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Drodzy Czytelnicy!
Jesień zagościła wokół nas na dobre. Powoli zakręcamy ostatnie
weka i zanosimy je do spiżarni, a z szaf wyciągamy grubsze ubrania.
Chłodne poranki zachęcają do pozostania w domu, ale spadające
kasztany z drzew przypominają o obowiązkach. Uczniowie po długiej przerwie powrócili do szkół, a studenci rozpoczynają zajęcia na
uczelniach.
Deszczowe dni skłaniają do przemyśleń i uporządkowania trudnych
spraw. Spadające liście zwiastują definitywny koniec lata, którego leniwe chwile pozostają już tylko we wspomnieniach. Przyroda szykuje
się do zimowego snu, ale zanim mróz zacznie szczypać nas w nosy,
możemy poczuć ostatnie promienie jesiennego słońca. Każda pora
roku ma wady i zalety, ale jesień darzę szczególną sympatią. Coraz
dłuższe wieczory pozwalają na zagłębienie się w ulubionych książkach albo nadrobienie zaległości w serialach. Przychodzi też czas na
gotowanie sezonowych – jesiennych – potraw i pijanie ulubionych
herbat, a Tych, którzy lubią osłodzić jesienne chwile zachęcam do

przygotowania gorącej czekolady. Po wakacyjnych rozjazdach spędzamy ze sobą więcej czasu, dzięki czemu możemy pielęgnować
zaniedbane uczucia oraz znajomości. Warto wyciągnąć zakurzone
albumy lub gry planszowe i bawić się w rodzinnym gronie.
W tym numerze gazety mają Państwo okazję zapoznać się z obszernym wywiadem przeprowadzonym z Małgorzatą Kaptur – przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz problemach w Zakładzie
Usług Komunalnych. Zachęcam także do zapoznania się z kolejną
trasą spacerową, tym razem z dworca kolejowego dookoła miasta.
Może wybiorą się Państwo na spacer śladami naszej lokalnej historii?
Drodzy czytelnicy, zapraszam do przeczytania październikowego
numeru gazety. Życzę wewnętrznego poczucia harmonii i przeżywania każdego dnia w zgodzie ze sobą. A do ciepłej herbaty polecam
lekturę kolejnych stron wydania.
W imieniu zespołu redakcyjnego Weronika Zwierzchowska

“Pomogę bo mogę”.
Dokształcamy się z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Jako dziennikarzom, zdarza nam się bywać na miejscu wypadku czy relacjonować wydarzenia, w wyniku
których ktoś został poszkodowany. Ale czy sami potrafilibyśmy w takiej sytuacji pomóc?
– Najlepszy ratownik to żywy ratownik – od początku zapewniają nas instruktorzy z firmy “Pomogę bo mogę” , którzy przez lata,
jako ratownicy, ratowali życie na wielkopolskich ulicach, jak mówią, nie bez lęku, a pomimo niego.
Przez kilka godzin kursu nauczyliśmy się, jak pomagać w razie nagłego zatrzymania krążenia, upadku ze schodów czy porażenia
prądem – wypadkach, które mogą zdarzyć się w każdej chwili,
podczas codziennych czynności. Jeśli akurat będziemy w pobliżu
takiej sytuacji, to od nas może zależeć czyjeś życie. Jeśli nie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku nieprzytomnej osoby, to w takim
momencie łatwo jest spanikować.

Jak się jej nie poddać? Pomaga wiedza, co w danej sytuacji zrobić,
by uratować życie nie tylko przechodniowi, ale także w domu, bo
jak wskazują statystyki GUS, największe szanse na to, że będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy, mamy w domu – gdy potrzebują jej bliscy. (WP)

Kącik eleganta z Mosiny, część 106

26.11.2012 – Rysiu z Ząbkowic:
- Z historii mam niewiele. Pierwszy raz o elegancie usłyszałem od wujka, do którego jako chłopak przyjeżdżałem na wakacje ze Śląska do
Mosiny. To mogły być lata jeszcze pięćdziesiąte, tak, tak, jak zacząłem
przyjeżdżać. On nas zawsze woził do Skoków i tam urzędowaliśmy.
Według tego co od niego zapamiętałem, to chodziło o to, że w Mosinie
ponoć kiedyś mieszkało bardzo dużo krawców, mieli swoje warsztaty
i umieli szyć nadzwyczajne ubiory. Chyba bym nawet nie skłamał, jak
powiem, że nawet mówiło się o mieście krawców i stąd cała ta historia.
Tyle lat już tutaj mieszkam i nigdy nie starałem się dowiedzieć czegoś
więcej na ten temat. Raz po raz coś na ten temat czytam, ale jednak to
co z młodości się dowiedziałem od wujka, najlepiej pamiętam.
Roman Czeski
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Jan Gurgun odwołany z funkcji prezesa ZUK i PUK
Jan Gurgun został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu ZUK oraz PUK w Mosinie. Rady Nadzorcze spółek, w porozumieniu z burmistrzem Mosiny, postanowiły tymczasowo powołać na te stanowiska obecną sekretarz gminy, Monikę Kujawską.
Jan Gurgun odwołany z funkcji prezesa
ZUK i PUK
– W związku z podjęciem przez Rady Nadzorcze spółek Zakład Usług Komunalnych w Mosinie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Mosinie Sp. z o.o. uchwał
o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu obu
spółek pana Jana Gurguna – powstała konieczność rozpisania nowego konkursu na
w/w stanowisko. W celu zapewnienia ciągłości działania obu spółek i niezakłóconego
świadczenia usług, Rady Nadzorcze w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Mosina postanowiły w okresie przejściowym powołać
tymczasowo na te stanowiska panią Monikę
Kujawską. Potrzeba taka związana była z faktem, że po odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu obu Spółek pana Jana Gurguna spółki nie
posiadałyby reprezentacji, która jest niezbędna do ich bieżącego funkcjonowania – poinformował mosiński magistrat.
Jan Gurgun prezesem mosińskiego ZUK i PUK
został w październiku. Zastąpił na stanowisku
Andrzeja Strażyńskiego. Wcześniej był prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku, gdzie zarządzał wywozem i zagospodarowaniem odpadów. Podobnie jak
w Mosinie, został odwołany ze stanowiska.
Monika Kujawska tymczasowym prezesem ZUK i PUK
Rady nadzorcze wraz z burmistrzem Przemysławem Mielochem na stanowisko prezesa zarządu powołały Monikę Kujawską,

która pełni obecnie funkcję sekretarza
Gminy Mosina. Monika Kujawska jest absolwentką wydziału prawa na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na
Uniwersytecie Warszawskim oraz Master of
Public Administration (MPA) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracowała
m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Poznaniu jako koordynator ds. działań
środowiskowych oraz pracownik socjalny. Od 2015 r. jest zatrudniona w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, w którym pracę rozpoczęła na stanowisku podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Biurze Rady.
Pracownicy ZUK zagrozili strajkiem
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze
Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, atmosfera w ZUK jest trudna. Pracownicy zagrozili
nawet strajkiem. Ich zdaniem Jan Gurgun
wprowadził fatalną atmosferę, przez co odeszli długoletni członkowie załogi.
– Odeszło przynajmniej siedem osób, z tego
co wiem, kolejne mają taki zamiar – mówili
nam pracownicy ZUK. – Pracy nie zmienili 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 – mówili
nam członkowie załogi, którzy chcieli zachować anonimowość.

Pod koniec sierpnia w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie części pracowników z ZUK z burmistrzem Mosiny Przemysławem Mielochem oraz radą nadzorczą spółki.
Rozmowy zorganizował radny Arkadiusz Cebulski. Spotkanie odbyło się bez prezesa Jana
Gurguna. – Nie ukrywam, że jest to dla mnie
mało komfortowa sytuacja – mówi prezes
ZUK. – Jeśli pojawia się jakikolwiek problem,
to w pierwszej kolejności omawia się go z prezesem spółki – mówił wówczas Jan Gurgun.
(Więcej we wrześniowym wydaniu GMP, w artykule: ZUK grozi strajkiem. W tle fatalna atmosfera i kolejne wypowiedzenia) (red)

Przemysław Mieloch i Jan Gurgun - kadr z vloga samorządowego burmistrza Mosiny

Publikujemy oświadczenie Jana Gurguna w sprawie sytuacji w ZUK/PUK.

Oświadczenie
W związku z zakończeniem mojej pracy w spółkach komunalnych
w Mosinie chciałbym się zwrócić do Mieszkańców gminy i przedstawić rzeczywisty obraz zaistniałej sytuacji. Robię to za pośrednictwem
GMP na łamach, której jako jedynej mogłem odnieść się do wydarzeń
ostatnich tygodni i dowiedzieć się o przebiegu zebrania i podjętych
ustaleń. Wypowiedź niektórych pracowników grożących postojem sparaliżowała wszystkich. Od zorganizowanego bez mojej obecności spotkania z załogą w dniu 25 sierpnia z udziałem Pana Burmistrza i Pana
Przewodniczącego Rady Nadzorczej nikt z uczestników spotkania pomimo moich starań nie chciał podjąć merytorycznej rozmowy. W takich
okolicznościach podstawą do rozwiązania problemu powinien być dialog o oczekiwaniach stron i wzajemne mediacje. Trudno jednak mieć
odwagę do rozmowy kiedy w sposób anonimowy kreuje się niezgodne
z prawdą zarzuty:
• Nadgodziny są i będą, dopóki spółka nie osiągnie oczekiwanego poziomu zatrudnienia i stanu technicznego taboru. Pracownicy, którzy
wcześniej skończą obsługę rejonu i nie pracują już w danym dniu i idą
do domu to ich nominalny dzienny czas pracy zgodnie z kodeksem rozliczany jest z wypracowanych nadgodzin.

• Odbiór odpadów z PSZOK – zanim wsparto wywóz odpadów zleceniem
firmom zewnętrznym wielokrotnie prosiłem brygady wywozowe o wykonanie tego zadania. Ustalenie dodatkowej premii za każdy kurs nie zachęciło niektórych pracowników. Procedowany od marca 2020 roku w starostwie powiatowym proces zmiany pozwolenia na PSZOK i związane z tym
kontrole wymusiły w interesie spółki i mieszkańców podjęte decyzje.
• Ograniczenie pracownikom środków czystości – środków czystości nie
ograniczano i wydawane były w ilościach zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem (dokumentacja dostępna u Inspektora BHP). W celu poprawy warunków pracy został opracowany nowy sort odzieży roboczej
z rozszerzoną opcją ich konserwacji i czyszczenia. Higiena i bezpieczeństwo pracy są dla mnie kluczową wartością.
• Utrzymanie czystości i higieny pojazdów – do obowiązków kierowców należy dbałość i czystość w pojazdach komunikacji miejskiej
szczególnie w warunkach pandemii. W tym celu zakupiono i wyposażono pojazdy w niezbędne środki chemiczne. Spółka świadczy usługi
przewozu osób i jest zobowiązana zapewnić mieszkańcom gminy
elementarne warunki podróży. W tym zakresie nastąpiła zauważalna
poprawa czystości i estetyki pojazdów.
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W Mosinie byłem osobą z zewnątrz nieuwikłaną w żadne układy. Wybrany
zostałem spośród 32 kandydatów co dawało mi pewien rodzaj komfortu
i pozwalało w higieniczny sposób ocenić kondycję spółek oraz opracować strategię ich rozwoju z perspektywą kilku lat. Poświeciłem osobiste
wartości jak dom i rodzinę aby pracować i skutecznie budować wieczyste
wartości przedsiębiorstwa. Kiedy obejmowałem to stanowisko nie sądziłem, że jest aż tak źle. Z jednej strony Gmina traktująca spółkę jak zakład
budżetowy – niskie stawki kontraktowe i wysokie kary oraz dyrektywny
sposób współpracy. Z drugiej strony wysokie i nieuzasadnione koszty dystrybucji paliwa i nieuczciwych nadgodzin. Do tego wyeksploatowana infrastruktura, permanentny brak finansowania modernizacji oraz podzielona załoga. Jednak podjąłem wyzwanie z determinacją i konsekwencją.
To co jest dzisiaj potrzebne spółce to zmiana, zmiana i jeszcze raz zmiana.
Bez niej niemożliwe jest zbudowanie stabilnego przedsiębiorstwa zdolnego świadczyć na dobrym poziomie usług dla mieszańców gminy.
Duże zmiany we współpracy z gminą zostały jednak osiągnięte. Dzięki zaangażowaniu Burmistrzów współpraca z wydziałami urzędu stała się rzeczowa
i konstruktywna. Pracowaliśmy efektywnie nad optymalizacją kosztów wywozu odpadów. Podjęliśmy konkretne działania w zakresie dawno oczekiwanych zakupów pojazdów bezpylnych i autobusów (spółka uruchomiła
uzyskując wszelkie zgody postępowania przetargowe w trybie PZP na zakup
2 autobusów i 2 śmieciarek). Zbudowaliśmy realny sposób ich sfinansowania uzyskując w tym promesę na dofinansowanie 1 000 000 zł z funduszu
wsparcia komunikacji miejskiej. Potrzeby sprzętowe były jednak tak pilne, że
zdecydowałem o dodatkowym i niezwłocznym zakupie trzech autobusów
i pojazdu bezpylnego w ramach własnych środków finansowych Spółek.
Rezygnując z możliwości zrównoważenia przychodów ZUK i PUK mając na
uwadze zbliżający się w br. wzrost kosztów sprzętu i wynagrodzeń. Pozwalał
na to wypracowany ponad dwukrotnie wyższy wynik finansowy ZUK i PUK za
I półrocze 2021 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółki
komunalne nigdy wcześniej nie były dofinansowane i dokapitalizowane. Wystąpiłem do gminy o dokapitalizowanie spółki w 2021 roku w kwocie 1 300
000 zł. To nie jest pokaz świetlanej przyszłości lecz trudna codzienna praca
nad możliwościami rozwoju spółek wymagająca wielu starań i determinacji.
To także konsekwentna realizacja opracowanej strategii rozwoju.
Faktem jest, że od spółki odeszło z różnych powodów 7 pracowników –
zatrudniono 12. Jednym z nich to wynagrodzenie. W chwili obecnej jest
komplet kierowców i ładowaczy. Mając świadomość niskich płac z dniem 1
czerwca nastąpiła podwyżka wynagrodzeń o 250 zł/mies. brutto średnio dla
pracownika, której nie było od 3 lat. Nie rozwiązała ona niskiego poziomu
wynagrodzenia ale była sygnałem, że indeksację płac można przeprowadzać przynajmniej co roku. Był to również wstęp do próby kodeksowego
rozliczania nadgodzin. W br. zapowiedziałem kolejną podwyżkę dla kierowców i ładowaczy na poziomie nie niższym niż 500 zł. Moim celem było aby
pensje były na dobrym poziomie bez „kombinowania” a wypracowane nadgodziny miały znacznie wyższą podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

W związku z opublikowanym oświadczeniem
i pojawiającymi się w treści poważnymi zarzutami, odnośnie funkcjonowania ZUK/PUK, zadaliśmy pytania do mosińskiego magistratu.
Jaki był oficjalny powód zwolnienia prezesa
Jana Gurguna z funkcji prezesa spółek?

Kluczem do wyjaśnienia konfliktu jest jednak brak szczelności dystrybucji paliwa w spółce. O tym, na spotkaniu ani słowa, bo jak o tym rozmawiać. I nie są to przypadkowe lecz niestety zorganizowane działania.
Roczne koszty paliwa to ok. 1 800 000 zł netto. Rozpoczynając pracę
w Mosinie w „expose szefa” wskazałem że nie będę akceptował łamania
przepisów BHP, kradzieży i alkoholu i skutecznie tego przestrzegałem.
Zapowiedziałem też, że nie będę oglądać się wstecz. Interesowała mnie
wyłącznie przyszłość. Wówczas jednak nie zdawałem sobie sprawy, jak
bardzo trafiłem w istotny problem. Na korytarzach spółki o tym się
mówiło, dowiadywałem się o rzeczach, którym nie chciałem dać wiary. Nie mogłem tego zlekceważyć ani tolerować. Moim zadaniem było
uszczelnienie systemu dystrybucji paliwa. Wykonywanie comiesięcznej
analizy zużycia paliwa i procedur tankowania przez poszczególne pojazdy pomimo wydanego polecenia dla pracowników rozliczających
paliwo nie zostało zrealizowane. Pierwszy wykonany krok w tym kierunku podjęty w marcu (to sugestia jednego z pracowników) aby dokonywać dodatkowego do tankowania po nocy nie dość, że wykazał
bardzo duże oszczędności paliwa to był powodem do niezadowolenia
i tematem posiedzenia w maju Komisji Rady Miejskiej w Mosinie. Kolejne fakty i docierające informacje potwierdzały, że proceder trwa dalej.
W sierpniu odnotowano awarię rejestratora monitoringu i z relacji pracowników nie był to zwykły zbieg okoliczności. O tej sytuacji paliwowej
informowałem Burmistrza i Przewodniczących RN a zabezpieczony rejestrator przekazałem w dniu odejścia na ich ręce. W tej sytuacji najwygodniej pozbyć się prezesa, ale to nie rozwiązuje problemu lecz moim
zdaniem pogłębia go jeszcze bardziej.
O ile taka sytuacja była od lat, to jest odpowiedź dlaczego dzisiaj
spółka boryka się z tak dużymi problemami technicznymi i finansowymi ograniczających jej rozwój. Zmiany są trudne, szczególnie gdy
dotyczą wieloletnich przyzwyczajeń i zawsze budzą obawy, ale są konieczne. Z informacji zwrotnej uzyskanej z firm, do której odeszli niektórzy nasi kierowcy okazało się, że „byłem wymagający, z paliwem
jest coraz trudniej i wymagam pracy kiedy ekipy wywozowe skończą
wcześniej swoje rejony”.
Byłbym niesprawiedliwy, gdybym twierdził, że moje podejrzenia dotyczą wszystkich kierowców i pracowników. W spółce pracuje wiele dobrych i doświadczonych pracowników, którzy wykonują pracę z należytą starannością i zaangażowaniem.
Czy warto było to wszystko? Państwu pozostawiam ocenę. Moim zdaniem tak, aby zapewnić mieszkańcom gminy wyższą jakość usług i rozpocząć budowę nowoczesnego przedsiębiorstwa.
Dziękuję wszystkim za wspólnie spędzone dni w Mosinie.
Jan Gurgun

UM: Spotkanie w dniu 25 sierpnia br. zostało zorganizowane na prośbę pracowników obu spółek,
przy czym podstawowym warunkiem, żeby to
spotkanie mogło się odbyć, jaki przedstawili pracownicy, był brak udziału w nim Prezesa Zarządu
spółek pana Jana Gurguna.

UM: Powodem odwołania pana Jana Gurguna
z funkcji Prezesa Zarządu ZUK Sp. z o. o. i PUK
Sp. z o.o. wskazanym w uchwałach Rad Nadzorczych obu spółek z dnia 10 września 2021 r. jest
utrata zaufania.

Jaki wpływ na odwołanie Jana Gurguna
miało ujawnienie przez niego problemu
niewłaściwej "sytuacji dystrybucji paliwa
w spółce" czyli mówiąc wprost - kradzieży
paliwa w spółce? Jak duża Państwa zdaniem jest skala tego procederu?

25 sierpnia w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie części pracowników z ZUK
z burmistrzem Mosiny Przemysławem Mielochem oraz radą nadzorczą spółki. Rozmowy
zorganizował radny Arkadiusz Cebulski. Spotkanie odbyło się bez prezesa Jana Gurguna.
Dlaczego były prezes nie został zaproszony
na rozmowy?

UM: Fakt ujawnienia przez pana Jana Gurguna
problemu niewłaściwej "sytuacji dystrybucji paliwa w spółce", nie miał wpływu na jego odwołanie
z funkcji Prezesa Zarządu spółek PUK sp. z o.o.
i ZUK sp. z o.o. Problem dotyczący dystrybucji
paliwa jest obecnie szczegółowo analizowany
i będą podejmowane adekwatne działania.

Jak informuje były prezes Jan Gurgun "Wykonywanie comiesięcznej analizy zużycia
paliwa i procedur tankowania przez poszczególne pojazdy pomimo wydanego polecenia
dla pracowników rozliczających paliwo nie
zostało zrealizowane.". Dlaczego procedury
nie zostały wdrożone? Czy planowane jest
rozwiązanie tego problemu w przyszłości?
UM: Problem dotyczący dystrybucji paliwa, jakie
były procedury, jak rozliczano paliwo, dlaczego
nie wykonywano poleceń – te wszystkie sprawy
są aktualnie szczegółowo analizowane i będą
podejmowane adekwatne działania.
(red)
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Radni: Gmina zataja informacje
i narusza przepisy w sprawie spółki basenowej
4 marca podczas sesji nadzwyczajnej, Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę o obniżeniu kapitału spółki Park Strzelnica. Burmistrz, który uczestniczył w sesji, nie powiadomił radnych o odbyciu
walnego zgromadzenia wspólników firmy Park Strzelnica, którego głównym tematem było uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
– Niezrozumiałym jest fakt zatajenia tego
przed radnymi – informuje w swojej interpelacji radna Elżbieta Jarecka.
Radna zarzuca też władzom, że zgłoszenie
podwyższenia kapitału zakładowego narusza przepisy prawa.
W lutym Rada Miejska podjęła uchwały
o obniżeniu kapitału zakładowego spółki
Park Strzelnica i połączeniu jej z mosińskim
Zakładem Usług Komunalnych. Środki,
o które miał być zmniejszony kapitał spółki,
miały wrócić do budżetu gminy i być wykorzystane na inwestycje.
23 lutego odbywa się posiedzenie gminnej Komisji Budżetu i Finansów, na której radni opiniują uchwały o zmniejszeniu kapitału zakładowego spółki basenowej. Jak już dzisiaj wiadomo, na
koncie spółki było wtedy 100 tysięcy złotych więcej niż powinno.
Dodatkowe środki pochodziły z budżetu gminy – przelew został
zrealizowany 30 grudnia 2020 roku. Ani radni, ani opinia publiczna nic nie wiedzieli wówczas (23 lutego) o tych dodatkowych funduszach. Dlaczego informacja ta została zatajona przed radnymi
i mieszkańcami gminy?
2 czerwca odbyło się nieoficjalne spotkanie radnych z burmistrzem
Przemysławem Mielochem w tej sprawie. Jak mówią nam obecni
na spotkaniu radni, burmistrz nie umiał wtedy wytłumaczyć, dlaczego nie wspomniał o zwiększeniu kapitału spółki. Odpowiedzi
próbowała też uzyskać Elżbieta Jarecka, która 19 sierpnia wysłała
oficjalny wniosek o udzielenie informacji, skąd wynika fakt podwyższenia kapitału. Do chwili oddania wydania gazety do drukarni
nie wpłynęła odpowiedź na tę interpelację.
Radna w przekazanym burmistrzowi wniosku zakomunikowała też, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpiło

z naruszeniem przepisów prawa. – (…) niezgodne z treścią art. 22 ustawy o KRS jest
zgłoszenie zmian we wpisie do KRS. Zmiany
wymagające wpisu do KRS należy zgłosić
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Za wpisy w KRS
odpowiada Zarząd Spółki. „Park Strzelnica”
sp. z o.o. w Mosinie, która jest spółką gminną, Gminę reprezentuje Burmistrz i zgodnie
z treścią Aktu założycielskiego – § 17, ust
1. ma prawo do kontroli spółki. Dlaczego
Burmistrz pozwala na zachowania Zarządu
Spółki niezgodne z treścią ustawy o KRS?
Spółki są mieniem Gminy i należy o to mienie dbać z należytą starannością. Na spotkaniu zorganizowanym
przez Przewodniczącą KBiF [Komisji Budżetu i Finansów – przyp.
red.] w dniu 2.06.2021 r. w sprawie spółki gminnej Park Strzelnica
sp. z o.o. w Mosinie przedstawiłam problem i zapytanie, zarówno
Burmistrz i Prezes Zarządu Spółki zdeklarowali się do odpowiedzi
pisemnej i jak dotychczas żadnej nie otrzymałam – podaje w swojej interpelacji radna Jarecka.
Dlaczego informacja ta została zatajona przed radnymi i mieszkańcami gminy? Do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na to pytanie.
Wokół budowy pływalni narasta coraz więcej pytań. Brakuje natomiast, wśród władz gminnej spółki, przejrzystości działania
i odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości. Prezes i rada nadzorcza
comiesięcznie otrzymują wysokie wynagrodzenia, kosztuje także
obsługa prawna i rachunkowa spółki. Jednocześnie budowa pływalni, której szacunkowy koszt wynosi ponad 33 miliony złotych
może się okazać odległą perspektywą, bo gminie od wielu lat nie
udało się uzyskać bezzwrotnych środków zewnętrznych. Jak udało nam się ustalić, w ostatnim czasie złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie budowy pływalni, tym razem z programu
Polski Ład. (red)

Urząd gminy przenosi część referatów do nowego budynku.
Ile kosztowała inwestycja?
Budynek przy ulicy Dworcowej 3 w Mosinie został wyremontowany i oddany do użytku w lipcu. Do
drugiej siedziby Urzędu Miejskiego zostaną przeniesione niektóre referaty.
Jak informuje Urząd Miejski w komunikacie na stronie internetowej, w dniach 13-17 września przenoszony będzie Referat Spraw
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, który w tym czasie nie
będzie obsługiwał interesantów. Będzie można jedynie odbierać
dowody osobiste. Do pełnej obsługi interesantów referat powrócił
od 20 września.

– Pełne wykorzystanie budynku przy ul. Dworcowej 3 na referaty i jednostki organizacyjne pozwoli zwolnić urząd z dotychczasowych kosztów wynajmowania pomieszczeń, poprawi także
komfort bezpośrednio obsługiwanych interesantów – tłumaczą
urzędnicy.

7
14 września zostały przeniesione pomieszczenia biurowe Urząd
Stanu Cywilnego. Również Sala Ślubów będzie funkcjonowała w
budynku nr 2 przy ulicy Dworcowej, ale dopiero po pełnym wyposażeniu.
Inne referaty, które będą się mieściły w budynku na stałe to Biuro Obsługi Interesanta, Referat Zarządzania Kryzysowego i Straż
Miejska w Mosinie. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Referat
Oświaty i Sportu zostaną przeniesione do końca tego roku.
Obecnie w budynku nr 2 przy ulicy Dworcowej w pełni działa Referat Promocji i Kultury z Gminnym Centrum Informacji oraz Sklepik
Eleganta. Dodatkowo został tam uruchomiony punkt do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Z informacji, które otrzymaliśmy od jednego z radnych wynika, że
zaadaptowanie budynku po dawnej przychodni kosztowało łącznie 4 010 000 zł (pierwotnie koszt wynosił 3 481 250 zł). Wykonawcą przebudowy była firma TWM Sp. z o .o. (WZ)

Druga siedziba urzędu przy ulicy Dworcowej 3

Co dalej w sprawie referendum?
Burmistrz zaskarża uchwały do WSA
Burmistrz Przemysław Mieloch domaga się unieważnienia uchwały rady miasta o nieudzieleniu mu
wotum zaufania. Radni dwukrotnie odrzucili uchwałę, która udzielała wotum burmistrzowi.
Burmistrz gminy sporządził i przekazał radnym raport o stanie
gminy za 2020 r., a także rok wcześniej za 2019 r. Raporty stanowiły podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz
uchwał rady gminy. Głosowanie rady nad raportami zakończyło
się nieudzieleniem burmistrzowi dwa lata z rzędu wotum zaufania. W przypadku niezaskarżania uchwał przez włodarza do WSA,
dają one możliwość zorganizowania referendum w sprawie jego
odwołania. Tak się jednak nie stało. Wygląda więc na to, że uchwała o referendum będzie musiała pozostać w szufladzie.
– Chciałbym podziękować za współpracę, niezależnie od oceny
mojej osoby. Jestem przekonany, że znajdziemy wspólne ścieżki dalszej współpracy – powiedział po ostatnim głosowaniu nad
udzieleniem absolutorium i wotum zaufania burmistrz Przemysław Mieloch.
Podczas ostatniej sesji absolutoryjnej burmistrz Przemysław Mieloch przez godzinę odpierał zarzuty kierowane przez radnych.

Dyskusja została ograniczona przez przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatę Kaptur. Radni nie udzielili wówczas włodarzowi
Mosiny wotum zaufania. Teraz burmistrz za pośrednictwem adwokatów skierował sprawę do WSA, zaskarżając obydwie uchwały, zarzucając im “rażące naruszenie prawa”. Argumenty jakie
przedstawia burmistrz w pismach z kancelarii to odstąpienie od
sporządzenia uzasadnienia uchwały i ograniczenie możliwości
udziału w debacie nad raportem o stanie gminy poprzez “zakreślenie ram czasowych wypowiedzi”. Ponadto, w skardze kwestionującej raport GM za 2020 rok, nieważność uchwały uzasadnia
również dopuszczeniem “do udziału w debacie mieszkańców
gminy bez złożenia odpowiedniego zgłoszenia w trybie przewidzianym w przepisach oraz dopuszczenie do debaty osoby niepełnoletniej”.
– Niektóre sądy, przychylając się do wniosków burmistrzów lub
wójtów, by unieważnić uchwały rad o nieudzieleniu wotum zaufania, zwracają uwagę na brak uzasadnienia. Kancelaria wspierająca Radę Miejską w Mosinie stoi na stanowisku, że uzasadnieniem do uchwały jest całokształt przeprowadzonej dyskusji na
temat raportu o stanie gminy. Twierdzi, że pojawiające się pojedyncze rozstrzygnięcia, nie są aktualnie wiodącą linią orzeczniczą
w tym przedmiocie – mówiła w czerwcu przewodnicząca Małgorzata Kaptur.
Jak mówi Ustawa o samorządzie gminnym, w przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych
latach, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Jak dowiedzieliśmy się od
radnych klubu OdNowa, jej projekt jest już przygotowany. Burmistrz jednak, zaskarżając uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zablokował przeprowadzenie referendum. Od
rozstrzygnięcia sądu zależeć więc będą jego dalsze losy.

Sesja absolutoryjna w Mosinie (archiwum)

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Mosinie postanowiła też złożyć
zawiadomienie do prokuratury w sprawie tzw. Afery Wodociągowej dotyczącej możliwości popełnienia przestępstwa m.in przez
burmistrza Przemysława Mielocha. (red)
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Nowe stawki za wodę i ścieki
dla podpoznańskich gmin
PGW Wody Polskie wydało decyzję zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Wygląda na to, że wszyscy mieszkańcy gmin będących w Aquanet zapłacą
więcej za wodę. Natomiast mieszkańcy gminy Mosina, jeśli nowa taryfa się uprawomocni, zapłacą mniej niż
dotychczas za odprowadzanie ścieków. – Stawki będą równe dla wszystkich – informuje mosiński magistrat.
Podwyżki cen za wodę i odprowadzanie ścieków Aquanet tłumaczy drożejącą energią elektryczną. Miejska spółka aby zatwierdzić nowe stawki
musi mieć jednak zgodę państwowych Wód Polskich. Te odrzuciły pierwszy, niekorzystny dla gminy Mosina wniosek spółki Aquanet S.A.
W czasie procedowania nowych stawek przedstawiciele Gminy Mosina brali udział w postępowaniu administracyjnym. Jak tłumaczą doprowadziło to do zatwierdzenia przez PGW Wody Polskie z 3 września
2021 r. drugiej taryfy stawek (wg. poniższej tabeli). Decyzja nie jest
jeszcze prawomocna. Jeżeli decyzja Wód Polskich się uprawomocni
oznaczać będzie ujednolicenie stawek dla wszystkich gmin (patrz tabela poniżej).

W ostatnich latach mieszkańcy gmin należących do Aquanet płacili za odprowadzenie ścieków według różnych stawek. Obecnie
największe opłaty ponoszą m.in. mieszkańcy gminy Mosina (9,50
zł brutto), a najniższe mieszkańcy m.in. Poznania (6,51 zł brutto).
Taryfy opłat za wodę i ścieki ustalane są na trzy lata. Propozycję
taryf Aquanet przedkłada każdorazowo Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, które taryfy zatwierdza. W roku
2021 Aquanet jest zobowiązany do przedstawienia nowego projektu taryf na lata kolejne trzy lata: 2022 – 2024.
Pierwszy wniosek Aquanet
Aquanet pierwszy wniosek złożył 5 lutego 2021 r. PGW Wody
Polskie decyzją z 21 kwietnia 2021 r. odmówiło zatwierdzenia zaproponowanych taryf. W decyzji PGW wskazało, że Aquanet ma
sporządzić nową taryfę w sposób zapewniający łatwość obliczania
oraz sprawdzania cen i stawek opłat, ma też przeprowadzić optymalizację kosztów w celu ochrony odbiorców usług przed nadmiernym i nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Dodać
należy, że pierwsza, zaproponowana przez Aquanet taryfa odbioru
ścieków, zakładała podwyżkę opłat dla mieszkańców gminy Mosina w kolejnych trzech latach do: 10,31 zł, 11,65 zł i w trzecim roku
do 12,23 zł. Mieszkańcy m.in. Poznania, płaciliby przy tym stawkę
ok. 7 zł brutto. Gdyby ta pierwsza propozycja Aquanet została zatwierdzona przez PGW Wody Polskie, doszłoby do jeszcze większej dysproporcji w opłatach za odprowadzanie ścieków między

Poznaniem a Mosiną na jej niekorzyść, w sytuacji, gdy na terenie
gminy Mosina znajduje się największe ujęcie wody podlegające
ochronie.
Drugi wniosek Aquanet
Wobec odrzucenia przez PGW Wody Polskie pierwszego wniosku
Aquanet, 21 maja 2021 r. spółka złożyła drugi wniosek taryfowy,
w którym określono opłaty za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców wszystkich gmin i Poznania według jednolitej stawki.
W czasie procedowania stawek Gmina Mosina brała czynny udział
w postępowaniu administracyjnym.
– Przedstawiliśmy argumenty na rzecz ustalenia równych stawek
dla wszystkich gmin – informują władze Mosiny. Jak informują
urzędnicy na łamach biuletynu samorządowego Rozporządzenie
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej
ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo w istotny sposób ogranicza mieszkańcom gminy Mosina prowadzenie gospodarki wodnościekowej. Zabronione jest m.in.: lokalizowanie nowych ujęć wody
poza ujęciami służącymi zwykłemu korzystaniu z wód, wykonywanie odwodnień budowlanych oddziałujących niekorzystnie na ujęcie wody, budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
– Koszty infrastruktury kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej
ujęcia wody powinny być uwzględniane w taryfie za wodę dla
wszystkich odbiorców. To część przedstawionych przez Gminę
Mosina argumentów w czasie procedowania stawek – podają
urzędnicy. – Decyzja PGW Wody Polskie z 3 września br., zatwierdzająca nową taryfę opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata –
z ujednoliconymi stawkami dla wszystkich gmin, o co wnosiliśmy
w procedurze ich ustalania nie jest jeszcze prawomocna. Jeśli zostanie podtrzymana, mieszkańcy Gminy Mosina będą płacić mniej
za ścieki. I nie będzie to jak do tej pory stawka wyższa, niż w niektórych, innych gminach – stawka będzie równa dla wszystkich –
tłumaczą mosińscy urzędnicy.
Źródło: Informator Mosiński

Taryfy Aquanet S.A. – obowiązujące obecnie oraz zatwierdzone decyzją PGW Wody Polskie z 3 września 2021 r. Źródło Informator mosiński
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“Jesteśmy odcięci od świata”.
Uczniowie mają problem z dojazdem do szkół
Wykluczenie komunikacyjne to ich rzeczywistość. – Nie mamy jak dojeżdżać do szkoły. Ani do Poznania ani do Mosiny. Dzieciaki w Rogalinku nie mają żadnej alternatywy, żadnych możliwości. Chcąc
jechać do Mosiny lub Puszczykowa, gdzie odbywa się wiele zajęć, nie mają po prostu możliwości
dotarcia na nie – mówi mi Pani Ola, mieszkanka Rogalinka.
Mieszkańcy zwrócili się do nas z problemem
zawieszania połączeń linii numer 504 (Śrem
– Poznań). Mają kłopot z dotarciem do pracy, szkoły itp. W dniu 2 września od godziny
6:37 pasażerowie czekali ponad godzinę
na przystanku. Okazało się, że kursy zostały wstrzymane. W czwartek i piątek dzieci
w ogóle nie mogły dostać się na pierwsze
lekcje. Operator, firma PKS tłumaczy sytuację brakami kadrowymi.
Rozpoczęcie roku szkolnego, ruch wahadłowy na przeprawie przez Wartę oraz perturbacje przewoźnika sprawiły, że coraz więcej
uczniów ma poważny problem z dotarciem
do szkoły oraz na zajęcia pozalekcyjne. – Jesteśmy odcięci od świata – mówią mieszkańcy Rogalinka.
Młodzież z Rogalinka i okolic nie ma jak dojeżdżać do szkoły w Puszczykowie i Mosinie.
Kursujące autobusy są przepełnione. Busy
kursują na tyle rzadko, że dzieci bez pomocy
mobilnej rodziców musiałyby czekać mnóstwo czasu na komunikację. Jak wyjaśnia
mieszkanka, kursujące busy ZUK w godzinach rannych są tak przepełnione, że część
dzieci z Rogalinka, chcących dostać się do
środka, idzie pieszo na wcześniejszy przystanek w Sasinowie, by mieć szansę dostać
się do pojazdu.
W związku z nagłym zawieszeniem linii 504
z prośbą o wyjaśnienie sprawy zwrócił się

Autobus szkolny - luty 2021

do PKS sołtys Rogalinka. W odpowiedzi,
przewoźnik stwierdził że “zastrzega sobie
prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn
niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne”. Jednocześnie tłumaczy zaistniałą
sytuację absencją chorobową kierowców,
przez którą spółka zmuszona była zawiesić
połączenia.
Rodzice niektórych uczniów na własną rękę
próbują zapewnić transport swoim dzieciom. Organizują się w grupach na komunikatorach internetowych, aby zapewnić
im dojazd na zajęcia, swoimi prywatnymi
samochodami. – Grupa rodziców zebrała
się i raz jeden, raz drugi, czasem kosztem
spóźnienia do pracy odwożą i przywożą
dzieci, nawzajem sobie pomagając. Nadal
uważam, że to jest obowiązek gminy. Jedna
z mam powiedziała mi, że stracili już nadzieję że ktoś im jeszcze pomoże – mówi mieszkanka.
Trwa okres szkolny, do zimy coraz bliżej.
Zapytaliśmy urzędników czy w związku
z problemem komunikacyjnym, gmina planuje jakiekolwiek działania, które ułatwią
mieszkańcom transport do szkoły, pracy lub
popołudniowe zajęcia. W chwili oddania
wydania do druku na to zapytanie prasowe,
mimo upłynięcia czternastu dni przewidzianych w ustawie o dostępie do informacji pu-

blicznej nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi. O więcej informacji poprosiliśmy
również przewoźnika, firmę PKS, który także
milczy w tej sprawie. Nie wiadomo więc, czy
i kiedy sytuacja ulegnie poprawie.
Jak mówi jeden z rodziców, problem w dalszym ciągu występuje. – PKS tak samo jak
nieprzewidywalnie zawiesił połączenia, tak
samo uruchomił je ponownie, co nie ukrywam przyniosło ulgę. Jednak wyjeżdżając
o 6:37 z Rogalinka, przeprawa przez Wartę powoduje, że młodzież i tak nie zawsze
zdąża na 8:00 do szkół. Busy ZUK odjeżdżają o 5:25, 5:30, 7:30 (większość uczniów
uczących się w Puszczykowie i Mosinie korzysta właśnie z tej linii), a następny dopiero o 11:58. Podobnie jest z powrotami: busy
z Mosiny odjeżdżają o 10:30, 14:35, 15:30,
16:40, 17:20 i 20:10…Niby wygląda to dużo
lepiej, ale są uczniowie ze szkoły w Mosinie, którzy zajęcia kończą o 17:40. Najbliższe dla nich powrotne połączenie jest po
20-stej. Wybierając miejsce zamieszkania
jednym z czynników mających wpływ na
naszą decyzję była komunikacja. Niestety
jeśli chodzi o Rogalinek czy nawet Rogalin
wygląda ona dramatycznie. Teraz możemy
liczyć na siebie nawzajem i wspólną pomoc
sąsiedzką a nie na gminę…nie tak powinno
to wyglądać – powiedziała mieszkanka Rogalinka. (JB)
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Mieszkańcy chcą tunelu na Starołęce.
Planują złożenie petycji prezydentowi Poznania
Mieszkańcy Poznania oraz północnej części gminy Mosina zbierają podpisy pod petycją dotyczącą budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy Starołęckiej. W miejscu tym na co dzień tworzą
się spore korki. – Bezkolizyjny przejazd przez tory kolejowe w ciągu ulicy Starołęckiej jest potrzebny,
ponieważ w ciągu doby przez przejazd przejeżdża około 10 tys. pojazdów, kursuje ponad 100 pociągów, a kilkadziesiąt zatrzymuje się na stacji Poznań Starołęka – mówi Zbyszko Górny.
“TAK dla budowy tunelu pod torami
kolejowymi w ciągu ulicy Starołęckiej
w Poznaniu!”
Mieszkańcy Miasta Poznania w szczególności Starołęki, Minikowa, Głuszyny, Czapur
i Wiórka postulują o wpisanie środków na
opracowanie koncepcji projektowej budowy tunelu na Starołęce do budżetu Miasta
Poznania na 2022 rok. Koncepcja dotyczyć
ma również budowy dróg dojazdowych do
bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w ciągu ulicy Starołęckiej.
Sołtysi Czapur i Wiórka wystosowali w tej
sprawie oficjalne poparcie dla petycji, która
po zebraniu podpisów ma zostać złożona
na ręce prezydenta Poznania. – Budowa
tunelu pod linią kolejową w ciągu ulicy Starołęckiej to bardzo ważna inwestycja dla
Poznania, Osiedla Starołęka-Minikowo,
Osiedla Głuszyna i gminy Mosina. Za torami
w południowo-wschodniej części Poznania
mieszka ponad 13 tys. osób na powierzchni 27,91 km2. Żeby dostać się do centrum
miasta, muszą pokonywać przejazd linii
kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny na Starołęce lub przejechać wiaduktem
w ciągu ulicy Gołężyckiej. Po wybudowaniu
tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Starołęckiej zlikwidowany zostanie kolizyjny dotąd przejazd przez tory kolejowe,
bardzo dokuczliwy zarówno dla kierowców,
rowerzystów i pieszych oraz dla kolei. Pod
torami będzie przebiegał tunel, zapewniając bezpieczny przejazd samochodom,
rowerom oraz przejście pieszym – mówi
Zbyszko Górny, osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję.

Tunel drogowy na ulicy Śremskiej w Mosinie
(zdjęcie symboliczne)

– Dzisiaj przejazd kolejowy w ciągu ul. Starołęckiej jest źródłem wielu utrudnień. Rogatki są zamykane na długo i średnio co kilka
minut. Po niej poruszają się m.in. pociągi dalekobieżne i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Przejazd kolejowy na Starołęce oddziela
dwa duże węzły komunikacyjne: tramwajowy i autobusowy. Często jest on blokowany
przez kilkanaście minut, ludzie spieszą się
do pracy, szkoły, przesiadając się pomiędzy
środkami publicznego transportu, przechodzą przez przejazd. Stwarza to zagrożenie
dla ich zdrowia i życia. Niejednokrotnie karetki pogotowia, pojazdy straży pożarnej
i radiowozy muszą stać przed zamkniętym
przejazdem kolejowym. Dodatkowo wła-

śnie ulicą Starołęcką można dojechać do
Starołęki Wielkiej, Osiedla Głuszyna, gminy
Mosina i 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Bezkolizyjny przejazd przez
tory kolejowe w ciągu ulicy Starołęckiej jest
potrzebny, ponieważ w ciągu doby przez
przejazd przejeżdża około 10 tys. pojazdów,
kursuje ponad 100 pociągów, a kilkadziesiąt
zatrzymuje się na stacji Poznań Starołęka –
argumentuje Zbyszko Górny.
Mieszkańcy zapewniają, że tunel pod torami kolejowymi na Starołęce umożliwi
bezkolizyjne połączenie z gminami na południu miasta, ruch będzie płynniejszy i stanie się alternatywą dla drogi na południe po
przeciwnej stronie Warty. (red)
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REKLAMA

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

(J043)
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2
62-060 Stęszew

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9
63-100 Śrem

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.pl
tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl

(P023)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• 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

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

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel.513
513064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni
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REKLAMA
LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół.
Prowadzą instruktorzy
PZSzach.

tel. 601-724-067
tel. 601-054-441

MOSINA

LOKALE DO WYNAJĘCIA

MA018

TEL. 660 031 893

PRZEWÓZ OSÓB
Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

dr Małgorzata Wójcik
www.ﬁzjo-osteo.pl

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

(P011)

tel. 502 439 875

(J023)

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

www.wirbus.pl

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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24. urodziny Muszkieterów

Październik miesiącem oszczędności – muszkieterska szabla ceny tnie!
Jesteśmy z Tobą, nasz Klient jest po to żeby miał jak najtańsze życie kupując codziennie bardzo dobrej jakości
produkty oferowane w jak najniższych cenach. Ta ﬁlozoﬁa i strategia towarzyszy nam już od dwudziestu czterech
lat, a więc jesteśmy pełnoletni.
My tutaj pracujemy, by być najtańszymi w Europie - to hasło umieszczone przy wjeździe do głównej siedziby
Intermarché we Francji, obowiązujące w całej Europie, wdrażane jest od prawie ośmiu lat także w Luboniu,
w naszym supermarkecie, który funkcjonuje przy ul. Żabikowskiej 53b i jest drugim co do wielkości punktem
sprzedaży naszej sieci w Polsce.

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

Szanując czas naszych klientów i polepszając komfort dokonywania przez nich zakupów wprowadziliśmy szybką sprzedaż samoobsługową wyrabianych u nas produktów
garmażeryjnych i wędliniarskich - porcjowanych i pakowanych próżniowo u nas na miejscu.
Ponadto przy stoiskach tradycyjnych zamontowaliśmy funkcjonalny automat do poboru
numerków do obsługi przy ladzie.
Dwudzieste czwarte urodziny Muszkieterów zaowocowały u nas pogłębioną
akcją promocyjną. Z tej okazji klienci mogą kupić towary wszystkich grup
towarowych w szczególnie promocyjnych cenach. Obniżki sięgają nawet
kilkudziesięciu procent.

Zapraszamy Szanownych Klientów na tanie i świeże zakupy w miłej atmosferze,
a zwłaszcza na październikowe Urodziny Muszkieterów.
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Tragiczny wypadek w Kórniku. Zginęły dwie kobiety
21 września doszło do tragicznego w skutkach wypadku na skrzyżowaniu ul. Śremskiej i drogi
wojewódzkiej nr 434 (obwodnica Kórnika).
Doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym marki
mercedes. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły dwie kobiety.
Dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej w rozmowie z TVP3 Poznań
poinformował, że samochodem osobowym, który zderzył się z ciężarówką, podróżowały dwie kobiety w wieku ok. 50 lat. Mimo podjętej
reanimacji, lekarz stwierdził ich zgon. Kierowcy tira nic się nie stało
- zaznaczył dyżurny. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Działania na miejscu zdarzenia prowadzone były do godzin wieczornych. Droga wojewódzka była całkowicie zablokowana - poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. (red)
Pojazd, którym podróżówały kobiety fot. OSP Kórnik

Wypadek na terenie żwirowni. Kierowca quada spadł ze skarpy
19 września na terenie żwirowni w Żabinku miał miejsce wypadek kierowcy quada. 20-letni mężczyzna
zsunął się ze skarpy. Na miejsce zostały wezwane służby: straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja.
Na terenie żwirowni w Żabinku na quadach jeździło dwóch 20-latków. Jeden z nich zsunął się
z 6-metrowej skarpy. Poszkodowany mężczyzna
trafił do szpitala. Jak informuje dyżurny wielkopolskich strażaków, poszkodowany był przytomny. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że doznał urazu klatki
piersiowej. Obecni na miejscu strażacy pomagali
w transporcie poszkodowanego kierowcy czterokołowca do karetki.
– Jednostki były dysponowane do pomocy karetce pogotowia przy osobie (kierowca quada), która
miała spaść z około 6 metrów w dół. Na miejscu
jednostki zabezpieczały miejsce zdarzenia i pomogły zespołowi karetki pogotowia w transporcie poszkodowanego do karetki. Mężczyzna przytomny
został przewieziony do szpitala – poinformowali
strażacy z OSP Pecna.
Okoliczności wypadku badają policjanci. (red)

Służby w trakcie akcji niedaleko żwirowni w lesie pod Żabinkiem fot. OSP Pecna

Uwaga – próba oszustwa. SMS od nadawcy KWARANTANNA!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy
„Kwarantanna”. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w załączony w wiadomości link.
– To jest oszustwo! Może to być próba wyłudzenia danych lub inne
niebezpieczne działanie dotyczące Państwa danych zawartych w telefonie. Inspekcja Sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron – informuje Cyryla Staszewska,
rzecznik prasowy PSSE.
Sanepid przypomina, że kwarantanna nakładana jest automatycznie
przy przekroczeniu granicy lub na podstawie przeprowadzonego
wcześniej wywiadu epidemiologicznego przez pracowników państwowej inspekcji sanitarnej. Po skierowaniu na kwarantannę osoba
dostaje prawidłowy sms o następującej treści: “Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna domowa. Jest dostępna w Appstore i Google Play.”
Czytelnicy przekazują nam też informacje o podobnych sms-ach, zawierających link do zainfekowanej witryny. (red)
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Trzeba negocjować i szukać kompromisów
Z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, Małgorzatą Kaptur rozmawia Elżbieta Bylczyńska:
Pani Przewodnicząca, do naszej gazety płynie wiele słów krytyki ze strony mieszkańców, zarówno pod adresem władzy wykonawczej, jak i uchwałodawczej, czyli burmistrza i Rady Miejskiej.
Rzadko się zdarza, żeby burmistrz nie miał większości w Radzie.
M. Kaptur: - Burmistrz Przemysław Mieloch został praktycznie bez
zaplecza, utracił nawet poparcie radnych, którzy kiedyś poszliby za
nim w ogień. Został tylko z tymi osobami, które są obciążone pewnymi problemami prawnymi. To jest sytuacja wyjątkowa w skali
kraju, bo pozyskanie większości w Radzie to podstawowa umiejętność burmistrza, czy wójta.
Bez większości w radzie miejskiej włodarz nie przegłosuje tego,
co chce.
Jeśli burmistrz nie ma większości, musi negocjować i szukać kompromisu, czyli zanim przedłoży projekt uchwały powinien z radnymi rozmawiać. Nie można nie prowadzić dialogu z tą grupą radnych,
która tak naprawdę decyduje o wszystkim. Każde głosowanie, które utrąca propozycję włodarza osłabia jego wizerunek osoby zarządzającej gminą, czy przede wszystkim urzędem. W ubiegłym roku,
kiedy burmistrz nie dostał wotum zaufania i absolutorium, było
to zaskoczeniem nie tylko dla niego, ale i dla nas radnych. My nie
umawialiśmy się wtedy na głosowanie, nie mieliśmy jeszcze klubu
Odnowa, który powstał dopiero w grudniu. Niezadowolenie ze
stylu zarządzania gminą było więc większe niż mogłoby się wydawać. Burmistrz zlekceważył tę żółtą kartkę i niczego nie zmienił, ani
w podejściu do radnych, ani w zarządzaniu gminą.
Ilu członków Rady Miejskiej w Mosinie należy do tego klubu?
Jedenastu. Jest to więc klub większościowy (Rada liczy 21 radnych). Członkowie klubu są lojalni względem siebie, działają zgodnie, choć pochodzą z różnych komitetów wyborczych. Są w klubie
osoby, które lata temu były po przeciwnych stronach politycznego sporu. Współpracujemy, przezwyciężyliśmy animozje i mamy
świadomość, że nie możemy tego zaprzepaścić. Choć różnimy się
w różnych kwestiach, to jeżeli większość w klubie jest przekonana do jakiegoś rozwiązania, mniejszość dla dobra wspólnego to
rozwiązanie również popiera. Burmistrz wielokrotnie przekonał
się, że jesteśmy skuteczni, jednak nie wzbudził w sobie refleksji, że
dotychczasowe metody zawiodły, nie działają i trzeba zmienić coś
w podejściu do Rady. Nadal z nami nie rozmawia. Mija trzeci rok tej
kadencji – po raz pierwszy pięcioletniej. Nieotrzymanie votum zaufania od Rady i absolutorium przez dwa lata z rzędu stawia burmistrza na cenzurowanym nie tylko w gminie, ale także w powiecie,
województwie, czy nawet kraju. To zdarza się bardzo rzadko. Gdy
się większość w Radzie traci – zaczynają się problemy.
Pomówmy teraz o rozwoju gminy. Nie jest to łatwy temat, bo Mosina jest ograniczona w rozwoju gospodarczym przez bliskość
Wielkopolskiego Parku Narodowego i tereny z ujęciem wody.
Czy powstały nowe plany zagospodarowania przestrzennego?
Jak zdobywać w tej sytuacji dochód do budżetu?
Planowanie przestrzenne jest bardzo ważne. Zdarza się jednak, że
są proponowane rozwiązania, których Rada nie akceptuje. Pojawił
się ostatnio pomysł, żeby zintensyfikować gospodarczo jeszcze
bardziej obszar między ulicami: Śremską, Gałczyńskiego, Leśmiana i Sowiniecką. Jeden z inwestorów – Stora Enso - złożył wniosek
o taką zmianę planu miejscowego, by mógł wybudować magazyn
wysokiego składowania (37 metrów). Naszym nieszczęściem jest
to, że duże firmy nie mają głównej siedziby w Mosinie. Na przykład

Stora Enso ma siedzibę w Ostrołęce, a Anton Rohr w Poznaniu i tam
trafiają ich podatki. My natomiast mamy wzmożony ruch tirów
i stosunkowo niewielki liczony od powierzchni (nie od wysokości)
podatek od nieruchomości. Zintensyfikowanie zabudowy przemysłowej zapewni tylko ok. 300 tys. zł wpływu rocznego, a koszty
społeczne mogą być bardzo duże. Bilans nie jest korzystny, dlatego
radni nie chcą tej propozycji zaakceptować.
Z roku na rok dochody Gminy rosną, co wynika przede wszystkim
z wpływu podatku PIT, czyli od mieszkańców. W 2020 r. była to
kwota blisko 45 mln zł. Podatek dochodowy od firm (CIT) wyniósł
w 2020 r. zaledwie 1 mln zł.
Czy Mosina wykorzystuje środki na rewitalizację?
Od wizji burmistrza, od tego, w jaki sposób mobilizuje urzędników
do pracy, od ich kreatywności i umiejętności pracy zespołowej bardzo wiele zależy. Środków na rewitalizację jest dużo. To są pieniądze możliwe do zdobycia. Czempiń, na przykład, otworzył niedawno przepiękne Centrum Aktywizacji Społecznej w budynku dawnej
tlenowni. Ruina, zamieniła się w wizytówkę tego miasta. Pozyskano
na ten cel ok. 11 mln zł. Puszczykowo na rewitalizację willi Mimoza otrzymało blisko 3,5 mln. Nasza gmina nie może pochwalić się
podobnymi sukcesami. Kokotek nadal popada w ruinę, podobnie
pałac w parku Budzyń.
Pobiedziska w poprzedniej kadencji, kiedy łatwo było pozyskać
środki na węzły przesiadkowe, aby skłonić ludzi do podróży koleją,
złożyły wniosek na projekt o wartości ponad 30 milionów zł. Wybudowano parking, ale przy okazji także tunel pod torami, ulice dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe. Dla porównania nasz urząd
wygenerował minimalistyczny projekt zwykłego parkingu. Nie pomyślano tak, jak w Czempiniu, czy Pobiedziskach, by wpisać w ten
projekt chociażby podziemne przejście pod torami.
Te przykłady pokazują, że brak nam wizji i odwagi, że nie wykorzystujemy wszystkich możliwości.
Jaka jest szansa na poprawę stanu naszych dróg z kałużami
i błotem?
Sama mieszkam przy takiej ulicy. Do burmistrza i Rady wpływa
mnóstwo wniosków od mieszkańców, domagających się budowy
dróg. Powiem tylko, że rocznie nadajemy nazwy ponad dwudziestu ulicom, a budujemy cztery, pięć…
Moglibyśmy przyspieszyć, gdybyśmy zamiast wielokrotnie przez
burmistrza zgłaszanego do dofinansowania basenu zabiegali
o środki na budowę dróg.
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Zapytam jeszcze o wodociąg w Pecnej, sprawa trafiła do prokuratora. Czy radni nie mogli zapobiec budowie wodociągu w tym
miejscu?
Każdy z nas myślał, że chodzi o wodociąg w ulicy Sosnowej, w Pecnej, jakiś niewielki odcinek ulicy, przy której już mieszkają ludzie i,
że to im będzie służyła ta inwestycja. Nie przyszła nam do głowy
tak absurdalna myśl, że wodociąg będzie w lesie i będzie służył jedynie rodzinie radnego, i nikomu więcej. Ta sprawa nadszarpnęła
zaufanie radnych do burmistrza, bo to on znał szczegóły sprawy
i pod naciskiem radnego nie tylko robił wszystko, by nadać tej inwestycji priorytet, ale w kolejnych wnioskach zwiększał jej zakres.
To było przyczyną podjęcia przez Radę uchwały o wygaśnięciu
mandatu radnego?
Sprawa wodociągu w Pecnej nie ma związku z uchwałą o wygaśnięciu mandatu radnego Waldemara Wiązka. W jego przypadku
tak, jak i w przypadku Waldemara Waligórskiego, Arkadiusza Cebulskiego i Czesława Tomczaka Rada Miejska podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu z powodu wykorzystywania przez nich mienia
gminy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Warto dodać, że uchwała o wygaśnięciu mandatu nie jest równoznaczna z jego utratą. Radny ma prawo wnieść do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady. WSA w Poznaniu w lipcu odrzucił skargi radnych Waldemara Wiązka i Waldemara
Waligórskiego. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ponieważ radni mają możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu

Administracyjnego. Radny Czesław Tomczak nie zaskarżył uchwały
i jego mandat już wygasł. Komisarz Wyborczy powoła na jego miejsce kandydata, który w ostatnich wyborach startował z tej samej
listy i uzyskał kolejny, najwyższy wynik. Prawdopodobnie nową
radną zostanie pani Izabela Demska.
Podobno w Zakładzie Usług Komunalnych dzieje się źle i grozi
nam strajk pracowników. Czy jest już kandydat na nowego prezesa ZUK?
To już jest nieaktualne. Powodem zapowiadanego strajku była osoba prezesa. Na wniosek burmistrza 15 września Rada Nadzorcza
spółki odwołała Jana Gurguna ze stanowiska. Do momentu powołania nowego prezesa funkcję tę pełni Sekretarz Gminy, Monika Kujawska. Na razie nie został ogłoszony konkurs na nowego prezesa.
Częste zmiany na stanowisku szefa firmy nie wpływają korzystnie
na jej rozwój. Jan Gurgun opracował strategię rozwoju firmy, ale
wprowadzając zmiany wszedł w konflikt z załogą. To kolejny przykład, że trudno o sukces bez współpracy i, że zarządzanie dużym
zespołem ludzkim to kluczowa umiejętność, którą niestety nie
każdy posiada. Sytuacja w Zakładzie Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych niepokoi radnych. Niezrozumiałe
jest także utrzymywanie przez burmistrza spółki Park Strzelnica,
która została powołana do budowy basenu, ale to już temat na
inna rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.

Obchody 15-lecia Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów nr 7 w Rogalinku
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 7 w Rogalinku obchodziło 15-lecie swojej działalności.
Z tej okazji 9 września odbyła się uroczystość w restauracji "Skarpa" w otoczeniu pięknej roślinności
i kilimów naszej artystki p. Lucyny Smok.
Na jubileusz przybyła delegacja Zarządu Oddziału Rejonowego
z Mosiny, przedstawiciele sąsiednich i zaprzyjaźnionych Kół, wyśmienita artystka p. Maria Gostylla Pachucka, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys p. Paweł Ożański, emerytowany dyrektor
Ośrodka Kultury p. Andrzej Kasprzyk, jako konferansjer tej uroczystości.
Sekretarz KER i I w Rogalinku Emilia Stolarczyk zaprezentowała
dorobek Koła na przestrzeni 15 lat i podziękowała jego członkom
i członkiniom KGW, z którymi współpracujemy i wszystkim innym
osobom za zaangażowanie na rzecz seniorów.
Obszarem działalności Koła jest przede wszystkim aktywizacja
społeczna członków poprzez zapewnienie im korzystnego dla
zdrowia fizycznego i psychicznego spędzania wolnego czasu.
Najważniejszym celem spotkań są relacje, możliwości bycia ze
sobą, dzielenia się swoimi przeżyciami, radościami i smutkami.
Współpracujemy z Uniwersytetem III wieku, uczestnicząc w różnych zajęciach, aby w dobie komputeryzacji i starzejącego się społeczeństwa być jak najdłużej samodzielnym i samowystarczalnym.
Jubileuszowe spotkanie było okazją do złożenia członkom Koła
gratulacji i w drugą stronę - podziękowań za wspieranie jego działalności.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Główny przyznał dyplom Emilii Stolarczyk i Czesławowi Witczakowi
w uznaniu zasług dla Związku.

Jubileuszowe spotkanie w restauracji w Rogalinku

Po części oficjalnej goście i członkowie Koła zasiedli do wspólnego
biesiadowania przy zastawionym stole. Był też czas na wspomnienia, snucie planów na przyszłość i na wspólną taneczną zabawę.
Koło nr 7 liczy 31 członków. Obecny zarząd stanowią: Zbigniew
Bołoszko - przewodniczący, Czesław Witczak - jego zastępca, Genowefa Zielińska - skarbnik, Emilia Stolarczyk - sekretarz.
Opracowała Emilia Stolarczyk
sekretarz Koła nr 7 w Rogalinku

18

Nie można ich zostawiać samym sobie,
to po prostu nieludzkie
Z Piotrem Krzyżańskim rozmawia Elżbieta Bylczyńska
Kandyduje Pan do Rady Miejskiej Puszczykowa, 10
października bieżącego roku, w wyborach uzupełniających po śmierci radnego, Pana Władysława
Hetmana. Jakie ma Pan propozycje i program dla
mieszkańców?
Kandyduję z okręgu nr 3 położonego na Starym Puszczykowie. Władysław Hetman zmarł po ciężkiej chorobie, był zasłużonym radnym przez pięć kadencji. Jeśli
uda mi się zdobyć ten mandat zajmę się problemami
osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz ochroną zabytków Puszczykowa, ochroną przyrody i dotychczasowego charakteru miasta.Trzeba tworzyć politykę zrównoważonego rozwoju tak, aby miasto było przyjazne dla mieszkańców. Jeśli
chodzi o okręg, z którego startuję - widzę konieczność szybkiego i
porządnego utwardzenia ulic na Starym Puszczykowie. A zwłaszcza
ulic: Hotelowej, Konwaliowej, Miętowej, Pszenicznej Makowej, Azaliowej, Chabrowej, Żytniej, Rumiankowej i Sasankowej. Trzeba też
ułatwić wyjazd ze Starego Puszczykowa. Istnieje konieczność wybudowania rond, albo sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniach ulic
Jarosławskiej i Studziennej z ulicą Wysoką.
Mam cały czas w głowie obraz Puszczykowa z lat mojego dzieciństwa, kiedy to z rodzicami przyjeżdżałem tu jako dziecko i odbierałem to miejsce jak świat z bajki. Bywało też, że do Puszczykowa płynęliśmy słynnym stateczkiem „Dziwożona”. Miłości do Puszczykowa
nauczył mnie mój tata, który był zafascynowany tym miastem i okolicą. Mieszkaliśmy wówczas na poznańskim Górczynie.
Ojciec Pana, Władysław Krzyżański w latach 1968 – 1984 był naczelnikiem Puszczykowa.
Tak, i cieszył się dobrą opinią wśród mieszkańców. Wciąż jeszcze słyszę o jego uczciwości i prawym charakterze. Do dzisiaj wspomina się
zaangażowanie taty w budowę kościoła św. Józefa w Puszczykowie.
Pamiętam, na pogrzebie jeden z księży powiedział, że nazwisko ojca
będzie zapisane złotymi literami w historii powstawania tej świątyni. Miał duży udział w załatwianiu wielu spraw z tym związanych,
także czysto technicznych, materiałowych itp. Mój ojciec pochodził
z Suchego Lasu i był wyjątkowo religijny. Cenił sobie szczególnie
przyjaźń zwykłych, prostych ludzi. Był bardzo dobrze oceniany przez
mieszkańców. Na cmentarz przyszło ok. dwa tysiące osób.
Wracając do spraw bieżących, dlaczego interesuje Pana los ludzi
niepełnosprawnych i starszych?

Nie zrozumie problemu ten, kogo ten problem nie
dotknie. Mam na myśli wszystkich słabych, niepełnosprawnych, samotnych, chorych. Moja córka jest
osobą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Kasia nie dowidzi, nie dosłyszy, nie mówi, choć kontaktuje się z otoczeniem. Wypadła z systemu opieki w
wieku 25 lat. Do tego czasu chorzy korzystają z terapii zajęciowej, jest w Puszczykowie świetny ośrodek
Maltański. Jednak brakuje w nim pieniędzy na opiekę indywidualną, ośrodek podlega Starostwu. Osoby
o głębokiej niepełnosprawności są więc bez szans.
Opieka spada tylko na rodzinę. Jeśli chodzi o seniorów marzy nam się ośrodek dla chorych lub choćby opieka w domu.
Mamy stowarzyszenie” Józefówka”, w którym działamy, ale oczywiście najbardziej potrzeba środków finansowych, żeby te problemy
rozwiązywać. Dla dzieci głęboko niepełnosprawnych, a jest ich w
Puszczykowie kilkanaścioro, chcielibyśmy stworzyć dom dziennego
pobytu. Oczywiście nie tylko dla nich. Mieszkają tutaj ludzie starzy,
często bardzo samotni i pogrążeni w rozpaczy. Nie można ich zostawiać samym sobie, to po prostu nieludzkie. Lokalu nie mamy, ale
chcemy zorganizować hospicjum domowe i będziemy pomagać ludziom w domach.
Wiem, że fascynuje Pana historia Puszczykowa i jest Pan z wykształcenia historykiem. Wciągnął Pan w te fascynacje swojego
syna Macieja i od lat troszczycie się o zapisywanie, i odkrywanie
historii miasta i regionu.
To zaczęło się w dzieciństwie, za sprawą ojca, którego także urzekła
historia tego miejsca. On żył Puszczykowem i dużo o tym mówił.
Zainteresowania przerodziły się w pasję.
Na koniec poproszę Pana o kilka informacji biograficznych…
Mieszkam w Puszczykowie ponad 40 lat, byłem działaczem harcerskim razem z moją żoną Hanią, którą w harcerstwie nota bene
poznałem. Mamy troje dzieci. W czasie wolnych wyborów byłem
członkiem Komitetu Obywatelskiego. Przez trzydzieści lat działałem w Towarzystwie Pomocy Gluchoniewidomym. Moja żona Hania od ponad czterdziestu lat wychowuje dzieci w przedszkolu „Leśni Przyjaciele” na ulicy Przyszkolnej. Wychowała już kilka pokoleń.
Byłem przez kilka lat pełnomocnikiem TPG na Poznań.
Jestem społecznikiem, a jeśli chodzi o Puszczykowo jest ono moim
domem, ojczyzną, najpiękniejszym miejscem na świecie. Uważam
wręcz za swój obowiązek dać z siebie temu miastu jak najwięcej.

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od
21 sierpnia do 20 września br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.
24 sierpnia- Szerszenie w przewodzie kominowym (Puszczykowo, ul. Cicha)
28 sierpnia- Drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Wysoka)
30 sierpnia- Pochylone drzewo nad budynkiem (Puszczykowo, ul. Kochanowskiego)
31 sierpnia- Owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul. Przecznica)
31 sierpnia- Owady błonkoskrzydłe w domu (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)

1 września- Drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Wysoka)
8 września- Pożar na działce (Puszczykowo, ul. Wiązowa)
10 września- Kolizja samochodów osobowych (Puszczykowo, ul. Poznańska)
18 września- Szerszenie w domu (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
14 lipca- Pożar śmietnika w lesie (Puszczykowo, ul.Słoneczna)
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W Puszczykowie można było spróbować
smaków z całego świata
Do Puszczykowa po raz pierwszy, na boisko piłkarskie przy ulicy Kościelnej, przyjechały food trucki.
Można było spróbować chaczapuri, burito czy pad thai. Miłośnicy jedzenia mogli zaspokoić swój apetyt
kuchnią między innymi indonezyjską, japońską czy meksykańską.
Food trucki, czyli jedzenie przygotowywane
i podawane z furgonetki pojawia się na polskich ulicach od niedługiego czasu. – Wydaje
mi się, że są one bardzo popularne, a przez
ostatnie lata mocno rozwinęło się kilka lig
food trucków. My jesteśmy jedną z nich –
mówi Joanna, która serwuje gruzińskie dania.
Uliczne jedzenie kojarzone jest z niezdrowymi fast foodami, jednak jak podkreślą właściciele mobilnych restauracji, ważna jest
jakość podawanych potraw. – Wydaje mi się,
że nie słyszałam złych komentarzy na temat
jakości jedzenia. Jest duży rozstrzał tego, co
jest podawane – burito, słodkie rzeczy, „gruzin” – to nie wszystko jest takie niezdrowe –
dodaje Joanna.

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

W przygotowanych przez organizatorów namiotach ze stołami i ławeczkami można było
zjeść zakupione jedzenie. Dla fanów pikników
nie zabrakło miejsca i wiele osób siedziało na
kocach na trawie. – Zlot food trucków wydaje się ciekawą imprezą, bo można spróbować
różnych smaków. W Puszczykowie rzadko
dzieją się takie właśnie rzeczy i uważam, że
warto przyjść, jak coś takiego się pojawi – opowiadają Igor i Jan.
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Dla najmłodszych warsztaty i animacje przygotowała grupa Danimatoring, a dla starszych
uczestników imprezy szukających kulturalnych
aspektów zagrała grupa Trio Mariachi. (WZ)
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– Myślę że jest bardzo ciekawie, w jednym
miejscu znajduje się wiele różnych możliwości,
więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie –
podkreśla Julia. Próbowałam chaczapuri z gruzińskiego foodtrucka, było bardzo dobre. Jeśli
kolejne takie wydarzenie odbędzie się w przyszłości, to na pewno się wybiorę – zapewnia.

NTÓ

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

ENERGOOSZCZĘDNE

OKNA

biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl
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Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

(J039)

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

1992 r.

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

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

SKUPUJĘ!

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

ANTYKI I STAROCIE
-

ZAPRASZAMY NA NASZ SKŁAD KAMIENI I OPAŁU

KSIĄŻKI
MONETY
PORCELANĘ
MEDALE WOJSKOWE
ZEGARKI ITD.

w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej 99 a
tel. 795-44-86-33, www.kamienie-mosina.pl, biuro@kamienie-mosina.pl

tel. 530 005 327

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

e-mail: sklep@agkmeble.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 665 545 545

Jesteśmy elastyczni. Dlatego
podchodzimy do każdego klienta
indywidualnie obsługując go w sposób
najbardziej dla niego wygodny.

(MA052)

LP009

Profesjonalne biuro rachunkowe
oferuje pełen zakres usług księgowych
różnorodnych podmiotów
gospodarczych. Kompleksową obsługę
firm będących na ryczałcie, książce
przychodów i rozchodów, pełnej
księgowości. Przeprowadzamy badania
sprawozdań finansowych.

RACHMAJ tel. 501-635-115

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

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

OFERTA:

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

NOWOŚĆ NA RY

NKU

• BLOKADY
• ALARMY
• IMMOBILISERY ELEKTRONICZNA BLOKAD
A
• CENTRALNE ZAMKI SKRZYNI BIEGÓW.
• CZUJNIKI COFANIA
• ELEKTRYKA
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
• HAKI HOLOWNICZE
• AURO GAZ
• AUTO KLIMATYZACJA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW
• PRZYCIEMNIANIE SZYB
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

E-JOYLOCK

KONTAKT:

ADRES:

Tel. 61 893 39 39
Tel./fax 61 813 16 65

ul. Powstańców Wlkp. 4A serwis@niedzwiedz-lock.pl
62-030 Luboń
serwis1@niedzwiedz-lock.pl

E-MAIL:

zatrudnię
pracownika

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

509 834 814
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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W związku z dynamicznym rozwojem
Nafira Sp. z o.o. w Czapurach
(okolice Starołęki), zatrudni od zaraz

PRACOWNIKÓW
PRODUKCYJNYCH
do:

• 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

naturalny środek
wspomagający uprawę roślin.
Nawóz powstaje w wyniku kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów
ulegających biodegradacji. W czasie produkcji nawozu dochodzi do pełnej higienizacji wsadu (wzrost temperatury do 700C), co skutkuje usunięciem wszystkich jaj
pasożytów oraz chorobotwórczych bakterii. Po sześciu tygodniach kompostowania 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 sprzedanych 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 organiczny 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,

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Cudze chwalimy, swego nie znamy.
Spacer śladami naszej historii
Chodzimy ulicami naszego miasta mijając drobne ślady naszej przeszłości i nie zdając sobie wielokrotnie sprawy z ich istnienia. Dlatego też postanowiłam przejść naszymi ulicami nie patrząc pod
nogi i w witryny sklepowe, skutkiem czego powstały dwie trasy spacerowe. Pierwsza została przedstawiona w sierpniowym numerze Gazety. Poniżej druga z nich.
Trasa 2 - Z dworca dookoła miasta

nych w Mosinie, piekarni i ciastkarni w Puszczykowie, piekarni w Krośnie i Żabnie.
Zatrudniała ponad 200 pracowników.

Ze spisu ludności wiadomo, że w 1793 roku
było ich w Mosinie 20 na 410 mieszkańców.
Trudnili się oni głównie handlem oraz rzemiosłem

W tym miejscu mieściła się stara gazownia – narożnik ul.
Śremskiej i Wawrzyniaka
Budynek dworca PKP z 1865 r

Otwarcie linii kolejowej z Poznania do Wrocławia doprowadziło do wybudowania budynku dworca w 1865 r. i przyczyniło się do
rozwoju miejscowości, która wcześniej miała
charakter typowo rolniczy.

Do 1974r ulice oświetlały zaledwie 4 lampy
naftowe zastąpione gazowymi
Na przełomie XIX i XX wieku Miasto zaczęło
rozwijać się jako miejscowość uzdrowiskowa.

Willa doktora Arlta inicjatora powstania domu kuracyjnego Obrabad – ul. Wawrzyniaka
Przy ulicy Kolejowej znajduje się zespół młyna i dom jego pracowników zbudowany w początkach XX wieku.

Pomiędzy obiektami istniał drewniany most
nad rzeką, zniszczony przez Rosjan pod koniec II-giej wojny światowej

Dawna synagoga, obecnie Galeria Sztuki i Galeria Historyczna ul. Niezłomnych

Powodem do dumy dla Żydów mosińskich
był niewątpliwie znany matematyk, prof.
Lazarus Fuchs ( 1833-1902 ). Urodzony
w Mosinie uczęszczał do gimnazjum w Poznaniu. Następnie wyjechał na studia do
Berlina. Działalność naukową prowadził na
terenie Niemiec. Tam uzyskał tytuł profesora,
a w roku 1899 został mianowany rektorem
uczelni berlińskiej.
Do 1818 r Żydzi nie posiadali w Mosinie własnego domu modlitwy. We wspomnianym
roku otrzymali od mieszkańca Mosiny – Kazimierza Frankiewicza, plac pod jego budowę.
Po otrzymaniu zezwolenia w szybkim wznieśli dom kosztem ówczesnych 160 talarów.
Zbudowany z drewna w 1844 r. dom modlitwy został w kolejnych latach znacznie powiększony. Istniał do roku 1890, kiedy to został zburzony, a na jego miejscu wzniesiono
murowaną synagogę.. Data ta nie jest jednak
jednoznacznie potwierdzona. Inne źródła podają datę jej postawienia na rok 1870.( 1890 )
Do czasu założenia w Mosinie pierwszego
cmentarza żydowskiego w 1812 r, mosińskich Żydów chowano w Czempiniu.

Dawne budynki Gminnej Spółdzielni przy ul. Śremskiej

Obrabad od strony kanału Mosińskiego z wieżą ciśnień
pozwalającą na kąpiele wodne i słoneczne na jej szczycie

Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność
w 1945 r i rozwijała się dynamicznie.
W 1947 r posiadała 49 członków, a w 1980r
liczyła 1982 członków i uzyskała pierwsze
miejsce we współzawodnictwie w skali województwa poznańskiego i trzecie miejsce
w skali kraju w kategorii „ Mistrz gospodarności i Kultury".
W latach 70-tych XX w prowadziła działalność
usługową, handlową, kulturalną i produkcyjną m.in. w masarni i wytwórni wód gazowa-

Obrabad od strony rynku (pośrodku)

Ślad po drugim cmentarzu - między ul. Poniatowskiego i
Reymonta – z zebranych resztek cegieł i macew postawiony staraniem naszego mieszkańca (Witolda Wilhelma)
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W czasie zaborów odnotowano napływ ludności niemieckiej wyznania ewangelickiego.
Do lat 60-tych XX wieku, przy ul. Poniatowskiego istniał czytelny ślad cmentarza tego
wyznania. Dziś pozostał kamień pamiątkowy.

Dawny cmentarz ewangelicki przy ul. Poniatowskiego

Straż pożarna istniała w Mosinie od 1902 r.
Przy ul. Poznańskiej znajdujemy ślad po dawnej straży pożarnej .Po przeniesieniu siedziby
straży do nowego obiektu, w pomieszczeniu
przez pewien czas mieścił się sklep meblowy,
później harcówka.

Dawne kino Wrzos z początku XX w – ul. Kościelna

Szwalnia

Przed I wojna światową i w okresie międzywojennym budynek pełnił rolę Sali widowiskowej, sali ćwiczeń Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół”, występów chóru kościelnego
i teatru, a także sali balowej.

Przy rynku kolejny budynek z ciekawą i zachowaną w nazwie historią. Przed II-gą wojną
restauracja i sala balowa Państwa Stanikowskich, po wojnie zakład szyjącą odzież sportową, dziś ponownie lokal gastronomiczny
i galeria handlowa

Po wojnie do lat 90-tych działało tu kino.

Ciekawostka : w miejscu egzekucji 15 mieszkańców Mosiny i okolic, która miała miejsce
20 października 1939 r, wisi łańcuch składający się 15 ogniw (tylu, ilu było rozstrzelanych).

Szkoła podstawowa wybudowana pod koniec XIX wieku

Na frontowej ścianie ślad po bramie wjazdowej – ul. Poznańska

Dawna restauracja i hotel Silbersteina – obecnie urząd
miasta

Budynek powstał w II-giej połowie XIX w. W l-szej połowie XX w budynek przeznaczono na
działalność handlową.
Budynek dawnego szpitala, domu starców i ochronki dla
dzieci – narożnik Poznańskiej i Kościelnej. Po wojnie przez
pewien czas ośrodek zdrowia

Podczas II-giej wojny światowej urzędowali
tu niemieccy burmistrzowie

Możliwość nabycia Kroniki Pożegowa
autorstwa Śp.Haliny Pikińskiej
Czy ktoś z Was jest chętny na zakup Kroniki Pożegowa?
- Autorką Kroniki była moja Śp Mama. Jest możliwość dodrukowania Kroniki - napisała do redakcji Pani Marta, córka Śp.Haliny Pikińskiej, rodowitej Pożegowianki.
Chętne osoby prosimy o kontakt: martazarbock81@gmail.com lub przez facebook
messengera: Marta Zarbock.

Tablica pamięci pomordowanych

Spacer kończymy przy Rynku.
Wanda Bech
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Młyn, który niszczeje.
Co dalej z zabytkowym kompleksem przy ulicy Kolejowej?
Młyn wraz z budynkiem mieszkalnym przy ul. Kolejowej 13 wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku
to po Kokotku czy Pałacu Budzyń kolejny zabytkowy obiekt historyczny na terenie Mosiny, który
niszczeje. – Sam młyn to niewykorzystany potencjał jaki niesie kubatura jego budynku – mówi jeden
z mieszkańców.
Młyn, wraz z budynkiem mieszkalnym położony jest blisko centrum, w okolicy wkrótce oddawanego do użytku drugiego budynku urzędu miejskiego, tunelu drogowego oraz powstającego węzła
przesiadkowego, a więc w coraz bardziej atrakcyjnej dla potencjalnych inwestorów lokalizacji. Do niedawna budynek mieszkalny,
położony w sąsiedztwie młyna był jeszcze zamieszkały. W wyniku
zagrożenia katastrofą budowlaną, decyzją starosty poznańskiego,
mieszkańcy zajmujący bezumownie lokale zostali jednak zmuszeni
do jego opuszczenia.
Losami kompleksu zainteresowała się ostatnio mosińska radna,
Jolanta Szymczak, która zadała pytanie staroście odnośnie jego
przyszłości. – W Mosinie mamy kilka zabytkowych budynków z początku XX wieku. Budynek mieszkalny i młyn to obecnie obiekty
historyczne ujęte w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące mienie pozostałe po spółce Młyn Motorowy Firma Frąckowiak i Spółka. Zadałam pytanie Staroście Powiatu Poznańskiego co
do planów dotyczących tych budynków – informuje radna.
– Nieruchomość przeznaczona jest pod warunkiem wyrażenia
zgody przez organ nadzorujący do sprzedaży, w trybie ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Celem jest aby nieruchomość
zyskała nowego właściciela, który przywróci jej dawną świetność,
nada jej nową funkcję i zachowa wszelkie walory wynikające ze
stanowiska konserwatorskiego – odpowiedział starosta poznański Tomasz Łubiński.

Opuszczony budynek mieszkalny przy ulicy Kolejowej 13 w Mosinie – decyzją starosty poznańskiego pod koniec kwietnia 2021 r. jego mieszkańcy zostali zmuszeni do
opuszczenia lokali

Jak uważają mieszkańcy, budynek zamiast szpecić mógłby zdobić
przestrzeń miejską. Wielu widziałoby tam restaurację, klub, czy inne
ogólnodostępne dla mieszkańców miejsce. – Sam młyn to niewykorzystany potencjał jaki niesie kubatura jego budynku. Jeśli przyjrzeć się z bliska to widać różnorodność i dobrą jakość detali, które
były zaprojektowane i wykonane w tym budynku – ocenia Artur
Nadolny, osoba, która aktywnie uczestniczy w wielu społecznych
inicjatywach na terenie gminy Mosina i Puszczykowa.
Młyn przy ul. Kolejowej w Mosinie zbudowano na przełomie
wieków XIX i XX. Był to młyn parowy, w którego kompleksie powstał także dom mieszkalny. W roku 1939, właściciel młyna Jan
Frąckowiak, znalazł się wśród 15 obywateli rozstrzelanych 20
października na Rynku w Mosinie. Jego młyn, a także dom, przejął na własność Niemiec Wilhelm Stark. Po zakończeniu II wojny
światowej, młyn przejęło Przedsiębiorstwo Młynów w Poznaniu.
Młyn posiadał zabezpieczenie w postaci bazy surowcowej mosińskiego i okolicznego okręgu rolniczego, a trudnił się przemiałem
na mąkę oraz przemiałem zbóż na śrut dla zwierząt tucznych.
Z powodu widocznego spadku produkcji, od 1963 młyn został
przeorganizowany na wytwórnię pasz treściwych. Stary sprzęt
zastąpiono nowym, zakupiono środki transportu – traktor i przyczepę i właściwa produkcja rozpoczęła się od 1 maja 1963 r. Od 1
stycznia 1977 r., patronat nad młynem przejął Rolniczy Kombinat
w Czempiniu, z roczną produkcją 10 tys. ton paszy (źródło: Kronika Miasta Poznania).
Produkcja w starym młynie, zakończyła się z początkiem transformacji. Dziś obiekt ten znajduje się ewidencji zabytków województwa wielkopolskiego. (JB)

Dawny młyn przy ul. Kolejowej w Mosinie. Budynek czeka na nowego właściciela, który przywróci mu blask

Zabytkowy młyn przy ul. Kolejowej w Mosinie (zdjęcie lotnicze)
fot. Jacek Niedzielski FotoDron
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Nowa kładka nad Jeziorem Kórnickim
16 września odbyło się uroczyste otwarcie kładki nad Jeziorem Kórnickim. Jak podaje kórnicki magistrat była to najbardziej wyczekiwana inwestycja w Kórniku.
Promenada zaczęła powstawać w 2010 roku. Dziś ma 3 kilometry.
Przebiega od ulicy Jeziornej w Kórniku-Bninie, ścieżką pieszo-rowerową i pomostami, poprzez kładkę, do terenów KCRiS Oaza-Błonie.
Dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zmodernizowany został również
szlak pieszo-rowerowy wiodący nad Jeziorem Kórnickim przez Las
Doświadczalny Zwierzyniec. Łącznie promenada wraz ze szlakiem
umożliwia 5 kilometrowy spacer.
- Kładka nad Jeziorem Kórnickim jest zwieńczeniem promenady im.
Wisławy Szymborskiej, a zarazem połączeniem pomiędzy terenami
miasta i jego zabytkami, a centrum rekreacyjno-sportowym KCRiS
Oaza-Błonie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy i turyści mogą w pełni
korzystać z walorów turystycznych i rekreacyjnych Kórnika - informuje Sylwia Kowalska z urzędu miasta Kórnik.
- Kładka przez fragment jeziora zapewnia bezpieczne dojście m.in. do
ścieżki zdrowia na Zwierzyńcu a dalej - duktem leśnym wśród malowniczego drzewostanu - do ul. Zwierzynieckiej. Dzieje się wiele dobrego, cieszmy się wszyscy razem z tej inwestycji, to sukces wszystkich
mieszkańców naszej gminy, spróbujmy, by kładka połączyła serca

Kładka nad jeziorem Kórnickim fot. UM Kórnik

wszystkich mieszkańców - dodaje Adam Lewandowski Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Budowa podwieszanej kładki o długości 136 metrów, z oświetleniem
oraz 200 metrów promenady kosztowała w sumie 24 miliony złotych.
Prace ukończono przed terminem. (red)

Połączyli sport, muzykę i sztukę
Boisko przy szkole podstawowej nr 1 w Mosinie stało się sceną dla artystów i miejscem do rywalizacji dla lokalnych sportowców. Grupa Światłoczuli zajęła się wykonywaniem portretów camerą
minuterrą, których wystawa odbyła się w ogromnym formacie.
MSN Street, Rap i Art było inicjatywą lokalnych mieszkańców przygotowaną we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury. Impreza była
adresowana dla grupy osób od 16 lat. Podczas koncertów raperów
nie zabrało młodzieży, która mogła posłuchać koncertów młodych
i lokalnych artystów. Wystąpili między innymi Seekret, A.S.T., Blah D,
Tobi, a gwiazdami wieczoru byli Trill Pem i Wiatr. – Tutaj jest dużo debiutantów, który nie grali wcześniej koncertów, pomimo że mają dużą
widownię. Dzięki temu słuchacze mogli zobaczyć ich na żywo, gdzie
normalnie mogliby nie mieć takiej możliwości. Do tego jest to promowanie lokalnej twórczości – mówi Radosław Trzciński, jeden z organizatorów wydarzenia.
Inicjatywa przyciągała szczególnie młode osoby, fanów rapu. – Nigdy
nie byłem na takim koncercie, więc chciałem zobaczyć i przetestować
coś nowego oraz oderwać się od rutyny. Takich koncertów powinno
być więcej, bo jest to szansa dla młodych osób na wybicie, zaistnienie
w świecie – swoimi opiniami dzielą się Dawid i Kuba.
Grupa Światłoczuli przygotowała pokazy technik fotografii alternatywnej camerą minuterrą oraz warsztaty XIX wiecznej techniki fotograficznej. Wykonano format 3 x 3 m za pomocą cyjanotypii. Tym samym
sposobem uczestnicy mogli zrobić sobie pamiątkowe koszulki. Portrety wykonywane publiczności w trakcie imprezy za pomocą camery minuterry zostały zaprezentowane na ścianie budynku. – Odbiór uczestników był bardzo dobry. Mamy dużo fajnych portretów. Ludzie się przy
tym fajnie bawili. Na koniec zrobiliśmy projekcję zdjęć wykonanych tą
camerą – opowiada Adam Gust, pomysłodawca MSN Street Art.
Propozycją dla fanów koszykówki był streetballowy turniej rozgrywany w formie 3 osobowych składów drużyn. – Streetball jest konkurencją organizowaną na olimpiadzie przez FIBA. Dzisiaj dotarło do nas
24 zawodników, co sprawiło nam dużo frajdy, wiele fajnych meczów,
których poziom był zadowalający – tłumaczy Gaspar Rybaczewski, organizujący rozgrywki. (WZ)

Założeniem koszykarskich rozgrywek było losowe tworzenie składów,
żeby zawodnicy mogli się zintegrować i grać w nowych grupach. Dla
zwycięzców przewidziane były nagrody w postaci sprzętu sportowego.
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Historia Harcerstwa w Puszczykowie: dh hm. Jan Małecki
Na terenie Puszczykowa działało wielu społeczników, którzy rozwijali naszą lokalną wspólnotę.
Jednym z nich był druh harcmistrz Jan Małecki, który działał w Związku Harcerstwa Polskiego na
terenie Puszczykowa. Warto zapoznać się z jego biogramem, który do tej pory nie został opracowany.
Tym tekstem również chciałem zacząć cykl artykułów na temat ZHP Puszczykowo, który jest najdłużej
działającą organizacją (od lat 30. XX wieku) na terenie naszego miasta.
Początki działalności i II wojna światowa
Jan Małecki urodził się 13 września 1913 roku
w Poznaniu. Rodzicami Jana byli Kazimierz Małecki
i Maria z rodziny Skoraczewskich. W okresie międzywojennym działał on od 1929 roku do września
1939 roku jako harcerz w Harcerskim Hufcu „Wilki
Morskie”, gdzie pełnił funkcję zastępcy Komendanta Hufca. W czasie wojny obronnej Polski 1939 roku
pełnił funkcję łącznika Straży Obywatelskiej m.
Poznania na trasie Poznań-Września. W 1939 roku
Polska przegrała wojnę, skutkiem tego była okupacja ziem polskich przez Rzeszę Niemiecką i Związek
Radziecki. Poznań i Wielkopolska zostały wcielone
do Niemiec do tzw. Kraju Warty, z którego ludność
polska miała zostać wysiedlona. Niemcy mordowali polskich patriotów w tym harcerzy. W tych niebezpiecznych warunkach Jan Małecki zdecydował
się na działalność konspiracyjną. Od stycznia 1940
roku do 27 sierpnia 1944 roku był czynnym instruktorem w „Szarych Szeregach” w Poznaniu, znany był pod pseudonimem „Marek”.
Działał pod komendą hm. Sylwestra Woźniaka. Warto dodać, że hm.
Sylwester Woźniak był od drugiej połowy 1943 roku do lutego 1944
roku komendantem „Szarych Szeregów” Komendy Wielkopolskiej.
Dh Jan Małecki wraz z młodzieżą starszo-harcerską na zlecenie dh
Sylwestra Woźniaka organizował nasłuch radiowy. Informacje zebrane z nasłuchu radiowego służyły do redakcji tajnych polskich
gazet, wydawanych pod okupacją niemiecką. Za taką działalność
groziła śmierć. Dh Jan Małecki rozkazem L.9 z dnia 3 maja 1944 roku
otrzymał stopień instruktorski podharcmistrza. W dniu 23 sierpnia
1944 roku został wysłany przymusowo do prac w obozie zamkniętym w Kobylepolu. Następnie został wywieziony na przymusowe
roboty do budowy okopów tzw. „Einzatz” do Poddębic w obecnym
województwie łódzkim. Budowa okopów związana była ze zbliżającą się Armią Czerwoną. W dniu 23 grudnia 1944 roku zdołał wrócić
do Poznania na trzydniową przepustkę, z której już nie wrócił na do
przymusowych robót. Od dnia 20 stycznia 1945 roku do 23 lutego 1945 roku Jan Małecki prowadził dziennik na temat walk o Poznań. Dziennik z tych dni wydany pod tytułem „Pisane w schronie”
został opublikowany w książce „Trud pierwszych dni. Poznań 1945”
z 1970 roku. Książka ta jest dostępna w Bibliotece Miejskiej na Rynku
w Puszczykowie.
Działalność po 1945 roku
Po wyzwoleniu Wielkopolski spod okupacji niemieckiej dh Jan Małecki powrócił do czynnej pracy w Związku Harcerstwa Polskiego.
W latach 1945-1949 był organizatorem i kierownikiem Hufca Harcerskiego „Wilków Morskich”. Kierował budową przystani harcerskiej
nad Wartą w Poznaniu. W pracy zawodowej w latach 1945-1949 był
organizatorem i kierownikiem warsztatów introligatorskich w Poznaniu. Przerwę w pracy harcerskiej Jana Małeckiego pomiędzy rokiem
1949 a 1956 można tłumaczyć likwidacją harcerstwa w okresie stalinowskim. W tym okresie każdy element życia mieszkańców Polski miał
został podporządkowany interesowi partii, która rządziła Polską. Władze w sposób nielegalny zlikwidowały w 1949 roku ZHP. W 1950 roku
utworzono Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej wzorowaną na Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina z ZSRR.

Odnowa ZHP po 1956 roku
Po odwilży w 1956 roku rozpoczęto odtwarzanie
ZHP na terenie Polski. Dh Jan Małecki był jednym
z organizatorów i członkiem kadry Hufca Poznań
Powiat. W pamięci harcerzy z Puszczykowa dh Jan
Małecki zapisał się jako „reanimator ZHP” w Puszczykowie. Utworzono wtedy dwa szczepy: nr 1 im.
Żwirki i Wigury przy szkole w Puszczykowie oraz nr
2 im. Bernarda Chrzanowskiego przy szkole w Puszczykówku. Na zdjęciach prawdopodobnie z 1958
roku zrobionych na zbiórce harcerskiej w budynku
ówczesnej szkoły powszechnej (w tym budynku
obecnie znajduje się Przedszkole nr 3) przy ul. Przyszkolnej możemy zobaczyć phm. Jana Małeckiego.
W tym czasie odtworzony ZHP powracał do tradycji
sprzed 1949 roku, które przejawiały się powrotem
do mundurów, patriotycznych piosenek i hierarchii
organizacji harcerskiej. W pamięci harcerzy seniorów można dostrzec radość z odtworzenia tradycyjnego harcerstwa
i wielką niechęć do organizacji harcerskiej z okresu stalinowskiego.
Tajemnica listu znalezionego w butelce rozwiązana!
W grudniu 2013 roku na stronie https://www.gazeta-mosina.pl/ ukazał się artykuł „List w butelce”, który opisywał badania archeologiczne
przeprowadzone na symbolicznych grobach powstańców wielkopolskich z 1848 roku. Na dnie jednej z jam odkryto list, który był umieszczony w zielonej butelce. Niestety przetrwała tylko prawa strona listu.
Z analizy treści, która pozostała wynika, że list został złożony 2 listopada
1958 roku przez harcerzy z Puszczykówka. Na podstawie treści można
również domniemywać, że uroczystość dotyczyła m.in. powstańców
z 1848 roku oraz poległych w czasie II wojny światowej. W tym dniu
prawdopodobnie odbywało się zaprzysiężenie harcerzy z Puszczykowa i Puszczykówka, co zresztą pamięta jeden z uczestników wydarzeń.
Na samym dole listu widnieje podpis phm. Jana Małeckiego (do tej
pory podpis nie był odczytany). Przeprowadziłem kwerendę i udało mi
się znaleźć w kronice „Obozu Harcerskiego Ośrodka 'Puszczyk' w Puszczykowie” zdjęcia wykonane prawdopodobnie podczas uroczystości
w dniu 2 listopada 1958 roku. Na trzech zdjęciach wykonanych niewątpliwie na symbolicznych grobach powstańców widać starszą młodzież harcerską. Na jednym zdjęciu widzimy phm. Jana Małeckiego.
Na dwóch zdjęciach widać moment składania podpisów na zwoju
przez harcerzy. Jest to prawdopodobnie list znaleziony podczas prac
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w 2013 roku! Co do samych symbolicznych grobów... można domniemywać na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych, że
są dziełem harcerzy, którzy stworzyli sobie własne miejsce do obchodzenia świąt patriotycznych w oddali od miejsc często uczęszczanych
przez ludzi spoza harcerstwa. Jest to zrozumiałe ze względu na świeżą
pamięć okresu stalinowskiego.
Dalsza działalność harcerska
O dalszym życiu dh Jana Małeckiego możemy dowiedzieć się z zachowanych kronik, w których umieszczał on zdjęcia z Puszczykowa,
sprawozdania harcerskie, wycinki prasowe dotyczące Puszczykowa.
Na podstawie tych materiałów można stwierdzić, że był miłośnikiem
przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego. Był on komendantem
ośrodka w Puszczykowie w połowie lat 60. XX w. W 1965 roku barak
przy obecnym Przedszkolu nr 3 przy ul. Przyszkolnej został objęty przez
Komendę Hufca Poznań-Powiat i przekształcony na magazyn sprzętu
obozowego. W latach 1967/1968 zbudowano Liceum Ogólnokształcące nr 44 w Puszczykowie. Opiekunem nowych drużyn powstałych w liceum został dh Jan Małecki. W 1975 roku po reorganizacji administracji
państwowej powstał Hufiec Puszczykowo. W skład Rady Hufca wszedł
m.in. dh Jan Małecki. W latach 1976/1977 wykonano adaptację i rozbudowę baraku-magazynu na siedzibę Hufca Puszczykowo. W nowej
siedzibie znalazło się miejsce na Izbę Historii i Pamięci Hufca ZHP Puszczykowo im. Szarych Szeregów, gdzie gromadzono pamiątki związane
z harcerstwem. Opiekunem Izby, a zarazem Przewodniczącym Komisji
Historycznej Hufca, był nie kto inny jak dh hm. Jan Małecki. Hm. Jan
Małecki wygłaszał również gawędy m.in. o działalności harcerstwa
w latach 1939-1945 w Poznaniu. Jak sam pisał: podczas spotkań „dyskutowano nad piękną historią Związku, którą winniśmy pielęgnować
jako dowód wdzięczności za pracę i trud wielu pokoleń harcerskich.
Izba Historii i Pamięci winna się wzbogacić o dalsze pamiątki, dokumenty, eksponaty historyczne”. Hm. Jan Małecki od czasu powstania
Izby Historii oprowadzał po niej liczne kolonie, które przybywały do
Puszczykowa. W Hufcu organizowane były również spotkania weteranów harcerskich, w których uczestniczył m.in. brat Naczelnika Szarych
Szeregów Floriana Marciniaka, czyli Marian Marciniak.

Śmierć dh hm. Jana Małeckiego
Jak zapisano w Kronice Hufca Harcerskiego im. Szarych Szeregów
w Puszczykowie: „Dnia 24 listopada 1986 r. w godzinach wieczornych
o godzinie 20.25 odszedł od nas na zawsze nasz wspólny instruktor dh
hm. PL Jan Małecki, który całe życie poświęcił harcerstwu. Do końca życia
aktywnie uczestniczył w życiu harcerskim i społecznym. Był przyjacielem
wszystkich: zuchów, harcerzy i instruktorów. Pozostawił po sobie cenny
dorobek, z którego będziemy korzystać w pracy harcerskiej. Pamięć
o nim zachowany na zawsze”. Hm. Jan Małecki mimo tego, że mieszkał
przy ul. Chopina w Mosinie uważał się za mieszkańca Puszczykówka.
Podkreślał, że mieszka przy granicy Puszczykówka i „działa społecznie
tylko na terenie miasta Puszczykowa”. Został pochowany na cmentarzu
w Puszczykowie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu harcerze.
Poszukuję informacji o puszczykowskim harcerstwie. Szczególnie interesuje mnie informacja o losach zbiorów z Izby Historii i Pamięci, która
mieściła się przy ul. Przyszkolnej. Niestety dzisiaj znany jest tylko fragment archiwum. Zachęcam również byłych członów harcerstwa do
podzielenia się wspomnieniami ze swojej działalności w ZHP Puszczykowo. Mój numer telefonu to 508467405, a adres poczty elektronicznej to krzyzanskimaciej@gmail.com.
Maciej Krzyżański
członek Koła Historycznego

"W badaniach historii lokalnej nie ustaje".
Spotkanie z Wojciechem Czeskim
15 września w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury na spotkanie z Wojciechem Czeskim przybyli pasjonaci historii i czytelnicy biblioteki, by
porozmawiać o historii - tej najbliższej, lokalnej. Wojciech Czeski jest
autorem książek „Demagog poznański. Rzecz o Jakubie Krauthoferze-Krotowskim (1806-1852)” oraz „Porucznik strzelców. Wielkopolskie
ślady świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego wiosną 1848 roku”
i to właśnie te dwie publikacje były pretekstem do spotkania. Wojciech
Czeski jest historykiem z wykształcenia ale przede wszystkim z pasji,

potrafi o historii opowiadać
zajmująco i z poczuciem humoru, dlatego z łatwością
przeniósł słuchaczy w niespokojny rok 1848, rysując wydarzenia, które przetoczyły się
przez Mosinę i okolice. Jego
drobiazgowe badania dały
nowe światło na wydarzenia z 1948 roku, chociaż sam
przyznał, że nie wszystkie Wojciech Czeski
fakty są już odkryte. O tym że osoba Krauthofera i jego rola we wspomnianych wydarzeniach budzi kontrowersje, niech świadczy fakt, jaką
żywą dyskusję temat wywołał. Uczestników nie trzeba było zachęcać
do zadawania pytań autorowi oraz wyrażania swojej opinii. Rozmowę
z autorem moderowała Marta Mrowińska, a wydarzenie zorganizowała Mosińska Biblioteka Publiczna wraz Mosińskim Ośrodkiem Kultury.
Pan Czeski zapowiedział, że w badaniach historii lokalnej nie ustaje,
czego efektem będzie trzecia książka. Czekamy i cieszymy się na kolejne spotkania i dyskusje.
Mosińska Biblioteka Publiczna

Spotkanie z Wojciechem Czeskim fot. Biblioteka Mosina
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Podzielili się sztuką
Mosińskie targowisko zamieniło się w miejsce, które tętniło sztuką.Wszystko za sprawą zorganizowanego
festiwalu Sztukodzielnia. Były koncerty, pokaz mody oraz inauguracja funkcjonowania Droom –
darmowego roweru małomiasteczkowego.
Festiwal Sztukodzielnia rozpoczął się już w piątkowe popołudnie wystawą rzeźby Dominiki Rumińskiej oraz premierą spektaklu Pielgrzymi – wystawioną przez Teatr bez Kurtyny w Mosinie. Widzowie mogli
oglądać te aktywności w MOKu. Z kolei na targowisku rozpoczęło się
społeczne malowanie Muralu dla klimatu. – Ideą tego przedsięwzięcia jest zrobienie czegoś wspólnie, żeby przełamywać mit o artyście
geniuszu. To jest raczej mural inkluzyjny, który mogą wszyscy malować – opowiada Justyna Dziabaszewska, autorka projektu. – To ma
być wizja życia we wspólnocie, zgodnie z tym, na co pozwala nam
środowisko – życie ekologiczne, model kultury, który byłby oparty na
współpracy, wzajemnym szacunku oraz na akceptacji różnorodności
– dodaje artystka.
Każda chętna osoba mogła przyłączyć się do malowania muralu.
W sobotę dla najmłodszych została przygotowana gra detektywistyczna Zagadka Stacji Kosmicznej. Koncert zespołu Siły Specjalne
angażował publiczność, a w szczególności dzieci do wspólnego
śpiewania. Festiwalowi towarzyszyły Food trucki, niespodzianki od
Jadłodzielni i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Na wydarzenie został zaproszony Miłosz Bronisz, malujący stopami. – Najczęściej
Miłosz maluje ptaki, bo najbardziej lubi, ale są też krajobrazy – mówi
Małgorzata Toporska, przyjaciółka Miłosza. – Jest tutaj świetna atmosfera, poznaliśmy dużo fajnych ludzi, więc się bardzo cieszymy, że przyjechaliśmy – podkreśla.
Podczas festiwalu Sztukodzielnia, inaugurację miał nowy projekt
Droom, czyli system rowerów miejskich, który jest darmowy i nie
wymaga aplikacji. – Jest to taki system, gdzie rower będzie można
wziąć, wsiąść na niego i dojechać do swojego miejsca zamieszkania,
po czym pozostawić go innym osobom w celu kolejnych możliwości
jeżdżenia – opowiada Artur Nadolny, jeden z pomysłodawców. – Sugerujemy, żeby je zostawiać w widocznych miejscach publicznych,
na tej samej zasadzie jak hulajnogi są zostawianie np. w Poznaniu.
Ważne, żeby nie przeszkadzały przechodniom podczas użytkowania
dróg, ale też można odstawić je na ogólnodostępnym stojakach rowerowych – sugeruje pan Artur.
Pomysłodawcy Droomu liczą, że system będzie miał efekt prospołeczny, czyli wyedukuje społeczeństwo, że należy też dbać nie tylko
o własne rzeczy, ale też o dobro publiczne. Obecnie przygotowanych
i udostępnionych zostało 10 rowerów.
Jednym z punktów festiwalu był festiwal mody drugiego obiegu.
Modelki same znalazły stylizacje w mosińskich i puszczykowskich
sklepach z odzieżą używaną. – Każda stylizacja jest ta różna jak każda
z pań, które dzisiaj będzie się prezentowała – opowiada Aga Ostrow-

ska z Fundacji Key 4 Tomorrow. – Wciąż jest bardzo mała świadomość
społeczna, co się wiąże z przemysłem odzieżowym, co stoi za kulisami
tych wielkich sieciowych produkcji, gdzie odzież jest produkowana
i w jakiej ilości. Nawołujemy do świadomego kupowania, czyli bardzo
oszczędnego i wyważonego, a przede wszystkim zawsze to, co najbardziej ekologiczne już mamy w szafie, a jeśli musimy się zdecydować na
zakup, to lepiej, żeby to była rzecz z drugiej ręki – zachęca pani Aga.
Festiwal zakończył się pokazem multimedialnym z podróży „ogórkiem” przez USA przygotowany przez Calluna Trip oraz koncertem
zespołu Not Yet.
Weronika Zwierzchowska
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Na co dzień gasi pożary, a po służbie wygrywa
amatorskie wyścigi kolarskie.
Gościem audycji był Adam Adamkiewicz, zwycięzca tegorocznego
Tour de Pologne dla Amatorów.
Pan Adam służy w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 9 w Mosinie
PSP. Wyścig, w którym wziął udział
jest rozgrywany od 2010 roku
i towarzyszy Tour de Pologne UCI
World Tour. Z roku na rok przybywa
zawodników na starcie, a zawodni-

cy – amatorzy rywalizują na fragmencie trasy dla profesjonalistów.
– Kolarstwo jest moim sposobem
na życie, moją pasją, czymś co robię od dziecka i żyję po prostu rowerem – opowiada Pan Adam.
Rozmówca zachęca do uprawiania kolarstwa, bo jak twierdzi, wystarczy do tego posiadać rower.

Podkreśla, że ważne jest bezpieczeństwo rowerzystów o które
powinni zadbać sami poprzez
dobre oświetlenie oraz jaskrawy
strój, żeby być widocznym dla
kierowców nawet w dzień.
Audycja dostępna jest na portalu
www.gazeta-mosina.pl (WZ)

Trwa walka o wszystko. Ratujemy małą Marysię!
W sobotę, 28 sierpnia na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7 w Puszczykowie odbyło
się szczególne wydarzenie. Szczególne zwłaszcza dla pewnej dziewczynki, która czeka na swoją szansę
na zdrowie i normalne życie.
Mowa o Marysi Drożdżyńskiej, małej mieszkance miejscowości Brenna.
Marysia urodziła się 9 stycznia 2021 r. i wkrótce po porodzie okazało
się, że jest chora na najostrzejszą z odmian rdzeniowego zaniku mięśni
(SMA1). Ta choroba jest śmiertelna – bez podjęcia leczenia i rehabilitacji dziecko nie dożywa zazwyczaj 2 roku… Marysia jest w trakcie rehabilitacji i leczenia. Jednak lek, który mógłby pomóc jej w normalnym
rozwoju i powrocie do zdrowia, nie jest refundowany. To terapia genowa, najdroższa na świecie, której koszt sięga 9,5 mln złotych.

wikłań. Akcję można wesprzeć wchodząc na: https://www.siepomaga.pl/maria.
W chwili oddania wydania do drukarni do zebrania zostało jeszcze
ponad 3 miliony złotych (prawie 5 milionów udało już się zebrać).
Mała Maria nie ma czasu, by czekać. Każdy dzień jest na wagę złota.
Nie zwlekaj!(red)

Rodzice Marysi robią wszystko, by ich córka miała szansę na normalne
funkcjonowanie w przyszłości, mimo nieuleczalnej choroby. Potrzeba jednak pomocy wielu ludzi. Pieniądze dla Marysi zbierają osoby
w całej Polsce. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się pomóc małej
dziewczynce.
W akcję włączyła się także grupa pań z Puszczykowa, które samodzielnie zorganizowały możliwość zbierania pieniędzy dla Marysi. Beata
Siejak, Danka Piłat, Patrycja Fengler oraz Bożena Zalejska (współpracownicy w dziale Finansowo-księgowym Szpitala w Puszczykowie)
kwestowały na koncercie Cleo, który odbył się na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7 w Puszczykowie.
Dla Marysi trwa walka z czasem. Im szybciej dziecko otrzyma lek, tym
ma większą szansę na normalne życie i tym mniejsze jest ryzyko po-

Mosiński „Zielony Przylądek”
zaprasza do wspólnego działania
Kiedyś przy zbiegu ulic Chełmońskiego i Malczewskiego w Mosinie znajdowały się
jedynie śmieci. W sierpniu mieszkańcy osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” postanowili
zmienić wygląd tego miejsca i powstał „Zielony Przylądek”.
Więcej o staraniach mieszkańców do utworzenia
parku i oficjalnym otwarciu można przeczytać
w sierpniowym artykule. Teraz Stowarzyszenie 4activelife i Zarząd Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy zaprosili
mieszkańców do wspólnej pracy. 25 września na
„Zielonym Przylądku” odbyły się dwa wydarzenia.
Jedno to budowanie siedzisk z palet i sadzenie zieleni. Jak podkreślają organizatorzy – każda para rąk
i mądra głowa są potrzebne – do tego gwarantują
dobrą zabawę. Dla wszystkich przewidziano coś
smacznego, napoje oraz owoce. Dla najmłodszych
zaplanowano zajęcia, żeby rodzice mogli w tym

czasie zająć się wyrywaniem chwastów, sadzeniem
bylin czy malowaniem palet.
Drugim wydarzeniem był wernisaż, który jest efektem projektu realizowanego w ramach konkursu
Mosińskiego Ośrodka Kultury – Moja i Twoja kultura. Wystawa „Poznajmy się, to ja patron Twojej ulicy”
przedstawia patronów ulic osiedlowych – wielkie
artystki i artystów polskich. Projekt przybliża sylwetki
postaci oraz odpowiada na pytania, dlaczego kobiety musiały przebierać się za mężczyzn i czy bliźniacy
mogą mieć inny rok w datach urodzenia. (WZ)
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W Willi Mimoza można było powrócić
do początku XX wieku
W Willi Mimoza 18 artystów wystawiło swoje prace inspirowane zakątkami Puszczykowa. Wernisaż
został przygotowany przez fundację PARK, a inspiracją dla malarzy były spacery plenerowe po mieście,
podczas których przewodnikiem był Robert Kiszkurno.
Prace członków i przyjaciół Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa z poznańskiego okręgu oraz członków Koła Malujących Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w swobody sposób
nawiązują do obiektów sanatoryjnych i uzdrowiskowych Puszczykowa i Ludwikowa.
– Na pracach przedstawione są głównie budynki, które kiedyś były
obiektami sanatoryjnymi albo letniskowymi, ponieważ hasło i przesłanie tego projektu było, żeby pokazać Puszczykowo i okolice z czasów początku XX wieku – wtedy, kiedy Puszczykowo było uzdrowiskiem, a Ludwikowo terenem rekreacyjnym. – opowiada Małgorzata
Ornoch-Tabędzka, prezes fundacji PARK. – Chcieliśmy pokazać, że naturalne warunki klimatyczne i krajobrazowe spowodowały, że ludzie
chcieli tutaj przyjeżdżać, żeby leczyć się klimatem, słońcem i powietrzem – dodaje.
Wernisaż został zorganizowany w Europejskie Dni Dziedzictwa, które
odbywały się 18 i 19 września. Mają one na celu propagowanie zabytków oraz kulturowego dziedzictwa każdego kraju. W tym roku
hasłem przewodnim EDD są „Smaki Dziedzictwa”, więc organizatorzy
wystawy zadbali o kulinarną niespodziankę, którą były pyry z gzikiem,
szneki z glancem oraz andruty – smaki kojarzone z Wielkopolską.
– Pomysł na wernisaż był związany z konkursem, który był ogłoszony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jednym z tematów było dziedzictwo kultury – pomyślałam, że jako Puszczykowo
mamy się czym chwalić – a dziedzictwo kultury materialnej tutaj jest
widoczne i nie wszyscy o nim wiedzą, w związku z czym warto je pokazać i rozpropagować – mówi Pani Małgorzata. – To jest nasz wkład
w Europejskie Dni Dziedzictwa i chcemy w ten sposób dołożyć naszą
cegiełkę. – wspomina.
– Puszczykowo zostało utworzone jako letnisko miasta Poznania,
przez to powstało wiele pensjonatów, willi, landhausów, które do
dzisiaj nadają charakter naszemu miastu, na początku XX wieku odbywały się tu liczne koncerty w restauracjach i klimat przetrwał do
dzisiaj – opowiada Maciej Krzyżański, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Puszczykowa. Radny zachęca do
odwiedzenia Muzeum Arkadego Fiedlera oraz lodziarni rodziny Kostusiaków, lecz także willi i landhausów, ale też WPN-u, gdzie znajduje
się wiele terenów spacerowych i turystycznych.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obrazy można było
oglądać przez cały tydzień w Willi Mizmoza. – Bardzo podoba mi się
sam pomysł, tym bardziej, że Puszczykowo słynne jest z ciekawych
budynków i przedstawienie ich na obrazach daje możliwość zobaczenia różnych spojrzeń artystów. Teraz można inaczej zwiedzić Puszczykowo, patrząc jeszcze raz na te obiekty i bardzo dobrym pomysłem
było przedstawienie na pocztówkach obrazów i możliwość zabrania
ich do domu oraz przedstawienie katalogów historycznych z tymi
obiektami. Oprócz spojrzenia artysty na obrazie można jeszcze poznać autentyczną historię tego obiektu – mówi Agnieszka Niezgoda,
odwiedzająca wernisaż.
Weronika Zwierzchowska
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45 lat Szpitala w Puszczykowie.
Starosta: “Udało nam się uleczyć szpital”
W latach 70. XX w. na nadwarciańskich polach Niwki, na niezalesionym 15 ha terenie zlokalizowano
szpital dla kolejowej służby zdrowia. Wybudowano dwa 11-kondygnacyjne bloki z 40 m kominem
i budynkami gospodarczymi. Dziś szpital należy do Powiatu Poznańskiego i działa pod nazwą Szpital
w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
Szpital jest jednym z głównych ośrodków
leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób kości i układu więzadłowo-stawowego oraz znaczącym uczestnikiem
rynku usług medycznych w Wielkopolsce
w zakresie okulistyki, urologii oraz chorób
wewnętrznych. We wrześniu 2020 roku
wzbogacił się o nowy blok operacyjny. To
jeden z najnowocześniejszych tego typu
obiektów w Wielkopolsce. Jako jeden z nielicznych szpitali na terenie województwa
wielkopolskiego posiada Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
– Jubileusz jest dobrą okazją do podsumowań, refleksji, snucia planów na przyszłość.
Jednak pandemia koronawirusa każe nam
obchodzić ten szczególny rok, inaczej niż
planowaliśmy. Życie, które często pisze nieoczekiwane scenariusze, mocno zweryfikowało nasze plany inwestycyjne, medyczne
i te związane z naszą rocznicą – mówi Ewa
Wieja prezes zarządu Szpitala.
– Rok jubileuszowy będziemy siłą rzeczy
wspominać jako czas egzaminu. Ogromny
wysiłek organizacyjny i finansowy związany
z leczeniem pacjentów zakażonych COVID
19 był równocześnie okazją do praktycznego
przetestowania wielu procedur medycznych
znanych jedynie z teorii epidemiologicznych
scenariuszy. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że zaliczyliśmy przyspieszony kurs
medycyny zakaźnej. Ze wzruszeniem wspominamy też konkretną pomoc, jaką otrzymaliśmy w tym czasie ze strony mieszkańców
okolicznych miejscowości i całego powiatu
poznańskiego. Było to dla nas niezwykle budujące – dodaje Ewa Wieja.

fot. Zbiory szpitala

fot. Zbiory Szpitala w Puszczykowie

– Mamy też konkretne powody do dumy. Uruchomiliśmy jeden z najnowocześniejszych
bloków operacyjnych w Polsce, przyjmuje
już pacjentów, a apteka szpitalna zyskała
bardzo nowoczesne pomieszczenia. Śmiało
możemy mówić, że od czterdziestu pięciu lat
jesteśmy medycznym sercem Puszczykowa,
a teraz także całego Powiatu Poznańskiego.
Pacjenci wybierają nasz szpital przekonani,
że u nas znajdą najlepsze warunki i pomoc
specjalistów – powiedziała Ewa Wieja.
Szpital prowadzi działalność w formie spółki
akcyjnej, w której 100% kapitału zakładowego posiada Powiat Poznański.
– Kiedy w 2004 roku jako samorząd przejmowaliśmy szpital w Puszczykowie, placówka
była w upadłości z zadłużeniem sięgającym
30 milionów złotych. Fatalne zarządzanie
lecznicą przez Zespół Klinik Specjalistycznych “Szpitale Gdańskie” spowodowało, że
zamiast inwestować w leczenie naszych
mieszkańców, w pierwszej kolejności musieliśmy spłacać długi. Wielogodzinne negocjacje, bardzo trudne rozmowy, ale też wielka
determinacja z naszej strony oraz przychylność ówczesnych radnych sprawiły, że szpital
został uratowany. Dopiero kolejnym krokiem
była decyzja o inwestowaniu w placówkę,
która obecnie jest jedną z najnowocześniejszych w Wielkopolsce – powiedział starosta
poznański Jan Grabkowski.
– I tak w 2014 roku został otwarty m.in. oddział opieki paliatywno-hospicyjnej. W kolejnych latach przebudowaliśmy oddział rehabilitacyjny. Od 2021 roku bije nowe serce
szpitala – blok operacyjny z pięcioma salami
i centralną sterylizatornią, który jest jednym

z najnowocześniejszych w kraju. Jego budowa kosztowała 31,5 mln złotych. Dzięki konsekwentnej polityce inwestowania, której naczelną dewizą jest dobro pacjenta, dziś nasi
specjaliści przeprowadzają zabiegi w dziedzinie m.in. ortopedii, chirurgii ogólnej, urologii
oraz neurochirurgii. To zestawienie pokazuje,
jak szerokie spektrum działalności i specjalizacji ma lecznica, co najlepiej świadczy o jej
znaczeniu nie tylko w powiecie poznańskim.
Szpital, to nie tylko budynek, specjalistyczny
sprzęt, to przede wszystkim ludzie – zarówno
kadra medyczna, jak i administracyjna. Mogę
zapewnić, że każdy, kto trafi pod opiekę
puszczykowskiego personelu, znajdzie się w
rękach najlepszych specjalistów. Dziś można
powiedzieć, że udało nam się uleczyć szpital.
Ale to nie koniec myślenia o jego dalszym
rozwoju. Mamy w powiecie plany na wiele
lat i na wiele milionów złotych – powiedział
starosta. (red)

Szpital w Puszczykowie obecnie fot. Zbiory szpitala
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Puszczykowo odkryte na nowo
W willi Mimoza w Puszczykowie odbyła się wystawa obrazów. Zostały one namalowane przez
Członków Związku Polskich Artystów Plastyków ”Polska sztuka użytkowa” (z okręgu poznańskiego)
oraz przez artystów – plastyków z Koła Lekarzy Malujących z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Malunki
były inspirowane urokliwymi miejscami Puszczykowa. Wernisaż zorganizowany został przez Fundację
PARK w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Przed stworzeniem prac, artyści, zostali zaproszeni
na spacery plenerowe, podczas których mogli poznać ciekawą architekturę letniskową podmiejskiej
miejscowości oraz poznać historię ośrodków kuracyjnych.
– Celem projektu jest nie tylko uzupełnienie istniejącej luki informacyjnej,
ale przypomnienie, że swoją sławę Puszczykowo i Ludwikowo zawdzięczały
wspaniałym warunkom klimatycznym i krajobrazowym, które były i są nadal największym bogactwem, obecnie chronionym przez Wielkopolski Park
Narodowy – informuje Małgorzata Ornoch-Tabędzka, prezes Fundacji PARK.
Gościem audycji był Robert Kiszkurno, przewodnik historyczny i regionalista, który przeprowadza autorskie spacery m.in. po Puszczykowie. Wprowadził on artystów malarzy w przeszłość miasta i miejsca oraz zabytki architektury związane z wypoczynkiem nad Wartą i leczeniem uzdrowiskowym.
– Puszczykowo słynie w całej Polsce z dwóch miejsc – z muzeum Arkadego Fiedlera i legendarnej lodziarni rodziny Kostusiaków. Można faktycznie
powiedzieć, że są to realni ambasadorowie naszego miasteczka. Niestety
muszę dodać, że w cieniu tych dwóch miejsc zupełnie niechcący schowało się to prawdziwe legendarne letnisko Puszczykowo z zabytkami, willami,
landhausami i niesamowitymi historiami, które skrywają zabytkowe domy
– opowiada pan Robert.
Audycję można przesłuchać w portalu internetowym www.gazeta-mosina.pl
Weronika Zwierzchowska

Robert Kiszkurno — przewodnik historyczny i regionalista.

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

P178

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

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

PELLET
CERTYFIKOWANY
WĘGIEL
gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek
Mosina, ul. Sowiniecka 6g
Łęczyca, ul. Poznańska 11

605 981 958

(J031)

zamównienia/kontakt
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Budowa domów
jednorodzinnych

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.
Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.

Farbiarska 28 62-050 Mosina
518 367 095
pn-pt 9 - 17
sob 9 - 13
P218

Wystawiamy faktury VAT.
Z nami materiały budowlane
nawet 20 % taniej.

tel. 723 606 826

• 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
Kościuszki 51, 62-030 Luboń
500 37 60 50
pn-pt 9 - 17
sob 9 - 13

www.sprawni-lubon.pl

Gajówka
Imprezy okolicznościowe
Przyjęcia weselne
Konferencje i szkolenia
Imprezy plenerowe
Imprezy integracyjne
Organizujemy wesela, iventy do 250 osób, różne sale bankietowe klimatyzowane,
imprezy integracyjne do 1500 osób. Zapewniany super obsługę, wyżywienie i parkingi.
Tel. +48 606 947 802, +48 604 984 216, +48 504 254 244 - paintball / zespół muzyczny
e-mail: info@gajowka.com www.gajowka.com

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl
Strona: www.tartakzakrzewice.pl
Zakrzewice Ul. Gogolewska 10

MA015

ul. Śremska 68
Zbrudzewo k/Śremu

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

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

P129

- hotel
- salon fryzjerski
- sklep

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

tel. 608 52 82 62
OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
W ŚREMIE

KUPUJĄC
NASZE WYROBY

WSPIERASZ

LOKALNĄ PRODUKCJĘ

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

tel.513
513064
064503
503e-mail:
e-mail:redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ tel.
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REKLAMA
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P227

salony FIRMOWE:

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.

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

tel.
tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą

Kontakt:

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
Spawalnictwo
Ślusarstwo
Cięcie plazmowe

Produkcja osprzętu rolniczego:
Paleciaki łyżki ,krokodyle,
łyżkokrokodyle.

tel. 503 730 452

tel. Adam: 792 656 383

APTHERM, ul. Serdeczna 8
Budynek E, Piętro drugie
62-081 Wysogotowo

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

tel.
tel.513
513064
064503
503e-mail:
e-mail:redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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Najlepsi w wyjątkowym roku
Prezentujemy wyniki sportowego współzawodnictwa szkolnego w powiecie poznańskim.
– Rok szkolny 2020/2021 był pod każdym względem wyjątkowy.
Wszystko przez ograniczenia związane z pandemią, które mocno
utrudniały organizowanie jakiejkolwiek rywalizacji sportowej zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim. Dzieci i młodzież
ze szkół powiatu poznańskiego pozostawali jednak aktywni, co bez
wątpienia pozwoliło im lepiej przetrwać ten trudny czas. Chyba nie
skłamię mówiąc, że w powiecie poznańskim przeprowadzono najwięcej imprez w całym województwie – twierdzi Aldona Muszyńska,
koordynatorka zawodów na terenie powiatu z ramienia Szkolnego
Związku Sportowego „Wielkopolska”, który po raz kolejny był realizatorem zadania upowszechniającego sport wśród dzieci i młodzieży
ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.
Inauguracja rywalizacji szkół nastąpiła na początku października
2020 roku w Krośnie w gminie Mosina, gdzie odbyły się przełajowe biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców. – Później zorganizowaliśmy jeszcze zawody w badmintonie, unihokeju, piłce nożnej
na boiskach otwartych jak i w hali, siatkówce, siatkówce plażowej,
koszykówce i piłce ręcznej – dodaje. Zdecydowanie najwięcej
tych imprez odbyło się w gminie Mosina. Nie jest więc żadnym
zaskoczeniem, że to właśnie Mosina zwyciężyła w tradycyjnym
podsumowaniu najbardziej usportowionych gmin powiatu poznańskiego. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęła gmina Kórnik a trzecie Tarnowo Podgórne. W Igrzyskach Dzieci, w których
brali udział uczniowie z roczników 2008 i młodsi najlepsi okazali
się reprezentanci Szkoły Podstawowej z Kamionek pozostawiając
w pokonanym polu SP Rogalinek i SP Komorniki.
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, w których startowała młodzież
z roczników 2006 i 2007 triumfowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie. Drugą lokatę wywalczyli młodzi sportowcy z SP Kamionki,
a trzecie z SP w Krośnie. W Licealiadzie, w której uczestniczyli uczniowie z rocznika 2001 i młodsi, najlepiej zaprezentowali się przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Dalsze lokaty zajęły ZS w Kórniku oraz LO w Tarnowie Podgórnym. – Jak oceniam te wyniki? Tak
jak wspomniałam to był specyficzny okres i trudno o jakiekolwiek od-

niesienia do rezultatów z lat wcześniejszych. Nie wszystkie placówki
miały przecież okazję wziąć udział w rywalizacji, nie odbyły się też
wszystkie zaplanowane imprezy – uważa Aldona Muszyńska.
Najlepsze placówki wkrótce otrzymają nagrody i puchary, bowiem
podobnie jak w roku ubiegłym zrezygnowano z organizowania oficjalnego podsumowania na stadionie w Puszczykowie. – Mam nadzieję, że do tej tradycji wrócimy za rok. Będąc życiowym optymistą wierzę bowiem, że najbliższe miesiące przyniosą nam większą
swobodę w organizowaniu imprez, bo tak jak chyba wszyscy liczę na
powrót do normalności w roku szkolnym 2021/2022. Jak to będzie
jednak wyglądało, trudno w tej chwili przewidzieć. Co nie zmienia
faktu, że pragniemy zaprosić wszystkie szkoły do rozpoczęcia zajęć
z kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że przy
pełnej mobilizacji całego środowiska działaczy, organizatorów i nauczycieli uda się nam zrealizować ten projekt, dla satysfakcji i radości
wszystkich uczestników – podsumowuje koordynatorka zawodów
w powiecie poznańskim.
Tomasz Sikorski
Powiat Poznański

Faustyna Tomczak z Mosiny brązową medalistką Pucharu Świata
11 września Faustyna Tomczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, zawodniczka klubu
UKS Szakal Jeżyce Taekwondo Olimpijskie wzięła udział prestiżowych rozgrywkach Polish Open 2021.
W zawodach wzięło udział 500 zawodników z całej Europy i świata.
Dzięki udziałowi w tak dużym turnieju Faustyna miała możliwość obcowania z medalistami Mistrzostw Europy i Świata oraz zrobić sobie zdjęcie z aktualna wicemistrzynią
olimpijską Hiszpanką Adrianą Cerezo. Na
co dzień zawodniczka trenuje w klubie UKS
Szakal Jeżyce Taekwondo Olimpijskie, który
prowadzi zajęcia w OSIR Mosina. Z Faustyną, a także jej trenerem, prezesem klubu
Andrzejem Bartosiewiczem mieliśmy okazję
porozmawiać na łamach gazety. Cały wywiad dostępny jest tutaj (strona 38).
Na podium stanęły również inne zawodniczki klubu UKS Szakal Jeżyce. Pierwsze miejsce
zajęła Julia Nowak, na drugim stopniu podium uplasowała się Emilia Hoffmann. (red)

Faustyna Tomczak w trakcie zawodów Taekwondo Polish Open 2021

Faustyna Tomczak z aktualną wicemistrzynią
olimpijską Hiszpanką Adrianą Cerezo
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
(J028)

Radzenie mama,
sobie
Szczęśliwa
szczęśliwe
dziecko
ze stresem

(J025)

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

PSYCHOLOG

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

Zatrudnimy

SKUPUJEMY:
- NIERUCHOMOŚCI
- CIĄGNIKI ROLNICZE,
- PRZYCZEPY,
- MASZYNY ROLNE,
- STARE MOTORY
- SAMOCHODY
- TRAKTORKI-KOSIARKI
- QUADY

(J035

tel. 604 989 218

KUPIĘ KUPIĘ

KUPIĘ KUPIĘ

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J027)

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

(J034)

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.
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REKLAMA

rok założenia 2001

KAMIENIARSTWO

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY

KORCZ GRANIT

SERWIS OKIEN I DRZWI

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

E
N
Z
TY OC
A
B R
RAAŁO
C

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

(P004)

tel. 61 8 103 825

R

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

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

(J026)

61 813 07 55, 607 374 545

P167

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

(J038)

(P054)

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

Od poniedziałku do czwartku od 16:30 do 19:00
piątek od 16:30 do 18:00

(J041)

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

BIURO OGŁOSZEŃ

(J050)

Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety,
suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych
grup wiekowych

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

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

(J032)

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

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

grunty - min. 0,5 ha

lub kamienicę
(J037)

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

KUPIĘ

Mieszalnia Lakierów Samochodowych

CENY PRODUCENTA!

Tel. 663 808 241

Paweł Wieczorek
oferuje
dorabianie lakierów samochodowych – wszystkie
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

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni

(J049)

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

(J048)

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

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/

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

REKLAMA
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MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie
Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji kursy na obsługę wózków widłowych
oraz wózków wysokiego składowania
- motywacyjny system wynagradzania
i premiowania

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

rozbiórki - wyburzenia budynków
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje,
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową,
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów,
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
możliwość negocjacji ceny w zależności od
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

tel. 501 099 327, 572 202 280

(J010)

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

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

P136

ROBOTY
ZIEMNE

FOTOWOLTAIKA

(J015)

!

Mosina, ul. Strzelecka 82

tel. 535-535-916
BIURO OGŁOSZEŃ

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

MA016

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Jesień w Deli Park

Już niedługo, bo w dniach 16 i 17 października
2021r. Odbędzie się VIII Festiwal Dyni w Deli Park
w Trzebawiu pod Poznaniem.
To cykliczne tego typu wydarzenie, które zostało
objęte patronatem Starostwo Poznańskiego, na
które zapraszamy dzieci i dorosłych. Specjalnie na
tę okazję w sobotę zaszczyci nas swoją obecnością
zawodowy kucharz, prezenter telewizyjny – Karol
Okrasa, który poprowadzi warsztaty z gotowania potraw
z dodatkiem dyni. Podczas Festiwalu Dyni na chętnych
czekają liczne atrakcje. Będzie można podziwiać niesamowite
ekspozycje oraz dekoracje z dyń i nie tylko, którymi zapełni się
nasz park. Dzieci będą miały szansę wziąć udział w warsztatach
kreatywnych, zabawach ruchowych oraz uczestniczyć w gotowaniu zupy z szefem kuchni, spróbować dyniowych potraw oraz
podziwiać prace uczestników dyniowych konkursów.
Zachęcamy do skorzystania z dłuższego pobytu
i atrakcji, jakie zapewnia pakiet Jesień 2021
w Hotelu Delicjusz.

ZAPRASZAMY

ul. Poznańska 1, 62-060 Trzebaw,
telefon: 797 999 000, 61 819 52 62
www.delipark.pl

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel.513
513064
064503
503e-mail:
e-mail:redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl

(J007)

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

