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Świąteczna Kraina w DELI Parku
Zima to wyjątkowy czas w DELI Park, który
obfituje w niesamowite wydarzenia!
Podczas tej najzimniejszej z pór roku, DELI
Park przeistacza się w Świąteczną Krainę,
która rozświetlana jest 3 milionami
lampek! Świąteczny klimat podkreślany
jest obecnością Świętego Mikołaja,
któremu każde dziecko może wyznać swe
najskrytsze pragnienia, a pomagają mu
dzielne Elfy! Na grupy zorganizowane
czekają warsztaty kulinarne oraz plastyczne, podczas których każde dziecko może
poznać tradycje okołoświąteczne, spróbować się w roli cukiernika, ozdabiając
pierniki lub wykonać własną ozdobę na
choinkę, popuszczając wodzę fantazji i
kreatywności! Na Gości chcących dłużej
poczuć świąteczną atmosferę DELI Park
czekają pakiety pobytowe z noclegiem w
Hotelu Delicjusz!

27.11.2021 - 31.01.2022

DELI Park to miejsce, w którym nuda nie grozi nikomu, dlatego zapraszamy do
śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie już niebawem pierwsze
informacje na temat nadchodzących, zimowych atrakcji!

ZAPRASZAMY

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

BIURO OGŁOSZEŃ

nd. - czw. 15.00 - 20.00
pt. - sob. 14.00 - 21.00
/deliparkrosnowko

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Drodzy Czytelnicy!
"Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas. Pozwólcie czarnym potoczyć się chmurom; po was, przez was i między ustami. I oto dzień
przychodzi, nowy dzień, one już daleko, daleko za górami! Tylko
dajcie mu czas, dajcie czasowi czas, bo bardzo, bardzo, bardzo szkoda byłoby nas!” (E. Stachura)
Zauważam ostatnio nieustanne przyspieszenie, pęd, brak czasu.
Wieczne spoglądanie na zegarek, mnóstwo spraw do załatwienia, coraz więcej obowiązków, w efekcie - ciągłe zmęczenie i wewnętrzny chaos. Mam wrażenie, że ludzie wokół mnie i ja sama
tworzymy coraz szybciej poruszającą się kulę, pędzącą w dół, której nie umiemy zatrzymać. W wyobraźni widzę, jak ta kula rozbija
się w końcu o skały, co jest jedynym ratunkiem, bo nic innego nie
jest w stanie jej zatrzymać. Niezbyt to optymistyczna wizja, dlatego - by zmienić obraz w mojej wyobraźni - chcę dziś napisać
o spokoju.
"Zatrzymaj się i żyj” - takie hasło przyświecało kiedyś kampanii reklamowej dotyczącej bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych
i zmniejszenia liczby wypadków. Dla mnie dziś nabiera nowego
znaczenia. Zatrzymaj się. Weź głęboki oddech, otwórz oczy, spójrz
wokół siebie. Miej czas. Żyj.
Miej czas dla innych. Jak Marcin, który wyruszył jednym z najdłuższych, a zarazem najdzikszym szlakiem w Polsce, by wspomóc
zbiórkę pieniędzy na terapię genową dla chorej na SMA Marysi.
Mało tego - swoje doświadczenia opisał, serwując nam przepiękną, wirtualną wyprawę.
Miej czas na wspomnienia. Tych związanych z Zygmuntem
Pniewskim było już mnóstwo, a wciąż dochodzą kolejne. Mini
biografia tego niezwykłego człowieka ukazała się w ostatnim
wydaniu "Kroniki Wielkopolski” - my publikujemy jej zapowiedź
i zachęcamy do lektury!
Miej czas na rozwijanie pasji. Jak liderka dymaczewskiej ArtZagrody i jej współpracownicy, którzy prowadzą twórcze warsztaty dla
różnych grup osób (jakich? przeczytajcie), zarażając kreatywnością i wspierając innych w rozwoju ich zainteresowań.

Warta w okolicach Rogalina (w tle łęgi rogalińskie)

Miej czas na zachwyt. A ten niewątpliwie pojawi się on, kiedy wspomnimy osobę Andrzeja Kasprzyka i jego działalność. Zachęcam do
przeczytania o początku mosińskiej Alei Gwiazd, a przy okazji dodam, że moja sympatia, szacunek i wzruszenie, kiedy myślę o Andrzeju lub kiedy go spotykam, nie ustają.
Miej czas. Życie potoczy się niezależnie od tego, czy będziesz
pędzić, czy się zatrzymasz. Chodzi o to, żebyś nie pozwolił mu
przemijać obok Ciebie, w pośpiechu nie zauważając jego piękna, ale stanął i się nim zachwycił. A jest czym. I warto! Zatrzymaj
się zatem, usiądź wygodnie w fotelu lub na ulubionej kanapie,
zaparz sobie herbatę z malinowym sokiem albo kawę z rozgrzewającym imbirem i oddaj się lekturze najnowszego wydania gazety. Życzę Ci dobrego czasu!
W imieniu zespołu redakcyjnego - Marta Mrowińska

Kącik eleganta z Mosiny, część 107

		

30.11.2012 – Kazimierz z Górnego Puszczykowa
takie pobudowali, baseny panie mają. To wszystko przyszło z Poznania
albo jeszcze skądś i żadnej tradycji nie ma. Zmieniło się na naszych
oczach wszystko, każdy gdzieś leci, życie pędzi, wszyscy się spieszą i
nikt nie patrzy, że ktoś się ładnie ubrał, bo nie ma czasu na patrzenie.
Idzie sobie, kupi jakiś nowoczesny ciuch, pełno tego wszędzie, panie.
Co innego kiedyś. Musiał zakombinować, do krawca iść, czekać na
przymiarki i wtedy jak już wreszcie doczekał się, to wiara zaraz widziała, bo panie, chodziło się głównie pieszo. Tak było, normalnie:
- Dzień dobry!
- Dzień dobry!

- Panie, no co ja mogę powiedzieć - tyle, że nic się obecnie na ten temat nie słyszy! Ludzie nie używają takiego określenia, wypadło z obiegu chyba albo co. W przeszłości parę razy słyszałem, jak się mówiło na
kogoś ładnie ubranego, ale nie przesadnie, po prostu nie umiem teraz
tego powiedzieć, dlaczego ktoś akurat był tak ubrany, że mówiło się
na niego, że jest elegantem z Mosiny. Czy to było określenie złośliwe?
Ależ skąd, jak najbardziej pochwała panie, normalnie zwrócenie uwagi
na kogoś, kto się starannie wystroił. Teraz na Górnym Puszczykowie tak
się nie mówi, panie. Niech pan zobaczy, wszędzie sami obcy, chałupy

- A co u pani słychać?
- Ale się pan w nowy garnitur wystroił, no no, niech obejrzę, no wie
pan, leży jak ulał, dobry krawiec musiał być, nie ma co, teraz to pan wygląda, aż popatrzeć miło, do twarzy panu w tym kolorze, nie powiem,
nie powiem, a ten krawat z Okrąglaka pewno. Widzę prawdziwego
eleganta z Mosiny!
Teraz takich rozmów nie słychać, a szkoda, bo wtedy większa życzliwość wśród ludzi była i wszyscy się znaliśmy.
Roman Czeski
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Bitwy o wodę ciąg dalszy
Spokojne okolice między Mosiną a Krajkowem stały się terenami spornymi. Działacze MSK Mosina-Puszczykowo zorganizowali protest, zwracający uwagę na konieczność ochrony ujęcia wody oraz
zaprzestanie urbanizacji terenów chronionych. Czy przekonania młodych aktywistów są słuszne?
Ujęcie wody Mosina-Krajkowo jest największym z ujęć Poznańskiego Systemu Wodociągowego (PSW), które zaspokaja około
70% zapotrzebowania na wodę aglomeracji
poznańskiej. Ma ono kluczowe znaczenie dla
całego systemu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę aglomeracji. Jest też jedynym
w promieniu ok. 100 km od Poznania terenem wodonośnym o zasobności mogącej
zaspokoić rosnące potrzeby PSW. Ponadto
ujęcie Mosina-Krajkowo zlokalizowane jest
w unikatowych warunkach hydrogeologicznych. W tym rejonie nakładają się dwie
duże struktury geologiczne, tj. Wielkopolska
Dolina Kopalna i Pradolina Warszawsko-Berlińska, tworząc wraz z mniejszą doliną Warty,
wysokowydajną, żwirowo-piaskową strukturę wodonośną.
W październiku działacze Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego (MSK Mosina-Puszczykowo) zorganizowali w Mosinie protest.
Akcja miała zwrócić uwagę mieszkańców na
istnienie i powinność ochrony ujęcia wody
Mosina-Krajkowo oraz zaprzestanie urbanizacji terenów chronionych, szczególnie
w obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki i Sowiniec.
– Problem ujęcia i unikatowości tego miejsca
nie jest szeroko znany mieszkańcom, dlatego jesteśmy tu dziś, żeby uświadamiać, że to
jedno z bodajże 14 takich miejsc w Europie,
gdzie dostęp do wody jest stosunkowo łatwy – mówi Franciszek Niemczewski, z MSK
Mosina-Puszczykowo. – Ujęcie Dębina, które było drugie pod względem ważności dla
miasta, straciło na znaczeniu przez budowę
autostrady. Trzecie ujęcie, Gruszyn-Promienko to zaledwie 10% udziału w zaspokajaniu
zapotrzebowania na wodę. Jak widać, ujęcie,
które chcemy chronić, jest ujęciem głównym
i nie mamy w promieniu 100 km podobnej
alternatywy dla możliwości pozyskiwania
wody. Jeśli będzie postępowała dalsza zabudowa, może się okazać za parę lat, że miasto
Poznań i niektóre gminy powiatu nie będą
miały wody w ogóle, ale wtedy będzie już
za późno na jakiekolwiek działania – dodaje
Franciszek.
Działacz zwraca także uwagę na ekspansywną zabudowę Sowinek oraz sąsiednich miejscowości. – W tej chwili w Sowinkach buduje się bardzo duże osiedle mieszkaniowe.
Mieszkańcy walczą, by osiedle się już więcej
nie rozbudowywało – tłumaczy. – Zgodnie
z Rozporządzeniem Dyrektora RZGW z 2012
roku nie powinno się lokalizować na tym terenie nowych domów, a właśnie stworzono
198 nowych przyłączy wody pod przyszłą

zabudowę. Zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania Ścieków Komunalnych można
robić przyłącza i kanalizację jedynie w części
miejscowości już zurbanizowanej, a te przyłącza powstały w polu i lesie – wskazuje.
Podczas Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa,
która odbyła się 13 września 2021, dyskutowano nad zmianą obszarów ewidencyjnych,
pozwalającą m.in. na wyłączenie terenu
o powierzchni około 306 ha z obrębu Sowiniec i przyłączenie go do obrębu Żabinko.
Powodem tej koncepcji jest położenie terenu
na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wód
podziemnych. W uzasadnieniu rozpatrywanej uchwały dowiadujemy się, że zmiana jest
związana z planowaną inwestycją, która ma
przebiegać wzdłuż drogi powiatowej 2463P
Mosina-Żabinko-Żabno-Grabianowo.
Projekt uchwały zmiany obrębów ewidencyjnych jest identyczny jak rozważany
w 2020 roku. Wówczas rozpatrywane było
przeniesienie tych samych terenów, głównie leśnych, ujętych w tegorocznym projekcie. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała
zmiany, jednak wobec Rozporządzenia Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 roku, nie
można zmieniać przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowiniec i Sowinki na cele nierolnicze
i nieleśne. Oznacza to, że rozporządzenie zakazuje odlesiania i odrolniania tych gruntów.
Uchwała o zmianie obrębów ewidencyjnych
została zdjęta z obrad sesji Rady Miejskiej

w dniu 14 września 2021 roku. W związku
z podtrzymanym przez Aquanet negatywnym stanowiskiem w tej sprawie, Rada Miejska zaplanowała spotkanie ze Spółką w celu
omówienia sytuacji, które powinno odbyć się
w najbliższym czasie.
W 2020 roku redakcja Gazety Mosińsko–
Puszczykowskiej zwróciła się z zapytaniem
do Spółki Aquanet, czy planowana zmiana
obrębów ewidencyjnych jest zgodna z prawem. Spółka krytycznie odniosła się do takiego zamiaru i nie wyraziła zgody na taką
zmianę.
– Stanowisko Spółki w sprawie zmiany obrębów ewidencyjnych w granicach terenu
ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo jest negatywne. Granice wyznaczonego terenu ochrony pośredniej, jak
i terenu ochrony bezpośredniej ujęcia Mosina-Krajkowo zostały wyznaczone zgodnie
z ustawą Prawo wodne, w oparciu o szereg
badań, analiz i dokumentacji hydrogeologicznych, powstałych do dnia złożenia wniosku o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia
wody – odpowiada Aquanet. – Wyznaczenie
obrębów ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki i Sowiniec, jako
szczególnie istotnych dla ochrony jakości
wód pobieranych na ujęciu Mosina – Krajkowo wynika przede wszystkim z ich położenia
względem studni ujęcia, jak i okien hydrogeologicznych. […] W ww. obrębach ewidencyjnych istotne jest zatem ograniczanie
ingerencji człowieka czy inwestycji nie związanych z ochroną wód, dopóki jeszcze jest to
możliwe – dodaje Spółka.

Obręb
Sowiniec

Obręb Żabinko

Szarym kolorem zaznaczono część obszaru geodezyjnego Sowiniec, który miałby być przyłączony
do Obrębu Żabinko.
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obejście, to jest zmiana granic, natomiast realnie rzecz biorąc, to by przecięło ten impas
[…] – twierdzi burmistrz.
W kwietniu 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
odmawiająca realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej
Mosina Żabinko – granica powiatu. Brak zgody był związany z koniecznością odlesienia
w strefie ochronnej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Ujęcie wody Mosina-Krajkowo stanowi najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji poznańskiej

Po wrześniowej sesji Rady Miejskiej do zmian
obszarów ewidencyjnych Sowiniec-Żabinko
we Vlogu samorządowym nr 67 odniósł się
burmistrz Przemysław Mieloch. – Jesteśmy
teraz w czymś w rodzaju impasu. Starostwo
powiatowe widząc postawę organu RDOŚ,
projektuje teraz ścieżkę rowerową, tylko tam,
gdzie może, czyli będzie kawałek od strony
Żabinka i kawałek od strony Mosiny i będzie
to fatalna inwestycja. Mamy blokadę, wczoraj [tj. 14 września 2021 roku – red.] drugi
raz próbowałem podejść do tego w taki sposób, aby zmienić granice obrębu Sowiniec,
żeby inaczej przeprowadzić granicę w lesie,
tak, żeby wyłączyć ten obszar, który miał iść
w wzdłuż drogi powiatowej. Wyłączyć obszar
lasu z tego obrębu, żeby temat odlesienia
tego gruntu w ogóle nie powstał. Aquanet
zarzuca mi, że próbuję obejść – to nie jest

Należy przypomnieć, że w 2017 roku wydany
został prawomocny wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Skarga Gminy dotyczyła
Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, zarzucając
naruszenie przy jego wydaniu kilkunastu
przepisów m.in. prawa wodnego, kodeksu
postępowania administracyjnego i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej”. NSA oddalił
tę skargę w całości. Należy zaznaczyć, że Rozporządzenie Dyrektora RZGW z 2012 roku,
jako akt prawa miejscowego „jest źródłem
powszechnie obowiązującego prawa i winien być stosowany przez wszystkie organy
administracji publicznej, na każdym etapie
procesu inwestycyjnego” – czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA.

W 2016 roku przeciwko przeznaczeniu południowo-zachodniej części wsi pod zabudowę
mieszkaniową zaprotestowali mieszkańcy.
5 lat temu na spornych terenach zaplanowano aż 156 przyłączy wodno-kanalizacyjnych, z czego potem się wycofano. Populacja
Krajkowa miała tym samym wzrosnąć prawie 4-krotnie. Przeciwnicy urbanizacji zaprotestowali, zbierając podpisy większości
mieszkańców. Lista podpisów, pomimo jej
niejawnego charakteru, trafiła w ręce osób
niepowołanych, które wykorzystały ją w celu
nękania protestujących. W Krajkowie społeczność się podzieliła. Mieszkańcy, którzy
byli przeciwko planom zabudowy wsi, czuli
się zastraszeni. Zarzucono im podrobienie
listy podpisów. Prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające. Dochodzenie zostało
jednak umorzone wobec stwierdzenia, że
czynu nie popełniono.
Nie tylko mieszkańcy Gminy Mosina i lokalni
działacze zwracają uwagę na istotne znaczenie ujęcia wody Mosina – Krajkowo, ale też
radni Miasta Poznania. Tereny ujęcia i obszary
z nim sąsiadujące są objęte różnymi formami
ochrony już od 1967 roku. Cały teren ujęcia
i większość jego obszaru zasilania włączono
w 1997 roku do Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, a następnie w 2004 roku do obszaru NATURA 2000.
Weronika Zwierzchowska

Zielone Kilometry Nadziei.
Walka z czasem i niezwykła wyprawa dla Marysi
Marcin Szwarc, leśnik z Nadleśnictwa Konstantynowo wyruszył jednym z najdłuższych, a zarazem
najdzikszym szlakiem w Polsce. Wyprawa ma wspomóc zbiórkę pieniędzy na terapię genową dla
Marysi Drożdżyńskiej. Dziewczynka choruje na SMA.
Jak mówią o nim przyjaciele, Pan Marcin
Szwarc jest człowiekiem wielu pasji. Na co
dzień leśnik z Nadleśnictwa Konstantynowo.
Prywatnie podróżnik, hodowca, sportowiec,
myśliwy, a nawet muzyk. Interesuje się również survivalem. – Szwarcu to również niespokojny duch, którego nieustannie fascynują prawa, jakimi rządzi się natura, pozytywnie
zakręcony człowiek. Prywatnie przykładny
mąż, ojciec, wspaniały przyjaciel – mówi Wojtek Fabisiak, przyjaciel Marcina Szwarca.
Pod koniec ubiegłego roku mogliśmy śledzić na stronie kajaki2.pl zimową, 731-kilometrową kajakową wyprawę Marcina
z Częstochowy do Kostrzyna nad Odrą rzeką Wartą. Dzięki temu poznaliśmy oblicza
naszej pięknej rzeki oczami leśnika.
Wczoraj "Dzik”, bo taką ma ksywkę, wyruszył na kolejną wyprawę. I do tego w bardzo
szczytnym celu. – W tym roku wybrał niebie-

ski szlak karpacki. Mało znana trasa, która nie
posiada nawet swojej oficjalnej nazwy, ma
długość około 450 km. Prowadzi przez najdziksze, najbardziej zapomniane i odludne
pasma górskie. Marcin od zawsze żyje blisko natury, jednak jak sam mówi, żeby ją tak
naprawdę poznać trzeba stać się jej częścią.
Nie ma na to lepszego sposobu niż samotna
wędrówka wśród leśnych, dzikich ostępów –
mówią przyjaciele Marcina.
Wyprawa oprócz spełnienia kolejnego marzenia, zmierzenia się z własnymi słabościami, podziwiania uroków surowej natury
ma również wymiar charytatywny. Marcin
swoją włóczęgą chce wspomóc zbiórkę
środków na najdroższy lek świata dla małej
Marysi Drożdżyńskiej z Brenna. (red.)
Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/maria

Marcin Szwarc w trakcie wyprawy. Jej celem jest zebranie środków na leczenie Marysi, która choruje na SMA. fot. Zielone Kilometry Nadziei
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Poważne zarzuty wobec mosińskich spółek komunalnych.
Na światło dzienne wychodzą nieprawidłowości
Trwa napięta sytuacja w gminnych spółkach komunalnych ZUK i PUK. W związku z opublikowanym oświadczeniem Jana Gurguna i pojawiającymi się w jego treści poważnymi zarzutami
odnośnie funkcjonowania spółek, zadaliśmy pytania do mosińskiego magistratu. Publikujemy
odpowiedzi. Sprawą zainteresowali się również mosińscy radni, m.in. przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Andrzej Raźny.

Poważne zarzuty wobec mosińskich spółek komunalnych ZUK i PUK
Jeszcze we wrześniu ówczesny prezes ZUK
i PUK Jan Gurgun mówił, że w spółce pro“
wadzony jest proces restrukturyzacji, optymalizacji kosztów, poprawiane są wieloletnie
zaniechania”. W tle pojawiły się także zarzuty
pracowników, że wprowadził fatalną atmosferę, przez co odeszli wieloletni członkowie
załogi. Nad zakładem wisiało widmo strajku.
W środę 25 sierpnia w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie części pracowników ZUK z burmistrzem Mosiny Przemysławem Mielochem oraz radą nadzorczą spółki.
Rozmowy zorganizował radny Arkadiusz
Cebulski. Spotkanie odbyło się bez prezesa
Jana Gurguna. Ze spotkania został wyproszony też dziennikarz naszej gazety, który chciał
wziąć w nim udział.
Kilkanaście dni później Jan Gurgun został
odwołany ze stanowiska prezesa zarządu.
Rady Nadzorcze spółek, w porozumieniu
z burmistrzem Mosiny, postanowiły tymczasowo powołać na te stanowiska obecną
sekretarz gminy, Monikę Kujawską.
Sprawą ujawnionych nieprawidłowości
w zakładzie, w związku z opublikowanym na
naszych łamach oświadczeniem Jana Gurguna zainteresowali się mosińscy radni podczas październikowej sesji Rady Miejskiej.
– Myślę, że większość radnych przeczytała
to oświadczenie [Jana Gurguna], myślę, że
pan burmistrz też. Zostały zasygnalizowane
bardzo znaczne nieprawidłowości i w świetle obowiązującego ustawodawstwa moje
pytanie jest takie, co zostało podjęte, co
burmistrz uczynił, aby wyjaśnić tę sytuację.
Ja tylko zacytuję art. 231: Funkcjonariusz
publiczny, który nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego, podlega karze (…). Każdy
dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę
(…). I moje pytanie jest takie, co zostało
poczynione, co pan burmistrz, który jak rozumiem od wielu miesięcy miał ten sygnał,
że są tam tak znaczne nieprawidłowości,
co i jakie działania zostały podjęte. Bo to
jest domniemanie bardzo dużej szkody na
rzecz spółki, a ponieważ jesteśmy stuprocentowym udziałowcem tej spółki, na rzecz

generalnie gminy Mosina. A to są bardzo
poważne zarzuty – powiedział podczas LIII
Sesji Rady Miejskie w Mosinie radny Andrzej Raźny.
– Dziękuję panie radny, poruszył pan niezwykle istotny temat, o którym się oczywiście podpisuje, i myślę, że większość z nas.
Panie Burmistrzu również wyrażam zaniepokojenie sytuacją w Urzędzie miejskim,
tymi informacjami, jakie do nas docierają
– dodał wiceprzewodniczący rady Dominik
Michalak, który przewodził w tym dniu sesją Rady Miejskiej.
– Prezes mi o tym mówił, ale szanowni
państwo, czyja to jest odpowiedzialność?
– pyta burmistrz Mosiny. – Prezes tego nie
zrobił. No kto powinien ścigać? To ja powinienem ścigać prezesa za to, że zaniedbał
to. Bo czyja to jest odpowiedzialność. Ja
mam występować za prezesa? Prezes jest
właśnie po to, żeby podejmował działania.
Prawo – lewo, dobrze – źle, tak? Natomiast
teraz przerzucanie na mnie tego, że prezes
tego nie zrobił to jest lekki absurd. Natomiast jest kwestia taka, że będzie wybrany
nowy prezes i na dzień dobry się tym zajmie. Natomiast szanowni państwo, czyja to
jest kompetencja, ja mam robić za wszystkich wszystko? No nie. Prezes jest od pilnowania sprawy. Jeżeli prezes o tym wiedział,
to dlaczego prezes nie złożył tego zawiadomienia? Ale udzielę odpowiedzi w szczegółach na piśmie – powiedział burmistrz
Mosiny Przemysław Mieloch podczas sesji.
--------------Pytania do Urzędu Miejskiego w Mosinie
w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w spółkach ZUK/PUK
Jaki był oficjalny powód zwolnienia prezesa Jana Gurguna z funkcji prezesa spółek?
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.
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: 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.
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?
UM: Fakt ujawnienia przez pana Jana Gurguna problemu niewłaściwej sytuacji dys“
trybucji 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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Zmiany w Radzie Miejskiej w Mosinie
Zmiany w składzie Rady Miejskiej w Mosinie. Nową radną, w miejsce Czesława Tomczaka, została Izabela Demska. Zagrożonych wygaśnięciem mandatów jest jeszcze trójka innych radnych.
Ci wnieśli jednak skargi do Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Jak wynika z opinii prawnej, zleconej przez Radę Miejską w Mosinie, wystawianie faktur przez radnego Czesława Tomczaka naruszyło zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Skutkiem okazało
się wygaśnięcie mandatu. Miejsce Czesława Tomczaka zajmie Izabela Demska. Przyszła radna jest mieszkanką Czarnokurza, na co
dzień pracuje w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie.
W wyborach startowała z okręgu nr 4, z komitetu KWW Wspólnie
dla Gminy.
Zagrożeni wygaśnięciem mandatu są też inni radni tj. Arkadiusz
Cebulski, Waldemar Wiązek oraz Waldemar Waligórski. W przypadku Waldemara Waligórskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 15 lipca 2021 r. oddalił skargę radnego
w całości. Wyrok stał się prawomocny od dnia 14 września 2021 r.
W sytuacji Waligórskiego doszło jednak do spóźnienia z wniesieniem skargi do NSA. Jak się okazuje, nie oznaczało to jednak, że

Izabela Demska startowała z 4 okręgu. Zastąpi w Radzie Miejskiej Czesława Tomczaka

mandat radnego wygasł. Opóźnienie zostało usprawiedliwione
przez jego pełnomocnika, i skutkuje, że radny dalej może głosować w sprawach gminy, oczekując na decyzję Naczelnego Sądu
Administracyjnego. W przypadku negatywnej decyzji, jego miejsce zajmie najprawdopodobniej Robert Borkiewicz, kandydat na
burmistrza Mosiny z ostatnich wyborów samorządowych. Skargę
na decyzję sądu zaskarżył również Waldemar Wiązek. Jeśli chodzi
o Arkadiusz Cebulskiego to radny złożył skargę na uchwałę Rady
Miejskiej w Mosinie, która została podjęta na wezwanie Wojewody.
- Jako przewodnicząca Rady ubolewam, że Rada Miejska w Mosinie
blisko dwa lata boryka się z tym problemem. Zanim Naczelny Sąd
Administracyjny rozpatrzy wszystkie skargi kasacyjne minie zapewne
kolejny rok - napisała na łamach portalu Czasmosiny2.pl Małgorzata Kaptur przewodnicząca Rady Miejskiej
Sytuacja wygaszenia mandatów jest pokłosiem ustaleń gminnej
komisji rewizyjnej. Członkowie komisji ustalili, iż radni złamali zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Sprawę opisywaliśmy w poprzednich wydaniach Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. (red.)

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

“Bo niemożliwe nie istnieje”.
OSP Mosina zaprasza w swoje szeregi
Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie będzie rosnąć w siłę. Władze jednostki ogłosiły nabór dla
nowych członków. – Jeśli chcesz pomagać swojej społeczności lokalnej oraz rozwijać swoje
umiejętności i hobby to Ochotnicza Straż Pożarna jest ciekawym miejscem dla Ciebie – zachęcają strażacy.
– OSP Mosina to nowoczesna i interdyscyplinarna jednostka odpowiadająca na wiele wyzwań ratowniczych. Działają u nas między
innymi sekcje specjalistyczne Ratownictwa Technicznego, Technicznych Poszukiwań Podwodnych czy Poszukiwań Terenowych
Osób Zaginionych wykorzystujących specjalnie szkolone psy. OSP
to również logistyka, pozyskiwanie środków zewnętrznych i obsługa wielu przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem jednostki.
W związku z powyższym jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy
chcą nieść pomoc swojej społeczności lokalnej nie tylko w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Zachęcamy do wypełnienia
naszej ankiety [dostępna na stronie społecznościowej OSP na facebooku - przyp.red.], która umożliwi przygotowanie nam propozycji
dla Ciebie. Prosimy nie sugerować się również pytaniami, które w
żaden sposób nie odzwierciedlają naszych oczekiwań – informuje
OSP Mosina. (red.)

Nabór do Ochotniczej Straży pożarnej w Mosinie; fot. OSP Mosina
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Drożej za śmieci. Nowe stawki w Selekcie
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, do którego należy m.in. Puszczykowo, Komorniki,
Czempiń, Stęszew, czy Kościan zdecydowało o wzroście ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 35 zł od mieszkańca (w przypadku segregacji) oraz 70 zł w przypadku
braku segregacji. Skąd wynikają podwyżki?
Z dniem 1 listopada 2021 roku stawka
za wywóz śmieci, odbieranych w sposób
selektywny wynosi 35 zł miesięcznie od
mieszkańca. Wysokość zwolnienia za kompostowanie bioodpadów pozostała na tym
samym poziomie, czyli 2 zł. W przypadku
gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty
wynosi 70 zł miesięcznie.
– Podniesienie stawki wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych (średnia ilość odpadów
w roku 2021 wzrosła o około 14% w stosunku do roku 2020) oraz
konieczności ponoszenia od 2020 roku nowych kosztów dotyczących zagospodarowania odpadów selektywnych – informują władze związku.
Jak informują władze związku, uzasadnieniem podwyżek jest
znaczny wzrost ilości odpadów komunalnych (średnia ilość odpadów w roku 2021 wzrosła o około 14% w stosunku do roku 2020)
oraz konieczność ponoszenia od 2020 roku nowych kosztów dotyczących zagospodarowania odpadów selektywnych (które od
stycznia do końca sierpnia wyniosły ok. 10.500.000 zł). Zgromadzenie Związku uzasadniając nowe stawki opłaty wzięło pod uwagę wszystkie koszty funkcjonowania systemu.
Czy gminę Mosina również czekają podwyżki?
W związku z podwyżką opłat za śmieci w Selekcie pojawiły się
głosy na naszym portalu internetowym, że Mosinę również czeka podwyżka opłat za śmieci. W dyskusji, czy wyjście w 2017
roku Mosiny z Selektu było dobrym pomysłem, oraz skąd wynikają podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów wzięli
udział mosiński rany Jan Marciniak oraz przewodnicząca związku Dorota Lew-Pilarska.
- Na początku lat 2000 Mosina wspólnie ze Stęszewem i Czempiniem stworzyła Związek Międzygminny – Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt. W latach późniejszych do Związku
należały już 22 gminy. Selekt był dobrze działającym systemem
administracyjno-organizacyjno-logistycznym, zajmującym się gospodarką odpadami. Jesienią 2014 odbyły się wybory. W Mosinie
burmistrzem został Jerzy Ryś, jego zastępcą Przemysław Mieloch.
Jeszcze do 2016 na rzecz Związku, z naszego budżetu, płaciliśmy
64 tys. zł. składki członkowskiej, a mieszkańcy 13 zł od osoby miesięcznie na rzecz Selekt-u. W tymże 2016 r. P. Mieloch przekonał
radnych, że trzeba wyjść z Selektu. Czym argumentował „uzyskamy coraz większą kontrolę nad zagospodarowaniem odpadów.
Rozpoczniemy od kodów kreskowych na kubłach, a skończymy
na kontroli przebiegu pojazdów oraz montowaniem wag na samochodach. Dzięki temu zaoszczędzimy wiele pieniędzy, które
będziemy mogli spożytkować na inne cele”. Z początkiem 2017
roku Mosina była już poza Związkiem. A czy się opłacało? Mosina wzięła na siebie organizację całego systemu i rozbudowano
administrację. Jakie były tego konsekwencje? Mosina w latach
2017, 2018, 2019, do marca 2020 r. aby zbilansować system gospodarki odpadami, który tak ochoczo przejęła, wyasygnowała

z naszej wspólnej kasy gminnej ok. 7 mln zł.
Gdybyśmy należeli do Związku Selekt kwota ta wyniosłaby 210 tys. zł. Dziś należymy
do porozumienia gmin, gdzie wiodącą rolę
odgrywa Jarocin. Stawki opłat mieliśmy dotychczas na tym samym poziomie co Selekt
-27 zł od osoby. Teraz Selekt zapowiedział
podniesie stawki do 35 zł. Jaka może być
stawka w Mosinie, P. Mieloch nie powiedział
– informuje na łamach naszego portalu radny Jan Marciniak.
– Historia powstania instalacji sięga już roku 2001. Na tamte czasy i rok podpisania umowy gmin członkowskich nie było stać by
wybudować tak duży zakład. Rynek odpadów jest bardzo trudny
i bardzo niestabilny. Trudno dyskutować na ten temat z ludźmi
znającymi ten problem przez pryzmat swojego pojemnika na odpady. Powiem tylko tak: Tonsmeier a obecnie PreZero są dla nas
partnerami, mamy w umowie zawartą metodologię ustalania ceny,
odbywają się częste spotkania z zarządzającymi instalacją i są to
spotkania partnerskie, a nie z pozycji siły jak ktoś w swoim komentarzu napisał. Na tzw. bramie w instalacji mamy jedne z najniższych
cen. Podwyżka, która wchodzi w życie z dniem 1.11.2021 jest spowodowana tylko i wyłącznie bardzo dużą ilością produkowanych
odpadów. Przyjmując – kalkulując stawkę opłaty w styczniu 2020
roku przyjęliśmy ilości na podstawie ilości zebranych w 2019 roku
pomniejszone o 30% gdyż od 1.01.2020 roku z systemu wyłączyliśmy niezamieszkałe ze względu na niekorzystne stawki maksymalne określone ustawowo. Wtedy stawka z kalkulacji wyszła 28,33
zł. Zgromadzenie przyjęło 27 złotych. Rok 2020 i 2021- pandemia.
Zdalna nauka, praca, zwiększone zakupy internetowe spowodowały zwiększenie ilości odpadów komunalnych/selektywnych
i zmieszanych o 14% natomiast BIO o 240%, przez cały 2019 zebraliśmy 7.990 ton a przez 8 miesięcy 2021 – ponad 13.880 to – informuje Przewodnicząca Selektu Dorota Lew-Pilarska
– W Związku mamy wszystkie koszty wyszczególnione, nie ma
żadnych dopłat z budżetów gmin. Stawki jakie płacą mieszkańcy
w Polsce za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą rosły
dopóki nie zostanie wprowadzona rozszerzona odpowiedzialność producentów wpuszczających na rynek swoje opakowania,
za które płacimy podwójnie: raz kupując produkt i drugi płacąc za
jego zagospodarowanie. I tyle. O tym, że realizacja tego zadania
jest najlepsza poprzez Związki świadczy fakt, że gminy szukają
pomocy właśnie w strukturach związków. Każdy ma wolny wybór.
Przed porównywaniem proszę zweryfikować prawdziwe koszty
w gminie. Nie jest tajemnicą, jak była “wyliczana” stawka w gminach niezwiązkowych- nie mogła być wyższa niż nasza, bo to było
niepolitycznie. Przesłanie dla wszystkich - nauczmy się robić zakupy, aby nie generować niepotrzebnych kosztów. To, że coś wystawiamy za bramę nieruchomości bo “za darmo odbierają”, to kosztuje każdego z nas. w opłacie śmieciowej…. Nie ma nic za darmo
– dodaje Dorota Lew-Pilarska.
(Pełna treść dyskusji w komentarzach na portalu www.gazeta-mosina.pl) (red.)
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Poważna awaria systemów teleinformatycznych
w mosińskim urzędzie
Urzędy to miejsca, gdzie przetwarza się ogromne ilości informacji. W połowie września w mosińskim
magistracie miała miejsce poważna awaria systemów informatycznych, która sparaliżowała pracę
urzędu. Obsługa mieszkańców była w tym czasie zawieszona. Sytuacja miała związek z atakiem hakerskim, który jak informuje urząd, został zgłoszony m.in. na policję, UODO czy ABW.
W ostatnich latach w Polsce jest obserwowany gwałtowny wzrost
z zakresu informatyzacji państwa. Dużą w tym rolę odegrała pandemia koronawirusa, która sprawiła, że coraz więcej spraw zaczęliśmy załatwiać zdalnie, przez internet. Niestety uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do gminnego systemu może mieć bardzo
przykre konsekwencje. Jeśli hakerom uda się uzyskać dostęp do
gminnego serwera, to oprócz samego portalu zagrożone są np.
finanse czy dane dotyczące wszystkich mieszkańców gminy.
Awaria systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim
w Mosinie
– Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Mosinie, poważnej awarii uległ nasz system teleinformatyczny. W związku z tym, pojawią się niestety znaczne
ograniczenia w obsłudze mieszkańców (również w kontakcie

telefonicznym), za co bardzo przepraszamy – brzmiał komunikat Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Jak podają urzędnicy w specjalnym komunikacie, odbyło się
w tej sprawie posiedzenie sztabu kryzysowego, a incydent
został zgłoszony do CSIRT NASK, na policję, UODO oraz ABW
i z tego względu na potrzeby ewentualnego postępowania
wyjaśniającego zabezpieczono materiał dowodowy. Jak dodają urzędnicy “dane systemów serwerowych zostały odzyskane
praktycznie w całości”. System teleinformatyczny został przywrócony na sprzęcie tymczasowym użyczonym dzięki życzliwości gminy Kórnik.
Jeszcze nie wiemy jakie dokładnie szkody zostały wyrządzone
i czy nastąpił wyciek danych mieszkańców gminy. (red.)

Czy czeka nas paraliż mosińskiego magistratu?
We wrześniu 2019 roku na łamach „Informatora Mosińskiego” ukazał się artykuł zapowiadający usprawnienie UM. Zmiany kadrowe i wprowadzenie zasad funkcjonowania urzędu były jedną z obietnic wyborczych burmistrza. Niestety zapowiadana stabilizacja struktur urzędu nie została nadal osiągnięta.
Odpowiedzialnym za wytyczanie kierunków polityki w magistracie odpowiedzialny jest burmistrz, który jest kierownikiem urzędu. Do jego zadań należy między innymi sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy i realizacją
zadań powierzonych urzędowi oraz koordynowanie działalności referatów.
Zaniepokojeni zmianami kadrowymi w urzędzie radni, zapytali podczas ostatniej sesji o powód wypowiedzenia sekretarza
gminy – Pani Moniki Kujawskiej. Burmistrz nie przedstawił przyczyny odejścia sekretarz.

W ciągu ostatnich dni sytuacja kolejny raz uległa zmianie. Na
stronie internetowej UM został opublikowany komunikat informujący, że 12 października rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na stanowisku skarbnika gminy. Tę funkcję sprawowała Tatiana Cynka, obecnie jej obowiązki przejęła Agnieszka Chełminiak,
która była zastępcą skarbnika. Ten sam komunikat zawiadamia,
że wypowiedzenie wycofała Monika Kujawska, która nadal będzie pełnić funkcję sekretarza gminy. (red.)

– Nie można powiedzieć, że są to masowe odejścia, pewne rotacje następują, ale są niepokojące pod tym względem, że powodują dużo zamieszania i wprowadzają atmosferę chaosu, która
się przelewa na kolejne referaty. Zanika jeszcze niedopracowana kultura wymiany informacji czy też współpracy między jednostkami. Przychodzą nowe osoby, które mają inne podejście
niekoniecznie skoordynowane z innymi referatami. Ta współpraca później wygląda dosyć koślawo w zakresie realizacji poszczególnych zadań – mówi Dominik Michalak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Radny Łukasz Kasprowicz złożył interpelację, w której pytał
między innymi ile osób w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30
września 2021 r. złożyło wypowiedzenie z pracy oraz ile osób
zatrudniono na nowe stanowiska w Urzędzie. Z przedstawionej
odpowiedzi możemy dowiedzieć się, że złożono dwa wypowiedzenia oraz trzy wnioski o rozwiązanie umowy o pracę na mocy
porozumienia stron. Nowo zatrudnionych zostało 9 osób, z czego 5 na nowe stanowiska.
Urząd Miejskie w Mosinie
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Andrzej to Andrzej. Początek mosińskiej Alei Gwiazd
Uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby odcisku dłoni Andrzeja Kasprzyka w dniu 2 października była
naturalną kontynuacją benefisu, który miał miejsce niemal dwa lata wcześniej. Sprawa się z różnych
względów odsunęła w czasie, ale już jest: początek mosińskiej Alei Gwiazd.
- Opowieści o Andrzeju Kasprzyku to temat rzeka. Każdy ma coś do powiedzenia
na jego temat, zna jakąś anegdotę, cytuje
treść jego listów. Człowiek legenda – mówi
Arkadiusz Cebulski, jeden z inicjatorów
wydarzeń wokół osoby pana Andrzeja. Podczas benefisu jego 80. urodzin [w 2019
roku – przyp. red], jeszcze przed wejściem
na salę Mosińskiego Ośrodka Kultury, nastąpiło odciśnięcie jego dłoni w mokrym
cemencie. Zaczęliśmy ten odcisk rzeźbić,
odlewać, później imprezę odsunął lockdown. Dostaliśmy zgodę na wykorzystanie
tego terenu od burmistrza, zresztą zapewne to nie ostatnia odciśnięta dłoń. Chodzi
nam po głowie jeszcze jedna postać, którą
też chcielibyśmy w ten sposób wyróżnić.
Ale tego jeszcze nie będę zdradzać – dodaje Arkadiusz Cebulski.

Andrzej Kasprzyk i Arkadiusz Cebulski fot. FotomatArt

Zadałam pytanie panu Arkadiuszowi, kim
jest pan Andrzej Kasprzyk dla Mosiny. - A
to Pani nie jest stąd? - odpowiedział zdziwiony. - Andrzej to jest Andrzej. Tu nie ma
co się zastanawiać. Być może ktoś powie
czasami, że mowa polska blednie w jego
wykonaniu, ale to właśnie tak ma być. To
jest cały Andrzej Kasprzyk. Odkąd ja go
pamiętam, zawsze brylował, tworzył, poza
tym bez niego nie byłoby wielu rzeczy,
chociażby rzeczonego eleganta, nie byłoby domu kultury w takim wyglądzie jaki
jest. Nie byłoby mnóstwa imprez, rzeczy,
których mogliśmy być świadkami na przestrzeni całego jego życia. Andrzej imprezy
nie tylko prowadził. On nimi żył i zawsze
tchnął w nie życie, humor i całego siebie –
dodaje Cebulski.
Odsłonięcie odcisku dłoni odbyło się z
inicjatywy „Samozwańczego Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 80. rocznicy
urodzin Andrzeja Kasprzyka”. Impreza odbyła się przy udziale mosińskiego chóru,
który uraczył imprezę kilkoma przyśpiewkami pana Andrzeja. Jak na skromny charakter imprezy (choć był czerwony dywan
i obstawa motocyklistów), z sympatii do
głównej „gwiazdy” tego popołudnia, zjawiło się mnóstwo osób. - Było dokładnie
tak, jak miało być: trochę z humorem, trochę z powagą, czyli zgodnie z charakterem
głównego bohatera – kończy Arkadiusz
Cebulski.

Andrzej Kasprzyk i Dorota Strzelecka fot. FotomatArt

Magdalena Zgrzeba

Andrzej Kasprzyk podczas odsłonięcia płaskorzeźby odcisku dłoni fot. Ala Brączkowska Galeria Sztuki
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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

TEL. 660 031 893

Stabilna i prężnie działająca
firma ogrodnicza poszukuje
pracowników na stanowiska:

Kierownik robót
- Architektura krajobrazu
Zakres obowiązków:
• zarządzanie działem wykonawczym (planowanie,
organizacja pracy zespołów roboczych, nadzór
nad pracami)
• prowadzenie rejestru wykonywanych prac
• koordynacja dostaw materiałów
• koordynacja pracy podwykonawców
• udział w odbiorach prac z Zamawiającym
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• prawo jazdy kat. B
• dobra znajomość pakietu MS Office
• wykształcenie średnie lub wyższe: architektura
krajobrazu, leśne, ogrodnicze, budowlane,
drogowe
• doświadczenie w zakładaniu zieleni
• bardzo dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole

MA018

Kierownik do spraw
pielęgnacji zieleni

TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA

Ogrodnik

 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism

e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki

www.tomaszbaum.pl

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

LK087

 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465

Zakres obowiązków:
• zarządzanie działem pielęgnacji (planowanie,
organizacja pracy zespołów roboczych, nadzór
nad pracami)
• prowadzenie rejestru wykonywanych prac
• udział w odbiorach prac z Zamawiającym
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• prawo jazdy kat. B
• dobra znajomość pakietu MS Office
• wykształcenie średnie lub wyższe: architektura
krajobrazu, leśne, ogrodnicze, budowlane,
drogowe
• doświadczenie w zarządzaniu lub pielęgnacji
zieleni
• bardzo dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków:
• praca przy pielęgnacji i zakładaniu zieleni
w Poznaniu i okolicach
Wymagania:
• motywacja do pracy
• sumienność
• mile widziane prawo jazdy kat. B

CV prosimy kierować
na adres e-mail: gsobo@wp.pl
W CV należy umieścić klauzulę
o ochronie danych osobowych.
Tel. 604-288-119

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

List do redakcji

Ulice Wawrzyniaka i Śremska mają zostać wyremontowane. Inwestycje tego typu zwykle mają zapewnić
komfort użytkowania przez kolejne kilka, lub nawet kilkanaście lat. Ale znów w planach zapomniano
o rowerzystach. To ogólnokrajowy trend w planowaniu przestrzeni czy bolączka naszych okolic?
Kiedy kilka lat temu grupa mosińskiej młodzieży starała się o utworzenie na terenie
miasta skateparku lub pumptracku, jednym
z argumentów poruszanych w dyskusji przeciwko tej inwestycji było niskie zapotrzebowanie społeczne na taką formę zagospodarowania przestrzeni. Mówiąc prościej – na ten
moment były ważniejsze wydatki i potrzeby
do zaspokojenia. Kiedy parę lat później pojawił się pumptrack na Nowym Osiedlu w Puszczykowie, do dnia dzisiejszego trudno znaleźć porę dnia, kiedy tor stałby pusty przez
dłuższy czas. Wcześniej na krawężnikach
i balustradach jeździła garstka dzieciaków
i nastolatków, a gdy pojawiła się infrastruktura sprzyjająca takim aktywnościom, masowo
pojawili się inni chętni do skorzystania z niej.
Podobnie sprawa ma się z infrastrukturą
rowerową: w remontach i przebudowach
dróg nadal często nie uwzględnia się utworzenia ścieżki dla rowerzystów. Błędne koło
się nakręca: nie ma infrastruktury, nie ma
rowerzystów. I nie mówię tu o hobbystach
w strojach sportowych, kaskach, którzy jeżdżą dla sportu – ale o traktowaniu dwóch
kółek jako naturalnej formy przemieszczania się, szczególnie w obrębie własnej miejscowości. To ogromne plusy dla zdrowia
rowerzysty, ale także dla natury, bezpie-

czeństwa na drodze i komfortu jazdy tych,
którzy muszą przemieszczać się autem, bo
nie mają innego wyjścia. Doświadczenia
z innych krajów są jasne: zbuduj, a przyjadą.
W świetle Kodeksu Ruchu Drogowego brak
ścieżki rowerowej to (poza drobnymi wyjątkami) obowiązek poruszania się po ulicy
przez jednoślady. Czyli przyzwolenie na
spowalnianie ruchu, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu, pomijając
fakt braku bezpieczeństwa rowerzysty czy
presję związaną z autami jadącymi tuż za
plecami. Ani to przyjemne, ani komfortowe,
prawda? Mając alternatywę w postaci auta
stojącego pod domem, następnym razem
wspomniany rowerzysta najpewniej dołączy do kolejki samochodów tłoczących się
na ulicy, bo tak podpowiada zdrowy rozsądek. Ścieżka rowerowa prowadząca od Drużyny do skrzyżowania Leszczyńska/Śremska
płynnie łączy się z chodnikiem, po którym
nie wolno wjechać rowerem. Ta sama sytuacja ma miejsce jadąc z kierunku Śremu.
Zgodnie z prawem pozostaje przejść na ulicę, zająć miejsce przy prawym krawężniku
i pokonywać dalszą trasę po drodze.

wsze jesteśmy skazani na jazdę samochodem
do parkingu przy parku, by dopiero stamtąd
móc ruszyć na wyprawę? Nie możemy skoczyć na pocztę czy do apteki rowerem, bez
lęku o własne bezpieczeństwo?
To fakt, a nie miejska legenda, że współdzielenie tej samej przestrzeni przez samochody i rowery kończy się wszędzie tak samo:
schowaniem rowerów do garaży czy piwnic,
i korzystanie z nich ewentualnie jako weekendowej rozrywki w słoneczny dzień. Daleko
nam do kultury rowerowej Holendrów czy
Duńczyków, ale warto wziąć pod uwagę, że
działania związane z planowaniem przestrzeni wprowadzone teraz, oddziałują na mieszkańców przez co najmniej kilkanaście lat.
Czytelnik

Przyszło nam żyć i mieszkać w otulinie parku
narodowego, gdzie są wyznaczone ścieżki
i trasy dla rowerzystów. Czy naprawdę za-

Most w Rogalinku: Mandat za jazdę na czerwonym świetle
W poprzednich wydaniach gazety poruszaliśmy problem nagminnego łamania przepisów na moście w Rogalinku. Jedna z Czytelniczek informowała nas o kierowcach, wjeżdżających na czerwonym
świetle w miejscu, gdzie odbywa się ruch wahadłowy. Jedną z takich sytuacji zarejestrowała policyjna
kamera. Tym razem skończyło się na wysokim mandacie.
Z obserwacji kierowców i WZDW, która monitoruje most w Rogalinku wynika, że kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego,
wjeżdżając na most na czerwonym świetle, aby skrócić czas oczekiwania w korku. Jedną z takich sytuacji zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu.
Na nagraniu widzimy jak kierująca osobowego pojazdu omija auta
stojące w korku. Chwilę później zostaje ona zatrzymana przez policyjny radiowóz.
– Takie zachowanie na drodze to efekt pośpiechu spowodowanego jazdą do pracy… stanowczo odradzamy. Warto było poczekać kilka minut
na światłach, ponieważ kontrola drogowa i tak trwała dłużej – poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Mandat dla 36-latki, która kierowała pojazdem wyniósł 600 zł i 7
pkt karnych. Wideo z kosztownego przejazdu można obejrzeć na
portalu www.gazeta-mosina.pl. (red.)

Na opublikowanym przez policję nagraniu widzimy jak kierująca omija auta stojące w korku.
Chwilę później zostaje ona zatrzymana przez policyjny radiowóz
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Duże remonty w centrum Mosiny.
Co ze ścieżkami rowerowymi?
Przy pomyślnym rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów, czekają nas spore zmiany w centrum
Mosiny: planowana jest wymiana jezdni i chodników na ulicy Wawrzyniaka wraz ze zmianą organizacji ruchu oraz remont chodnika na ulicy Śremskiej – od Kolejowej do świateł. Prace mają być
zakończone jeszcze w tym roku.
Ulica Wawrzyniaka to niewątpliwie jedna z kluczowych dróg w Mosinie, szczególnie dla ruchu związanego z handlem. Przy współpracy z powiatem poznańskim Gmina Mosina będzie realizować
zadanie związane z wymianą nawierzchni jezdni, chodników oraz
zmianę organizacji ruchu w okolicy Kokotka. – Plan inwestycji zakłada przesunięcie przejścia dla pieszych oraz przeorganizowanie
wjazdu na ulicę Rzeczną poprzez utworzenie jednokierunkowego
wjazdu do „Mosinovej” z Wawrzyniaka oraz przekierowanie wyjeżdżających samochodów w kierunku ulicy Mostowej – komentuje
radny Dominik Michalak. – Niestety, remont nie zakłada na tym etapie wprowadzenia udogodnień dla rowerzystów (ścieżki rowerowej
lub chociaż dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku) oraz dla
kierowców w postaci zapowiadanego przez zastępcę burmistrza,
Tomasza Łukowiaka, prawoskrętu w okolicy ulicy Mostowej.

oraz placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Wskazany czas na realizację zadania to także koniec 2021 roku.
Zarówno pierwsza, jak i druga inwestycja dotyczy dróg powiatowych, zarządzanych na zasadzie porozumienia przez gminę, stąd
współfinansowanie kosztów. W uchwale budżetowej powiatu poznańskiego czytamy, że szacowany, całościowy koszt remontu ulicy Wawrzyniaka to 725 937 zł, a ulicy Śremskiej 537 845 zł. Gmina
Mosina zobowiązana jest do pokrycia 50% kosztów tych inwestycji.
Magdalena Zgrzeba

Podczas wykonywania planowanych prac plan inwestycji zakłada
zamknięcie ulicy Wawrzyniaka i kierowanie ruchu samochodowego objazdem: ulicami Śremską, Kolejową i Dworcową. Jednocześnie wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu pieszego
na remontowanym odcinku oraz umożliwienie dojazdu do posesji.
W tym samym czasie, czyli w ostatnich dniach października, rozstrzygnięty zostanie drugi przetarg, dotyczący tej samej okolicy
– remontu chodnika na ulicy Śremskiej. Na odcinku od ulicy Kolejowej do świateł ma zostać wymieniona kostka chodnikowa, wyremontowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych i publicznych

Ulica Śremska w Mosinie

Problemy z sygnalizacją na moście w Rogalinku
Budowa nowej przeprawy przez Wartę mocno daje się we znaki kierowcom. Codziennie przejeżdża
tędy kilka tysięcy pojazdów, co niekiedy powoduje korki. Ze szczególnymi utrudnieniami musieli zmagać się kierowcy w nocy z 10 na 11 października.
Jak informują czytelnicy, już w nocy zastali znak zakazu wjazdu na
most oraz nakaz jazdy w prawo lub lewo. Dodatkowo nie działała
sygnalizacja świetlna. Z przypuszczeń kierowców wynika, że było to
spowodowane przymrozkiem. Ze względu na ograniczenie przejazdu jedynie znakami drogowymi i pachołkami wielu kierowców decydowało się na przejazd przez wahadło, co mogło prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

– Potwierdzam, że w nocy z niedzieli 10.10. na poniedziałek 11.10. doszło do awarii sygnalizacji świetlnej na moście w Rogalinku. To jednak
nie wykonawca robót ani Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
postawił oznakowanie pionowe (niezgodne z projektem tymczasowej organizacji ruchu). Sygnalizacja została ponownie włączona około godz. 5 – odpowiada zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Andrzej Staszewski. (WZ)

– Byłam zaskoczona poranną sytuacją oraz brakiem jakichkolwiek
informacji. Wyjeżdżam z domu o 5 rano do pracy, na drodze jest
zazwyczaj pusto, ale bardzo trudno było podjąć decyzję o tak ryzykownym, w tej sytuacji, przejeździe przez most. Ponadto była spora
mgła – opowiada pani Małgorzata, jedna z mieszkanek Rogalinka.
– Znak zamknięcia drogi był i nikt nie wie z jakiego powodu, dużo
ludzi jechało, nie ukrywam, że też pojechałem i można było przejechać normalnie. Brak informacji i kogokolwiek odpowiedzialnego za
taką sytuację. Znak postawiony, chaos wprowadzony winnych i odpowiedzialnych brak… – opisuje okoliczności jeden z kierowców na
Facebook’u na grupie “Gmina Mosina – aktualności, dyskusje”.
Z zapytaniem o zaistniałą sytuację zwróciliśmy się do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Budowa mostu w Rogalinku
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Kolejne kroki w inwestycjach na trasie Mosina - Kórnik
Za parę lat nareszcie będziemy mieć możliwość przemieszczania się z Mosiny do Kórnika w pełni wygodną trasą wraz z całą infrastrukturą, niezbędną w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tej drogi – także rowerzystom. Całość trasy podzielono na 4 etapy. Pierwszy jest już w realizacji, czyli most w Rogalinku oraz odcinek Świątniki – Mieczewo. Kolejne etapy przed nami.
Pod koniec maja Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich poinformował o złożeniu
wniosku o dofinansowane przebudowy
drogi nr 431 na odcinkach Rogalin – Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik. Dofinansowanie w wysokości 11,8 mln zł zostało
przyznane i w dniu 26 października nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu.
W zestawieniu ofert widać jednak, że na
sześć złożonych ofert, każda z nich znacząco przekracza założony budżet, i mowa tu
o różnicach rzędu nawet kilku milionów
złotych. Trudno na ten moment oczekiwać
odpowiedzi od WZDW, jakie kroki podejmą.
Po analizie złożonych ofert zleceniodawca
ma 30 dni na podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. O decyzjach WZDW będziemy informować na bieżąco. Planowane
zakończenie prac na tym odcinku to 2023
rok. Zakres działań obejmuje między innymi rozbudowę drogi o łącznej długości 3,9
km, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, przebudowy
oświetlenia, rowów, pobocza oraz montaż
balustrad ochronnych.
Jak podkreśla WZDW, prace nad dokumentacją przebudowy całości tej trasy są w

Rozbudowa DW 431 na odcinku Świątniki – Mieczewo fot. WZDW

toku. - Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 431 na
dwóch innych odcinkach: w miejscowościach Świątniki i Mieczewo, o łącznej długości około 2,4 km oraz Mosina – Rogalinek,
o długości 2,2 km – komentuje dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Paweł Katarzyński. - W
najbliższym czasie planujemy także zlecić

opracowanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę odcinka Rogalinek – Rogalin. Tu
jednak czekamy na wytyczne Powiatowego
Konserwatora Zabytków – dodaje dyrektor
WZDW. Kolejnym odcinkiem do zaprojektowania będzie Dymaczewo Nowe – Mosina.
Magdalena Zgrzeba

Wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy
16 października na skrzyżowaniu ulic Farbiarskiej i Sowinieckiej w Mosinie miał miejsce wypadek.
Jak się okazało jego sprawca był w stanie nietrzeźwości.
Pierwsi przybyli strażacy z pobliskiej jednostki
JRG-9. Od razu przystąpili do zabezpieczenia
miejsca zdarzenia oraz pomocy jednemu z kierowców, który nie mógł wydostać się z pojazdu
o własnych siłach. Po chwili pojawili się ratownicy z pogotowia ratunkowego, udzielając pomocy poszkodowanym.

– W dniu 16.10.2021 r. około godziny 19.15
w Mosinie na skrzyżowaniu ulic Farbiarskiej
i Sowinieckiej kierujący pojazdem marki
Mercedes C, 30-letni mężczyzna uderzył
w pojazd marki Chrysler, powodując kolizję
drogową. Jak się okazało kierujący Mercedesem znajdował się w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala,
celem pobrania od niego krwi do badań –
poinformowała podinsp. Iwona Liszczyńska.
(red.)
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Ucieczka przed policją
zakończona śmiertelnym wypadkiem
Rabunek, ucieczka przed policją i tragiczny finał pościgu. 21 października, w godzinach popołudniowych, na drodze wojewódzkiej nr 434 w Czmoniu doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych i
ciężarówki. Są ofiary śmiertelne.
Do czołowego zderzenia doszło po tym, jak kierowca osobówki,
sprawca napadu, uciekał przed policją. – Trzy osoby zginęły w
wypadku na drodze wojewódzkiej numer 434 w Czmoniu (woj.
wielkopolskie) – informują służby.
– W kierunku Poznania policjanci prowadzili pościg za samochodem z osobami, które chwilę wcześniej brały udział w napadzie
rabunkowym w Śremie – relacjonuje Andrzej Borowiak Rzecznik
Prasowy Policji w Poznaniu. Wszystko zaczęło się w Śremie, w którym kilku mężczyzn napadło i obrabowało kobietę.
– Poszkodowana opisała samochód i policjanci na podstawie
monitoringu wytypowali auto, które jechało szybko w stronę
Poznania. Ruszyła za nim drogówka na sygnale – podaje Andrzej Borowiak.
– Policjanci ścigali samochód, w którym poruszali się sprawcy napadu. W pewnym momencie na łuku drogi zaczęli wyprzedzać
kolumnę samochodów, uderzyli czołowo w jadący z naprzeciwka
samochód Peugeot, a następnie odbili się od tego auta i wpadli
pod jadącego w stronę Poznania tira. W wyniku tego zdarzenia
samochód uciekinierów stanął w płomieniach – informuje Borowiak. Policjanci zdołali wyjąć z tego auta jedną osobę. – Osoba ta
to obcokrajowiec, Gruzin – mówi Borowiak. Mężczyzna był ciężko ranny, zmarł w szpitalu. Ranny w zdarzeniu został kierowca
Peugeota, natomiast kierowcy tira nic się nie stało. (red.)

Tragiczny wypadek w Czmoniu. Na zdjęciu spalony wrak pojazdu, którym poruszali się sprawcy
napadu. Źródło: Policja

33-latek z Mosiny potrącił policjanta.
Postrzelony sam zgłosił się do szpitala
Złodziej samochodu potrącił policjanta podczas próby zatrzymania. Został postrzelony, zdołał jednak
zbiec. Później, w poważnym stanie sam zgłosił się do szpitala. Sprawcą okazał się mieszkaniec Mosiny.
– Mężczyzna, który z ranami postrzałowymi trafił do szpitala to
33-letni mieszkaniec Mosiny. Był wcześniej notowany za przestępstwa kryminalne związane z przywłaszczeniem mienia. W szpitalu
natychmiast trafił na stół operacyjny. – poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu.
6 października policjanci z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej w Poznaniu pojawili się w okolicy jednej z posesji w Dąbrówce, przypuszczając, że znajduje się tam kradziony renault
megane. Gdy tak się okazało, przystąpili do zatrzymania. – Ten
jednak w trakcie tej interwencji desperacko ruszył i potrącił jednego z funkcjonariuszy. Wówczas policjanci oddali strzały. Mimo
użycia broni podejrzanemu udało się jednak zbiec – dodaje Andrzej Borowiak.
Do rannego policjanta wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Ma obrażenia głowy i kończyn dolnych, ale
jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo – podał Andrzej Borowiak. W międzyczasie ogłoszono obławę na zbiegłego sprawcę.
Około 10 km od strzelaniny, w Luboniu policjanci znaleźli porzucony samochód. Kilka minut później otrzymali informacje, że do
jednego z poznańskich szpitali zgłosił się mężczyzna z ranami po-

strzałowymi w korpus. – Od razu trafił na stół operacyjny. Jego operacja trwała do późnych godzin wieczornych. – wyjaśnia mł. insp.
Andrzej Borowiak.
– Standardowo zabezpieczamy nagrania z kamer monitoringu
z rejonu zdarzenia, przesłuchujemy świadków. Wszystko trafi do
prokuratury. Oczywiście badamy też przebieg zdarzenia pod kątem działań policjantów. Ze wstępnych informacji wynika, że padło
kilkanaście strzałów – informuje Borowiak. Mieszkańcowi Mosiny
grozi teraz nawet dożywocie. – Może to być czynna napaść na policjanta, za którą grozi do 12 lat więzienia lub nawet usiłowanie zabójstwa policjanta, za co grozi dożywocie – kończy Borowiak (red.)
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Obława na uzbrojonych przestępców,
którzy wysadzili bankomat w Mosinie
Czterech uzbrojonych i niebezpiecznych przestępców ukryło się w lesie. Chwilę wcześniej wysadzili bankomat w Mosinie. Przestępcy uciekli trasą S11 w kierunku Kórnika, na której spowodowali kolizję z innym
pojazdem, a następnie zbiegli do lasu w miejscowości Borówiec. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.
Pościg przez las za uzbrojonym przestępcą
„Pościgówka” to zorganizowane działania pościgowe za uzbrojonym przestępcą na terenach leśnych. W takich ćwiczeniach
uczestniczyli poznańscy policjanci z Oddziału Prewencji Policji
wraz z nieetatowymi Pododdziałami Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
20 października br. na terenie miasta Poznania przemieszczały
się kolumny policyjnych radiowozów, które jechały w okolicę
Borówca. Scenariusz szkolenia zakładał, że tam miało zbiec czterech uzbrojonych i niebezpiecznych przestępców, którzy ukryli
się w lesie. Okazało się, że chwilę wcześniej ci mężczyźni wysadzili bankomat w Mosinie. W wyniku tego zdarzenia ranny został
pracownik ochrony. Ponadto sprawcy dokonali kradzieży kasetki
z pieniędzmi o nieznanej wartości. Z ustaleń policjantów oraz relacji świadków tego zdarzenia wynikało, iż uzbrojeni przestępcy
uciekli trasą S11 w kierunku Kórnika, na której spowodowali kolizję z innym pojazdem, a następnie zbiegli do lasu w miejscowości Borówiec. Celem mundurowych było ustalenie i zatrzymanie
przestępców.

W związku z tym został ogłoszony alarm dla policjantów, którzy zostali skierowani do miejscowości Borówiec. Na miejscu
ćwiczeniami dowodził mł. insp. Marcin Fornalik. W takcie tych
szkoleń funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności
poruszania się po terenie zielonym otaczając i przeczesując las w
poszukiwaniu przestępców. Podczas działań pościgowych z lasu
wydobywały się okrzyki ostrzegające „stój policja” oraz padały
strzały. Scenariusz zajęć zakładał, że jeden z przestępców został
ranny. To on oddawał bezpośrednie strzały w kierunku policjantów. Szybko został obezwładniony i zatrzymany. Po krótkim czasie inni policjanci zatrzymali pozostałych przestępców należących do zorganizowanej grupy przestępczej.
Takie szkolenia dają możliwość policjantom, aby sprawdzić w
rzeczywistości kilka realnych wariantów w danej sytuacji. To także dobry czas na omówienie taktyki i sposobu działania. Funkcjonariusze zgodnie twierdzą, że tego typu ćwiczenia pozwalają
im na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Helena Dyla/DPB/wielkopolska.policja.gov.pl/

“Pościgówka” – zorganizowane działania pościgowe za uzbrojonym przestępcą na
terenach leśnych fot. KWP Poznań

Tego typu szkolenia dają możliwość policjantom, aby sprawdzić w rzeczywistości kilka realnych wariantów w danej sytuacji fot. KWP Poznań

W takcie tych szkoleń funkcjonariusze mogli doskonalić swoje umiejętności poruszania się po terenie zielonym fot. KWP Poznań

Przestępca szybko został obezwładniony i zatrzymany- ćwiczenia fot. KWP Poznań
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REKLAMA

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

Kostka brukowa

BRUK-BET Design
kostki brukowe,
schody,

OFERTA:

palisady i ogrodzenia modułowe

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

ul. Dworcowa 1b

62-061 Łęczyca koło Poznania
poznan-agbud@wp.pl

tel. 503 973 651

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

redakcji
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Firma Wielkopolski Indyk
w Bolesławcu obecnie poszukuje
kandydatów na stanowiska:

• pracownik magazynu,
• operator wózka widłowego,
• pracownik produkcji,
• wędzarz, masarz-operator kutra
• brygadzista,
• kierowca C+E chłodnia,
• elektryk,
• pracownik gospodarczy - ferma
drobiu Bolesławiec/Dymaczewo

Oferujemy:

• Możliwość szybkiego rozwoju
• Atrakcyjne i terminowe wynagrodzenie
• Umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Paczki świąteczne
• Miłą i przyjazną atmosferę
Więcej informacji
pod numerem telefonu:

668 369 537
Kontakt od poniedziałku
do piątku w godzinach 8-16
Aplikacje składać na adres:
m.rzeznik@wielkopolski-indyk.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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„DACHY”
SZYMKOWIAK

OD 30 LAT
NA RYNKU
FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE
OC FIRMOWE

CZŁONEK POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

tel. 604 213 854

Główna 26, 62-053 Pecna
dachyszymkowiak@gmail.com

NOVATECH
INSTALACJE SANITARNE
• Projekty instalacji gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji;
• projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych,
kanalizacji, sanitarnej oraz deszczowej

Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.

• montaż instalacji gazowych, wod-kan, c.o.
• montaż i serwis pomp ciepła

Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

tel. 535-535-916
BIURO OGŁOSZEŃ

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

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

(J007)

Mosina, ul. Strzelecka 82

MA016

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
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Artykuł sponsorowany

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc
Pandemia koronawirusa spowodowała utrudniony dostęp do ochrony zdrowia. Dłuższy czas
oczekiwania na wizytę czy ograniczenia w postaci teleporad nie sprzyjają leczeniu dolegliwości
pacjentów. W Eskulap Premium lekarze dostępni są przez 5 dni w tygodniu i przyjmują pacjentów
w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
Specjaliści w Eskulapie są po to, żeby pomóc rozwiązać problemy ze zdrowiem
Jest to specjalistyczna przychodnia i klinika, która spełnia oczekiwania najbardziej wymagających pacjentów. Eskulap jako marka kładzie nacisk na najwyższą jakość sprzętu i pełnionych usług.
Ponadprzeciętne wnętrze i liczne udogodnienia takie, jak winda
i miejsce parkingowe świadczą o dbaniu o każdego pacjenta. Zespół rejestratorek wychodzi naprzeciw pacjentom już od momentu
rejestracji, a priorytetem są dla nich potrzeby pacjentów.

Eskulap Premium ma 8 lat doświadczenia w ostrzykiwaniu osoczem bogato płytkowym, komórkami macierzystymi i fibryną. Specjalizuje się w bio ortopedii, która pomaga przy zwyrodnieniach
i bólach stawów pozwala odzyskać powrót do pełnej sprawności.
Zapraszamy do śledzenia artykułów o przychodni Eskulap Premium, które będą informowały o dostępnych w klinice specjalizacjach. Cykl dostępny będzie na stronie https://www.gazeta-mosina.
pl/ oraz https://www.facebook.com/GazetaMP

Przychodnia zatrudnia wielu lekarzy specjalistów z takich dziedzin,
jak ortopedia, chirurgia, okulistka, stomatologia i wiele innych.
Eskulap zwraca szczególną uwagę na wykorzystywanie najnowocześniejszego i najlepszego sprzętu. Przykładem może być tomograf okulistyczny, który jest jedynym na terenie wielkopolski. Ponadto aparatura do wykonywania USG może być porównana do
znajdującej się w top-klinikach i szpitalach. Lekarze wykonują nią
w Eskulapie badania m.in. urologiczne, ginekologiczne i kardiologiczne (Doppler, echo serca).
Punkt pobrań, który przyjmuje najmłodszych i najstarszych
Nie ma badań, których wykonania odmówiłby prywatny punkt pobrań Alab w Eskulapie. Jedynym ograniczeniem są pobrania, które
należy przeprowadzić w warunkach szpitalnych, wówczas laboratorium poszukuje możliwości i rozwiązań zadowalających klienta.
Punkt działał nieprzerwanie od początku pandemii, ponieważ pracownicy zachowują wszystkie obostrzenia sanitarne i najwyższe
środki ostrożności, takie jak specjalne ubrania ochronne. Przyjmowane są niemowlęta już od pierwszych dni życia. Pielęgniarki również szczególnie zadbają o komfortowe samopoczucie seniorów
podczas badań.
Zła kondycja skóry i chrapanie? – Eskulap rozwiązuje to z laserową prędkością
W Medicalaser w Eskulap Premium przy wykonywaniu zabiegów
wykorzystywany jest laser firmy Fotona 4D. Stosuje się go do zabiegów kosmetycznych takich, jak endolifting twarzy, odmładzanie
oraz usuwanie zmian skórnych. Laser jest doskonałym rozwiązaniem na rozstępy, kurzajki czy brodawki. Fotona 4D jest innowacyjnym sposobem leczenia uciążliwego chrapania.

---- R E K L A M A ----
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Czy każdy z nas może hodować alpaki?
Wyglądają na pogodne zwierzęta o uśmiechniętych pyszczkach. Nowe hodowle alpak coraz częściej
pojawiają się na mapie Polski. Czy rzeczywiście w bezpieczny sposób można spędzać czas z tymi
zwierzętami?
Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej i głównie zamieszkują
wysokie Andy między innymi tereny Chile, Peru i Boliwii. Zostały
udomowione kilka tysięcy lat temu, ale największą popularność zyskały za czasów Inków. Niestety w wyniku Hiszpańskich podbojów
gatunek prawie wymarł. Doceniono je ponownie w XIX wieku, ze
względu na walory wełny alpak i rozpoczęto światowy eksport.
W ostatnim czasie w Polsce przybywa alpakariów, gdzie można
spędzać czas z tymi zwierzętami. Na popularności zyskuje także
alpakoterapia będąca odmianą zooterapii, która wspomagająca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnych.

– Wystarczy spojrzeć na alpaki. Są to wiecznie uśmiechnięte, mięciutkie pluszaki, które posiadają łagodne usposobienie – w tak entuzjastyczny sposób opowiada o swoim stadku gość audycji – Paweł
Bochenek, właściciel hodowli Alpakaro w Ludwikowie, koło Śremu.
Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy na stronie internetowej
gazeta-mosina.pl

Dymaczewska pracownia ArtZagroda
– niezwykłe miejsce w okolicy
Pracownia ArtZagroda z Dymaczewa Starego jest spółdzielnią socjalną, która prowadzi kreatywne
warsztaty oraz adaptuje osoby wykluczone społecznie. Działalność tego miejsca opiera się na
kreatywności i dużym zaangażowaniu liderki Moniki Kosickiej oraz jej współpracowników. ArtZagroda
za swoją działalność została nagrodzona certyfikatem Zakup prospołeczny”.
“
Warsztaty prowadzone przez ArtZagrodę przeznaczone są dla grup
szkolnych oraz osób indywidualnych. Zajęcia stolarskie, piekarskie
czy z ceramiki, to jedne z wielu przykładów artystycznej działalności pracowni. Prowadzą je instruktorzy, którzy cały czas szkolą się
i rozwijają w nowych obszarach. Oprócz przyjmowania wycieczek
i organizacji eventów spółdzielnia współpracuje z m.in. prawnikami
i psychologami, którzy wspomagają działania readaptacyjne osób
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
– Każda osoba, która czuje się w jakiś sposób niekomfortowo,
w którejkolwiek w dziedzinie swojego życia tak naprawdę jest
skazana na wykluczenie. Nie możemy znaleźć pracy, jesteśmy odrzuceni przez rodzinę, przez społeczeństwo – osobą wykluczoną
można być w każdym wieku – mówi Monika Kosicka, liderka ArtZagrody. – Dzieci, pochodzące z uboższych rodzin gdzieś są odstawione na margines w szkole, co widać, jak uczestniczy się w zajęciach szkolnych – a my to czynimy – to jesteśmy w stanie bardzo
szybko wyłapać te dzieci, które czują się “nie dość”. Potem jeżeli
w tracie dorastania to jest nieprzepracowane, wnosi się do dorosłego życia i w różny sposób się objawia czy manifestuje. Jedni idą
w stronę przestępstw (…) a inne są osobami wycofanymi, które
szukają wsparcia w organizacjach rządowych, typu MOPS, PCPR.
Każda osoba, która dzisiaj sobie nieradzi w jakiejś dziedzinie życia
jest osobą wykluczoną i może znaleźć u nas pomoc, czyli matki sa-

motnie wychowujące dzieci, osoby po długich izolacjach czy długotrwałym bezrobociu – opowiada pani Monika.
Siedziba ArtZagrody znajduje się w Dymaczewie Starym przy ulicy
Łąkowej 4a, gdzie prowadzone są warsztaty, a w Mosinie w Pasażu
Elegant” przy ulicy Śremskiej 86 mieści się sklep z rękodziełem wy“
konywanym przez artystów z ArtZagrody.
Zapraszamy do wysłuchania audycji na stronie gazeta-mosina.pl, której
gościnią jest pani Monika Kosicka, liderka pracowni ArtZagroda. (red.)

Monika Kosicka, liderka ArtZagrody

24

Tlenownia. Nowoczesne Centrum
Aktywizacji Społecznej w Czempiniu
Przedstawiamy kolejną społeczną inwestycję, tym razem w sąsiadującym z gminą Mosina Czempiniu.
W starej fabryce, w której kiedyś produkowano tlen, znajdziemy nowoczesne Centrum Aktywizacji Społecznej – Tlenownia. Przykład naszych sąsiadów pokazuje, jak dzięki udanej rewitalizacji można przywrócić pełnię blasku obszarom zdegradowanym, które przez długie lata będą służyły lokalnej społeczności.
Głównym filarem rewitalizacji było utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w budynku dawnej Tlenowni – miejscu o historii niezwykle bogatej, burzliwej i pełnej skrajności. Losy ponad 100-letniego gmachu, w którym kiedyś działał zakład produkujący tlen,
były różne, od świetności po upadek. Od czasów, gdy tętnił życiem
będąc siedzibą prężnie działającego przedsiębiorstwa, poprzez
okres powojenny, gdy wyszarpano go z rąk ówczesnego właściciela
i znacjonalizowano, aż do wczesnych lat 90-tych gdy wyeksploatowany gmach porzucono.
W 2017 roku sukcesem zwieńczono starania Gminy Czempiń o wykup opuszczonego i niszczejącego obiektu. – Przeprowadziliśmy
szerokie konsultacje społeczne, co powinno się zmienić w centrum
miasta. Sam rozmawiałem z wieloma mieszkańcami. To był długi,
kilkuletni proces, zanim przystąpiliśmy do przygotowywania projektów. Robiliśmy wszystko, by to nie była ta słynna betonoza –
mówi Konrad Malicki, burmistrz Czempinia.
– Zdiagnozowaliśmy wiele problemów natury społecznej. Wielu
mieszkańców zwracało nam uwagę, że mają utrudniony dostęp do
kultury czy usług medycznych, czuli się po prostu w jakiś sposób
wykluczeni społecznie. Chcieli, by w jednym miejscu można było
pójść na spotkanie, posłuchać koncertu czy zrobić badania profi-

Budynek Tlenowni fot. UM w Czempiń

laktyczne. W ten sposób narodził się pomysł zaadaptowania terenów poprzemysłowych. I tak powstał projekt „Tlenowni” – dodaje
burmistrz.
Inwestycja to ponad 1500 metrów kwadratowych, pawilony o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, pergole, szklarnia,
miejsca parkingowe, w tym także przystosowane dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Powstałe obiekty stanowią siedziby:
Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Organizacji Pozarządowych,
podmiotów ekonomii społecznej, jako miejsca: prowadzenia akcji
badań profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych, prób i występów chórów, orkiestry, teatru, a także udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Centrum Aktywizacji Społecznej Tlenownia to miejsce
działalności Izby Muzealnej, organizacji koncertów, pokazów i występów, konferencji oraz sesji Rady Miejskiej. Budynek wyposażono
w instalację fotowoltaiczną, a cały teren został objęty nowoczesnym monitoringiem.
Oficjalne otwarcie nastąpiło pod koniec sierpnia. – Otwarcie Tlenowni kończy ogromny projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej,
na który w roku 2018 gmina pozyskała dotację z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 14 mln zł – czytamy na stronie czempińskiego magistratu. (jb)

Uroczyste otwarcie fot. UM w Czempiń

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od
21 września do 20 października br
21 września- Wyczuwalny zapach gazu (Puszczykowo, ul. Posadzego)
25 września- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Przecznica)
30 września- Uszkodzenie rury z gazem (Puszczykowo, ul. Klonowa)
6 października- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Wysoka)
09 października- Substancja ropopochodna (Puszczykowo, ul. Poznańska)
11 października- Uwięziona osoba w windzie (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
20 października- Gniazdo owadów w domu (Puszczykowo, ul. Bema)
https://www.facebook.com/OSP.Puszczykowo/posts/6777580475589285
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Kolejne zmiany na Zielonym Przylądku.
Będzie plac zabaw inny niż wszystkie
Choć zmiany pogody nie można sobie zamówić, uczestnicy trzeciej edycji akcji „Zróbmy sobie park!”
na Zielonym Przylądku jakoś tę sprawę załatwili. Po dwóch dniach wichur pogoda się ustabilizowała,
dzięki czemu członkowie rady osiedla i mieszkańcy mogli po raz kolejny zadbać o swój zielony kąt.
Głównym celem spotkania zaplanowanego na sobotę, 23 października, było posadzenie 17 ambrowców amerykańskich.
W przedsięwzięciu wzięli udział członkowie
rady osiedla oraz mieszkańcy. – Realizacja
dzisiejszych nasadzeń, a w kolejnych tygodniach postawienie kontenera oraz montaż
nowych siedzisk możliwe są dzięki pozyskanej dotacji w wysokości ponad 60 tysięcy
złotych z Fundacji Inicjatyw Obywatelskich,
projektu Narodowego Instytutu Wolności
oraz współfinansowania z budżetu Zarządu Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy w Mosinie
– mówi Konrad Tuszewski, członek zarządu.
FIO to rządowy program dotacji dla organizacji pozarządowych, w ramach którego
dofinansowane są projekty mające na celu
zwiększenie zaangażowania obywateli
w życie publiczne.
W połowie listopada z innego dofinansowania, tym razem z PISOP-u, programu
„Wielkopolska Wiara” powstanie zielony
plac zabaw. – To coś, czego nam zdecydowanie brakuje – tłumaczy Tuszewski. – Ilość
plastikowych, drewnianych placów zabaw
w okolicy jest wystarczająca, ale one odbierają dzieciom to, co jest najważniejsze w ich
rozwoju, czyli możliwości kreacji. Dziecko
nie potrzebuje domku do zabawy. Dziecko
potrzebuje karton, z którego ten domek
zrobi, a w jego wyobraźni będzie to pałac.
Dlatego chcemy zrobić taką przestrzeń,
która będzie powodowała, że dzieciom będzie się wydawało, że są w domu hobbita,
w bardzo skomplikowanym labiryncie, że

Mieszkańcy posadzili 17 ambrowców amerykańskich.

schowały się przed złem, albo odwrotnie:
zbudowały coś bardzo dobrego – opowiada pan Konrad.
Kreowanie nowego sposobu myślenia
o przestrzeni publicznej jest głównym celem, jaki przyświeca pomysłodawcom i realizatorom Zielonego Przylądka. – Chcemy,
żeby ten teren się właśnie takimi niekonwencjonalnymi, ale akceptowanymi przez
mieszkańców atrakcjami zapełniały. Na tym
polega współpraca z mieszkańcami. I mamy
dwie drogi: albo spełniamy ich oczekiwania, czyli oni gdzieś coś widzieli i mówią –
o, byłoby fajnie, gdybyśmy takie coś mieli,

albo wybieramy tą odmienną. Ja jestem
zwolennikiem tej drugiej, czyli kreowania,
pokazywania mieszkańcom tego, czego nigdzie nie widzieli, albo nie mieli szansy zobaczyć. I pokazanie im: o, zobaczcie, tak też
może być! To nie zawsze musi być kupiona,
prosta huśtawka, ale to może być huśtawka
dla trójki dzieci, to może być hamak, w którym dziecko w południe zaśnie, a w tym
czasie rodzice będą mieli gdzie wygodnie
przysiąść przy śpiącym maluchu – mówi
Konrad Tuszewski.
Wiosną, gdy teren na nowo się zazieleni
i nabierze wyrazu, zacznie funkcjonować
w takim wymiarze, jak to zaplanowali organizatorzy. Jeśli mieszkańcy to zaakceptują, czyli będą się dobrze czuli na Zielonym
Przylądku i z niego korzystali, będzie to
jasny sygnał, że obrana została droga w dobrym kierunku.
Priorytetem dla zarządu osiedla na nowy
rok jest także pojawienie się zieleni wzdłuż
ulicy Strzeleckiej. Nie będą siać trawników,
ale sadzić zieleń, która co prawda jest inwestycyjnie droższa, ale w perspektywie dużo
mniej kosztowna w utrzymaniu. – Przestrzeń publiczna w Mosinie jest zaniedbana, to chyba każdy widzi. Będziemy robić
wszystko, żeby to się zmieniło. Potrzebujemy jednak wsparcia mieszkańców, przecież
robimy to wszystko dla siebie – dodaje na
koniec naszej rozmowy pan Konrad, wracając do pracy przy sadzeniu kolejnych drzew.
Magdalena Zgrzeba
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Co zostawiło po sobie zdalne nauczanie?
Statystyki są nieubłagane. W Polsce są miejsca, gdzie ani jednej dawki szczepionki nie przyjęło aż
80% mieszkańców. W Wielkopolsce zaszczepionych dwoma dawkami jest 51,5% społeczeństwa. Czy
w takiej sytuacji naszych podopiecznych znów czeka nauczanie zdalne? Jak twierdzą rodzice wiele
dzieci straciło umiejętności, których nauczyło się przed pandemią. Rodzice skarżą się na zatracenie u
nich zdolności czytania i pisania, zmiany zachowania i nierzadko depresję.
Lekarze informują, że jest już za późno na wytworzenie odporności
stadnej przed czwartą falą koronawirusa. Czy to oznacza, że zimą
powtórzy się scenariusz z dwóch ostatnich lat? Rodzice oraz nauczyciele obawiają się powrotu nauczania zdalnego.

Na szczęście małe dzieci posiadają najlepszą zdolność przystosowywania się do zmian. Dlatego jeżeli dorastają w normalnej rodzinie, nie powinno być obaw o pozostanie trwałych śladów w ich
psychice po lockdownie.

Minister edukacji i nauki jest jednak dobrej myśli – Przytłaczająca
większość szkół pracuje normalnie i jesteśmy przekonani, że tak
będzie również w kolejnych miesiącach – mówił w swoim wystąpieniu. Wszyscy mamy nadzieję, że o nauce zdalnej będziemy
mogli już zapomnieć, a jakie konsekwencje dla dzieci przyniosły
ostatnie lata takiego funkcjonowania?

W wielu innych krajach szkoły są ostatnim miejscem, które się
zamyka i pierwszym, które zostaje otwarte. Jednak nie w Polsce,
wówczas gdy w prawie całej Europie szkoły były już otwarte, nasze
dzieci nadal siedziały przed ekranami na zdalnych zajęciach.

Wiele badań pokazuje, że największy regres dotyczy dzieci
w klasach I-III
W tym przedziale wiekowym nauczanie zdalne to w zasadzie fikcja.
Już podczas normalnych zajęć w szkole utrzymanie przez dłuższy
czas właściwej koncentracji jest trudne, w czasie zajęć zdalnych jest
prawie niemożliwe. Wiele dzieci straciło umiejętności, których nauczyło się przed pandemią. Rodzice skarżą się na zatracenie zdolności czytania i pisania u swoich dzieci. – Myślę, że wielu nauczycieli na koniec trzeciej klasy miało dylemat, czy dziecko ma przejść do
klasy programowo wyższej czy też nie, ale praktycznie wszystkie
dzieci zdały do czwartej klasy. Czy to dla nich dobre? Wiele dzieci
system nauczania zgubił. – tłumaczy w rozmowie z portalem prawo.pl Beata Podlewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Co z młodzieżą?
Z wielu przeprowadzonych badań wynika, że nauczanie zdalne
miało bardzo zły wpływ na psychikę młodych ludzi. Młodzież gorzej radzi sobie z własnymi emocjami, jest społecznie zagubiona.
Znajomi rodzice często wspominają o funkcjonującym u nich trybie dnia w czasie lockdown’u. Obydwoje wychodzą na prawie cały
dzień do pracy, po powrocie zastają swoje dziecko w pidżamie,
przed ekranem komputera.
– Na moich oczach, każdego dnia dziecko z wesołego i pełnego
energii człowieka zmieniało się w smutną i pełną melancholii osobę. Brak aktywności fizycznej i wiele godzin dziennie spędzonych
w sieci dało nam szybko o sobie znać – mówi mi jedna z moich znajomych. U jak wielu innych rodzin tak właśnie wyglądały kolejne dni
tygodnia?U niektórych dzieci nasiliły się pewne lęki. Obawa przed
wyjściem z domu, trudność w utrzymywaniu kontaktów w prawdziwym życiu. Nie wiedzą jak ze sobą być i o czym rozmawiać.
Ucierpiała również sama efektywność nauczania. Czas zdalnych
lekcji niesie ze sobą wiele deficytów, które w przyszłości będzie
trzeba nadrobić, np. biorąc korepetycje. Umiejętność skupienia
i koncentracji jest zachwiana. Ile dzieci uczyło się mając włączoną
muzykę i co parę minut sprawdzając media społecznościowe?
Zmiany w zachowaniu powinny wzbudzić naszą czujność. Pamiętajmy, że depresja ma różne oblicza. Nie jest to tylko smutek
i melancholia. Zdarza się, że kryje się ona pod maską euforycznego
zachowania.
Zdarzenia, które dla nas są błahostką, dla młodego człowieka
mogą być życiowym dramatem i nie należy tego bagatelizować.
My, dorośli lepiej potrafimy złapać dystans i przepracować niektóre sprawy, z którymi młodzi nie poradzą sobie sami. Warto
zasięgnąć wtedy pomocy u specjalisty. Nie traktując tego jako
porażki rodzicielskiej.
Psychologowie ostrzegają również przed alkoholem i narkotykami. Pomimo zamknięcia w domach, ten problem wcale nie zmalał.
Narkotyki są coraz bardziej łatwo dostępne. Popularny wśród młodzieży mefedron można kupić nawet w małych miejscowościach.

Nauka pisania u młodszych dzieci była utrudniona podczas lekcji zdalnych. Niektóre
ćwiczenia udaje się wykonywać jedynie będąc w szkole

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się uczniowie, którzy całkowicie
zniknęli z systemu podczas nauczania online. Są oni teraz w dramatycznej sytuacji edukacyjnej. Za nami już kilka tygodni normalnej szkoły i jak na razie nie mówi się o przejściu na zdalne nauczanie. Miejmy nadzieję, że tak będzie przez całą zimę, a scenariusz
z dwóch poprzednich lat będzie tylko wspomnieniem.
Ewa Kazimierska
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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

Budowa domów
jednorodzinnych

Krótkie terminy realizacji.
Przystępna cena.
Fachowe doradztwo.
Solidne wykonanie.
Wystawiamy faktury VAT.
Z nami materiały budowlane
nawet 20 % taniej.

tel. 723 606 826
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FOTOWOLTAIKA

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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
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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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. 513 064 503 e-mail: 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 OGŁOSZEŃ

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

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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Co słychać w UKS Orlik Mosina i w seniorach 1920 Mosina ?
UKS Orlik Mosina (Uczniowski Klub Sportowy) występuje w poznańskiej I lidze okręgowej D2 Młodzik w grupie I. Do tego czasu
zespół rozegrał 7 spotkań i obecnie zajmuje IV miejsce w swojej
grupie. Drużyna UKS Orlik Mosina pokonała Lech Poznań Football
Academy - szkółka piłkarska Kolejorza Rataje 5:0. Kolejne zwycięstwo wywalczyła z VICTORIĄ Września 13:3. Ponownie, w rundzie
rewanżowej, mosińska drużyna na wyjeździe pokonała LPFA Rataje
5:0. Niestety, mecz z Poznaniakiem Poznań zakończył się porażką
mosinian 1:2. Ponadto drużyna zremisowała swoje spotkanie z Kotwicą Kórnik 0:0, a 3 października tym samym wynikiem zakończył
się mecz w Łopuchowie z LPFA Skoki. Mecz w Łopuchowie miałem
przyjemność zobaczyć. Pomimo braku bramek, samo spotkanie
było ciekawym wydarzeniem sportowym, przy dopingu kibiców
i rodziców (głośno kibicowali swoim pupilom), młodzi piłkarze rozegrali bardzo ciekawy mecz, który obfitował w wiele obiecujących
akcji i dużo sytuacji podbramkowych. Spotkanie zakończyło się

sprawiedliwym remisem 0:0, a obie drużyny włożyły w mecz dużo
wysiłku. Należy podkreślić i docenić znakomitą pracę i duże zaangażowanie trenerów zespołów – UKS Orlik Mosina – Radosława Jasińskiego i LPFA Skoki – Marcina Bejmy.
Władysław Szczepaniak
Tabela po 7 kolejkach i po wycofaniu się z rozgrywek zespołu
Piast Kobylnica.
1. Warta Śrem		
2. Kotwica Kórnik		
3. Poznaniak Poznań
4. UKS Orlik Mosina
5. LPFA Poznań Skoki
6. LPFA Poznań Rataje
7. VICTORIA Września

6
7
7
7
7
7
7

18
16
12
11
7
6
0

33:2
44:7
28:11
25:8
12:20
19:30
6:89

Jedna z akcji podbramkowych w meczu LPFA Skoki z UKS Orlik Mosina. Zdj. Władysław Szczepaniak

Klasa okręgowa
Zespół 1920 Mosina po awansie z A klasy do klasy okręgowej zajmuje 7. miejsce. Jako beniaminek bardzo dobrze sobie radzi. W rozegranych 9 kolejkach odniosła 5 zwycięstw i doznała 4 porażek.
Jak się okazuje, drużyna doskonale prezentuje się na wyjazdowych
spotkaniach, gdzie zdobyła komplet 15 punktów. Mosińscy piłkarze pokonali GKS Żerków 2:1, Polonię Poznań 2:1, Lechitę Kłecko
również 2:1 oraz Clescevię Kleszczewo 4:1 i Suchary Suchy Las 3:2.
Niestety, zespół doznał również porażek z Liderem Swarzędz 2:3, z
Lotnikiem 1997 Poznań 2:3, z Polonią II Środa Wielkopolska 1:2 oraz
z Jarotą Witaszyce 1:4. Bilansując bramki, mosinianie strzelili 19 bramek, natomiast osiemnaście goli stracili.
Władysław Szczepaniak

Zdjęcie grupowe zespołu UKS Orlik Mosina. Zdj. Agata Małecka

Tabela klasy okręgowej grupa III wielkopolska po 9 kolejkach
1. Kłos Zaniemyśl		
2. Polonia II Środa Wlkp
3. UKS Śrem		
4. LZS Cielcza		
5. Lider Swarzędz		
6. Jarota II Witaszyce
7. 1920 Mosina		
8. Orkan Jarosławiec
9. Lechita Kłecko		
10. Lotnik 1997 Poznań
11. Polonia Poznań
12. Avia Kamionki		
13. GKS Żerków		
14. Suchary Suchy Las
15. Clescevia Kleszczewo
16. Płomień Nekla		

9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9

25
21
17
16
16
15
15
13
12
12
11
10
8
7
5
2

32:5
30:14
18:11
26:18
18:16
21:19
19:18
18:17
9:11
21:31
21:21
19:24
5:16
14:20
11:28
9:22
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Elegant Show!
Tegoroczne święto Elegant Show mamy już za sobą. Nie zabrakło utalentowanych młodych ludzi,
dobrej muzyki, ekspresji słowa i gestu oraz wyjątkowych gości.
Długo jeszcze pozostanie w pamięci organizatorów, czyli młodzieży z Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Poszukując
gminnych talentów za każdym razem zbierają oni bogate doświadczenie. Podsumowanie zawsze jest analizą tego, co się udało zrobić
i tego, co nie wyszło, czy sprawiło większe lub mniejsze trudności.
Patrząc na finał nikt nie zastanawia się, jak wygląda „od kuchni” przygotowanie, przeprowadzenie i zrealizowanie konkursu talentów
„Elegant Show”.
Dla wyspecjalizowanego animatora sprawa jest oczywista. Wie,
z czym się mierzy i zna kulisy tego typu imprez. Inaczej praca wygląda, gdy całością zarządzają nastolatki. Młodzież swoją przygodę
z Elegant Show rozpoczęła w czerwcu. Poprzedził ją entuzjazm, podsycany wyobraźnią. Kolejno pojawiały się mniej lub bardziej skrupulatne plany działań, podział na zespoły zadaniowe oraz wyznaczenie
konkretnych funkcji. Informacje o konkursie były systematycznie
rozsyłane do wszystkich szkół w gminie, do lokalnej prasy, plakaty
zamieszczano na stronach Gminy Mosina, FB, słupach ogłoszeniowych. Były projekty wzorów podziękowań, rozpisanie scenariusza,
wybór prowadzących, nagłośnienia, oświetlenia oraz sposobu na
relację z wydarzenia, poszukiwanie darczyńców itd. Pierwsze zgłoszenia do konkursu wpłynęły prawie natychmiast, na kolejne czekaliśmy do 20 września.
Niestety infekcje wykluczyły finalnie kilku uczestników, mimo to
konkurs w swojej różnorodności zgłoszonych talentów zapowiadał
się ciekawie. Nie możemy zapomnieć też o jury. Staraliśmy się, by
były to osoby znane i lubiane. W tym roku zaproszenie przyjęli: raper, autor tekstów, Marcin Piotrowski – Liber, aktor Teatru Nowego
Łukasz Schmidt i stylistka, projektantka mody, była redaktor Głosu
Wielkopolskiego, Karolina Garczyńska. Sama impreza dostarczyła
uczestnikom i widzom sporo emocji. Muszę nadmienić, że tegoroczny Elegant Show był organizacyjne podwójnie trudny.
Z racji samego pomysłu oraz możliwości technicznych stał się finałem także innych młodzieżowych inicjatyw, których nie sposób było
przemilczeć. Połączył ze sobą konkurs na Logo Gminnego Centrum
Wolontariatu oraz podsumował część fantastycznych działań, zrealizowanych w ramach scalającego wszystkie wydarzenia projektu
Budujemy MOSTY. Tą część przedstawiła Joanna Barełkowska ze
Stowarzyszenia AMBITIO, członkini Lokalnego Partnerstwa PAFW
zawiązanego dla potrzeb animacji dobra wspólnego.
Joanna wręczyła także nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu na logo powstającego Gminnego Centrum Wolontariatu.
Emilia Domańska, artysta plastyk, malarka pejzażystka utytułowana zarówno w kraju, jak i za granicą, organizatorka wielu ogólnopolskich wystaw wybrała najlepsze twórczo prace spośród zdjęć

Foto: Marcin Skiba

nadesłanych do konkursu Z Aparatem Po Mosinie. Każde z nich jest
znakiem piękna naszej Gminy.
Nagrodzone fotografie zobaczycie na okładkach Informatora Mosińskiego.
Sam Elegant Show to występy pełne indywidualizmu. Zaprezentowała go każda z osób biorących udział w wydarzeniu. Wybór tych
najlepszych aranżacji scenicznych nie był dla jury łatwy. Marcina
Piotrowskiego ( Liber ) zaintrygowała swoim wykonaniem Aleksandra Szklarz, Łukasz Schmidt przyznał nagrodę Oliwii Ptaszyńskiej,
natomiast uwagę Karoliny Garczyńskiej zwrócił Wiktor Selke. Wyróżnienia powędrowały do Alicji Michalak oraz Aliny Nadolnej. To, że
Taekwondo również może „dokopać” mocą talentu, możecie odkryć
oglądając nagranie z koncertu i fotorelację zamieszczone na Fanpage stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, Elegant Show
i Z Aparatem po Mosinie.
Nagrodą dla zwycięzców, oprócz upominków są wywiady w Radiu
Poznań i indywidualna sesja fotograficzna z Michałem Kaczmarkiem
(Mosiniak z aparatem). Występy uczestników wzbogacił artystycznie
Zespół Interregnum w składzie Dawid Nowak – gitara basowa, Hubert Przybył – perkusja, Mateusz Schmidt – gitara elektryczna, Mateusz Giergowski – wokal.
Głęboki ukłon w kierunku widowni wykonał swoim wspaniałym
występem aktor Teatru Nowego Łukasz Schmidt, który inspirująco
odegrał fragment z Pana Tadeusza.
Na zakończenie konkursu do zabawy poderwał publiczność Liber,
czyli Marcin Piotrowski, który przypomniał wszystkim o osiągnięciach Lecha w piosence Czysta Gra – Lech!
Elegant Show odbył się 25.09.2021r. w Mosińskim Ośrodku Kultury,
w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW, finansowanego ze
środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gminę Mosina.
Na podziękowania zasługują Joanna Nowaczyk, firma Dakor, Pizzeria Adriano, Kebabu u Marcina, Pizzeria Cappone, Restauracja „ Nad
Starą Piwnicą”, Mosiński Ośrodek Kultury, DJ Polska, FotomatArt,
Eventowa Polska, Mosiniak z Aparatem oraz autor zdjęć dołączonych do tekstu Marcin Skiba z PAFW; młodzież z MSRZM, a w szczególności: Kinga Bożek, Paulina Marciniak, Weronika Banach, Martyna Neumann, Patrycja Molenda, Zuzia Wierzbicka, Krzysztof Łuczka,
Basia Łopusińska, Hubert Lisiak, Magdalena Łopusińska, Elżbieta
Lisiak, Franciszka Niedźwiedzka, Bartosz Marciniak, wolontariusze.
Jak konkurs będzie wyglądał w przyszłym roku? Zobaczymy! Jedno
jest pewne – będzie ciekawie.

Foto: Marcin Skiba

Dorota Lisiak
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Z Arkadym Fiedlerem i Zygmuntem Pniewskim w Brazylii
W tym roku mija 50 lat od promocji pierwszego wydania książki Arkadego Fiedlera "Piękna, straszna Amazonia" .
W początkach 1967 r., 72-letni Arkady Fiedler zaplanował roczny wyjazd do Brazylii w towarzystwie Zygmunta Pniewskiego,
przyrodnika i fotografa z Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu,
a napisana wówczas "Piękna, straszna Amazonia" była ostatnią
samodzielnie stworzoną relacją z ekspedycji.
Jest to Fiedler inny niż ten, którego znamy z wcześniejszych wypraw. Po tylu napisanych książkach i przebytych podróżach, dostajemy w swoje ręce zbiór historii dotyczących Amazonii, na które

autor chciał zwrócić szczególną uwagę pod koniec swojego długiego i owocnego życia.
Dlatego właśnie książka ta jest inna, mało jest w niej relacji z samej wyprawy, wszakże wszystko zostało już wcześniej napisane.
Również styl tekstów jest bardziej poetycki, z wieloma porównaniami, skłaniający nas do przemyśleń o wydarzeniach, które opisuje tu Fiedler, i które odcisnęły na historii Indian amazońskich
największe piętno.
Opracował: Sławomir Pniewski

Przyrodnik, fotografik, kolekcjoner
W bieżącym wydaniu „Kroniki Wielkopolski” nr 2 (176) rok 2021, ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Kasprzaka i Mariusza Rybackiego stanowiący mini biografię Zygmunta Pniewskiego.
„Zygmunt Pniewski był człowiekiem niezwykłym. Z wykształcenia introligator, z zamiłowania przyrodnik o szerokich zainteresowaniach
zwierzętami, dębami, krajobrazami, meteorytami i minerałami. Towarzysz podróży Arkadego Fiedlera do Brazylii, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, współtwórca rezerwatów przyrody,
kolekcjoner znaczków pocztowych, monet, okazów geologicznych.
A przy tym doskonały fotograf-dokumentalista, ceniony przez wielu
wydawców i pracowników naukowych”.
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Najlepsze dania regionów.
Nie zabrakło smaków z naszej okolicy!
Wiele się działo podczas tegorocznej odsłony Smaków Regionów na Międzynarodowych Targach
Poznańskich. Niezwykłą atrakcję eventu stanowiła degustacja bigosu serwowanego z ogromnego
garnka. Był to bigos, którego wszystkie składniki pochodziły z powiatu poznańskiego, a mięsny wkład
przygotowały delikatesy Bartecki – z Dębowej Wędzarni z Mosiny. Na odwiedzających czekały też
produkty członków Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”, także z gminy Mosina.

Na scenie o tradycji tego szczególnego dla
naszego kraju i regionu dania dyskutowali
Starosta Poznański Jan Grabkowski, Witold
Wróbel – twórca degustowanego bigosu
i zarazem członek Polskiej Akademii Smaku
i Jan Babczyszyn – p.o. Dyrektora Instytutu
Skrzynki, operatora szlaku kulinarnego powiatu poznańskiego. Obecny także na scenie Marek Gąsiorowski – Prezes Slow Food
Wielkopolska przybliżył uczestnikom spotkania najsławniejsze w historii opisy bigosu, np. z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, Jerzego Ludwika Kerna czy Krzysztofa
Daukszewicza. Wydarzeniu w hali targowej
towarzyszyły liczne pokazy kulinarne oraz
degustacje potraw od lokalnych producentów z różnych zakątków Polski, w tym z powiatu poznańskiego. Na odwiedzających
czekały m.in. produkty członków Szlaku
Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”
jak Miody Suszka z Mosiny czy przetwory
od Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „WIÓREK” z gm. Mosina.
Podczas tegorocznej odsłony Smaków Regionów na Międzynarodowych Targach Poznańskich Kapituła Konkursowa przyznała

aż 10 certyfikatów za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Kapusty”.
Ciekawostką wśród bigosów, kapust kiszonych i pierogów była kirgijska zupa „Langman klasyczny” z kapustą pekińską z jednej
z poznańskich restauracji.

• Świąteczny Pieróg Poznański: Restauracja Invisible Cafe (Niewidzialna Ulica) z Poznania
• pierogi postne (kapusta, grzyby leśne) od
Restauracji Pierożak z Poznania
Zdjęcia, tekst: Liliana Kubiak – Instytut Skrzynki

Certyfikat za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Kapusty” uzyskały
następujące produkty:
• bigos na winie: Halina Poprawa z Lubonia
• zupa parzybroda po szreniawsku: Karczma Szreniawa (gm. Komorniki)
• zupa kirgijska langman klasyczny: Restauracja U AIPO z Poznania
• kapusta kiszona: PPHU Produkcja i Przetwórstwo Produktów Rolnych z TRADYCJĄ
Przychodzka z Dziećmierowa (gm. Kórnik)
• kapusta w towarzystwie Pięknego Jasia:
Koło Gospodyń Wiejskich w Plewiskach
(gm. Komorniki)
• kapusta kiszona oraz surówka Coleslaw:
ZPH JAR-DO Dorota Kozłowska z Poznania
• duszona modra kapusta: Restauracja Hyćka z Poznania

Miody Suszka z Mosiny

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

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

P178

“Smaki regionów”

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

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

zamównienia/kontakt
Przetwory z Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „Wiórek” z gminy Mosina

605 981 958

Gazeta
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REKLAMA

(P011)

PRZEWÓZ OSÓB

www.wirbus.pl

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

Mosińsko-Puszczykowska
Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady

dr Małgorzata Wójcik

Reportaże

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazetamosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY
Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

(J039)

Redakcja:

(J023)

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

1992 r.

(P058)

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

(J047)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

(MA052)

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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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)

Jak odzyskać
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
energię?

(J025)

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

PSYCHOLOG

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

Sprzedaj ze mną swoje mieszkanie

Krystyna Wielgosz
tel. +48 519 737 864

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

(J035

tel. 604 989 218

KUPIĘ KUPIĘ

KUPIĘ KUPIĘ

Choiński & Kroll Nieruchomości
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 164, 61-507 Poznań

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J027)

Doradca ds. nieruchomości
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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

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
(J026)

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

P167

61 813 07 55, 607 374 545

(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

38
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, Magdalena Zgrzeba 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
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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

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

(J015)

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

ElegantoMani!
Salon Stylizacji Paznokci
ul. Rynek 6
62-040 Puszczykowo

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZ SKŁAD KAMIENI I OPAŁU
w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej 99 a
@elegantomanii

793 411 811

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

(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
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BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

