennej 
i Kanałowej. Zniechęceni brakiem działania ze strony urzędników, 
mosinianie zgłosili się do redakcji, by nagłośnić ich problem i tym 
samym zmotywować służby do zamontowania chociaż znaków 
ograniczających prędkość na ich ulicach. Spotkaliśmy się wtedy 
z mieszkańcami Łaziennej oraz Kanałowej i opublikowaliśmy tekst 
„Remonty w Mosinie: mieszkańcy duszą się kurzem i toną w dziu-
rach. Co na to urzędnicy?”.

„DZIENNIKARZE tej gazety zawsze będą przypisywać sobie zasłu-
gi. Zajmijcie się jakimiś wywiadami, reportazami itp. Może w tym 
będziecie lepsi,może” – taki komentarz pojawił się pod tym tek-
stem (pisownia oryginalna). Zaraz po nim kolejny: “Do redakcji 
zgłosił się mieszkaniec…” na piedestał Waszą gazetę! Jesteście su-
per instytucją do której należy zgłaszać wszelkie problemy! Może 
zmiana nazwy na UM nr 2?” – czytamy.

Również we wrześniu opublikowaliśmy tekst o Kanale Mosińskim, 
a pod nim następny komentarz tego samego użytkownika: „Haha-
haha, czy GMP wie o tym, że te rośliny i wszelakie zarośla w kanale 
zatrzymują wodę? Czy wiecie kto zarządza tym kanałem i terenem 
wokół? Dlaczego nie napisaliście kto wprost z kto jest odpowie-
dzialny za tę “wizytówkę”? Nie rozumiem jak można ciągle oczer-
niać i srać pod siebie, mieszkając i żyjąc w tym mieście. Napisali-
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ście ostatnio cokolwiek dobrego o gminie? I nie mówcie, że nie ma 
tych dobrych stron. Zorganizujcie akcję dolewania wody, skoro 
jest dramat :D A relacja ze sprzątania terenu granicznego wpn to 
gdzie? Aaa no tak, przecież tutaj samorząd i ochotnicy zrobili coś 
dobrego, ale może znajdziecie jednak coś do czego można się do-
czepić? Pozdrawiam DZIENNIKARZY”.

Postanowiliśmy wtedy sprawdzić, kto pisze opinie, uderzające 
wprost w naszą redakcję i nas – dziennikarzy w niej pracujących. 
Jak się okazało, adres IP przy, dyskredytujących nas komentarzach, 
jest taki sam, jak przy wpisach, dodawanych w przeszłości przez 
burmistrzów: Jerzego Rysia i  Przemysława Mielocha. Włodarze 
pod swoimi wpisami się podpisywali, podawali swoje adresy ema-
il, niektóre wpisy były dodawane w czasie pracy urzędu.

Czy mające nas zdyskredytować komentarze pisał sam burmistrz? 
A może pracownicy urzędu? Zapytaliśmy we wrześniu urzędników, 

czy adres IP, widniejący przy komentarzach pisanych przez burmi-
strzów oraz wpisach uderzających w  redakcję, jest adresem sieci 
magistratu w Mosinie. – Publiczny adres IP wykorzystywany przez 
tut. Urząd jest sprawą wewnętrzną, niezaprzeczalnie związaną z za-
pewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i nie 
stanowi informacji publicznej – przeczytaliśmy w odpowiedzi.

Po naszym pytaniu dotyczącym numeru IP sieci w urzędzie, złośli-
we komentarze z tego adresu w stronę redakcji ustały.

To jak to jest, Panie burmistrzu? Kto stoi za machiną hejtu i mani-
pulacji? Cytując Pana burmistrza: czy tak ma wyglądać dyskusja?

Poniżej zrzuty ekranu z  panelu administratora naszego portalu. 
Adres IP sieci, z  której dodawane były komentarze wymierzone 
w naszą redakcję oraz wpisy burmistrzów, jest taki sam. (red.)

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny fot. MSK- Mosina-Puszczykowo

Młodzież troszczy się o naszą przyszłość
Każdy mieszkaniec chciałby w swoim otoczeniu mieć porządek, czysty las i miejsca do rekre-
acji oraz świeże powietrze. Niestety, smog i dzikie wysypiska śmieci, to nasza codzienność. 
Promyk nadziei i motywację do przeciwdziałania niszczeniu środowiska niesie Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny działający na terenie Mosiny i Puszczykowa.

Wielkie śmieci przemieszczające się na 
dwóch nogach, nie powinny nikogo 
szokować, a  skłaniać do myślenia nad 
zanieczyszczeniem środowiska i  ilością 
wytwarzanych odpadów, które produ-
kuje każde gospodarstwo domowe. 
Młodzi działacze, w  sobotę 27 lutego, 
spacerowali ulicami Mosiny i Puszczyko-
wa przebrani w  stroje wykonane z  pla-
stikowych odpadów. – Pokazywaliśmy 
ludziom, że nie chcemy plastiku, który 

szkodzi człowiekowi, zwierzętom i  przy-
rodzie. Naszym celem było nakłanianie 
mieszkańców do tego, żeby zrezygnowali 
z używania jednorazowego plastiku oraz 
zwrócenie uwagi na jego nadprodukcję 
– mówi Franciszek Niemczewski, działacz 
MSK –Mosina-Puszczykowo.

Opakowania i przedmioty plastikowe, któ-
re są wielorazowego użytku nie szkodzą 
środowisku tak bardzo, jak jednorazowa 
siatka foliowa, która rozkłada się około 400 

lat, a  butelka PET od 100 do aż 1000 lat. 
Oznacza to, że wyprodukowany do tej pory 
plastik cały czas jest w  przyrodzie – Tego 
plastiku wytwarza się coraz więcej, dlatego 
powinniśmy z niego zrezygnować i wyko-
rzystywać to, co już mamy w naszych do-
mach – zwraca uwagę Franciszek.

Podejście ludzi do problemów klima-
tycznych zmienia się w  ostatnim czasie. 
Mieszkańcy zwracają uwagę na problemy 
swojej okolicy, takie jak smog i zanieczysz-
czenia lasów, a  często to właśnie dzie-
ci edukują swoich rodziców i  dziadków 
w kwestiach ochrony środowiska. – Dzia-
łania przez nas prowadzone spotykają się 
z  pozytywnym odbiorem, a  mieszkańcy 
Mosiny i Puszczykowa są chętni do zmiany 
swoich nawyków – opowiada Franciszek. 
Młodzież ze Strajku Klimatycznego anga-
żuje się w sprzątanie lasów i terenów zie-
lonych w  Mosinie i  Puszczykowie, bo jak 
podkreślają, drobnymi czynnościami na 
rzecz środowiska chcą przybliżyć miesz-
kańcom środki przeciwdziałania katastro-
fie klimatycznej.

Najprostszym krokiem, który można 
wykonać dla Ziemi, jest zrezygnowanie 
z jednorazowych siatek podczas robienia 
zakupów, a  wykorzystywanie bawełnia-
nych bądź lnianych toreb.

 Weronika Zwierzchowska
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Sukcesy młodych judoków!
Zwinność, szybkość i wytrzymałość to zalety, jakie wynikają z trenowania judo, dzięki którym młodzi spor-
towcy z Akademii Judo wzięli udział w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w opolu oraz reprezentowali 
Polskę w zawodach European open w Pradze. Szczęście dopisało Elizie Wróblewskiej, która zajęła 7 miejsce 
w międzynarodowej rywalizacji. Juniorzy biorący udział w opolskim konkursie wrócili z 4 medalami.

Na zawody w Pradze, które odbywały się 
27 i 28 lutego, zostało powołanych 28 za-
wodników z Polski. Do rywalizacji stanę-
ło w sumie 300 zawodników z 23 krajów. 
Pierwszy w  tym roku, międzynarodowy 
start, dostarczył zawodnikom w  składzie 
Eliza Wróblewska, Agata Szafran, Kacper 
Kubiak wiele emocji i doświadczenia – Po-
mimo rywalizacji atmosfera na zawodach 
była miła i koleżeńska – opowiada Kacper 
Kubiak, reprezentant Akademii Judo.

W  Opolu wystartowało 9 zawodników 
reprezentujących akademię – Piotr Mu-
szyński, Natalia Stokłosa, Monika Olejnik, 
Natalia Nowaczyk, którzy zdobyli srebr-
ne i brązowe medale oraz Jakub Mrozek, 
Olga Jarmuż, Yurii Kalinchyk, Dzmitry Ze-
lianko i Oleksander Kovbasiuk. Zawodni-
cy pokazali wysoki poziom przygotowa-
nia wśród juniorów na arenie Polski.

Akademia Judo rozpoczęła swoją działal-
ność w  2009 roku. Zajęcia prowadzone 
są w  między innymi Poznaniu i  Murowa-
nej Goślinie, ale też w Mosinie, Czapurach 
i Luboniu. Na treningach mile widziane są 
dzieci od 3 roku życia. – W zajęciach może 
trenować każdy, prowadzimy je dla naj-
młodszych, ale mamy też zajęcia dla osób 
starszych, a  także dla osób z  niepełno-
sprawnościami: w stopniu lekkim i średnim. 
– mówi Adrianna Zielińska z Akademii Judo.

Jednym z  największych zagrożeń dla or-
ganizmu są upadki, dlatego podstawową 
kompetencją, jaką nabywa każdy zawod-
nik judo, to umiejętność prawidłowego 
upadania, która przydaje się na co dzień 

w niebezpiecznych i nieprzewidywalnych 
sytuacjach.

Judo w młodych zawodnikach wykształca 
nie tylko sprawność fizyczną, ale też spo-
strzegawczość, odwagę i  koncentrację. 
– Judo uczy samodzielności, rozwiązy-
wania problemów. Dzieci stają się samo-
dzielne, rozumieją zasady fair play oraz 
poszanowania zawodników, trenerów 
i każdej innej osoby – kontynuuje Adrian-
na Zielińska.

Akademia swoimi treningami zakłada wy-
pracowanie technik walki judo, kształto-
wanie charakteru ze względu na panującą 
w tej dyscyplinie etykietę oraz ćwiczenia 
usprawniające, korekcyjne i  gimnastycz-
ne. – Uprawianie judo poleciłbym każde-
mu, ponieważ jest to ogólnorozwojowy 
sport – dodaje Kacper Kubiak.

 Weronika Zwierzchowska
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.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
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dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
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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 (J
02

5)
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02
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(J
03

5

G
a
z
e
t
a

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

Redakcja: 
ul. Wawrzyniaka 9

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

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

mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/
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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

(J
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9)
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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

P1
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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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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

P1
74
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz 
Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet, 
Weronika Zwierzchowska oraz Willma. 
 
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące 
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przy budynku redakcji.

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

Zeskanuj i napisz

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: Pon-Pt
10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 513 064 503
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych
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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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00
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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

(J
03
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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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512 993 437
509 150 314

P2
27

tel. 608 -146 817  604-806-249    e-mail: biuro@klinkier-mosina.pl

www.klinkier-mosina.pl

Największy w okolicy 
wybór cegieł, bruków 
i płytek klinkierowych.

Posiadamy już swój 
sklep internetowy, do 
którego serdecznie 
zapraszamy.

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

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

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

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

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

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

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

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

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

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

• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług

Pogodnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności 
klientom i kontrahentom

życzy Zarząd �rmy

ZATRUDNIMY

PRACOWNIKÓW 

BLACHARZY, ŚLUSARZY


