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“Po czerni jeżyny, po liściu kaliny - jesień, jesień już; po ciszy na sta-
wie, po krzyku żurawi - jesień, jesień już. Po astrach, po ostach, to 
widać, to proste, że jesień, jesień już! I po tym, że wcześniej noc cią-
gnie ze zmierzchem - jesień, jesień już. Po pustym już polu, po pełnej 
stodole - jesień, jesień już (...) I po tym, że w górze wiatr wróży kałuże, 
tak - jesień, jesień już”. (L. Długosz)

Uwielbiam jesień. Jej początek rozpieszcza jeszcze przyjemnym cie-
płem, a świat stopniowo z zielonego zmienia barwy na niezliczone 
odcienie żółci, brązów i czerwieni. Uwielbiam poranne mgły i coraz 
chłodniejsze wieczory, lubię patrzeć, jak przyroda powoli się wyci-
sza, otula do zimowego snu, zamyka pewien cykl życia, by odpocząć 
przed kolejnym obudzeniem na wiosnę. 

Jesień to piękna pora - czas spotkań, długich wieczorów, lektury 
książki czytanej przy kominku, herbaty z konfiturą lub “nalewki z dzi-
kiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da?”. I na-
wet ten jesienny chłód uwielbiam, bo rześkie powietrze cuci moją 
rozleniwioną wakacjami głowę i budzi do działania. 

Czy w naszej gminie widać już nadchodzącą jesień? Może odkryjecie 
jej oznaki spacerując “śladami naszej historii”, odpoczywając na nowo 
otwartym, pięknie zagospodarowanym “Zielonym Przylądku” czy 
śledząc kolejne akcje charytatywne naszych kajakarzy. Przeczytajcie 
o  międzypokoleniowych inicjatywach, pomyśle kulturalnej prze-
strzeni tworzonej przez pasjonatów z różnych dziedzin czy może… 
problemach na moście w Rogalinku. Posłuchajcie audycji Radia MPL 
(o czym rozmawialiśmy? dowiecie się z artykułu). 

Zróbcie sobie miejsce na ciszę, odpoczynek, spotkanie, na pobycie 
ze sobą. Bądźcie tak “po kieliszku, po troszeczku popijając calutki ten 
dzień”. A wówczas odkryjecie, że “co tam! Przecież taka jesień złota 
nie jest zła! Ale co tam! Przecież taka jesień złota niechaj trwa…”

Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, pięknego początku jesieni i radosne-
go czasu wraz z lekturą najnowszego numeru gazety.

 W imieniu zespołu redakcyjnego 
 Marta Mrowińska

SłoWo oD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

 

- Elegant z Mosiny kojarzy mi się z domem rodzinnym, przede 
wszystkim, bo w nim słyszałem o nim najwięcej razy i oczywiście 
najwcześniej. Tak do mnie mówił dziadek przede wszystkim, babcia 
i rodzice. Musisz wiedzieć, że ja normalnie czekałem aż na mnie tak 
powiedzą, a zwłaszcza dziadek, normalnie wręcz starałem się o to, 
aby wreszcie tak do mnie powiedział i byłem z tego bardzo dumny. 
Najczęściej było tak: pamiętam, niedziela, szykujemy się na sumę do 
kościoła, a mieliśmy sześć kilometrów drogi, konie w sobotę umyte, 
podwózka uszykowana tylko czekała aby zaprząc, w domu krzątani-
na, ja się ubieram, biała koszula a pod brodą zakładałem aksamitkę, 
którą starałem się sam zawiązać jak najlepiej, tak jak dziadek miał za-
wiązaną, aby się zobaczyć w lustrze musiałem się mocno wspinać na 
palce, więc się wspinam, staram się jak mogę najlepiej, bo aksamitka 
była najważniejsza, poprawiam raz i drugi aż do skutku, w końcu sta-
ję gotowy do wyjazdu, a dziadek z niekłamaną radością patrząc na 
swojego pierwszego wnuka, czyli na mnie, wykrzykuje: „No pięknie, 
bardzo ładnie nareszcie wyglądasz jak prawdziwy elegant z Mosiny, 
teraz możemy jechać!”. Ile ja czasem na początku musiałem się na-

męczyć, żeby usłyszeć z ust dziadka taką pochwałę, ile się nakom-
binowałem przy tej aksamitce, mówię ci, ile się napodskakiwałem 
aby się zobaczyć w tym lustrze. Ale warto było dla tego cudownie 
sympatycznego spojrzenia dziadka, którego duma rozpierała, że ma 
takiego wnuka i usłyszeć z ust jego tę najwyższą pochwałę, że je-
stem prawdziwym elegantem z Mosiny, kapujesz, prawdziwym ele-
gantem!  To był taki nasz rodzinny rytuał niedzielny, a po powrocie 
z kościoła babcia na obiad podawała rosół z kury albo z koguta. Oj, 
czasy te minęły bezpowrotnie, bo dzisiaj chyba nie używa się tego 
określenia tak często. Z resztą, kiedy do babusi przychodziły sąsiadki 
na darcie pierza albo sztrykowanie na igliczkach, wtedy one wszyst-
kie cały czas sobie albo opowiadały, albo śpiewały różne pieśni, ni-
gdy nie siedziały za długo cicho, a ja w kącie lubiłem sobie przycup-
nąć i słuchałem. Na pewno kilka razy mówiły o elegancie, ale nic z 
tego nie zapamiętałem. Natomiast mężczyźni w tym czasie siedzieli 
na werandzie i sobie popijali. I widzisz, kiedy miałem 11 lat, wtedy 
przeprowadziliśmy się z rodzicami do Śremu na Jeziorany i tam też 
często o tym elegancie słyszałem, ale same dobrze rzeczy. Tam też 
tak mówili wszyscy, czyli że było to bardzo popularne powiedzenie 
– jak ktoś się odświętnie ubrał, tak lepiej wystroił, wcale nie prze-
sadnie, tak na niedzielę, rozumiesz mnie, marynarka, koszula świeża, 
pryma zadbany i dotyczyło to zawsze tylko ubioru. Wówczas mogłeś 
prawie zawsze usłyszeć radosny okrzyk powitania kogoś z napotka-
nych znajomych: „o, aleś się wystroił jak elegant z Mosiny!”. Tak się po 
prostu mówiło bez dodatkowych komentarzy, radośnie, wesoło, to 
był taki nasz lokalny żargon, taka śremska gwara.

 Roman Czeski

14.11.2012 – Piotr w Szymanowie:

Kącik eleganta z Mosiny, część 105
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Jan Gurgun prezesem mosińskiego ZUK 
i PUK został w październiku. Niecały rok od 
objęcia funkcji, z  mosińskiej „komunalki” 
odchodzą kolejni pracownicy, w tym człon-
kowie kadry kierowniczej. Jak mówią nam 
jeszcze pracujący w ZUK, przez fatalną at-
mosferę, jaką ich zdaniem ma wprowadzać 
prezes Gurgun.

– Odeszło przynajmniej siedem osób, 
z tego co wiem, kolejne mają taki zamiar – 
mówi nam jeden z pracowników ZUK, któ-
ry prosi o anonimowość. – Pracy nie zmie-
nili ze względów finansowych, tylko przez 
atmosferę, jaka panuje w zakładzie. Z nikim 
się nie rozmawia, prezes wciąż popada 
w  konflikty z  pracownikami. Nie widzimy 
innego rozwiązania niż odwołanie tego 
pana. Jeśli do tego nie dojdzie, to staniemy, 
będzie strajk – zapowiada pracownik.

Jak mówi nam inny członek załogi, konflik-
towych sytuacji ma być więcej. Prezes Gur-
gun miał ograniczyć pracownikom dostęp 
do środków czystości, po czym miał być 
niezadowolony z  porządku w  gminnych 
pojazdach. – Atmosfera jest fatalna, zupeł-
nie nie możemy się dogadać – mówi inny 
pracownik.  

Prezes ZUK mówi, że o  ewentualnym 
strajku mu nic nie wiadomo, a  atmosfera 
w  zakładzie poprawia się. – Rotacje pra-
cowników, w  zależności od sytuacji na 
rynku pracy i osobistych potrzeb, w natu-
ralny sposób towarzyszą każdej działalno-
ści gospodarczej. W  spółce prowadzony 
jest proces restrukturyzacji, optymalizacji 
kosztów, praca nad budową fundamen-
talnych wartości. Jest to poprawa wielo-
letnich zaniechań. Jest to również zmiana, 
która w  naturalny sposób zawsze budzi 
obawy – uważa prezes ZUK. – Jest grupa 

pracowników, dla której przestrzeganie 
kodeksowych zasad organizacji pracy jest 
nieuzasadnioną trudnością i  z  tego po-
wodu okazuje swoje niezadowolenie, nie 
definiując nawet problemu. Większa część 
załogi postrzega to inaczej, uważa że sytu-
acja w spółce poprawia się, że w końcu są 
realizowane zmiany oczekiwane od lat: po-
lepsza się także kondycja finansowa spółki 
umożliwiająca rozwój i pozwalająca na za-
kup długo oczekiwanych śmieciarek i auto-
busów. W czerwcu tego roku, pierwszy raz 
od trzech lat, pracownicy dostali podwyżki 
– dodaje prezes Jan Gurgun. 

Wśród głównych zarzutów do prezesa ZUK 
pojawia się kwestia nadgodzin, jakie do tej 
pory wypracowywali członkowie załogi. 
Zdaniem pracowników, Jan Gurgun miał 
zabronić wypracowywania ich. – Pojawiły 
się zarzuty, że nadgodziny są okradaniem 
zakładu i  nie możemy ich brać – twier-
dzi pracownik ZUK i  przywołuje sytuację, 
w której w PSZOK zebrało się za dużo od-
padów, których wywóz zlecono firmie ze-
wnętrznej zamiast pracownikom ZUK – Po 
co płacić zewnętrznej firmie skoro załoga 
mogła to zrobić? – pyta pracownik.

– Nie ma i  nie może być zakazu pracy 
w nadgodzinach. W ubiegłym roku w ZUK 
wypracowano ich 12 tysięcy. Próbuje-
my zadbać o  to, aby były one rozliczone 
zgodnie z kodeksem pracy, który reguluje 
sposób ich wypłacania – za wypracowane 
nadgodziny należy się dzień wolny, a  jeśli 
nie jest to możliwe, to wynagrodzenie – tak 
powinno to wyglądać. Zanim objąłem sta-
nowisko, 100% nadgodzin była wypłacana 
w  formie wynagrodzenia. Teraz staramy 
się, by chociaż niewielka ich część rozli-
czona została, zgodnie z Kodeksem Pracy, 

poprzez uzupełnienie nominalnego czasu 
pracy lub w formie dnia wolnego. W prak-
tyce, przykładowo w  maju, w  ten sposób 
rozliczono ok 8 nadgodzin z  wypracowa-
nych w jednym z działów 350 nadgodzin – 
argumentuje Jan Gurgun, który mówi nam, 
że wynajęcie firmy zewnętrznej do upo-
rządkowania PSZOK wynikało z braku chęt-
nych do tego zadania wśród załogi ZUK.

W środę 25 sierpnia w Mosińskim Ośrodku 
Kultury odbyło się spotkanie części pra-
cowników z  ZUK z  burmistrzem Mosiny 
Przemysławem Mielochem oraz radą nad-
zorczą spółki. Rozmowy zorganizował rad-
ny Arkadiusz Cebulski. Spotkanie odbyło 
się bez prezesa Jana Gurguna. – Nie ukry-
wam, że jest to dla mnie mało komfortowa 
sytuacja – mówi prezes ZUK. – Jeśli pojawia 
się jakikolwiek problem, to w pierwszej ko-
lejności omawia się go z  prezesem spółki 
–  dodaje Jan Gurgun.

Jak mówi nam jednak radny Arkadiusz 
Cebulski, były już próby rozmów z kierow-
nictwem spółki, jednak nieskuteczne. – Już 
w kwietniu na jednej z komisji, razem z rad-
ną Agnieszką Gorzyńską przekazywaliśmy 
uwagi pracowników prezesowi. Przez ten 
czas był spokój, ale zdaniem załogi sytuacja 
nie poprawiła się i poproszono mnie o zor-
ganizowanie takiego spotkania – tłumaczy 
radny Arkadiusz Cebulski. – Morale w ZUK 
jest bardzo niskie, kolejne osoby składają 
wypowiedzenia. Zarzuty się powtarzają: 
chodzi o  nieodpowiednie podejście do 
pracowników czy obcinanie nadgodzin. 
Nie są to pojedyncze niezadowolone oso-
by, bo na spotkaniu było ponad 50 osób. 
Do 15 września burmistrz wraz z radą nad-
zorczą mają podjąć decyzję, co dalej z pre-
zesem – mówi radny.

Na rozmowy pracowników z burmistrzem 
i  radą nadzorczą przedstawiciela redakcji 
zaprosili nasi rozmówcy z  ZUK, ale w  śro-
dę wyproszono mnie ze spotkania. – Pra-
cownicy nie życzyli sobie obecności prasy 
– mówi radny Cebulski. (WP)

ZUK grozi strajkiem. 
W tle fatalna atmosfera i kolejne wypowiedzenia

Pracownicy grożą strajkiem, bo jak mówią, obecny prezes ZUK wprowadził fatalną atmosferę, przez 
co odchodzą kolejni członkowie załogi.

Siedziba ZUK w Mosinie
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To efekt kontroli gminnej Komisji Rewizyjnej. Wyniki postępowa-
nia przedstawił Andrzej Raźny, przewodniczący komisji. – Sprawa 
pokazała słabość burmistrza, urzędu w Mosinie, ale także radnych 
– stwierdził Andrzej Raźny.

Zawiadomienia będą dotyczyć radnego Waldemara Wiązka oraz 
byłego burmistrza Mosiny Jerzego Rysia i obecnie zasiadającego 
w urzędzie Przemysława Mielocha. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, 
w trakcie procedowania inwestycji, polegającej na budowie wo-
dociągu w lesie w Pecnej i planowania budowy kanalizacji, doszło 
do naruszenia zasad gospodarności i  celowości wydatkowania 
środków publicznych oraz rzetelności.

– Budowa wodociągu i planowanie budowy kanalizacji nie po-
winny być realizowane a procedowanie tych inwestycji nastąpiło 
z naruszeniem prawa – mówił radny Andrzej Raźny. – Dążąc do 
budowy wodociągu [w  Pecnej – red.] burmistrz Jerzy Ryś oraz 
Przemysław Mieloch narazili spółkę Aquanet na wydatek kwoty 
241 818 zł – dodał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwracając 
uwagę, że wodociąg może nigdy nie być użyty i w tym momencie 
wydatek, jaki poniósł Aquanet, dla spółki może oznaczać stratę.

Ponadto, w  przypadku skanalizowania leśnych działek rodziny 
Waldemara Wiązka, budowę sieci w portfelach odczuliby miesz-
kańcy Mosiny – stawka za ścieki wzrosłaby o 0,15 zł/m3.

Komisja Rewizyjna zwróciła także uwagę na możliwe poświad-
czenie nieprawdy przez Przemysława Mielocha w czasie składa-
nia wniosków o realizację inwestycji oraz złamanie zapisów Usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. 
Waldemar Wiązek miał złamać natomiast art. 25a Ustawy o  sa-
morządzie gminnym, który mówi o zakazie brania udziału przez 
radnego w głosowaniach, które dotyczą jego interesu prawnego. 
Są to przepisy o charakterze antykorupcyjnym, które mają prze-
ciwdziałać wykorzystywaniu mandatu do prywatnych celów.

– Podsumowania komisji nie wynikają z faktu sprzyjania bądź nie-
sprzyjania obecnej władzy – mówił Andrzej Raźny. – Łączy nas, by 
standardy procedowania inwestycji były transparentne. Decyzja 
nie jest łatwa, ale ubiegaliśmy się o mandat, by służyć rozwojo-
wi Mosiny. Przez zawodzący mechanizm kontrolny, zaufanie do 
nas uległo nadszarpnięciu. Burmistrz nie może być samodziel-
nym władcą, a  urzędnicy muszą mieć prawo do artykułowania 
własnych opinii. Nie jest usprawiedliwieniem to, że procedowa-
nie inwestycji zaczęło się w poprzedniej kadencji. Były dwa lata 
na wstrzymanie inwestycji i  w  tym czasie takiej woli ze strony 
burmistrza Mielocha nie było. Na tym kończy się nasza rola, jako 
radnych, dalej powinny tą sprawą zająć się odpowiednie organy. 
Jesteśmy to winni mieszkańcom – podsumował Andrzej Raźny.

– To jest nasze wspólne dziecko: burmistrz wnioskuje, rada 
uchwala – stwierdził burmistrz Przemysław Mieloch, mówiąc 
o budowie wodociągu w lesie. – Mapki, które pokazywały prze-
bieg inwestycji to nie był tylko rok 2020, ale także rok 2019. Przed-
stawiłem bogaty materiał komisji rewizyjnej, ustosunkowałem się 
do protokołu. To jest wszystko, co mam do powiedzenia – stwier-
dził burmistrz Przemysław Mieloch.

Nikt więcej nie zabrał głosu w dyskusji.

Za podjęciem uchwał o skierowaniu zawiadomienia o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa przez byłego oraz obecnego bur-

mistrza Mosiny do prokuratury głosowały radne i radni: Arkadiusz 
Cebulski, Zbigniew Grygier, Elżbieta Jarecka, Małgorzata Kaptur, 
Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, Marcin 
Ługawiak, Wiesława Mania, Jan Marciniak, Dominik Michalak, 
Maciej Patela, Andrzej Raźny, Jolanta Szymczak, Czesław Tomczak 
i Waldemar Waligórski. Od głosu wstrzymał się radny Ryszard Ry-
bicki, nie głosował radny Waldemar Wiązek, nikt nie był przeciw.

W  sprawie złożenia zawiadomienia o  możliwości popełnienia 
przestępstwa przez radnego Wiązka, rada jednogłośnie podjęła 
uchwałę o skierowaniu sprawy do prokuratury.

Aquanet, którego Mosina jest udziałowcem, na podłączenie do 
wodociągu, leżących w lesie działek żony radnego Wiązka, wydał 
blisko ćwierć miliona złotych. Gdyby doszło również do budowy 
kanalizacji, sieć kosztowałaby około 2 milionów złotych. Od ujaw-
nienia przez nas sprawy, zarówno burmistrz Mieloch jak i radny 
Wiązek, nie mają sobie nic do zarzucenia.

Dzień po sesji rady miejskiej, w  mediach społecznościowych 
pojawił się filmik, na którym burmistrz odniósł się do głosowań 
z poprzedniego dnia. – Cała rzecz zaczęła się w roku 2016. Była 
procedowana przez cztery lata, przez uchwały w budżecie gminy, 
który jest kilka razy w roku zmieniany – nieustannie ten temat był 
w obrocie – przekonuje na nagraniu Przemysław Mieloch. – Radni 
również uchwalają wieloletni plan inwestycyjny [Wieloletni Plan 
Rozwoju i  Modernizacji urządzeń Aquanet – red.]. Radni mieli 
świadomość inwestycji – podejmowali uchwały, mieli dołączane 
mapki z lokalizacją inwestycji, radni mieli pełną świadomość.

– Teraz radni, zwłaszcza z klubu OdNowa, chcą zrzucić odpowie-
dzialność za decyzję tylko na burmistrza – ocenił Przemysław 
Mieloch, który stwierdził, że to dobrze, że sprawa trafi do pro-
kuratury, bo zdaniem burmistrza, zostanie on oczyszczony z za-
rzutów. – W końcu zostanie ucięty ten zmasowany atak na moją 
osobę – mówi na nagraniu burmistrz.

Przemysław Mieloch zapowiedział także, że wobec kilku osób 
podejmie kroki prawne w związku z rzekomym naruszeniem do-
brego imienia. Nie wiadomo, o kogo chodzi. – Szkoda mi tylko, że 
medialnie ta sprawa jest od kilku miesięcy rozwijana – ubolewa 
burmistrz Mosiny. – Cieniem się kładzie na samorządzie gminy 
Mosina. Niestety, tak mamy w tym momencie w naszej gminie – 
zakończył Przemysław Mieloch. (red) 

Prokuratura zajmie się aferą wodociągową
Radni przyjęli uchwały o skierowaniu do prokuratury sprawy sieci wodociągowej, która powstała 
w lesie w Pecnej.

Inwestycja wodociągowa w lesie w Pecnej
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Władze gminy i  powiatu do dzisiaj nie uregulowały kwestii 
przejścia podziemnego. Jak informowała w  2017 roku prze-
wodnicząca RM w Mosinie, Małgorzata Kaptur, w urzędzie bra-
kuje jakiejkolwiek dokumentacji na ten temat. Do tunelu nie 
przyznawał się również Powiat Poznański (Sowiniecka to droga 
powiatowa). W lipcu 2016 r. Gmina Mosina podjęła czynności 
celem ustalenia właściciela lub zarządcy tego obiektu budow-
lanego. Jak informował nas w 2020 roku magistrat, “przywróce-
nie przejścia dla ruchu pieszych uzależnione jest od uregulo-
wania będących w toku wszelkich komplikacji prawnych”. Jak 
się okazuje, komplikacje te przerosły samorząd, gdyż z  przej-
ścia do dzisiaj korzystać nie można.

2 sierpnia odbyło się spotkanie w  sprawie aktualnej sytuacji 
prawno-organizacyjnej. Organizatorami spotkania byli Jolanta 
Szymczak oraz Dominik Michalak. W spotkaniu udział wzięli radni 
Powiatu Poznańskiego – Marzena Fiedler, Jacek Szeszuła, Sewe-
ryn Waligóra oraz Andrzej Strażynski,  zastępca burmistrza Gmi-
ny Mosina Adam Ejchorst oraz radni Rady Miejskiej: Małgorzata 
Kaptur, Arkadiusz Cebulski, Andrzej Raźny. – W trakcie spotkania 
zapoznaliśmy się z decyzjami oraz wyrokami wydanymi w postę-
powaniu dotyczącym wskazania podmiotu, który jest odpowie-
dzialny za utrzymanie przejścia, przeprowadziliśmy w tej sprawie 
długą i merytoryczną dyskusję. Niestety trwa w tej sprawie ping-
-pong decyzyjny. Organ nadzoru budowlanego wskazywał gmi-
nę jako podmiot zarządzający a po odwołaniu się od tej decyzji 
przez Gminę – Wojewódzki Inspektorat Budowlany oraz Główny 
Inspektorat Budowlany wskazywał na Zarząd Dróg Powiatowych. 
Zarząd Dróg Powiatowych nie poczuwał się do bycia odpowie-
dzialnym za przejście, dlatego się odwołał od tej decyzji i wygrał 
w tej sprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz Na-
czelnym Sądzie Administracyjnym. Obecnie ostatni wyrok w tej 
sprawie Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazuje ponow-

ne rozpoznanie sprawy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego. Ten organ w ciągu najbliższych dni ma przekazać 
decyzję w tej kwestii – mówi Dominik Michalak, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Mosinie.

Czy idzie przerwać ten pat decyzyjny? Jak twierdzi Dominik Mi-
chalak, wystarczy dobra wola ze strony Burmistrza i Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego. – Czy to się uda? Tak, jeśli Burmistrz oraz 
Starosta będą prowadzić dialog a nie monolog sądowo-admini-
stracyjny – tłumaczy Dominik Michalak. – W całej tej sprawie cho-
dzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Liczę, że przedstawienie tej 
sprawy i jej omówienie da cień nadziei na rozwiązanie problemu. 
Czekamy na decyzję WINB i dalsze działania. Wszyscy obecni rad-
ni – gminni oraz powiatowi zadeklarowali chęć wsparcia i rozwią-
zania problemu w trybie ekspresowym – kończy radny. (red)

W 2019 roku Mosina uplasowała się na drugim miejscu w rankin-
gu najbardziej zanieczyszczonych miast w aglomeracji poznań-
skiej pod względem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi. Z fa-
talną jakością powietrza mieszkańcy Mosiny mierzą się od lat.

W  walce ze smogiem istotna jest wymiana starych pieców na 
inne źródła ciepła. W tym celu już od kilku lat działa rządowy pro-
gram “Czyste Powietrze”. Zdarza się jednak, że mieszkańcy skarżą 
się na skomplikowaną procedurę związaną z  uzyskaniem dofi-
nansowania na wymianę źródła ciepła i przez to dalej korzystają 
z tzw. “kopciuchów”.

Teraz w Urzędzie Miejskim w Mosinie będzie można uzyskać bez-
płatną pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie zmiany źró-
dła ciepła w domu jednorodzinnym i jego termomodernizację.

Program “Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli i współ-
właścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i  termomodernizację domu 
wynoszą odpowiednio do 30 tysięcy złotych w  podstawowym 
poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu “Czyste 
Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Mosinie działa od 3 sierpnia. 
Punkt jest otwarty od wtorku do piątku w  godzinach 16:00 – 
19:00 oraz w soboty od 10:00 do 13:00. Można skorzystać także 
z infolinii pod numerem 570 322 250. (red)

“Decyzyjny ping-pong”. 
Czy doczekamy się remontu przejścia podziemnego?

Ma być łatwiej wymienić piec

Trwa decyzyjna przepychanka w sprawie zamkniętego przejścia podziemnego pod torami na uli-
cy Sowinieckiej w Mosinie. W wyniku biurokratycznych zawirowań w sprawie ustalenia zarządcy 
obiektu, mieszkańcy od czterech lat nie mogą korzystać z tunelu. Na początku sierpnia odbyło się 
spotkanie, z udziałem radnych Powiatu Poznańskiego, w sprawie aktualnej sytuacji prawno-orga-
nizacyjnej przejścia.

W mosińskim urzędzie rusza specjalny punkt. Urzędnicy bezpłatnie udzielą pomocy w przygoto-
waniu wniosku do programu “Czyste Powietrze”.

Nieczynne przejście podziemne przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie
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W  ramach inwestycji w  Parku Strzelnica 
wykonano ścieżkę rowerową oraz chodnik 
łączący ulicę Strzelecką z Leszczyńską, wraz 
z oświetleniem. Dodatkowo ustawiono m.in. 
ławki, kosze na odpady i odchody psów. Na 
wszystko zrobiły miejsce drzewa, których 
wycięto przed inwestycją około setki.

Zdaniem Adama Moskala z  Mosińskiego 
Alarmu Smogowego, byłego pracowni-
ka Lasów Państwowych, pozostawione, 
uschnięte drzewa stwarzają zagrożenie dla 
korzystających parku. Jak wskazuje Adam 
Moskal, ścieżki powinny być zamknięte do 
czasu usunięcia groźnych gałęzi.

– W Lasach Państwowych według przyka-
zu wszystkie niebezpieczne drzewa, czyli 
złamane, nadłamane i  suche do dwóch 
wysokości drzew rosnących w  okolicach 
ścieżek należy wyciąć i  posprzątać. Prę-
dzej, czy później przyjdzie jakaś wichura, 
ktoś będzie chciał schronić się przed bu-
rzą, uciekać przed deszczem tamtędy – 

tłumaczy przyrodnik. – Dlaczego mamy to 
zaniedbywać, i to w zasadzie bardzo pro-
stą rzecz, bo wystarczy się przejść i przej-
rzeć suche gałęzie i drzewa. To nie jest też 
żadna strata dla drzew, bo usunięte będą 
tylko te suche, więc nic tam nie ucierpi 
przyrodniczo na tym fragmencie – dodaje.

Atutem parku, który podkreśla Moskal, 
jest rozwijający się samosiew, który kilka 
lat temu został całkowicie wycięty. Poja-
wiają się obecnie takie gatunki jak brzozy, 
ale też te bardziej szlachetne. 

– Nie ma lepszego drzewa niż takie, które 
się samo zasiało, bo ono ma dobry system 
korzeniowy, nie będzie usychać, nie trzeba 
będzie tego podlewać i przede wszystkim 
jest za darmo – zaznacza Adam Moskal.

Pod zamieszczonym przez przyrodni-
ka filmem na Facebooku,  mieszkańcy 
w  komentarzach wyrazili zaniepokojenie 
suchym drzewostanem, który zauważyli 
podczas spacerów.

Zapytaliśmy urząd gminy, czy w  najbliż-
szym czasie planowane jest usunięcie su-
chych drzew w Parku Strzelnica. Czekamy 
na odpowiedź.

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infra-
strukturą w Parku Strzelnica kosztowała 1 
004 971,50 złotych. Projekt otrzymał dofi-
nansowanie z  funduszu Unii Europejskiej 
w wysokości 80%. (red)

Najpierw jednak uchwałę o  referendum muszą podjąć radni. 
Ustawa o  samorządzie gminnym precyzuje, że jej podjęcie nie 
może mieć miejsca wcześniej niż 14 dni od podjęcia uchwały 
o nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi.

Pod koniec sierpnia minie już drugi miesiąc odkąd radni pokaza-
li Przemysławowi Mielochowi drugą żółtą kartkę w tej kadencji. 
12 sierpnia odbyła się druga sesja rady miejskiej od tego czasu. 
W porządku obrad nie znalazła się jednak uchwała o rozpisaniu 
w Mosinie referendum.

– Nie chcieliśmy rozpatrywać sprawy referendum na tej sesji, 
ponieważ czeka nas debata na temat protokołu pokontrolnego 
komisji rewizyjnej w sprawie wodociągu w Pecnej oraz podjęcie 
uchwał o  skierowaniu zawiadomień o  możliwości popełnienia 
przestępstwa przez byłego i  obecnego burmistrza [więcej na 
str. 5 - red.] Są to poważne sprawy, które zajmą dużo czasu, tak 
samo jak kwestia referendum – tłumaczy Roman Kolankiewicz, 
przewodniczący klubu OdNowa. – Chciałbym, aby w sprawie re-
ferendum została zwołana sesja nadzwyczajna, na której podej-
miemy stosowną uchwałę. Zależy nam, żeby wszyscy radni mogli 
uczestniczyć w tej sesji, więc prawdopodobnie odbędzie się ona 
na początku września, nie chcemy za długo zwlekać – dodaje rad-
ny Kolankiewicz.

Radni nie zdecydowali jeszcze, kto miałby być ewentualnym kan-
dydatem opozycji na burmistrza. – Na razie takie rozmowy się nie 

toczą. Nie chcemy, by sprawa referendum została upolityczniona 
– tu nie chodzi jeszcze o wybór nowego burmistrza, a odwołanie 
obecnego, wobec którego mamy bardzo poważne zarzuty – za-
znacza Roman Kolankiewicz.

Jak mówią nam radni, uchwała o rozpisaniu referendum w spra-
wie odwołania ze stanowiska burmistrza Przemysława Mielocha 
jest już sformułowana i zaopiniowana przez mecenasa.(WP)

Park Strzelnica kosztował ponad milion złotych 
– czy jest w nim bezpiecznie?

Co dalej z referendum w Mosinie?
28 czerwca Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwały o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi 
drugi rok z rzędu. Ustawa w takim wypadku przewiduje referendum w sprawie odwołania włodarza.

Jeden z mieszkańców Mosiny opublikował krótki film dotyczący zaniedbania drzewostanu w parku. 
Jak wskazuje, suche drzewa mogą zagrażać bezpieczeństwu spacerowiczów.

Park Strzelnica w Mosinie

Sesja absolutoryjna w Mosinie (archiwum)
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Mieszkańcy przyszli zaprotestować przeciwko ‘”lex TVN” - propo-
nowanym zapisom, które mają uniemożliwić przejęcie mediów 
w Polsce przez “dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym 
podmioty z  państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa państwa”. Wnioskodawcą ustawy jest poseł PiS Marek 
Suski. Propozycja zbiegła się w czasie z wnioskiem TVN 24 o odno-
wienie koncesji na nadawanie. Stacja należy do amerykańskiego 
koncernu Discovery.

O godzinie 18:00 na puszczykowskim rynku zebrało się około 200 
osób. – Przyszłam, bo chcę mieć mieć wybór, jaką telewizję oglą-
dać – mówi Ewa, jedna z protestujących. – Ostatnia propozycja PiS 
może odebrać ten wybór mi i moim dzieciom – jestem tu także dla 
nich. Jeśli zlikwidowany będzie TVN, to będzie można zlikwidować 
każdą inną telewizję i zostanie tylko TVP – obawia się Ewa.

Głos na demonstracji zabierają kolejni mieszkańcy, w międzyczasie 
z głośników puszczane są utwory Kultu czy Chłopców z Placu Broni. 
W międzyczasie rozlegają się okrzyki: “j***ć PiS”, “wolne media”.

– My chcemy żyć w wolnym kraju, nasza obecność tutaj jest dzisiaj 
konieczna – mówi Maria. – Jest gorzej niż jak za PRL, kiedy włączy 
się Telewizję Polską – ocenia Andrzej, który nie ufa, że inne stacje 
mogą skutecznie kontrolować władzę.

– Dla mnie – młodej osoby – dostęp do rzetelnej informacji jest bar-
dzo ważny – mówi 20-letnia Tosia. – Chciałabym, żeby Polska kiero-
wała się w stronę “zachodu” a nie “wschodu”, dlatego trzeba poka-
zać, że się nie damy i chcemy żyć w wolnym kraju. Władza dąży do 
tego, abyśmy widzieli to, co ona chce. Przez to ukrywane mogą być 
informacje, które rządzącym nie odpowiadają. A  my powinniśmy 
wiedzieć, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami – dodaje.

Wśród około 200 osób, które zebrały się na puszczykowskim rynku 
trudno jednak znaleźć protestujących studentów czy uczniów. – 
Gdzie są młodzi ludzie? – pyta Anna. – Jesteśmy tym bardzo zawie-
dzeni i zaskoczeni. Kto będzie walczył o wolność w tym kraju? My, 
za kilka lat, o kulach i laskach? – dopytuje Michał.

– Jak młodzi ludzie się nie ruszą, to nic się nie zmieni – ocenia Mi-
chał. – Mam nadzieję, że to wynika z wakacji, małej ilości informacji 
o proteście w  internecie. Może część pojechała na protest do Po-
znania – zastanawia się Anna.

Protest na puszczykowskim rynku trwał około godziny. Demon-
strującym towarzyszył policyjny radiowóz, pikieta przebiegła 
spokojnie. (red)

– Uważam, że Rada Miejska w Mosinie po raz pierwszy w swojej hi-
storii powinna wyrazić opinię na temat polityki centralnej, ponieważ 
nie ma już wątpliwości, że obecna partia rządząca chce największe 
media w Polsce podporządkować sobie, a  inne zlikwidować – mówi 
radny i dodaje: – To według mnie jeden z najpoważniejszych ataków 
na demokrację w naszym kraju. W oświadczeniu pojawia się uzasad-
nienie, że różnorodność mediów leży w interesie każdej społeczności 
lokalnej, ponieważ także władza lokalna podlega krytyce mediów – 
uzasadnia radny Ługawiak.

Rada przegłosowała podjęcie uchwały, pomimo sprzeciwu części rad-
nych, którzy tłumaczyli swoje wątpliwości m.in. nieznajomością zapi-
sów tzw. “lex TVN” czy niechęcią do kolegialnego przyjmowania stano-
wiska w sprawie, zdaniem części, politycznej i niedotyczącej Mosiny. 

Za podjęciem apelu do władz RP byli: Arkadiusz Cebulski, Zbigniew 
Grygier, Michał Kleiber, Marcin Ługawiak, Wiesława Mania, Maciej Pa-
tela, Waldemar Waligórski i  Waldemar Wiązek. Przeciwko głosowali: 
Elżbieta Jarecka, Roman Kolankiewicz, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki 
i Czesław Tomczak. Od głosu wstrzymali się: Małgorzata Kaptur, Łukasz 
Kasprowicz, Dominik Michalak i  Jolanta Szymczak. Jan Marciniak nie 
wziął udziału w głosowaniu. 

Poniżej treść apelu, podjętego przez radnych: 

Oświadczenie Rady Miejskiej w Mosinie wyrażające sprzeciw wobec likwi-
dowania niezależnych mediów w Polsce

Na podstawie §21 ust. 3 pkt 3) Statutu Gminy Mosina z dnia 27 września 2018 r.

Rada Miejska w Mosinie wyraża sprzeciw wobec działań Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Rady Ministrów zmierzających do likwidacji niezależ-
nych mediów. Działalność samorządu lokalnego również jest oceniana 
przez media i w interesie społeczności lokalnej jest zachowanie pluralizmu 
w  mediach rozumianego jako funkcjonowanie niezależnych od władzy 
mediów prezentujących różny punkt widzenia. Tymczasem obserwujemy, 
że główne media publiczne prezentują punkt widzenia partii rządzących, 
media prywatne, w tym regionalne, zostały przejęte przez spółkę skarbu 
państwa, a podczas 36. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prze-
głosowana została ustawa ograniczająca działalność dużego koncernu 
medialnego, w którego serwisach informacyjnych niejednokrotnie wyra-
żane są krytyczne opinie wobec władzy centralnej, ale także wobec samo-
rządów lokalnych związanych z opcją polityczną bliską partii rządzącej.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w wielu gminach dysponują zależ-
nymi od siebie organami prasowymi. Dla równowagi i zachowania plura-
lizmu w środkach masowego przekazu należy zadbać o to, aby w naszym 
kraju funkcjonowało jak najwięcej mediów, które zaprezentują inny punkt 
widzenia. Tylko taki stan rzeczy gwarantuje wzmocnienie demokracji 
i praworządności w kraju i jednostkach samorządu terytorialnego.

Rada Miejska w Mosinie upoważnia Przewodniczącą Rady do przekazania 
niniejszego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu RP.

(red)

W Puszczykowie zaprotestowali przeciwko "lex TVN"

Mosińscy radni przeciwko "lex TVN"

11 sierpnia w Puszczykowie odbyła się demonstracja przeciwko planom wprowadzenia ustawy, która 
zdaniem protestujących pogrzebie niezależne media w Polsce.

Na sesji rady miejskiej 12 sierpnia, radny Marcin ługawiak wystosował propozycję wyrażenia sprzeciwu 
przeciwko planom PiS dotyczących mediów.

Protest przeciwko "lex TVN" w Puszczykowie
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WSA w Poznaniu fot. wikipedia.org

Sołtys Czapur – Waldemar Waligórski oraz Waldemar Wiązek mogą 
wkrótce stracić mandaty w wyniku prowadzenia działalności gospo-
darczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

– Rada Miejska w Mosinie 25 lutego 2021 r. podjęła uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Wiązka i radnego Walde-
mara Waligórskiego z powodu naruszenia przez nich zakazu łączenia 
mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wy-
korzystaniem mienia komunalnego Gminy Mosina. Ww. radni wnieśli 
skargi na podjęte przez Radę uchwały do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. 15 lipca 2021 r. WSA wydał wyrok w sprawie Waldemara 
Waligórskiego, a 22 lipca 2021 r. w sprawie Waldemara Wiązka. Skargi 
obydwóch radnych zostały przez Sąd oddalone w całości. Wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny. Radnym 
przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Tam zapadnie ostateczna decyzja – poinformowa-
ła w komunikacie, opublikowanym na stronie magistratu, Małgorzata 
Kaptur, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie.

Jest to pokłosie ustaleń gminnej komisji rewizyjnej. Członkowie ko-
misji ustalili, że sołtys Czapur, wystawił w 2019 roku na rzecz ZUK trzy 
faktury o łącznej wartości 930,91 zł brutto. Głosowanie nad wygasze-
niem mandatu Waldemara Waligórskiego nie wzbudziło większych 
kontrowersji. Opinia prawna wystawiona przez mecenasa obsługują-
cego jest dla części radnych jednoznaczna – sołtys Czapur naruszył 
artykuł 24 f. ustawy o samorządzie gminnym.

Niejasności wzbudziły natomiast wyniki kontroli w sprawie radnego 
Wiązka. 4 stycznia ZUK poinformował komisję rewizyjną, że Walde-
mar Wiązek, działał jako pełnomocnik firmy „Żwirex”, które to przed-
siębiorstwo od 2018 roku wystawiło na rzecz spółki komunalnej 
osiem faktur. Okazało się jednak, że ZUK podał informację o pełno-
mocnictwie omyłkowo. – W odpowiedzi, na zapytanie komisji rewi-
zyjnej błędnie podano, że radny Wiązek jest pełnomocnikiem firmy 
„Żwirex”. Pracownik spółki, który merytorycznie weryfikował dane 
zasugerował się użytymi sformułowaniami w skierowanym do spółki 
zapytaniu, między innymi o pełnomocnictwa – mówił nam Jan Gur-
gun, prezes ZUK. – Spółka dysponuje fakturami, wystawionymi przez 
przedsiębiorstwo „Żwirex”, ale nie są one podpisane przez radnego 
Waldemara Wiązka. Niezwłocznie wyjaśniliśmy tę sprawę z pracow-
nikiem i ustalenia przekazaliśmy komisji rewizyjnej. Przepraszamy  
wszystkich za to nieporozumienie – dodaje prezes Jan Gurgun.

To jednak nie przekonało radnych klubu „Odnowa”. – Numer telefonu, 
który Waldemar Wiązek wskazał do siebie jako radnego (…) widnie-
je także na fakturach wystawionych na Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie. Ponadto na fakturach wstawionych na ZUK w Mosinie, 
bezpośrednio pod nazwą i danymi adresowymi oraz numerem iden-
tyfikacji podatkowej, widnieje adres e-mail, który radny Waldemar 
Wiązek używa do kontaktów jako radny Rady Miejskiej w Mosinie – 
tłumaczyli radni klubu w swoim oświadczeniu. – Radny reprezentuje 
interesy firmy Żwirex Beata Wiązek w postępowaniach, których stroną 
jest m.in. gmina Mosina – informował klub „Odnowa”.

Jak ustaliła komisja rewizyjna, małżonka Waldemara Wiązka udzieliła 
radnemu pełnomocnictwa do działania w Urzędzie Miejskim. Przed-
siębiorstwo żony radnego – „Żwirex”, było reprezentowane przez 
Waldemara Wiązka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla dalszej odkrywkowej eksploatacji 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 internetowej przedsiębiorstwa 
„Żwirex” widnieje numer telefonu, który jest także podany jako kon-
takt 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 
świadomość, że zakres czynności, jakie podejmuje radny w związku z 
prowadzoną działalnością pod nazwą „Żwirex”, jest dużo większy niż 
tylko reprezentowanie w załatwianiu spraw urzędowych – tłumaczą 
radni „Odnowy”.

Mecenas obsługujący radę miejską nie stwierdził jednak w przypad-
ku radnego 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 „Żwirex” 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 formu-
łowana na podstawie szczątkowych danych, niespójnych oświadczeń 
ZUK, stąd nasze wątpliwości. Radny Wiązek natomiast wielokrotnie 
nazywał siebie przedsiębiorcą, opowiadał o funkcjonowaniu żwirow-
ni. 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 wygasze-
niu mandatu – tłumaczy radny Kolankiewicz. Przewodniczący klubu 
„Odnowa” dodaje, że podczas głosowania nie było dyscypliny wśród 
radnych – To indywidualna decyzja każdego z nas – dodaje. Radni klu-
bu jednak jednomyślnie zagłosowali za podjęciem uchwały wygasza-
jącej mandat 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 także 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 wy-
gaszeniu ich mandatów. Zarówno Waldemar Waligórski, jak i Walde-
mar Wiązek zaskarżyli decyzję rady do sądu administracyjnego. Sąd 
oddalił skargi. Teraz radnym przysługuje już tylko prawo wniesienia 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. (red)

Wojewódzki Sąd Administracyjny
wydał wyrok w sprawie radnych

W lutym Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwały o wygaszeniu mandatów dwóm radnym, Waldema-
rowi Waligórskiemu i Waldemarowi Wiązkowi, którzy mieli naruszyć przepisy ustawy o samorządzie. 
Radni zaskarżyli do WSA podjęte przez radę uchwały. Pod koniec lipca sąd wydał wyrok, w całości od-
dalając skargi obydwóch radnych.
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Szpital w Ludwikowie tonie w śmieciach

– Latem ubiegłego roku nasi wolontariusze patrolujący tereny Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego napotkali olbrzymie ilości śmieci 
wokół szpitala w Ludwikowie – informują wolontariusze WPN.

Jak wskazują ochotnicy, którzy starają się opanować plagę za-
śmiecania parku narodowego, szpital należy do Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgi. – Podmiotem tworzącym 
Centrum jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Szpital leży 
na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego – zaznaczają 
wolontariusze.

W tym urokliwym miejscu natknąć się można jednak na ogromne 
ilości śmieci. – Odpady poremontowe, gruz, szkło, zużyty sprzęt 
gospodarstwa domowego, części samochodowe, opakowania 
po lekach – wymieniają wolontariusze. Od roku, kiedy ochotnicy 
pierwszy raz natknęli się na odpady w tej okolicy, śmieci jest nawet 
więcej. – Odpady te, niewidoczne dla postronnego spacerowicza, 
bo ukryte wśród drzew i na dnie wąwozów, stanowią zagrożenie 
dla środowiska, dla ludzi i  dla bytujących w  parku narodowym 
zwierząt – ostrzega wolontariat WPN.

O  śmieciach, porzuconych w  okolicach szpitala w  Ludwikowie, 
informowane były władze województwa, którym podlega Wiel-
kopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgi. – 17 września 
2020 r. reprezentanci Wolontariatu WPN spotkali się z przedstawi-
cielami władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego, 
o czym pisaliśmy, mając nadzieję na szybkie załatwienie sprawy. 
Niestety mimo zapewnień ze strony urzędników tak się nie stało – 
ubolewają wolontariusze.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy urząd marszałkowski. – 
O sprawie zalegających śmieci na terenie Szpitala w Ludwikowie 
oraz na terenie przylegającym należącym do Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego, Centrum [Pulmonologii i Torakochirurgi – red.] 
zostało oficjalnie powiadomione pismem 06.10.2020r. – przyznaje 
biuro prasowe marszałka.

– W miesiącu październiku WCPiT nawiązało kontakt z Prezesem 
Wolontariatu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu rozpo-
znania przez Dyrekcję Centrum zakresu zalegających śmieci na 
terenie należącym do Szpitala. Podczas rozmowy ustalono, że 
priorytetem jest walka z COVID-19, gdzie do maja 2021r. Szpital 
w Ludwikowie był Szpitalem zakaźnym leczącym pacjentów zaka-
żonych SARS-CoV-2. Ustalono wówczas,  że spotkanie pomiędzy 

WCPiT a Wolontariatem WPN zostanie uzgodnione w  pierwszej 
dekadzie sierpnia 2021 – czytamy w odpowiedzi na naszą prośbę 
o ustosunkowanie się do sprawy przez marszałka.

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego zapewniają, że niele-
galnie wyrzucone odpady z okolic szpitala znikną. – Podczas spo-
tkania omówione zostanie przystąpienie do działań mających na 
celu uporządkowanie przylegających do Szpitala terenów. Pod-
kreślić należy, iż Dyrekcja Centrum do momentu poinformowania 
o  zalegających śmieciach nie miała o  tym wiedzy – przekazuje 
biuro prasowe marszałka.

Samorząd województwa zapewnia także, że dyrekcja szpitala po-
dejmuje działania proekologiczne, jednak utrzymanie porządku 
jest trudne ze względu na to, że sąsiedztwo placówki jest ogólno-
dostępne i jest to spory obszar.

– Szpital w Ludwikowie zajmujący powierzchnię 41 ha jest tere-
nem nieogrodzonym, gdzie można dojechać z każdej strony i wy-
sypać śmieci np. przez mieszkańców przyległych wiosek. Centrum 
zajmuje się działaniami proekologicznymi o czym świadczy dobra 
współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym na przestrzeni 
wielu lat. Jesienią ubiegłego roku siłą pracowników Działu Tech-
nicznego na koszt Centrum wyniesiono i  wywieziono kontener 
śmieci, które zostały znalezione w lesie – zaznaczają przedstawi-
ciele urzędu marszałkowskiego. (WP)

o sprawie informują wolontariusze WPN. Już rok temu zgłaszali oni nielegalne wysypiska w okolicy 
szpitala w Ludwikowie.

Zalegające śmieci fot. Wolontariat WPN

W  środę policjantki z  poznańskiej dro-
gówki zatrzymały w  Puszczykowie do 
kontroli kierującego Fiatem Ducato. – 
Powodem spotkania była przekroczona 
przez niego prędkość. Jechał 68 km/h 
na ograniczeniu do 50-tki – relacjonują 
poznańscy funkcjonariusze.

Jak się okazało, nie było to jedyne prze-
winienie zatrzymanego. – Po zbadaniu 
stanu trzeźwości okazało się, że 35-la-
tek jest pijany, a  podróżował z  małym 
dzieckiem. Wynik – prawie promil alko-

holu – informują policjanci z komendy 
miejskiej w Poznaniu. – Maluchowi zo-
stała zapewniona opieka bliskiej osoby, 
a  mężczyzna pojechał z  policjantkami 
na komisariat – dodaje policja. 

Nietrzeźwy kierowca odpowie za wy-
kroczenie i  przestępstwo – prowadze-
nie samochodu w stanie nietrzeźwości. 
Zgodnie z  art. 178a Kodeksu Karnego 
grozi za to kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. (red)

Mężczyzna miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Puszczykowo: pijany jechał z dzieckiem

Zatrzymany nietrzeźwy kierowca     fot. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
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Zatrzymany nietrzeźwy kierowca     fot. Komenda Miejska Policji w Poznaniu BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

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

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

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

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl

(J
00

6)

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

kolor

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

(J
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3)

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.plKancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 

(P
02

3)

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

TEL. 660 031 893

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

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

ARTYKUł SPoNSoRoWANY

Сучасна фабрика м’яких меблів шукає кандидатів на такі посади:

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ
КРАВЧИНЯ / КРАВЕЦЬ

ВИРОБНИЧИЙ ПРАЦІВНИК
місце роботи: с. Робаково біля м. Познань

двозмінна робота (8 год.)

Зателефонуйте (тел. 61/222 00 80) і дізнайтеся більше!
Прочитайте про нас на www.zaparoh.com

Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме на електронну адресу: praca@zaparoh.com або подати його особисто за адресою: 
Zaparoh Sp. z o.o., ul. Żernicka 22 (hala nr 6, Recepcja), 62-023 Robakowo

[ТОВ «Zaparoh», вул. Жерніцка, 22 (зал № 6, Рецепція), 62-023 с. Робаково].

Подаючи заявку на роботу в ТОВ «Zaparoh» із місцезнаходженням у с. Робаково, вул. Жерніцка, 22 (Адміністратор даних), Ви даєте згоду на 
те, щоб Адміністратор обробляв Ваші персональні дані, які містяться у заявці на роботу, з метою проведення процесу набору на посаду, 

вказану в оголошенні. Повну інформацію про обробку Ваших персональних даних можна знайти на веб-сайті  /praca/klauzula-informacyjna

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ / ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 
ДОПОМОГА У ВИРІШЕННІ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

ПРИВАБЛИВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА + ПРЕМІАЛЬНА СИСТЕМА 
ДОФІНАНСУВАННЯ ДОЇЗДУ НА РОБОТУ / З РОБОТИ

БЕЗКОШТОВНИЙ СНІДАНОК
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

ГРУПОВЕ СТРАХУВАННЯ

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

ostatnie lata pokazały dynamiczny rozwój polskiego winiarstwa. To spowodowało, że w 2018 roku założona 
została Winnica MoRENA. Jej nazwa wynika z jej usytuowania na morenie czołowej w Puszczykowie.

Należy ona do największych winnic w województwie Wielko-
polskim. Na 2,5 ha obszarze posadzono 10 000 sadzonek wino-
rośli w 7 odmianach, w tym: 4 odmiany winogron białych oraz 
3 odmiany winogron czerwonych.

W  bieżącym sezonie odbywa się drugi zbiór winogron z  prze-
znaczeniem ich do produkcji wina we własnej winiarni.

Czystość powietrza okolic naszego miasta w otulinie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego stanowi wyjątkowy mikroklimat, któ-
ry powoduje, że owoce rosną w nieskażonym środowisku, które 
jest idealnym miejscem na dojrzewanie owoców winorośli.

Aby wyprodukować dobre wino potrzebna jest pasja winiarza 
i osób współpracujących. Produkcja wina to praca z eleganckim 
produktem. Sam produkt wina już zabutelkowanego to satys-
fakcja oraz duża radość, pomimo że jest to proces.

Dlatego też zapraszamy miłośników winiarstwa do uczestnicze-
nia w zbiorze winogron w terminie od około 15 września.

SZCZEGÓłoWE INFoRMACJE
tel. 606 75 30 69
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W Poznaniu system rowerów miejskich działa już dziesiąty rok. Korzy-
stają z niego tysiące mieszkańców, którzy wybierają jednoślady jako 
środek transportu w drodze do pracy czy na weekendowe wycieczki. 
Mieszkańcy chcą podobny system stworzyć w Mosinie.

Z jedną zasadniczą różnicą – za wypożyczenie poznańskiego roweru 
trzeba zapłacić – mosiński ma być za darmo. “Rowerodzielnia” – na-
suwa się pierwsze skojarzenie, bo jeśli coś ma być za darmo i bezin-
teresownie, to zamieszani muszą być wolontariusze mosińskiej Jadło-
dzielni.

– Mamy już trzy rowery, które są już w pełni gotowe do jazdy. Inaugu-
rację DROOM planujemy na 18 września, przy okazji festiwalu “Sztuko-
dzielnia”. Wtedy chcemy mieć już około 10 gotowych rowerów – zapo-
wiada Artur Nadolny, jeden z pomysłodawców inicjatywy.

Darmowy Rower Małomiasteczkowy ma być maksymalnie prosty 
w  obsłudze dla mieszkańców. – Rowery będą dostępne zupełnie 
za darmo, nie będzie potrzebna żadna aplikacja. Jeśli wysiądziesz 
na przykład na dworcu w Mosinie i nie będziesz chciał iść do domu 
pieszo, a akurat będzie stał DROOM, to możesz wsiąść, pojechać i po 
prostu zostawić go na najbliższym stojaku dla rowerów albo gdzieś 
w okolicy, by mogli z niego skorzystać inni – tłumaczy Artur.

Wolontariusze nie ukrywają, że liczą się z możliwością zaginięcia części 
jednośladów. – Mamy świadomość, że pewnie część rowerów zniknie. 
Zawsze znajdą się osoby destrukcyjne, które lubią coś zniszczyć, ukraść. 
Chcemy uświadamiać jednak mieszkańców, że jak coś jest darmowe, 
to też trzeba o to dbać i wykazać się obywatelską postawą, a nie dbać 
tylko coś co jest u nas w domu, pod naszym płotem – tłumaczy Artur 
Nadolny i zaznacza, że DROOM ma też zmotywować władze do więk-
szej wrażliwości na ruch rowerowy w gminie. – W mosinie pogarsza 
się infrastruktura rowerowa, która jest w szczątkowej postaci. Sposób 
poruszania się w Mosinie jest nastawiony na samochody, co powodu-

je coraz większe korki i nerwowość wśród mieszkańców. DROOM ma 
pomóc wybierać rower na krótkich odcinkach, co jest praktyczniejsze, 
wygodniejsze i odciąża ruch – dodaje Nadolny.  (red)

Serdecznie dziękujemy organizatorom zbiórki krwi, Państwu E. B. Ku-
rowskim, które zostały zorganizowane i przeprowadzone w Mosinie, 
Luboniu i Buku.

Równie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy honorowo oddali 
krew, a także tym którzy chcieli oddać ale z przyczyn obiektywnych 
okazało się to niemożliwe.

Wasza krew daje szansę na ratowanie życia innym, dziękujemy.

 Maria Prałat z rodziną

Druhny i druhowie w ramach akcji szczepień organizują i przeprowa-
dzają transport personelu medycznego wykonującego szczepienie 
do miejsca zamieszkania pacjenta albo pacjenta do punktu szczepień 
lub innego miejsca, w którym otrzyma preparat przeciwko Covid-19. 
OSP będą mogły także organizować i prowadzić tymczasowe punkty 
szczepień.

W ramach programu dla jednostek są przewidziane nagrody. Już na 
start OSP może otrzymać 3 tysiące złotych, jeśli udzieli wsparcia w za-
szczepieniu minimum 50 osób pierwszą dawką. Nagrody są przewi-
dziane dla 300 jednostek w kraju, które pomogą w największej ilości 
szczepień. Miejsce wśród 300 jednostek oznacza dla OSP 5 tysięcy zło-
tych nagrody, wśród pierwszych 100 – 20 tys. zł, miejsca do 10 – 100 
tys. złotych, pierwsze trzy jednostki otrzymają po 250 tysięcy złotych, 
a OSP, która pomoże w zaszczepieniu największej liczby chętnych, 
może liczyć na główną nagrodę w wysokości miliona złotych.

W środę, 11 sierpnia, strażacy z OSP Mosina wraz z Medicomplex zor-
ganizowali szczepienia bez rejestracji. Plenerowy punkt szczepień sta-
nął przy hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie. Chętni mogli skorzy-
stać z preparatów firmy Pfizer bez rejestracji lub udać się do punktu na 
planowane szczepienie pierwszą bądź drugą dawką. – Miałem wyzna-
czony termin drugiego szczepienia i po prostu tu było wygodnie mi 
przyjść – mówi Szymon.

Strażacy w mediach społecznościowych zachęcali mieszkańców do 
skorzystania z plenerowego punktu szczepień. – Na Facebooku wy-
czytałem, że będą tu szczepienia i przyszedłem – mówi Kuba. – Nie 
mam obaw przed szczepieniem– dodaje. – Wczoraj się dowiedziałam 
o tym punkcie i wykorzystałam, że mam dzień wolny i przyszłam. Cała 
rodzina już się zaszczepiła, jeszcze tylko ja zostałam, namówili mnie – 
uśmiecha się Katarzyna.

Dwa razy w tygodniu - w środy i piątki w godzinach 16:00-19:00 moż-
na zaszczepić się bez rejestracji na parkingu przed Mosinova przy ul. 
Niezłomnych 3. Akcja potrwa do końca października. W Mosinie sko-
rzystało z niej już ponad 500 osób. 

Strażacy pomagają szczepić w Mosinie
W ramach programu “Szczepimy się z oSP” strażacy-ochotnicy pomagają dotrzeć na szczepienia czy 
organizować plenerowe punkty szczepień.

W Mosinie ruszy Darmowy Rower Małomiasteczkowy

PoDZIĘKoWANIE

Z pierwszych jednośladów skorzystamy we wrześniu. 

Rusza Darmowy Rower Małomiasteczkowy - DROOM

Szczepienia bez rejestracji przy ul. Niezłomnych 3 w Mosinie
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Przetarg na budowę kanalizacji wyłonił wykonawcę w  lipcu 2016 
roku, w listopadzie sieć już była gotowa. Inwestycja pochłonęła po-
nad 330 tysięcy złotych – inwestorem jest gmina Mosina.

Mimo to, część mieszkańców ulicy Krótkiej nadal nie może podłączyć 
się do sieci. Mieszkający tam są zmuszeni do korzystania z szamba. 
– Bywają opóźnienia w wywozie. Zdarza się, że nieczystości jest zbyt 
dużo i  część wylewa się – mówi jeden z  mieszkańców. – Problemy 
są także zimą, pracownicy ZUK nie mogą tutaj podjechać, dzwonią 
i pytają się, czy nasza ulica jest odśnieżona – opowiada mieszkaniec, 
który pobudował się w Mosinie już 20 lat temu.

Mieszkający przy ul. Krótkiej nie mogą podłączyć się do kanalizacji 
przez usterki, których dopatruje się Aquanet przy kolejnych kontro-
lach sieci. W sumie Mosina do wykonawcy wystosowała już 12 pism 
wzywających do usunięcia uchybień. Ostatnia kontrola sieci miała 
miejsce w lutym tego roku.

– Wykonawca w  odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego [gminy 
Mosina – red.], przeprowadził inspekcję kamerowania sieci CCTV 
w ul. Krótkiej w Mosinie oraz przekazał film z kamerowania do Aqu-
anet S.A. w Poznaniu. Spółka po przeanalizowaniu materiałów otrzy-
manych od Wykonawcy wskazała, iż stan techniczny sieci w zdecy-
dowanej większości nie budzi zastrzeżeń, natomiast występujące na 
jej niewielkim fragmencie uchybienia powodują, iż sieć nie spełnia 
standardów Aquanet S.A – przekazuje nam Joanna Nowaczyk z mo-
sińskiego urzędu.

– Zamawiający zorganizował spotkanie z udziałem Aquanet S.A. oraz 
Wykonawcy. Spółka zobowiązała się, iż ponownie przeanalizuje do-
kumentację dotyczącą kolektora sanitarnego i argumenty świadczące 
o tym, iż nieliczne uchybienia stwierdzone na kolektorze sanitarnym 
nie mają wpływu na bieżącą eksploatację sieci. Po przeprowadzeniu 
analizy, Spółka podtrzymała stanowisko, iż usterki występujące na 
sieci skutkują tym, że nie spełnia ona standardów Aquanet S.A – do-
daje urzędniczka.

Mosina zobowiązała wykonawcę do usunięcia usterek do 30 czerwca 
2021 roku. Jednak jak mówią nam mieszkający przy ul. Krótkiej, do dzi-

siaj nie zauważyli oni, by ktokolwiek wykonywał prace związane z sie-
cią kanalizacyjną. Część mieszkańców nie może otrzymać zgody od 
Aquanet na podłączenie się do sieci, ale jak wskazują nasi rozmówcy, 
do kanalizacji podłączone zostały niektóre budynki na tej samej ulicy.

– Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do Aquanet S.A. w  Poznaniu 
o  niezwłoczne udzielenie wyjaśnień w  zakresie informacji o  pod-
łączeniu nieruchomości w  ul. Krótkiej do istniejącej sieci sanitarnej. 
Gmina oczekuje na odpowiedź Spółki w tej sprawie – dowiadujemy 
się w urzędzie w Mosinie pod koniec czerwca. Aquanet w tej sprawie 
nie udziela nam odpowiedzi.

Okres gwarancji sieci to 60 miesięcy, zatem niebawem upływa. 
Co będzie z  siecią, jeśli usterki nadal będą wtedy występować, 
nie wiadomo.

– Nadzór inwestora, czyli urzędu w Mosinie nad wykonawcą był na 
skandalicznie niskim poziomie. W historii Mosiny nie było jeszcze tak 
nieudolnie przeprowadzonej inwestycji – komentuje radny Dominik 
Michalak, który regularnie wysyła w  sprawie sieci pisma do burmi-
strza. – Trwa przeciąganie liny pomiędzy urzędem a Aquanetem, po-
rozumienia nadal nie ma – rozkłada ręce radny. (WP)

Ulica Krótka w Mosinie. Budowa kanalizacji pochłonęła ponad 330 tys. złotych. Mieszkańcy nie mogą 
jednak się do niej podłączyć, bo kolejne kontrole wykazują usterki. – Idziemy na rekord – komentują 
mieszkający przy ul. Krótkiej.

Pięcioletnia niemoc 

– Czy mają Państwo informacje co się stało 
dziś rano przy ulicy Rzeczypospolitej, między 
Wodną a  Wysoką. Jak przejeżdżaliśmy tam, 
karetka zabierała osobę, straż zmywała z  uli-
cy plamy krwi, a policja stała przy aucie, które 
było przy ścieżce rowerowej – napisał do re-
dakcji czytelnik. – Ścieżka rowerowa, która bie-
gnie bezpośrednio przy tak uczęszczanej dro-
dze, jest bardzo niebezpieczna, już kilka razy 
byłem świadkiem, jak auto zjechało z drogi na 
tą ścieżkę, przez nieuwagę kierowcy. Na szczę-
ście nikogo wtedy nie było na ścieżce. Pragnę 
podkreślić, że ścieżka znajduje się poniżej 

jezdni, co umożliwia taki manewr. Niestety 
miasto nic nie robi w tej sprawie, a wystarczy-
łoby ustawić betonowe elementy oddzielające 
ścieżkę od drogi – dodaje czytelnik.

Zapytaliśmy policjantów, co dokładnie wyda-
rzyło się środę na Rzeczpospolitej Mosińskiej.

– 4 sierpnia br. około godziny 6.00 w Mosinie 
na ulicy Rzeczpospolitej Mosińskiej doszło 
do zdarzenia drogowego. Policjanci, którzy 
przyjechali na miejsce ustalili, że doszło do 
potrącenia pieszego przez kierującego samo-

chodem marki Mitsubishi. Poszkodowany zo-
stał zabrany do szpitala. Zarówno kierującego 
jak i  poszkodowanego poddano badaniu na 
zawartość alkoholu w organizmie – kierujący 
znajdował się w stanie po użyciu alkoholu [stę-
żenie alkoholu we krwi między 0,2 i 0,5 promi-
la (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychane-
go powietrza) – przyp.red.], natomiast pieszy 
znajdował się w stanie nietrzeźwości. Szczegó-
łowy przebieg zdarzenia jest wyjaśniany przez 
policjantów – poinformowała podinsp. Iwona 
Liszczyńska z KWP w Poznaniu. (red)

4 sierpnia, około godziny 6 rano doszło do potrącenia pieszego na ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Czytelnicy pytają nas o szczegóły tego nieszczęśliwego zdarzenia. okazało się, że kierujący znajdował 
się w stanie po spożyciu alkoholu, natomiast pieszy w stanie nietrzeźwości.

Potrącenie na Rzeczypospolitej. 
Kierowca i pieszy pod wpływem alkoholu
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Sygnały, które nasza redakcja otrzymała od czę-
ści kierowców, dotyczyły źle działającej sygnali-
zacji świetlnej. Jedna z czytelniczek przesłała do 
nas zdjęcia zatoru z opisem:

– Potworny problem z  kierowcami na moście 
w Rogalinku. Jazda na zasadzie “Jeszcze ja zdą-
żę”, gdy już się zapaliło czerwone światło. (…) 
Godzinę wcześniej jechałam do Mosiny, stojąc 
na czerwonym auta mnie omijały i wyjeżdżały 
na most na czerwonym, jadąc już do domu, od 
strony Mosiny sytuacja wyglądała właśnie tak 
jak na foto. Więc myślę, że z drugiej strony było 
czerwone – opisuje sytuację czytelniczka.

O  wyjaśnienie poniedziałkowych problemów 
zapytaliśmy Wojewódzki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu, który wraz z firmą Skan-
ska jest wykonawcą budowy nowego mostu 
w Rogalinku. WZDW monitoruje sytuację, z któ-

rej wynika, że to kierowcy łamią przepisy ruchu 
drogowego wjeżdżając na most na czerwonym 
świetle. – Zator drogowy który miał miejsce na 
moście w  Rogalinku w  poniedziałkowy wie-
czór, nie był spowodowany awarią sygnalizacji 
świetlnej, a  nieprzestrzeganiem przez kierow-
ców przepisów ruchu drogowego. Potwierdził 
to wezwany na miejsce patrol ochrony, odnoto-
wując, że sygnalizacja i zaprogramowane cykle 
świetlne działają prawidłowo, a  akumulatory 
są naładowane – tłumaczy zastępca Dyrektora 
WZDW Andrzej Staszewski.

Przed wjazdem na most, z  obu stron, pojawił 
się znak zakazu ruchu dla rowerów. WZDW in-
formuje, że przez most rower należy przepro-
wadzić utwardzonym poboczem. – Za łamanie 
przepisów tj. wjazd na czerwonym świetle grozi 
kierowcy mandat karny w  wysokości do 500 

złotych i 6 punktów karnych. Takie zachowanie 
powoduje blokowanie całej trasy oraz może 
doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu, czyli kolizji – ostrzega asp. Kacper Grześ-
kowiak z komendy policji w Mosinie. (WZ)

Co jakiś czas na wahadle w Rogalinku dochodzi do zatorów. W lipcu duży korek spowodowany był 
dachowaniem samochodu osobowego. ostatnio kierowcy znów skarżyli się na złą organizację ruchu.

Most w Rogalinku: problemy wynikające 
z niedziałającej sygnalizacji czy z winy kierowców?

Budowa nowego mostu w Rogalinku fot. WZDW

Zabezpieczone przez służby skrzynki insta-
lacji gazowej i energetycznej na ul. Chopina 
w Mosinie.

W wyniku szaleńczej jazdy ulicami 
Czarnokurza, nie opanował pojaz-
du i  uderzył w  ogrodzenie pose-
sji przy ulicy Chopina w  Mosinie. 
Doszło do uszkodzenia skrzynki 
instalacji gazowej i  elektrycznej. 
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, 
porzucając swój uszkodzony po-
jazd. Został już ustalony przez poli-
cjantów i stawił się w komisariacie. 
Oprócz mandatu będzie teraz mu-
siał naprawić wyrządzone szkody 
właścicielom nieruchomości.

Na szczęście w wyniku samozwań-

czego pościgu nikt nie ucierpiał. 
O zdarzenie zapytaliśmy policjan-
tów. – 22 sierpnia po godzinie 
15 policjanci z  Mosiny otrzymali 
zgłoszenie dotyczące zdarzenia 
drogowego na ulicy Chopina. Na 
miejscu policjanci zastali uszko-
dzone ogrodzenia dwóch posesji 
oraz uszkodzone skrzynki insta-
lacji gazowej i  energetycznej. Na 
miejscu byli także strażacy oraz 
pracownicy pogotowia gazo-
wego. Sprawca kolizji, kierujący 
samochodem Peugeot Boxer, po-
rzucił pojazd i oddalił się z miejsca 

kolizji. Policjanci ustalili kierujące-
go oraz pasażerkę pojazdu. Na-
stępnego dnia ustalony 38-letni 
mieszkaniec Lubonia, stawił się 
do Komisariatu Policji w  Mosinie. 
Mężczyzna, za spowodowanie 
kolizji został ukarany mandatem 
karnym w  wysokości 500 zło-
tych. W/wym. oświadczył, że już 
skontaktował się z  właścicielami 
uszkodzonych ogrodzeń posesji, 
w celu naprawienia szkody – po-
informowała podinsp. Iwona Lisz-
czyńska Zespołu Prasowego KWP 
w Poznaniu. (red)

„Są pieniądze na cały 300-kilometrowy wielkopolski odcinek S11. Jeśli nie 
będzie nadzwyczajnych trudności powstanie do 2028 r. Jako przewodni-
czący Parlamentarnego Zespołu d/s budowy S11 zapowiadałem od 2017 
r. przeprowadzenie tej najważniejszej dla Wielkopolski inwestycji” – po-
wiedział Poseł na Sejm Rzeczypospolitej – Bartłomiej Wróblewski (PiS). 

W ramach projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 
2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), będzie realizowanych sześć odcinków 
drogi ekspresowej S11 o łącznej długości około 260 km, na które składają 

się: S11 Szczecinek-Piła – długość 59 km, S11 Piła-Ujście – 19,9 km, S11 Uj-
ście-Oborniki – 43,3 km, S11 Oborniki-Poznań wraz z obwodnicą Obornik 
– ok. 22,2 km, S11 Kórnik-Ostrów Wlkp. – długość ok. 85 km i S11 Ostrów 
Wlkp.-Kępno – 30 km.

Warto wspomnieć, że ta najbardziej oczekiwana i największa inwestycja 
infrastrukturalna w Wielkopolsce będzie kosztować – wobec obecnych 
szacunków – około 10,4 miliarda złotych. (PAW)

W niedzielę, 22 sierpnia miała miejsce niecodzienna sytuacja. 38-letni mieszkaniec Lubonia, kierowca 
busa marki Peugeot Boxer, któremu nie spodobała się postawa innego kierowcy, postanowił udać się 
w pościg i na własną rękę wymierzyć “sprawiedliwość”.

Są pieniądze na cały 300-kilometrowy wielkopolski odcinek S11. Droga ekspresowa S11 jest najważ-
niejszą, dużą inwestycją dla aglomeracji poznańskiej i całej Wielkopolski. Skróci drogę na północ 
i południe oraz wzmocni rozwój całej aglomeracji. Po jej zakończeniu z Lubonia nad morze będziemy 
jechać nieco ponad dwie godziny. Znacznie krócej niż obecnie potrwa również podróż w góry.

Samozwańczy pościg ulicami Mosiny 
zakończony kolizją i ucieczką z miejsca zdarzenia

Szybciej na północ i południe



18

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZ SKŁAD KAMIENI I OPAŁU

w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej 99 a

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

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

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 

G
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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/



REKLAMA 19

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

POSZUKUJEMY KIEROWCÓW Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW 
KAT. B, C, C+E. ATRAKCYJNIE WARUNKI ZATRUDNIENIA.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT: +48 500 447 556.

RODZAJ UMOWY: CAŁY ETAT, UMOWA O PRACĘ 
LOKALIZACJA: ZBRUDZEWO K/ŚREMU

OFERUJEMY: 
- ELASTYCZNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 
- KOMPLEKSOWE PROWADZENIE AUT W FORMIE „KÓŁEK” 
- OBSŁUGA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
- CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEZ CAŁY ROK 
- PŁATNOŚĆ ZA KAŻDY PRZEJECHANY KILOMETR 
- OPŁATY PROMOWE PO STRONIE SPEDYCJI

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT: +48 500 366 905

M
A0
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SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

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

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

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

KONTAKT: ADRES: E-MAIL:

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

NOWOŚĆ NA RYNKU
E-JOYLOCK

ELEKTRONICZNA BLOKADASKRZYNI BIEGÓW.

TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA

 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 LK

08
7

www.tomaszbaum.pl
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OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
W ŚREMIE

KUPUJĄC
NASZE WYROBY 
WSPIERASZ

LOKALNĄ PRODUKCJĘ

www.osm-srem.pl
handel@osm-srem.pl

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo
P1

29
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• obsługi urządzeń: pliskarka, rygielek, 
maszyna do cięcia materiałów, 
maszyna do nabijania kółek, 
zgrzewarka, żelazko

• pakowania towarów do kartonów 
lub na wieszaki

• kontrolowania jakości produktów

Zapraszamy osoby, które 

• są skrupulatne, sumienne 
i odpowiedzialne

• są komunikatywne i potrafią 
pracować w zespole 

• nie boją się nowych wyzwań, wyrażają 
chęć uczenia się nowych rzeczy 

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV 

na maila: info@nafira.pl

W związku z dynamicznym rozwojem 
Nafira Sp. z o.o. w Czapurach 

(okolice Starołęki), zatrudni od zaraz 

PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH 

do:

naturalny środek
wspomagający uprawę roślin.

Nawóz powstaje w wyniku kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów 
ulegających biodegradacji. W czasie produkcji nawozu dochodzi do pełnej higieni-
zacji wsadu (wzrost temperatury do 700C), co skutkuje usunięciem wszystkich jaj 
pasożytów oraz chorobotwórczych bakterii. Po sześciu tygodniach kompostowa-
nia w tunelu, wsad wywożony jest na plac kompostowy i formowana jest pryzma. 
W celu napowietrzenia pryzmy, raz w tygodniu całość przerzucana jest przy 
pomocy samojezdnej przerzucarki. Etap ten trwa od ośmiu do dwunastu tygodni. 
Ostatnią częścią powstawania nawozu jest frakcjonowanie gotowego materiału. 
Na mobilnym sicie o oczkach 20 mm uzyskuje się frakcję < 20 mm – środek 
wspomagający uprawę roślin Terrawit oraz frakcję > 20 mm, która jest ponownie 
rozdrabniana i zawracana do procesu kompostowania. W 2018 zostało sprzeda-
nych 205 ton środka gdzie w I półroczu 2021 roku sprzedaż sięga  4 562 tony.
Dotychczas, środek wspomagający uprawę roślin  wytwarzany przez ZGO sp. z o.o. 
w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, można było nabyć wyłącznie 
luzem. Nie zawsze było to praktyczne dla osób, które chciały zakupić ten organicz-
ny środek poprawiający właściwości gleby, stosowany w uprawach: polowych, 
warzyw, roślin ozdobnych oraz trawników. 
Od tego roku  środek można  kupić paczkowany,  w workach o poj. 40 l (20 kg). 
Środek dostępny jest w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu, ul. M. Małynicza 1, 63-200 Jarocin. „Terrawit” uzyskał pozytywne opinie 
merytorycznych instytutów, nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi oraz 
zwierząt i – co ważne -  nie stwarza też zagrożenia dla środowiska.

Warto wspomnieć, że środek został dopuszczony do obrotu handlowego 
decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz otrzymał pozytywne opinie 
Państwowych Ośrodków Badawczych, mi.in:
• Opinia Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,
• Opinia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach,
• Opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach
• Opinia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie,
• Opinia Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
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509 834 814

zatrudnię
pracownika
do zakładania
i pielęgnacji

ogrodów
M
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POMPY CIEPŁA
KLIMATYZACJA
REKUPERACJA

CHŁODNICTWO

tel. 511 722 751      e-mail: biuro@m-cool.pl

www.m-cool.pl
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Mosińsko-Puszczykowska

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/
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tel. 665 545 545
STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2
e-mail: sklep@agkmeble.pl
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W niedzielę, 1 sierpnia, odbył się charytatywny spływ kajakowy dla 
Jasia, mieszkańca Baranowa. Pochmurna pogoda nikogo nie odstra-
szyła – na starcie zameldowali się wszyscy darczyńcy, którzy zadekla-
rowali udział w  wyprawie.  Tuż po godzinie 10:00 grupa śmiałków, 
wraz z  ratowniczką, wypłynęła z  malowniczo położonej przystani 
w Radzewicach i ruszyła nurtem Warty w kierunku Puszczykowa. Po 
drodze mijali majestatyczne rogalińskie dęby, urokliwy Rogalinek czy 
plac budowy nowego mostu. Na mecie w Puszczykowie, na uczest-
ników czekały specjalnie przygotowane domowe wypieki, napoje 
i ognisko z kiełbaskami.

Jasiu urodził się 18.11.2014 roku wraz ze swoim bratem bliźniakiem 
Jurkiem. Oboje przyszli na świat przedwcześnie w 29 tygodniu ciąży. 
Janek w stanie krytycznym z wagą 840 g. – Janek walczył w szpitalu 
codziennie, dosłownie przez prawie pół roku. Każdego dnia zmagał 
się z nowymi problemami, z nowymi schorzeniami. Jasiek choruje na 
MPD, od 2016 roku jest po całkowitej korekcie serca, choruje na kami-
cę nerkowa, kamicę pęcherzyka żółciowego, hipogamnoglubuline-
mie (niedobór odporności), wnętrostwo, podziectwo oraz ma wadę 
wzroku – wylicza mama Janka, Agnieszka Rusowicz.

– Od stycznia 2020, raz w tygodniu samodzielnie przetaczamy Jasio-
wi immunoglobulinowy preparat lekowy. Dzięki temu Jaś częściej 
jest zdrowy i każdy katar nie kończy się już postępującym zapaleniem 
oskrzeli i płuc (a miał ich aż 16) - dodaje mama Jasia. – W tym roku 
czeka nas kolejna operacja jąderka, która jest efektem wnętrostwa. 
Dodatkowo pojawiły się u  Janka problemy z  biodrem, które od tej 
pory musi być pod ciągłą kontrolą ortopedy – mówi Pani Agnieszka.

– Nie potrafię w skrócie opowiedzieć wszystkiego co nam się przytra-
fiło i jak wygląda nasze życie. Każdego dnia jestem pełna nadziei, że 
to co najgorsze jest już za nami. Jasia pogoda ducha i żywiołowość 
przypomina mi, że nie warto się poddawać, że nie jest tak źle jak na to 
wygląda i że z każdej sytuacji można znaleźć wyjście lub wyciągnąć 
coś pozytywnego – opowiada Mama Jasia.

– Dzisiaj, kolejny raz przy okazji Spływu kajakowego dla Jasia zorga-
nizowanego wraz z Stowarzyszeniem Grupa Inicjatywna Baranówko 
mieliśmy szansę zdobyć fundusze na dalszą, kosztowną rehabilitację 
Jasia. Jesteśmy zachwyceni, że tak dużo osób włączyło się w  akcje 
spływu. Podziękowania dla pomocników na których zawsze można 
liczyć – kończy Mama Jasia. (red)

Popłynęli dla Jasia!
Na przekór deszczowej i pochmurnej pogodzie, zrobili to! 52 osoby wzięły udział w charytatywnym 
spływie kajakowym z  Radzewic do Puszczykowa, którego celem było pokrycie kosztów leczenia 
i rehabilitacji Jasia.



24

„Nie musimy robić wielkich rzeczy – możemy połączyć coś 
tak niesamowitego, jak kajakowanie z pomaganiem”
24 kajaki spłynęły w niedzielę 22 sierpnia, z Radzewic do Puszczykowa. około 50 kajakarzy połą-
czyło przyjemne z pożytecznym i wzięło udział w charytatywnym spływie dla Klaudii Popiel, chorej 
na glejaka mózgu. 

W pomoc dla Klaudii zaangażowanych jest wielu jej znajomych i krew-
nych, którzy wzięli udział w spływie. – Najważniejsze jest to, że po pro-
stu jesteśmy razem. Klaudia jest w czasie radioterapii i nie mogła być 
z nami, ale myślę, że zobaczy zdjęcia i relacje, ile osób jest z nią. To są 
rzeczy, które ładują akumulatory i pomagają w najtrudniejszych mo-
mentach, a radioterapia to jest bardzo trudny czas dla chorego. Nasza 
energia, dobre myśli, to jest coś, co pomoże Klaudii w trudnych chwi-
lach – mówi Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.

Dzięki spływowi udało się zebrać około 4 tysiące złotych. – Nie musimy 
robić wielkich rzeczy, czasem możemy połączyć coś tak niesamowite-
go, jak kajakowanie z pomaganiem, bieganie z pomaganiem, zabawę 
z pomaganiem. Trzeba po prostu tylko chcieć i to jest najważniejsze – 
dodaje Dorota Raczkiewicz.

Klaudia Popiel jest młodą, 26-letnią kobietą, matką i żoną. Skuteczną 
pomocą może okazać się immunoterapia w Niemczech. – Są momen-
ty, kiedy jest dobrze, a Klaudia jest w pełni świadoma, ale są też chwile, 
kiedy jest bardzo nerwowa, zmęczona i potwornie boli ją głowa. Ma 
problem nieraz z mówieniem, bardzo się jąka – opowiada Olga Szmyd-
ke, siostra Klaudii. – Jeżeli dzięki radioterapii obrzęk po prawej stronie 
guza się zmniejszy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie 
dojdzie do kolejnej operacji. Na pewno czeka ją leczenie immunolo-
giczne w Niemczech i tam musimy być, bo w Polsce nie jest ono refun-
dowane i poza tym jest to naprawdę droga terapia – tłumaczy Olga.

Olga przekazuje, że Klaudia bardzo się cieszy i uwielbia, jak coś się dla 
niej robi. Dziewczyna sama lubi pomagać, ale też czuje wsparcie i bli-
skość od wszystkich pomagających i uczestników spływu. (WZ)

Charytatywny spływ kajakowy daje możliwość odprężenia się, ale też 
pomoc potrzebującej osobie. – Zdarza mi się wesprzeć Drużynę Szpi-
ku albo osoby potrzebujące. Zachęciłam do tego kilka osób i oto dzi-
siaj jesteśmy – mówi Ilona Kaczmarek, uczestniczka spływu. – Osoby, 
które potrzebują pomocy, zazwyczaj materialnej, po prostu nie mają 
szans uzyskać jej samemu, dlatego płyniemy i mamy poczucie, że robi-
my coś dobrego – podkreśla Ilona.

kolor



25

Fizjoterapeuta i dietetyk z pomocą dla seniora

Ciepło dla Michała

W Mosinie odbyły się bezpłatne warsztaty dla seniorów. Indywidualne konsultacje z zakresu fizjo-
terapii i dietetyki mają wspomóc osoby starsze w odzyskaniu formy po lockdownie.

Centrum Edukacji i  Aktywności Społecznej 
w  Mosinie zaprosiło wszystkich chętnych 
seniorów, którzy chcieliby skonsultować się 
ze specjalistami. Podczas warsztatów senio-
rzy otrzymali porady żywieniowe dotyczące 
nawyków, zdrowej diety dostosowanej dla 
ich potrzeb. Fizjoterapeuta wskazywał ja-
kie ćwiczenia wykonywać, aby lepiej zacząć 
dzień, a  dietetyk pomógł ułożyć przykłado-
wy jadłospis oraz wskaże jak czytać etykiety 
produktów.

– W naszym projekcie chodzi o to, żeby w dys-
kretny, kameralny sposób nakierować ludzi, że 
mogą zmienić styl życia, zadbać o siebie i za-
cząć wychodzić z domu – opowiada Justyna 
Biernacka, Wiceprezes Stowarzyszenia CEAS. 
Czas pandemii nie sprzyjał większym spotka-
niom, dlatego chcielibyśmy, żeby mieszkańcy 
Mosiny mogli się spotkać, porozmawiać i przy 
okazji dowiedzieć czegoś na temat zdrowego 
stylu życia. Widzimy, że w Mosinie brakuje ta-
kich miejsc dla seniorów. Jest bardzo rozbu-
dowana baza dla młodzieży i  małych dzieci, 
a seniorzy są zapomniani – dodaje.

Program „Aktywny Senior – powrót do formy 
po pandemii” dedykowany jest dla osób po 
60 roku życia, jednak organizatorzy zapew-
niają, że trochę młodsze osoby też mogą 

otrzymać porady. Projekt przygotowywany 
przez mieszkanki Mosiny jest odpowiedzią 
na problemy i  prośby osób starszych za-
mieszkujących okolicę. (red)

Michał mieszka samotnie i  jest niepełnosprawny. Jego cały dom, 
a właściwie dobudówka, to jeden pokój z kuchnią i łazienką. Te wa-
runki są i tak komfortowe w stosunku do tych, w których żył jeszcze 
do niedawna. Poprawiły się one znacznie, gdy jego losem zaintere-
sowała się lokalna społeczność Rogalinka, którego jest mieszkań-
cem, oraz fundacja Szlachetna Paczka. Dzięki otrzymanej pomocy 
dom, w  którym mieszka, przeszedł gruntowny remont. Wcześniej 
w  zajmowanych przez niego pomieszczeniach nie było nawet ła-
zienki. Obecnie brakuje jeszcze jednej rzeczy - bezpiecznego i wy-
godnego ogrzewania.

Zbieramy więc na piec gazowy dla Michała, który mu to zapewni. Pa-
lenie w piecu na węgiel przysparza Michałowi dużo problemów. Trud-
no jest osobie, poruszającej się na wózku inwalidzkim, wozić węgiel 

i  dorzucać go ciągle do pieca. Dodatkowo wydostający się z  niego 
dym i pył zalega w pomieszczeniu na meblach i ścianach, co wymaga 
częstego sprzątania i odmalowywania ścian. Stwarza to również nie-
bezpieczeństwo pożaru lub zaczadzenia.

Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie instalacja kotła gazowe-
go na gaz propan butan. Tego typu rozwiązanie nie wymaga wykony-
wania kosztownego przyłącza gazowego, a w przypadku niewielkiej 
kubatury budynku, będzie ono z pewnością wystarczające. Pomóżmy 
Michałowi bezpiecznie przeżyć zbliżającą się zimę i  podarujmy mu 
odrobinę ciepła.

Wpłat na nowy piec dla Michała można dokonywać pod adresem: 
www.polakpotrafi.pl/projekt/cieplo-dla-michala. (TK)
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W kwietniu mieszkańcy Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy” pokazali koncep-
cję parku, który powstaje przy ulicach Chełmońskiego i Malczewskie-
go w Mosinie. Film, na którym można obejrzeć makietę parku, zrobił 
w sieci furorę. Mieszkańcy zaplanowali na 12 tysiącach metrów kwa-
dratowych gminnego terenu m.in. strefy relaksu, miejsce na grilla czy 
minigolfa i scenę.

Nie upłynęło dużo wody w pobliskim Kanale Mosińskim i mieszkań-
cy wzięli się za tworzenie wspólnej przestrzeni. Posadzili trawę, którą 
podlewać pomagali strażacy z mosińskiej OSP, pozyskali dofinanso-
wanie, które pomoże zrealizować część pomysłów.

Tak powstała zielona, uporządkowana przestrzeń w  najbliższym 
sąsiedztwie mosińskiego kanału, która została nazwana Zielonym 
Przylądkiem. – Byłem tu kiedyś na spacerze i sąsiedztwo zieleni oraz 
Kanału Mosińskiego spowodowało, że to miejsce skojarzyło mi się 
z przylądkiem. Później napisałem maila do przewodniczącego osie-
dla, by mu podziękować za tę inicjatywę, która aktywizuje mieszkań-
ców i  zakończyłem “do zobaczenia na zielonym przylądku”. Tak wy-
szło, że ta nazwa się spodobała i dziś się widzimy właśnie na Zielonym 
Przylądku – opowiada Michał Stachowiak, którego propozycja na 
nazwanie parku zyskała największą popularność wśród mieszkańców.

W końcu, 21 sierpnia mieszkańcy mogli oficjalnie otworzyć stworzony 
przez siebie park. Dla odwiedzających przylądek, pomysłodawcy parku 
zaplanowali warsztaty, konkursy, zorganizowali strefę gastronomiczną.

Wszystko zaczęło się już o 9 rano, kiedy chętni ruszyli z kijkami “przy-
rodobranie”, które organizuje fundacja o tej samej nazwie. Pomysło-
dawczynie “przyrodobrania” później zaprosiły do wspólnej zabawy 
z naturą i jej darami.

– Tworzymy tutaj ścieżkę sensoryczną, która będzie naturalnym ele-
mentem Zielonego Przylądka – tłumaczy Natalia Krekora z Fundacji 
Przyrodobranie. – Tam dalej powstają obrazy z młotkowanych roślin, 
w międzyczasie dzieci łapią różne owady, no i ulubiona przez maluchy 
kuchnia błotna – im brudniej tym lepiej – śmieje się Natalia. – Założe-
nie naszej fundacji jest takie, by przybliżać, otoczone przez elektro-
nikę, dzieci i dorosłych, do natury. Kontakt z przyrodą jest nam po-
trzebny m.in. właśnie do rozwoju sensorycznego, czyli doświadczania 
poprzez zmysły. To pomaga lepiej mózgowi się rozwijać niż patrzenie 
w ekran – tłumaczy założycielka fundacji.

Niedaleko powstającej ścieżki sensorycznej, pod dwiema młodymi 
brzozami, inni próbują swoich sił w  rzeźbiarstwie. – Zapoznajemy 
z  podstawowymi technikami związanymi ze snycerstwem – płaską 
formą rzeźby – tłumaczy Agnieszka Baraniuk – Lipińska, która pro-
wadziła warsztaty z rzeźbienia w drewnie. Skorzystać z nich mogli za-
równo dorośli jak i najmłodsi. – Dzieci fantastycznie reagują na takie 
zajęcia, bardzo chcą działać z drewnem. Bardzo szybko widzą efekt 

swojej pracy, a najmłodsi przecież lubią manualne zajęcia. Wystarczy 
je po prostu wprowadzić do tego świata – dodaje rzeźbiarka.

Kilka kroków od warsztatów w drewnie, barw nabierają liczne płótna. 
– Warsztaty są skierowane do całych rodzin, by wspólnie się bawiły, 
integrowały – opowiada Danuta Helak, która podpowiada, jak zacząć 
przygodę z malarstwem. – Pomagam w wykadrowaniu obrazu czy za-
komponowaniu. Jest spore zainteresowanie, głównie wśród najmłod-
szych, którzy mogą pod czujnym okiem stawiać swoje pierwsze kroki 
w malowaniu, ale tam dalej malują także panie, które już mają większe 
doświadczenie – uśmiecha się pani Danuta.

– Rzeczywiście te warsztaty pozwalają się zintegrować. Na co dzień 
brakuje takich miejsc w okolicy, gdzie można wspólnie coś zrobić – 
mówi Tomek. – Mieszkamy obok, więc już korzystamy z tego miejsca, 
a teraz, gdy będą tu różne wydarzenia, tym bardziej będziemy tu przy-
chodzić – dodaje mieszkaniec, wtóruje mu Marta: – Jest okazja, by 
porozmawiać z sąsiadami, z którymi w tym miejscu coś nas zaczyna 
łączyć, stajemy się takimi prawdziwymi sąsiadami, a nie tylko mijają-
cymi się na ulicy – uśmiecha się mieszkanka.

W tle cały czas słychać muzykę z głośników, ale także dźwięki gitary 
czy werbla. – Zrobiliśmy zajęcia z rytmiki, teraz będzie quiz muzyczny, 
potem jam session – mówi Piotr Selke z mosińskiego Molldur. – Chce-
my co tydzień prowadzić tu warsztaty muzyczne. Jedna grupa będzie 
miała zajęcia z rytmiki, a starsi będą się uczyć coverów, które później 
zagrają akustycznie – zapowiada pomysłodawca grupy Molldur.

Kilka metrów dalej swoje stoisko ma mosińska Jadłodzielnia, która 
właśnie rusza z Darmowym Rowerem Małomiasteczkowym – w skró-
cie DROOM [więcej na str. 15].

– Mieszkam za granicą, ale jak będę na miejscu, to na pewno jeszcze tu 
przyjdę – zapowiada Mikołaj. – Sama idea tworzenia przez mieszkań-
ców jest super, ale moim zdaniem władze też się powinny tu zaanga-
żować – wesprzeć choćby finansowo. Z drugiej strony, to, że stworzyli 
ten park mieszkańcy zupełnie oddolnie, tworzy charakter tego miej-
sca – dodaje. – Cieszy to, że mieszkańcy tworzą coś dla siebie. Gmina 
jest tu mało obecna, ale nie jest to zupełnie potrzebne, bo mieszkań-
cy jak widać tego nie potrzebują – sami mogą stworzyć fantastyczne 
miejsce, gdzie mogą być aktywni – komentuje z kolei Michał.

– Cieszymy się, że sporo mieszkańców przyszło, nie spodziewaliśmy 
się, że aż tyle – mówi Łukasz Grzybak, przewodniczący osiedla nr 3. 
– To daje nam powera, widzimy, że to miejsce zaczyna być popular-
ne, każdy się tu dobrze czuje, odpoczywa, aktywnie spędza sobotę. 
To pokazuje nam, że to, co tutaj zrobiliśmy rzeczywiście ma sens. To 
nas motywuje, żeby dalej pracować nad tym miejscem, zapraszamy 
mieszkańców do współpracy, żeby wszyscy się czuli tu jak u  siebie 
w domu – dodaje Łukasz Grzybak i zapowiada, że wkrótce w przyląd-
ku odbędą się kolejne wydarzenia. (WP)

Zielony Przylądek - Mosina ma wyjątkowy punkt na mapie
Po miesiącach pracy, mieszkańcy oficjalnie otworzyli stworzony przez siebie park.
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tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

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

A0
15

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

• pieluchy dla dorosłych
• artykuły ortopedyczne 
   i rehabilitacyjne 
• wypożyczalnia sprzętu 
   rehabilitacyjnego
• obuwie i wkładki zdrowotne 
• protezy piersi i peruki 
• realizacja zleceń NFZ
• fachowa obsługa i doradztwo 

Farbiarska 28 62-050 Mosina
       518 367 095 

pn-pt  9 - 17
sob      9 - 13

Kościuszki 51, 62-030 Luboń
       500 37 60 50

pn-pt  9 - 17
sob      9 - 13

www.sprawni-lubon.pl

Organizujemy wesela, iventy do 250 osób, różne sale bankietowe klimatyzowane,  
imprezy integracyjne do 1500 osób. Zapewniany super obsługę, wyżywienie i parkingi.

Imprezy okolicznościowe
Przyjęcia weselne 
Konferencje i �kolenia
Imprezy plenerowe 
Imprezy integracyjne 

Gajówka
ul. Śremska 68

Zbrudzewo k/Śremu 

Tel. +48 606 947 802, +48 604 984 216, +48 504 254 244 - paintball / zespół muzyczny
e-mail: info@gajowka.com     www.gajowka.com

Fachowe doradztwo, sprzedaż, 
oraz usługa montażu 

anten naziemnych DVB-T2 
oraz anten satelitarnych

FHU Daniel Radosz
ul. Sowiniecka 81

62-050 Mosina
tel. 601-737-887

email. danielsat@op.pl
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„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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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KANCELARIA RADCY PRAWNEGO     JOANNA RYBAKOWSKA-KURAŚ
PROWADZI SPRAWY SĄDOWE
• SPRAWY RODZINNE: ROZWODY, ALIMENTY, WŁADZA RODZICIELSKA, 

KONTAKTY Z DZIEĆMI, PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA, 
• SPRAWY O ZAPŁATĘ, ODSZKODOWANIA, 
• SPRAWY KARNE, OBRONA OSKRAŻONEGO, REPREZENTACJA 

POKRZYWDZONEGO,
• ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS: RENTY, EMERYTURY, ZASIŁKI, 

PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM,
• SPRAWY PRACOWNICZE,
• SPRAWY SPADKOWE: STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, DZIAŁ SPADKU, 

ZACHOWEK, TESTAMENT.

LOKALIZACJE:
ŚREM UL. PADEREWSKIEGO 15
POZNAŃ, UL. SARMACKA 51
PUSZCZYKOWO, UL. LANGEGO 9

REJESTRACJA TELEFONICZNA:
506 020 495
MAIL: BIURO@KANCELARIA-KURAS.PL

salony FIRMOWE:

P2
27
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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

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie

62-081 Wysogotowo

tel. Adam: 792 656 383

e-mail: info@aptherm.com
e-mail: serwis@aptherm.com

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Ptasi Park stał się miejscem kultury, 
a na Gliniankach zrobiło się kolorowo

15 sierpnia w Mosinie kojarzy się z wystawą „Szeroko na Wąskiej” oraz licznymi atrakcjami. W tym 
roku obejrzeć wystawy i posłuchać występów zespołów muzycznych można było w Ptasim Parku, a 
wziąć udział w święcie kolorów Holi na Kąpielisku Glinianki.

Już w piątek, 13 sierpnia, w Ptasim Parku odbyła się wystawa „Turyści” 
Andrzeja Macieja Łubowskiego. Prace prezentowane były na drze-
wach. Tego dnia do Mosiny przyjechały Foodtrucki, których właściciele 
zachęcali do próbowania dań do niedzieli.

Sobota upłynęła na dźwiękach muzyki. Ptasi Park stał się plenerową 
sceną dla DJ Burna i zespołu mollDur Band. Mosinianie mieli też okazję 
oglądać wstęp zespołu Carlosa Ramireza oraz Gabriela Fleszara.

W  niedzielę na kąpielisku Glinianki odbył się piknik, gdzie główną 
atrakcję stanowiły kolorowe proszki Holi. Zabawie towarzyszył DJ, któ-
ry zachęcał do udziału w konkursach i animacjach.

W Ptasim Parku odbyła się plenerowa prezentacja artystów, pasjona-
tów i  hobbystów pod tytułem „Ptaki”. Prace zaprezentowało 54 wy-
stawców na 30 stoiskach.

Od godziny 14 do 17 przy, Mosińskim Ośrodku Kultury, na chętnych 
czekał mobilny punkt szczepień zorganizowany przez OSP z Mosiny. 
Jak relacjonował komendant Michał Kołodziejczak – zaraz po otwarciu 
do punktu ustawiła się kolejka.

Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół Kombi, którego koncert odbył 
się przy pomniku Tadeusza Kościuszki przy ulicy Dworcowej. (WZ)
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AUDYCJE
Mimo sezonu wakacyjnego studio Radia MPL tętniło życiem. 
W sierpniu gościliśmy motocyklistów, kajakarza i harcerkę - były 
to spotkania pełne energii, życia, pasji i wielkiej miłości. Przed-
stawiamy skrót tego, co działo się przed mikrofonami zachęca-
jąc jednocześnie do odsłuchania audycji - naprawdę warto! 

Świadomy kierowca i motocyklowy raj - czyli o pasji, 
która realizuje się w pracy
W samym środku lata i w pełni sezonu motocyklowego gośćmi Radia 
MPL byli dwaj pasjonaci  motocykli, którzy swoje zamiłowania sku-
tecznie przekazują i dzielą się nimi w codziennej pracy. Mieszkańcy 
Lubonia: Jakub Korytowski - właściciel sklepu motocyklowego 
MOTOSFERA w Poznaniu oraz Tomasz Leciej - kierownik Ośrodka 
Szkolenia Kierowców "Leciej" w Luboniu opowiedzieli o świadomej 
jeździe, bezpieczeństwie na drodze i o tym, jak dobrze wybrać strój 
motocyklowy. Rozmowa pełna pasji - zapraszamy do odsłuchania!

Motocykle to dla nich obu wielka pasja i hobby, które z powodze-
niem połączyli z życiem zawodowym. Z audycji dowiecie się, ja-
kie pytanie najczęściej pada podczas wizyty w MOTOSFERZE, co 
otrzymuje w  sklepie każdy klient i  czym różni się zwykła kurtka 
skórzana od motocyklowej.

Z wody świat wygląda inaczej - spływy kajakowe 
z pasją
Spływy kajakowe cieszą się w ostatnim czasie dużą popularno-
ścią. Nic dziwnego - to bardzo ciekawa opcja spędzania wolne-
go czasu: na łonie natury, w pięknych okolicznościach przyrody, 
aktywnie. Z  wody świat wygląda zupełnie inaczej - opowiada 
o tym Arek Piwosz, prowadzący wypożyczalnię kajaków w Ro-
galinku. 

Okolice Poznania, w tym Mosiny, Lubonia i Puszczykowa są ide-
alnym miejscem na uprawianie turystyki wodnej. Spływy kaja-
kowe Wartą, Głuszynką i Kanałem Mosińskim to tylko niektóre 
z propozycji, jakie ma w swojej ofercie wypożyczalnia kajaków 
w Rogalinku. Takich wypożyczalni jest zresztą w naszej okolicy 

więcej - jeśli zatem chcecie dowiedzieć się, co można zobaczyć 
na wodzie, ile lat miał najstarszy uczestnik kajakowego spływu 
oraz jak przebiegała najdłuższa w  ostatnim czasie kajakowa 
wyprawa, koniecznie posłuchajcie nagrania! Jedyne, czego nie 
zobaczycie, to błysk w oku pana Arka, kiedy opowiada o swojej 
pasji - z pewnością jednak usłyszycie tę pasję w jego głosie. Za-
praszamy - słuchajcie i korzystajcie z sezonu kajakowego! 

"Staramy się zmienić świat na lepsze" - stulecie ist-
nienia harcerstwa w Mosinie
W tym roku mija sto lat, odkąd na ziemi mosińskiej zaczęło roz-
wijać się harcerstwo. W 1921 r. z inicjatywy Feliksa Szulakiewicza, 
Marcina Stachowiaka i  Stefana Jelewskiego, powstała Drużyna 
Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. O ważnych wydarzeniach z hi-
storii harcerstwa widzianych z perspektywy własnych, harcerskich 
doświadczeń rozmawiamy z komendantką Hufca ZHP im. Bolesła-
wa Chrobrego, harcmistrz Magdaleną Jakubowską. 

Jak harcerstwo zmieniło się na przestrzeni lat? Co pozostało nie-
zmienne, a co uległo modyfikacji? Jak wyglądają struktury w har-
cerstwie i co jest głównym jego celem? Czy bycie harcerzem może 
zmienić czyjeś życie? W jaki sposób harcerze zmieniają świat na lep-
szy? Wreszcie - w czym możemy uczestniczyć w związku z obcho-
dami jubileuszu stulecia istnienia harcerstwa na ziemi mosińskiej?

Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w  krótkim, ale 
pełnym pasji wywiadzie. Mamy nadzieję, że zainspiruje to Was do 
zgłębiania historii mosińskiego harcerstwa, a  kto wie, może do 
wstąpienia w jego szeregi...? 

   Zespół Radia MPL

Arek Piwosz

Jakub Korytowski i Tomasz Leciej

Magdalena Jakubowska
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– Celem naszego projektu jest integracja ponad pokoleniami, bu-
dowanie lokalnej tożsamości , propagowanie idei dbania o  swoje 
otoczenie, wspólne dobro oraz możliwość poznania międzysąsiedz-
kiego – opisuje swój pomysł Ewelina Matyla, przewodnicząca osie-
dla nr 7 “Nad jeziorem”. – Naszym celem jest zintegrowanie nowych 
i obecnych mieszkańców naszego osiedla i zachęcenia do wspólnego 
kreowania naszej przestrzeni – podkreśla Pani Ewelina. Informacje 
historyczne pozyskiwane od najstarszych mieszkańców osiedla będą 
podstawą do utworzenia  księgi oraz gabloty pamiątkowej.

Propozycją Adama Gusta jest natomiast wykonywanie fotografii za 
pomocą mokrego kolodionu. Ta technika jest jedną z  najstarszych 
metod wykonywania fotografii. Adam Gust tę technikę wykorzystał 
przy aranżacji jednego ze słupów przy okazji Mediations Biennale 
w Mosinie. Na kolodionowych szkłach artysta planuje uwiecznić lo-
kalnych artystów, sportowców oraz działaczy społecznych.

Street Art w mosińskim formacie to pomysł Radosława Trzcińskiego. 
Połączenie muzyki, sportu i sztuki jest wspólną przestrzenią kultural-
ną, którą współtworzyć mogą pasjonaci z każdej dziedziny. – Uczest-
nicy wydarzenia będą mieli okazję poznać i  usłyszeć młodych, uta-
lentowanych wykonawców. Widzowie wystaw będą mogli zobaczyć 
pracę wspaniałych lokalnych twórców, których nie da się zobaczyć 

nigdzie indziej.  Wydarzenie wpłynie pozytywnie na integrację osób 
mieszkających w okolicy, ponieważ będzie wspólną przestrzenią, łą-
czącą różnych ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach – opo-
wiada Radosław. (red)

Niewiele  osób przechodzących obok jedne-
go z piękniejszych domów nad Wartą w Pusz-
czykowie wie, że był to  gmach pierwszego 
sanatorium na  terenie Leśnego zakładu 
kuracyjnego i  zna historię zaprojektowania 
i  wybudowania nadwarciańskich rezydencji 
letniskowych.  Niewiele osób zna historię  za-
bytkowego budynku obecnego szpitala cho-
rób płuc w Ludwikowie, który pierwotnie peł-
nił funkcję pensjonatu, w którym znajdowała 
się ekskluzywna restauracja. Wabieni możli-
wością relaksu w pobliskich leżalniach  przy-
jeżdżali do Ludwikowa mieszkańcy Poznania 
i  to właśnie z tego powodu w roku 1911 uru-
chomiono  połączenie kolejowe z  Poznania 
do Osowej Góry. 

Celem projektu jest nie tylko uzupełnienie ist-
niejącej luki informacyjnej, ale przypomnie-
nie, że swoją sławę Puszczykowo i Ludwikowo 
zawdzięczały wspaniałym warunkom klima-
tycznym i krajobrazowym, które były i są na-
dal największym bogactwem, obecnie chro-
nionym przez Wielkopolski Park Narodowy. 

Postanowiliśmy opowiedzieć historię obu 
tych miejsc w  sposób odmienny od przyję-
tych narracji. Zaprosiliśmy  do udziału w pro-
jekcie artystów plastyków ze Związku Polskich  

Artystów Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa 
oraz do grupę lekarzy malujących skupionych 
przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, którzy 
pokażą te historie w obrazach.

Obie grupy odbyły spacery plenerowe, pod-
czas których mogli poznać ciekawą architek-
turę letniskową podmiejskiej miejscowości 
oraz zwyczaje mieszkańców Poznania, którzy 
masowo przyjeżdżali nad Wartę w celu zaży-
cia kąpieli wodnej i słonecznej.

Dowiedzieli się, że  jeszcze przed Ludwiko-
wem Puszczykowo było miejscem leczenia 
gruźlicy. W  latach 1903-04, Towarzystwo 
opieki nad chorymi robotnikami w Poznaniu 
na wzór niemieckich „Walderholungsstatten, 
stworzyło w środku lasu  tzw. leśne uzdrawial-
nie-lecznice klimatyczne. W Ludwikowie,  sa-
natorium  gruźlicze powstało dopiero w roku 
1925, po przejęciu obiektów przez Zarząd 
Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu. 

Obecnie artyści przetwarzają zebrane wraże-
nia w obrazy.  Twórczą inspiracją dla nich były:  
Warta, oglądane zabytkowe wille,  ciekawost-
ki o lekarzach, architektach, właścicielach bu-
dynków Już niedługo podzielą się własnymi 
impresjami z  plenerowych spacerów. Werni-

saż i wystawa prac odbędą się w Europejskim 
Dniu Dziedzictwa, w  willi Mimoza w  Pusz-
czykowie, w dniu 18 września (sobota) 2021, 
o godzinie 16.00. 

Projekt dotowany jest z budżetu Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i Miasta Pusz-
czykowa. 

 Małgorzata Ornoch-Tabędzka 

Kolejne inicjatywy kulturalne 
reżyserowane przez mieszkańców Mosiny

Dziedzictwo kultury materialnej Puszczykowa 
i okolic w impresjach artystów

Mieszkańcy Mosiny opowiedzieli o inicjatywach kulturalnych. Swoje pomysły przestawili Ewelina 
Matyla, Adam Gust i Radosław Trzciński. Wczesną jesienią odbędzie się piknik integracyjny doty-
czący historii osiedla nr 7 Nad Jeziorem, wystawa portretów mieszkańców wykonana metodą mo-
krego kolodionu oraz Street Art w mosińskim formacie, czyli połączenie muzyki, sportu i sztuki.
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KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

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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R E K L A M A

Pani Katarzyna jest wolontariuszką, któ-
ra dokarmia wolno żyjące koty. Jak opisu-
je, w  zeszłym tygodniu jej uwagę zwróciło 
zwierzę, które przyszło w  tragicznym stanie. 
– Przyszedł poraniony na jedzenie. Za każ-
dym razem kiedy widzimy że kot przychodzi 
z  widocznymi ranami, kontuzją, czy nagle 
schudnie, zabieramy go do weterynarza. Były-
śmy przekonane, że kot jest pogryziony przez 
jakieś zwierzę – relacjonuje Katarzyna.

Razem ze znajomą, mieszkanka zabrała kota do 
lekarza. – Weterynarz wykonał RTG, które ujaw-
niło kilka śrutów w szyi i  jamie brzusznej. Do-
datkowo, ma uszkodzenia kręgosłupa na od-
cinku szyjnym i ogonie, co według weterynarza 

może świadczyć o tym, że ktoś kota próbował 
“rozerwać” – kota można zabić w taki sposób, 
że równocześnie ciągnie się za ogon i głowę – 
mówi Katarzyna.

Kot jest obecnie pod opieką mieszkanki, docho-
dzi do siebie. – Je, chodzi, ale jest dość trudny 
w obyciu, opatrywaniu ran, jako że jest kotem 
półdzikim. Ma biegunkę, stan skóry i sierści jest 
dramatyczny, widać że odczuwa okrutny świąd. 
Musimy go dalej diagnozować u chirurga – śrut 
w jamie brzusznej lekarzowi gminnemu wyda-
wał się być nieoperacyjny, nie wyciągnął go, 
trzeba szerszych badań u  specjalisty i  derma-
tologa – dodaje wolontariuszka, która sprawę 
postrzelonego zwierzęcia zgłosiła na policję.

– W piątek 13 sierpnia br. do Komisariatu Policji 
w Mosinie wpłynęło e-mailowe zgłoszenie do-
tyczące znalezienia kota z ranami świadczącymi 
o postrzeleniu zwierzęcia z wiatrówki. Obecnie 
sprawa jest wyjaśniana przez policjantów – za-
pewnia podinsp. Iwona Liszczyńska z  zespołu 
prasowego wielkopolskiej policji.

Teraz postrzelonego kota czeka szereg badań 
i  zabiegów. – Kot w  dalszej diagnostyce musi 
mieć wykonane rozszerzone badania krwi (ok 

150 zł) testy fiv felv (80zł), cierpi z powodu bie-
gunki, więc wykonać należy też badanie kału 
(ok 100 zł) – wymienia wolontariuszka. – Na tę 
chwilę nasz dług w klinice za pierwszą wizytę to 
200 zł. Niestety gmina nie ma już wolnych środ-
ków na leczenie kotów wolno żyjących, więc 
żeby pomóc Adasiowi, musimy same uzbierać 
pieniądze – dodaje.

Pomóc w  leczeniu kota można na portalu 
pomagam.pl.  (WP)

Postrzelony kot w okolicy ogródków działkowych przy ul. 
Mocka. fot. Kasia Szczepaniak

Badanie RTG ujawniło kilka śrutów w szyi i jamie 
brzusznej fot. Kasia Szczepaniak

Ktoś strzela do zwierząt w Mosinie
Kota, ze śrutem w jamie brzusznej, znalazła mieszkanka w okolicy ogródków działkowych przy ul. Mocka.
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PRZEWÓZ OSÓB

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

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 

(J
02

3)

EDUKACJA SZACHOWA
UROKI SZACHÓW
Włodzimierz  Garbarek

S Z A C H Y
LUBOŃ, ul. Podgórna 32B

e-mail: garbarek@op.pl
Tel. 887 625 764

Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 
jeden z liderów w branży produkcji 

rolnej poszukuje osób na stanowisko:

PRACOWNIK
DO ZBIORU
JABŁEK

Zadaniem osób zatrudnionych
na tym stanowisku będzie:

ZBIÓR OWOCÓW
I PRACE PIELĘGNACYJNE

Okres pracy: od września

Miejsce pracy: sad Głuchowo

Oferujemy pracę godzinową
i akordową na umowę zlecenie.

Przyjmujemy również młodzież
od 16 roku życia.

Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt

w godzinach od 7:00 – 15:00
Top Farms Wielkopolska sp. z o.o.

Piotrowo Pierwsze 6
64-020 Czempiń

Telefon kontaktowy: 
666-832-153
666-832-151

P1
63
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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)
(J

02
7)

(J
03

5

Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

(J
03

4)

- NIERUCHOMOŚCI

- CIĄGNIKI ROLNICZE,

- PRZYCZEPY,

- MASZYNY ROLNE,

- STARE MOTORY

- SAMOCHODY

- TRAKTORKI-KOSIARKI

- QUADY

K
U

PIĘ 
K

U
PIĘ K

U
PI

Ę 
K

U
PI

Ę 

SKUPUJEMY: 

tel. 604 989 218

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
02

8)

odpoczynek, 
przyjemność
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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
03

9)
(J
04
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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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Tel. 665 060 368

Uzależnienia
Life Coaching

Poradnictwo 
psychologiczne

w jęz. polskim oraz  angielskim

- KSIĄŻKI
- MONETY
- PORCELANĘ
- MEDALE WOJSKOWE
- ZEGARKI ITD.

tel. 530 005 327

ANTYKI I STAROCIE

SKUPUJĘ!

KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

(P
00

4)

MAGAZYNIER
W MOSINIE

Praca na podstawie 
umowy zlecenie

stawka 20 zł/brutto/h

Zapraszamy do kontaktu
tel. 605 333 429
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Więcej informacji
pod numerem telefonu:

507 624 828

PRACA CHAŁUPNICZA
wiązanie kokardek!

P1
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Elżbieta Bylczyńska
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, 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/

tel. 600 202 446

KRAWCOWĄ 
do punktu 
usługowego

PRACA

Mieszalnia Lakierów Samochodowych
Paweł Wieczorek

oferuje

kolory sprawdzamy poprzez natrysk próbny. Możliwość 
dorobienia lakieru na miejscu. Prowadzimy również 
sklep z asortymentem lakierniczym oferując Państwu; 
lakiery, spraye, szpachle, podkłady, rozpuszczalniki, 
papiery ścierne itp. Sprzedajemy także farby bazowe, 
akrylowe, przemysłowe.

Mieszalnia mieści się przy ul. Dworcowej 2D w Mosinie.
Zapraszamy od pn. do pt. w godzinach 8.00-17.00,

oraz w soboty od godz. 9.00 - 13.00

Tel. 691 762 952, Paweł Wieczorek

dorabianie lakierów samochodowych – wszystkie

Przyjmę
do zbioru
winogron

tel. 606 753 069

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

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

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)
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REKLAMA

kolor
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!

FOTOWOLTAIKA

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)
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tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
A0

16



40

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


