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Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
klientom i kontrahentom

życzy Zarząd firmy

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

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

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

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

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

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

Jako przedsiębiorstwo przy produkcji wykorzystujemy najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania
techniczne, a dzięki temu, że posiadamy również nowoczesną strukturę zarządzania i wykwalifikowany
personel zapewniamy Państwu:
• Darmowe wyceny na podstawie dostarczonych rys. w formatach DWG I DXF
• Indywidualne podejście do Klienta
• Konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji
• Szybkość i fachowość realizacji
• Wysoką jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Główna 51 B, Krosno
62-050 Mosina

BIURO OGŁOSZEŃ

tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
e-mail: lumo@lumo.com.pl
www.lumo.com.pl

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Drodzy Czytelnicy!
Bardzo lubię zimę - to wyjątkowa pora roku. Niby wszystko wokół nas pogrąża się we śnie, czeka w letargu na cieplejsze promyki
słońca, ziemia pokrywa się śnieżną kołderką i skorupieje od mrozu… A jednak zima jest pełna życia.
Wyjątkowy jest dla mnie grudzień, głównie za sprawą świąt Bożego
Narodzenia. Od lat, co roku, niezmiennie towarzyszy mi w tym czasie Kolęda dla Nieobecnych Zbigniewa Preisnera. Choć mowa w nim
o tych, którzy odeszli, to jednak dla mnie utwór ten niesie w sobie
ogromną dawkę nadziei, siły i - podobnie jak cała zima - życia.
“I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś
głosu…”. Wszyscy powoli odchodzimy. Od lat przyzwyczajam się
do śmierci, czując raz po raz jej oddech bardzo blisko, gdy odchodzi ktoś znajomy. Co roku w święta brakuje kolejnej osoby - z pewnością u Was także, nie ma bowiem człowieka, który nie spotkałby
się z przemijaniem. W numerze wspominamy Lucynę Smok, zmarłą niedawno założycielkę Towarzystwa Przyjaciół Dębów i Pracowni Artystycznej, nauczycielkę, wieloletnią działaczkę społeczną. Jej
obrazy zdobią domy wielu mieszkańców wsi i okolic, a ona sama
żyje w pamięci wszystkich, którzy spotkali ją na swojej drodze.
Pamięć - dla mnie to chyba najpiękniejsze, co może być w przemijaniu. Dlatego tak bardzo lubię odwiedzać cmentarze, zapalać
świeczkę na starych, opuszczonych grobach. Cmentarze ewangelickie w naszej gminie dają cudowną sposobność do tego, by nie
tylko wyrazić pamięć o zmarłych, ale też poczuć się częścią historii,
którą tworzymy teraz, dla przyszłych pokoleń.
“Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie”.
Lubię spotykać się z ludźmi, którzy mają w sobie radość. To zawsze widać w ich oczach, postawie, podejściu do codzienności.
Każdego roku, w swoje urodziny, życzę sobie, by nie opuszczała
mnie wiara w ludzi i zaufanie, bo dzięki temu każdy dzień staje się
wielkim wydarzeniem. W numerze znajdziecie sporo artykułów,
w których zobaczycie ludzi z pasją, otwartych na innych, zdolnych
i utalentowanych. Piszemy o stypendystce Fundacji im. Antoniego
i Hanny Dziatkowiaków, wspominamy rozwijającą się akcję darmowej wypożyczalni rowerów miejskich w Mosinie, zamieszcza-

Wartą zimową porą (archiwum)

my artykuł Sławomira Pniewskiego opisujący niezwykłą historię
aparatu fotograficznego jego ojca (Zygmunta Pniewskiego, o którym sporo już pisaliśmy; w przygotowaniu są kolejne materiały).
“Przyjdź tu do nas i z nami trwaj wbrew tak zwanej ironii losu
(...) Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole”.
Czasy są trudne i chyba większość z nas odczuwa w jakiś sposób
skutki pandemii i sytuacji panującej w kraju. Mimo wszystko jednak, niech miłość, życzliwość, ciepło, troska o wzajemne relacje
będą tym, co towarzyszyć Wam będzie w czasie świąt i co uczyni
ten czas wyjątkowym. Radujcie się i cieszcie każdą chwilą - wbrew
“
tak zwanej ironii losu”.
W imieniu zespołu redakcyjnego - Marta Mrowińska

Kącik eleganta z Mosiny, część 108

06.12.2012, w sklepie Chemart przy G.S.

- O elegancie nic nie mogę powiedzieć, bo powiem szczerze, że chociaż urodziłem się tutaj i cały czas mieszkam, to jakoś nie miałem okazji spotkać się z tym tematem. Określenie jest mi znane, owszem, ale
skąd ono się wzięło, nie mam najmniejszego pojęcia. Będę musiał się
popytać w rodzinie, w końcu babcia ma ponad 80 lat i zapewne coś
powinna wiedzieć. Wie pan, ale coś mi się kiedyś ciekawego w tym temacie przytrafiło. Tak, tak, teraz sobie przypominam, że to było w wojsku w Gorzowie Wielkopolskim. Tam był taki dowódca batalionu, taki
jeden pułkownik, który kiedy się dowiedział skąd jestem, to nie mówił,

że z Mosiny, tylko że z mini Paryża. Rozumie pan, z mini Paryża! Ja się
wtedy pierwszy raz z tym spotkałem i kompletnie nie wiedziałem o co
mu chodzi. Jako młody „kot” musiałem siedzieć cicho jak on się do
mnie tak zwracał, że „to ten z mini Paryża”. Jak już się tak przyczaiłem
i minęło trochę czasu, to sam mi opowiedział, dlaczego tak do mnie
mówi. Otóż on pochodził z Kościana, wie pan i tam podobno wszyscy w ten sposób się wyrażali, kiedy mieli jechać do Mosiny. Nigdy nie
używali nazwy miejscowości, tylko zawsze, że „jadę do mini Paryża”,
ale bez żadnych złośliwości, tak jakby to powiedzieć, puszczało się do
kogoś oko i wiadomo było o co chodzi. Historia tego zwrotu wzięła się
ponoć stąd, że tutaj mieszkali sami krawcy i w związku z tym wszyscy
chodzili bardzo ładnie ubrani, niczym w modnym wówczas Paryżu.
Może to coś się łączy z elegantem, nie wiem, ale babcię przepytam
jeszcze przed Świętami.
13.03.2013:
- I jak tam, co powiedziała babcia?
- Łe jestysiu, całkiem zapomniałem, no wyleciało mi zupełnie z głowy,
a teraz babcia jest w szpitalu, ale jak wróci, to z nią pogadam. Obiecuję!
Roman Czeski
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Nadużywanie stanowiska dla załatwienia
prywatnych interesów. WZ po mosińsku
Nie minął rok od ujawnienia przez nas afery wodociągowej, tymczasem na światło dziennie wychodzą kolejne kontrowersyjne decyzje z udziałem mosińskich władz samorządowych. Chodzi o wydawanie Warunków Zabudowy dla rodziny radnego Rady Miejskiej – Waldemara Wiązka, i późniejsze
odsprzedawanie przekształconego terenu po o wiele wyższej cenie. Opisywana sprawa dotyczy
działki nr 104 w Dymaczewie Starym, której położenie sugeruje, że nikt inny takiej zgody uzyskać
by nie mógł. Kontrowersyjną sprawą ma się zająć Komisja Rewizyjna RM w Mosinie.
Waldemar Wiązek, mosiński radny, były
przewodniczący gminnej Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
otrzymał od burmistrza korzystne decyzje
dla działki nr 104 w Dymaczewie Starym,
położonej w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Działka znajduje się nad
terenem byłej cegielni, na zboczu zbudowanym z glin zwałowych zlodowacenia
północnopolskiego. Rodzina radnego odsprzedała ją po zwiększonej, dzięki otrzymaniu Warunków Zabudowy, wartości.
– Było to pole uprawne, które radny Wiązek
kupił kilka lat temu za bezcen od rolnika
z Dymaczewa – napisał w liście do redakcji
mieszkaniec. Jak się okazuje, działka pozbawiona jest dostępu do mediów, a dostać się do niej można jedynie samochodem terenowym.
Waldemar Wiązek jest jednym z nielicznych radnych, zwykle głosującym z wolą
burmistrza. Jak mówili nam członkowie
Rady Miejskiej, Przemysław Mieloch zawsze mógł liczyć na radnego w kluczowych
dla siebie momentach. Tak chociażby było
podczas głosowań nad udzieleniem wotum
zaufania i absolutorium. Przypomnijmy,
w październiku 2016 roku, radny Wiązek
złożył wniosek o wykonanie projektu sieci
wodociągowej oraz kanalizacji w rejonie
działek swojej żony. Plany radnego spotkały się z aprobatą władz i opracowanie projektów leśnych inwestycji zostało wpisane
do projektu budżetu na rok 2017, który
radni przyjęli na sesji 29 grudnia 2016. Jak
się okazało, dla władz gminy budowa sieci
w pobliżu działek rodziny radnego Waldemara Wiązka była priorytetowa. Wygląda na
to, że proceder wzajemnych powiązań i płynących z tego korzyści jest większy, niż mogło się początkowo wydawać. Tak wynika
z informacji, jaką niedawno otrzymaliśmy
na skrzynkę redakcyjną.
– Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie
to, że Wiązek otrzymał na tą działkę warunki zabudowy na budynek mieszkalny. Nikt
inny by takiej decyzji nie dostał. Działka jest
pozbawiona dostępu do jakichkolwiek mediów. Nie ma tu wody, prądu, o kanalizacji
sanitarnej nie wspominając. Do najbliższego
wodociągu i prądu jest 400 metrów – informuje mieszkaniec.

“Interesuje mnie, dlaczego przez dziesiątki lat, na obszarze między Krosinkiem a Dymaczewem Starym, wzdłuż drogi wojewódzkiej (po lewej i prawej jej stronie) nie wydawano
jakichkolwiek decyzji zezwalających na jakąkolwiek zabudowę, a od +- 2012 r. takie
decyzje zaczęto wydawać przy pełnej aprobacie WPN-u, co wcześniej było niemożliwe
(łącznik ekologiczny, otulina Parku, Natura 2000)” - radny Jan Marciniak
Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna do uzyskania pozwolenia m.in. na
budowę domu, jeśli dla danej działki nie
ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Mosinie
takie decyzje wydaje burmistrz za pośrednictwem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa. O wydanie WZ
może wystąpić każda osoba, niekoniecznie
będąca właścicielem działki. Jednak, jak
pokazuje mosińska rzeczywistość, dla jednych otrzymanie pozytywnej decyzji jest
prostsze niż dla innych.
– Warunki zabudowy mogą być formą nagrody za zasługi radnego, lub przeciwnie, tak jak
to było w poprzedniej kadencji w przypadku
opozycyjnej radnej Małgorzaty Rajkowskiej
formą kary za nadmierną krytykę. Radna ta
czekała na ustalenie decyzji o warunkach zabudowy 3 lata – skwitowała Przewodnicząca
Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur na portalu Czasmosiny2.pl, która również otrzymała
i opublikowała przesłaną przez mieszkańca
informację. – Tak się składa, że w marcu 2021
r. po wizycie w terenie wystąpiłam o udostępnienie warunków zabudowy dla działek
w tym rejonie. 7 kwietnia 2021 r. otrzymałam
odpowiedź, że dla działek nr: 103, 105, 106/1,
101/33 i 101/34 nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast dla działki nr
104 taka decyzja została wydana 17 maja

2017 r. przez Przemysława Mielocha ówczesnego zastępcę Burmistrza Gminy Mosina –
tłumaczy przewodnicząca.
List do redakcji w sprawie działki nr 104,
położonej w Dymaczewie Starym
Jestem mieszkańcem Dymaczewa Starego
i chciałbym Państwu przedstawić bulwersującą mnie sytuację nadużywania stanowiska
radnego i burmistrza dla załatwienia prywatnych interesów. Mam na myśli radnego Waldemara Wiązka, który od lat swoje stanowisko wykorzystuje dla otrzymywania korzyści
majątkowych w postaci pozytywnych decyzji
o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy
otrzymuje w zamian za pozytywne głosowanie na spotkaniach rady miejskiej. Pozytywne
dla burmistrza Przemysława Mielocha.
Sprawa, o której piszę teraz dotyczy działki
ewidencyjnej z numerem 104 w Dymaczewie
Starym. Działka leży na wysokiej skarpie nad
terenem dawnej cegielni. Było to pole uprawne, który radny Wiązek kupił kilka lat temu za
bezcen od rolnika z Dymaczewa. Formalnie
właścicielem została wtedy żona Waldemara
Wiązka. Była ponieważ kilka miesięcy temu
rodzina Wiązków sprzedała ją za 1,5 miliona
złotych lokalnemu bogatemu biznesmenowi
od kurników. Nie byłoby w tym nic dziwnego
gdyby nie to, że Wiązek otrzymał na tą działkę
warunki zabudowy na budynek mieszkalny.

Działka ewidencyjna nr 104 w Dymaczewie Starym_ źródło Geoserwis GDOŚ

5
- Przybliżyłem, w dużym skrócie rozmowę z byłym radnym, który
działkę sprzedał. Nie interesuje mnie, czy podane motywy sprzedaży
były do końca prawdziwe, czy nie. Pozostaje faktem, że po odmowie
Urzędu i WPN-u nic nie mógł z działką zrobić, owszem, mógł zalesić.
Mnie interesuje co innego. Interesuje mnie, dlaczego przez dziesiątki
lat, na obszarze między Krosinkiem a Dymaczewem Starym, wzdłuż
drogi wojewódzkiej (po lewej i prawej jej stronie) nie wydawano jakichkolwiek decyzji zezwalających na jakąkolwiek zabudowę, a od
+- 2012 r. takie decyzje zaczęto wydawać przy pełnej aprobacie WPN-u, co wcześniej było niemożliwe (łącznik ekologiczny, otulina Parku,
Natura 2000). I tym tematem zajmie się Komisja Rewizyjna - dodaje
radny.
Nikt inny by takiej decyzji nie dostał. Działka jest pozbawiona dostępu
do jakichkolwiek mediów. Nie ma tu wody, prądu o kanalizacji sanitarnej
nie wspominając. Do najbliższego wodociągu i prądu jest 400 metrów.
Można to sprawdzić na geportalu gminnym mosina.e-mapa.net Działka
położona jest w specyficznym miejscu i ma duży spadek. Prowadzi do niej
bardzo wąska droga, która podczas deszczu jest niszczona i powstają
tam parowy, bo spadek jest bardzo duży. Nie da się tam wjechać samochodem osobowym, chyba że terenowym lub SUV.
Znam osoby, którym nie wydano warunków zabudowy choć działki
mieli blisko mediów i przy dobrej drodze gminnej. W dodatku działka
Wiązka leży przy granicy z Parkiem Narodowym. To oburzające. Przesyłam też Państwu zdjęcia zrobione kilka miesięcy temu, gdy po zakupie nowy właściciel zaczął grodzić teren przygotowując się do budowy.
Widać na ostatnich zdjęciach jak kiepska jest droga dojazdowa.
Według Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi
publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie
wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami przy wydawaniu
Warunków Zagospodarowania dla działki nr 104 w Dymaczewie
Starym w połowie listopada o szczegóły zapytaliśmy Urząd w Mosinie. Do momentu przekazania wydania do drukarni czyli dwa tygodnie po złożeniu zapytania prasowego, nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi.
O uzgodnienia w tej sprawie z Gminą Mosiną zapytaliśmy również dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego.
- Wielkopolski Park Narodowy informuje, że nie wniósł uwag do
przedmiotowej inwestycji, warunkując jednak jej ewentualną realizację tym, iż działka 104 Dymaczewo Stare nie będzie w przyszłości podlegała podziałowi oraz nie będą w przyszłości wznoszone na działce
obiekty inne niż wskazane w projekcie decyzji. Dojazd do działki nie
będzie się odbywał po terenie WPN oraz ukształtowanie terenu pozostanie niezmienione - poinformował dyrektor Wielkopolskiego Parku
Narodowego Zbigniew Sołtysiński.
Jan Bylczyński

2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem
ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
Okazuje się, że wydanie WZ dla kontrowersyjnej działki nie spełnia
żadnego z wymienionych w ustawie warunków.
Materiał opublikowaliśmy również na łamach portalu gazeta-mosina.pl.
Pod artykułem wywołała się dyskusja, w której wziął udział m.in. radny
Rady Miejskiej w Mosinie Jan Marciniak. Radny, zapytany przez jednego z czytelników GMP, o próby uzyskania WZ dla omawianej działki
przez jej wcześniejszego właściciela, który otrzymał decyzję odmowną napisał:
- @Płotka Przed chwilą rozmawiałem z byłym radnym, o którym wspomniałeś (kadencja 2006-2010) - skomentował radny Jan Marciniak.
- Otóż, pod koniec lat 90-tych zwrócił się on do burmistrza (wówczas
Jan Kałuziński) o wydanie decyzji na wydobywanie żwiru na tej działce.
Zwrócił się również o zgodę do Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Burmistrz i dyrektor Parku wydali zdecydowaną odmowę, argumentując m.in. otuliną parku, Naturą 2000, ciągami łącznika ekologicznego.
Nie móc nic z działką zrobić, zwrócił się do dyrektora WPN-u o wykup
działki. Park nie był jednak tym zainteresowany. Wobec takich argumentów właściciel działki nie powracał już do sprawy. Za czasów burmistrza Zofii Springer nie składał żadnych wniosków w tej sprawie do
Urzędu. W 2012 r. sprzedał działkę Waldemarowi Wiązkowi. Myślę, że
w trybie pilnym sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna. Będę o to zabiegał - zwrócił uwagę Jan Marciniak.

Fragment decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 104 w Dymaczewie Starym
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Nadchodzi kolejna zima, a Kokotek popada w ruinę.
Co dalej z zabytkowym budynkiem?
Kokotek, który z powodzeniem mógłby się stać piękną wizytówką Mosiny popada w ruinę. Temat niszczejącego budynku poruszaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Przez cały ten czas
burmistrz i urzędnicy obiecali, że zajmą się jego rewitalizacją. Obecnie remont wyceniany jest
na 6 – 8 milionów złotych. Przed nami kolejna zima, która z pewnością przyczyni się do jeszcze
większej degradacji obiektu, którego stan techniczny został oceniony przez ekspertów jako
bardzo zły.
Co dalej z „Kokotkiem”? Czy Mosina wykorzystuje środki na rewitalizację?
– Czempiń otworzył niedawno przepiękne Centrum Aktywizacji
Społecznej w budynku dawnej tlenowni. Ruina zamieniła się w wizytówkę tego miasta. Pozyskano na ten cel ok. 11 mln zł. Puszczykowo
na rewitalizację willi Mimoza otrzymało blisko 3,5 mln. Nasza gmina
nie może pochwalić się podobnymi sukcesami. Kokotek nadal popada w ruinę, podobnie pałac w parku Budzyń – mówiła w wywiadzie
przeprowadzonym na łamach GMP przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie Małgorzata Kaptur.
Kogutek lub Kokotek, jak popularnie nazywany jest ten budynek, to
jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Mosinie. Wieżyczka górująca nad czerwonym dachem jest dobrze znana mieszkańcom. Na przełomie XIX i XX wieku był własnością lekarza Carla
Arlta pochodzącego ze Śremu, właściciela Sanatorium Obrabad,
mieszczącego się przy mosińskim rynku. Przed II Wojną Światową był
częścią sanatorium balneologicznego. Prowadził do niego most przerzucony nad Kanałem Mosińskim, który został zniszczony podczas
wojny. Później w budynku działała izba porodowa. Przyszły w niej na
świat tysiące mosiniaków.
Gmina Mosina odzyskała budynek, w którym od 1992 roku działała
szkoła prywatna. Z uwagi na to, że jej właściciele nie chcieli dobrowolnie opuścić wynajmowanego od gminy obiektu do akcji musiał
wkroczyć komornik. Niestety po przejęciu budynku okazało się, że
jest on w bardzo złym stanie technicznym. Jak tłumaczyli wówczas
urzędnicy, przez 20 lat funkcjonowania w nim prywatnej szkoły właściciele nie zrobili w nim żadnego remontu, ograniczając się praktycznie do malowania ścian. Niestety od 2013 roku opuszczony budynek
dalej niszczeje, a włodarze naszej gminy przez blisko 9 lat kontynuowali zaniechania poprzednich właścicieli. Z tym, że w opuszczonym,
nieogrzewanym budynku nie udało się już nawet pomalować ścian…

Zniszczony sufit na poddaszu użytkowym pod wieżą; źródło: ekspertyza budowlana Kokotka

Porażona biologicznie, silnie zawilgocona konstrukcja drewniana dachu wieży.
W pasie podokiennym widoczne silne zawilgocenia i butwienie deskowania dachu, źródło: ekspertyza budowlana Kokotka

Multimedialne Muzeum Ziemi Mosińskiej i regionu?
W ostatnim czasie, urzędnicy wpadli na pomysł utworzenia w Kokotku multimedialnego Muzeum Ziemi Mosińskiej i regionu. Sprawę skomentował mosiński radny, Andrzej Raźny.
– Remont budynku wymaga znacznych nakładów finansowych
[szczegóły w dalszej części artykułu – przyp.red.], jednak uważam,
że kwestie finansowe nie mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia tego obiektu i wymazania go z mapy Mosiny. Trzeba go
bezwzględnie utrzymać dla następnych pokoleń. Aktualnie realizowana jest koncepcja, aby powstało tam multimedialne Muzeum
Ziemi Mosińskiej i regionu. Czy jest to najbardziej oczekiwana przez
mieszkańców funkcja w świetle szacowanych przeze mnie kosztów
remontu między 6 a 8 mln zł? Z tym bym polemizował – zwraca
uwagę radny Andrzej Raźny.
– Budynek ten winien pełnić znacznie więcej funkcji użytkowych.
Przeznaczanie w całości setek metrów kwadratowych odremontowanego budynku na cele muzealne to przejaw rozrzutności burmistrza.
Tak znaczne koszty inwestycji wymagają, aby był to budynek wielofunkcyjny. W budynku tym powinna powstać sala, w której między
innymi mogłyby być prowadzone sesje Rady Miejskiej w Mosinie,
posiedzenia komisji, a radni mogliby spotykać się z mieszkańcami.
Oprócz salki pamięci o historii gminy powstać winny mniejsze, nowoczesne pomieszczenia, w których mogłyby prowadzić swoje działania
liczne organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy.
Emeryci, koła wędkarskie i wiele innych organizacji mieliby tutaj swoje miejsce spotkań. Sala audiowizualna pozwalałaby na organizowanie prelekcji. W miejscu tym mogłyby również mieć swoje siedziby
zarządy osiedli. Gmina wreszcie tutaj mogłaby prowadzić Gminne
Centrum Informacji popularyzując wiedzę historyczną, ale też i turystyczną naszego rejonu – wylicza Andrzej Raźny.
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stawione do konsultacji społecznych – mówi nam Dominik Michalak,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.
Według dokumentu oceny aktualnego stanu technicznego konstrukcji budynku dowiadujemy się, że z uwagi na dużą jego dewastację, konieczne jest przeprowadzenie kapitalnego remontu wraz
z wykonaniem przebudowy (wymiany lub wzmocnień elementów
konstrukcyjnych) dla nowych funkcji użytkowych. Skala dewastacji
jest porażająca.

Totalna destrukcja tynku oraz materiału ceramicznego ściany przedsionka kotłowni oraz garażu; źródło: ekspertyza budowlana Kokotka

– Trzeba podkreślić, że moja propozycja formuły funkcjonowania
„Kokotka” doskonale wpisuje się w szeroko rozumiane (i wspierane przez środki unijne) programy rewitalizacji nie tylko dotyczące
możliwości sfinansowania remontu samego budynku, ale i otoczenia oraz możliwych działań społecznych służących integracji społeczeństwa. Na takie pomysły można pozyskać naprawdę znaczne
środki zewnętrzne. Przykładem jest pobliski Czempiń, który na szerszy w swoim zakresie rzeczowym projekt rewitalizacji szacowany
na 16,6 mln zł uzyskał kwotę dofinansowania 13,7 mln zł. Uzyskano
więc dotację na poziomie 82,5% kosztów inwestycji. Można? Można. Tylko pytanie, dlaczego nie w naszej gminie? Aby takie rzeczy
działy się u nas, potrzebny jest pomysł, wizja oraz chęć działania
burmistrza. Niestety, takich elementów w działaniach obecnej władzy ze świecą szukać – kończy radny Andrzej Raźny.

– Przedmiotowy budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku, ma
zatem ponad 100 lat – czytamy w ekspertyzie. – W ostatnich 30
latach nie przeprowadzono w nim żadnych remontów a w 2013 r.
budynek został wyłączony z eksploatacji. Wraz z upływem czasu
budynek traci znaczną część swojej wartości użytkowej i może stać
się niezdatny do użytkowania. (…) Jak wykazały przeprowadzone
badania makroskopowe stan techniczny budynku uległ znacznemu pogorszeniu w ostatnich 6 latach (w stosunku do roku 2013,
kiedy została opracowana opinia techniczna jego aktualnego stanu
technicznego) i jego aktualny stan techniczny należy określić jako
bardzo zły, a w odniesieniu do kilku elementów (muru oporowego
zjazdu do garażu i komina) jako przedawaryjny – czytamy w dokumencie. Jak dowiadujemy się z dokumentacji, ogólny stan techniczny budynku eksperci oceniają jako bardzo zły.
Czy jest szansa na uratowanie Kokotka? Sądząc po zaniechaniach
w ostatnich latach i poziomie degradacji budynku, odpowiedź na to
pytanie nasuwa się jedna. Cały czas liczymy jednak na przełom i rozpoczęcie prac remontowych budynku, który z powodzeniem mógłby
stać się wizytówką naszego miasta. Wizytówką, którą w negatywnym
tego słowa znaczeniu jest już od dawna.
Jan Bylczyński

Jak czytamy na stronach urzędowych, gminny program rewitalizacji Kokotka jest w trakcie realizacji. Na razie urzędnicy pracują nad
dokumentacją koncepcyjno-projektową wraz z uzyskaniem decyzji
konserwatora zabytków. Czy po 9 latach “starań”, w czasie których
budynek popadał w coraz większą ruinę, pracę nad dokumentacją,
można nazwać sukcesem?
Ekspertyza budowlana Kokotka
– Pod koniec 2019 roku została wykonana ekspertyza budowlana
Kokotka w celu “ustalenia aktualnego stanu technicznego budynku
a w szczególności jego konstrukcji w związku z zamiarem zmiany
przeznaczenia obiektu na nowoczesne muzeum regionalne“. Zgodnie z przekazaną informacją przez burmistrza, Urząd Miejski podpisał
w tym roku umowę na wykonanie koncepcji adaptacji budynku na
cele muzealne wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich oraz uzyskaniem decyzji powiatowego konserwatora zabytków.
Prace mają potrwać kilka miesięcy, a po ich uzyskaniu mają być przed-

Stan schodów zlokalizowanych w narożu północnym budynku, prowadzących
na taras; źródło: ekspertyza budowlana Kokotka

Przykładowy stan pomieszczeń w budynku; źródło: ekspertyza budowlana Kokotka

Kokotek – Listopad 2021 r.
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Tak blisko, a jednak tak daleko.
Trudności z dojazdami ciąg dalszy
Mieszkańcy Rogalinka, Rogalina, Świątnik, Mieczewa, Radzewic i Sasinowa mają do najbliższej stacji
PKP w Puszczykówku do pokonania zaledwie od 5 do 10 kilometrów. Niestety, dojazd nastolatków do
szkół w Poznaniu na pierwszą lekcję bez prywatnego transportu jest wciąż poza ich zasięgiem.
Autobus linii 699, jadący z Kórnika przez wspomniane we wstępie
miejscowości, dojeżdża do dworca PKP w Puszczykówku o 7:38. Chcąc
skorzystać z dalszej podróży koleją, można wsiąść w pociąg o 7:56, ale
wówczas do Poznania docieramy dopiero kwadrans po 8. Wcześniejszą alternatywą jest skorzystanie z autobusu PKS relacji Śrem – Poznań,
ale podróżni narzekają na jego dużą zawodność: we wrześniu poranny
kurs został odwołany co najmniej cztery razy, o czym pisaliśmy już we
wrześniowym artykule w tej samej sprawie.
W dniu 30 września pani Gabriela Paciorek w imieniu mieszkańców
gminy Mosina, zamieszkujących miejscowości leżące za Wartą, złożyła
w mosińskim magistracie wniosek o zintensyfikowanie połączeń autobusowych linii 699 w godzinach porannych i popołudniowych. Do
wniosku dołączona została lista ponad 400 podpisów mieszkańców,
zainteresowanych korzystaniem z wspomnianych autobusów. – Nie
mamy wyboru, wielu mieszkańców każdego dnia musi dowozić swoje nastoletnie dzieci do dworca w Puszczykówku, by mogły dotrzeć na
lekcje do szkół w Poznaniu – mówi pani Gabriela Paciorek. – Ci, którzy
mają taką możliwość, generują niepotrzebny, dodatkowy ruch na wahadle na moście w Rogalinku. I ta sama sytuacja powtarza się zwykle
w godzinach popołudniowych – dodaje pani Gabriela.

Problem dojazdów dzieci do szkół pozostaje wciąż nierozwiązany

znańskiego, co wiąże się z dłuższym czasem procedowania. W związku
z wymaganym czasem na uzyskanie stosownego zezwolenia, Gmina
przygotowuje obecnie zmianę częstotliwości i rozkładu jazdy linii 698
(Mosina-Rogalinek-Wiórek-Rogalin-Świątniki), która nie wymaga takiego zezwolenia, a także dołożenie taboru autobusowego na linii 699 dla
kursów z największym potokiem pasażerów.

We wniosku mieszkańcy zaznaczają, że w godzinach zwiększonego zapotrzebowania na dojazd, czyli pomiędzy 6:30 a 9:30 oraz 13:30 a 16:30,
niezbędne byłoby dodanie kilku kursów i zgranie ich z godzinami przyjazdu pociągów. – To dla nas sprawa niecierpiąca zwłoki. Dojazdy są
naszym codziennym zmartwieniem. Rano i po południu stoimy w korkach by dotrzeć do dworca, a zaraz potem stać w korkach, by wrócić do
domu. Czas położyć kres zmartwieniom i ułatwić życie przemieszczającym się mieszkańcom naszej gminy. A mowa tu o blisko 4 tysiącach
osób, które zamieszkują okoliczne wsie – czytamy we wniosku.

Od 2 listopada wprowadzono także małą korektę aktualnego rozkładu
jazdy. – Na linii 698 zmianie uległa godzina kursu początkowego z 07:15
na 07:07 – tłumaczy Joanna Nowaczyk. – Kurs ten kończy swój bieg
w Sasinowie, a z Sasinowa w kierunku Mosiny – Dworca PKP podróż kontynuowana jest na linii regularnej 699. Na linii 699 dla drugiego kursu
dołożono autobus, by umożliwić dojazd uczniów do szkoły w Puszczykowie. W celu poprawy dostępności komunikacji gminnej dla mieszkańców, Gmina przygotowuje się również do połączenia linii autobusowych
szkolnych z liniami regularnymi, co w konsekwencji umożliwi zwiększenie liczby połączeń oraz zasięgu komunikacji zbiorowej.

Odpowiedź ze strony urzędu nadeszła 9 listopada. Sprawę dla redakcji
podsumowuje pani Joanna Nowaczyk, koordynator ds. obsługi mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie: – Gmina Mosina przyjęła zgłoszoną przez mieszkańców potrzebę zwiększenia częstotliwości połączeń
autobusowych na linii autobusu 699 i planuje zwiększenie tej częstotliwości w przyszłym roku kalendarzowym. Proces zmiany rozkładu
jazdy tej linii wymaga uzyskania nowego zezwolenia z Powiatu Po-

Zaproponowaną przez urząd korektę komentuje pani Gabriela Paciorek:
– To dla nas zupełnie niczego nie zmienia. Dołożenie dodatkowego autobusu na linii 699 to rozwiązanie własnego, wewnętrznego problemu,
związanego z przepełnieniem autobusu, z którego dzieci dojeżdżające
do Poznania i tak nie korzystają. Mija trzeci miesiąc roku szkolnego, i wygląda na to, że w kolejnych miesiącach nic się nie zmieni, problem pozostaje wciąż nierozwiązany – dodaje z żalem pani Gabriela. (MZ)

Pilotażowy sklep otwarty w Krośnie
Zwykle nie piszemy o otwarciach nowych
sklepów. Tym razem zrobimy jednak wyjątek,
bo o nowym sklepie Żabka w Krośnie rozpisują się także ogólnopolskie media.
Pilotażowy, pierwszy w kraju sklep uruchomiono na stacji paliw Rakieta, zlokalizowany
obok PSB Mrówka w Krośnie. Stacja ma charakter samoobsługowy, dzięki czemu daje
możliwość szybkiego tankowania. Podobną
możliwość ma dawać klientom nowy sklep
sieci Żabka – by zawsze po drodze, na szybko
mogli kupić to, czego potrzebują. Asortyment
dostosowany jest do potrzeb miejsca – oferuje ciepłe i zimne napoje, przekąski, gotowe
dania oraz dodatkowo podstawowe produkty
motoryzacyjne, na dużo mniejszej powierzchni niż zwyczajowo w sklepach sieci.

Sieć sklepów Żabka to w sumie około 7600
sklepów w całej Polsce. W ostatnich latach
testują różnego rodzaju nowe rozwiązania i
formaty, maksymalnie dostosowując się do
potrzeb klientów i rynku. W komunikacie
prasowym Żabki czytamy: – Od kilku lat na
czas wakacji stawiamy nad Bałtykiem sklepy
sezonowe, w tym roku uruchomiliśmy pilotażowo mobilną Żabkę obecną na koncertach
i targach – tłumaczy Tomasz Suchański, CEO
Grupy Żabka. – W kilku miastach funkcjonują
już nasze bezobsługowe Żappka Store, które umożliwiają dokonanie zakupów nawet
w kilka sekund bez kontaktu ze sprzedawcą.
Uruchomienie pierwszej, pilotażowej Żabki
na stacji benzynowej to kolejny krok w kierunku zapewnienia klientom jak największego

komfortu zakupów, a franczyzobiorcom unikalnych lokalizacji, generujących dużą liczbę
klientów i odpowiednie obroty – dodaje Suchański. (MZ)

Pilotażowy sklep Żabka przy stacji Rakieta

9

Węzeł przesiadkowy prawie gotowy.
Mieszkańcy mają sporo wątpliwości
Przy mosińskim dworcu trwają prace wykończeniowe, związane z oddaniem do użytku węzła przesiadkowego. Roboty rozpoczęły się 7 czerwca 2021, choć pierwotnie projekt miał być zrealizowany już
w 2019 roku. Mieszkańcy poruszają jednak dwie kwestie, budzące wątpliwość w tym temacie.
z mieszkanek. Sprawa jest o tyle nieoczywista, że droga leży na terenie kolejowym, dlatego gmina nie uwzględniła wykonania dojazdu
w planowanym remoncie. Mieszkańcy od czerwca 2017 roku mają akt
notarialny, w którym PKP ustanawia służebność przejazdu dla nich.
W Urzędzie Miejskim w Mosinie dowiedzieli się jednak, że do sierpnia
tego roku gmina nie wiedziała o ustanowieniu służebności, dlatego
drogę dojazdową potraktowali jako teren PKP, który nie podlega aktualnemu remontowi.

Wiata dla rowerów na węźle przesiadkowym w Mosinie

O początku prac pisaliśmy w czerwcu. Przetarg na budowę węzła przesiadkowego rozstrzygał się już jesienią 2018 roku. Rozpoczęcie prac
zostało jednak wstrzymane w wyniku potrzeby wprowadzenia zmian
w projekcie, związanych z postawieniem biletomatów, które chciała
zrealizować kolej. Koszt budowy węzłów w Mosinie, Pecnej i Drużynie
wynosi ponad 8 milionów złotych, z czego około 7,5 miliona stanowią
dofinansowania z powiatu poznańskiego i Unii Europejskiej.
Aktualnie w okolicy dworca mają miejsce “ostatnie szlify”: uzupełnianie braków ziemi, montaż ostatnich instalacji zewnętrznych, stojaków
na rowery pod wiatą. Po zakończeniu prac na miejscu dostępnych będzie ponad 100 miejsc parkingowych dla samochodów, 64 miejsca
dla rowerów pod wiatą, toaleta, zatoka autobusowa, parking typu
“Park&Ride”, a całość oświetlona i monitorowana.
Wątpliwości mieszkańców budzi kwestia ilości miejsc parkingowych
dla rowerów pod wiatą. – 64 miejsca parkingowe na nowo wybudowanym „Park&Ride” to zbyt mało już na chwilę obecną – komentuje
temat Artur Nadolny, współtwórca mosińskiego Darmowego Rowera
Małomiasteczkowego. – Obecna tendencja w sposobie przemieszczania się w skali miejskiej mocno przechyla się na korzyść rowerów. Wielu włodarzy miast w Polsce już to dostrzegło i sukcesywnie, krok po
kroku, ułatwia to, budując spójną sieć dróg rowerowych i infrastruktury służącej między innymi bezpiecznemu i wygodnemu parkowaniu
rowerów. W przypadku gminy Mosina można mocno wątpić w wagę
przykładaną do organizacji takiej infrastruktury. Uruchomienie w najbliższej przyszłości Kolei Metropolitalnej spowoduje, że mieszkańcy
coraz częściej będą wybierać takie połączenie z Poznaniem i ościennymi miejscowościami, niż decydować się na stanie autami w coraz
większych korkach. I tu brakuje perspektywicznego działania ze strony
mosińskich decydentów – dodaje Artur Nadolny.

Mieszkańcy udali się w tej sprawie na spotkanie w urzędzie 22 listopada z zastępcą burmistrza, Adamem Ejchorstem. - Usłyszeliśmy, że
gmina chce przejąć działkę, na której znajduje się nasz dojazd i wybudować nową drogę do naszych posesji – dowiadujemy się w rozmowie z jedną z mieszkanek. - Niestety, nie wiemy, jak długo potrwają
rozmowy. Nie mamy nawet pojęcia, jak dojazd będzie wyglądał od
momentu otwarcia całego parkingu do czasu wyjaśnienia sprawy
z PKP. O ustanowienie służebności walczyliśmy 4 lata. Mam nadzieję,
że ustalenia z urzędem pójdą szybciej – dodaje z żalem.
Kolejne kwestie poruszane w internetowych dyskusjach to pewne
niedopracowanie samego projektu. - Ekrany pokazujące godzinę są
zasłonięte przez dach wiaty rowerowej - zwraca uwagę jeden z mieszkańców, pan Andrzej. - Byłoby dużo logiczniej, gdyby były odwrócone
w drugą stronę. Może dałoby się jeszcze na to wpłynąć? W końcu będziemy z tym żyć wiele lat! - dodaje. Faktycznie, sprawdziliśmy to: godzina na wyświetlaczu jest widoczna dopiero z dalszej perspektywy,
z parkingu. Ale wówczas odczytać godzinę mogą już jedynie osoby
cieszące się dobrym wzrokiem.
Pod artykułem na naszym portalu w tej sprawie jeden z czytelników
zauważa jeszcze jeden problem: - Wszystko pięknie, tylko czy ktoś zauważył nasadzenia nowych drzew? Nie wiem jaki ma sens tak gęste
sadzenie wysoko rosnących drzew centralnie pod drutami elektrycznymi. W parę lat drzewa sięgną do kabli i pewnie będzie trzeba je wyciąć, a w najlepszym wypadku regularnie podcinać. Później będą kłótnie jak z przejściem podziemnym na Sowinieckiej - kto ma o nie dbać?
Kiedy prace na nowym węźle przesiadkowym zostaną oficjalnie zakończone, i obiekt przejdzie wszystkie odbiory, na pewno poinformujemy o tym na naszym portalu. (MZ)

Pod artykułem w sprawie węzła przesiadkowego na naszym portalu
rozgorzała dyskusja w tej sprawie. - Gdyby burmistrz jeździł rowerem,
gdyby jego urzędnicy jeździli, to wiedzieliby jakie jest zapotrzebowanie – pisze jeden z czytelników. - W Polsce wciąż tkwimy w przekonaniu, że rower to pojazd dla marginesu. Tak to się kończy, jak projekt
i budowę zleca się ludziom, którzy całe życie autem się poruszają.
Drugą niewyjaśnioną jeszcze kwestią jest dojazd do nieruchomości
położonych tuż obok terenów kolejowych. Ich jedyna droga dojazdowa do działki prowadzi z kończonego właśnie parkingu. – Szkoda,
że ponownie zapomniano o dojeździe do posesji – komentuje jedna

Sporna droga dojazdowa do posesji.
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Darmowe rowery dostępne w Puszczykowie.
Wzrasta zainteresowanie projektem DrooM
Od września w Mosinie działa projekt DrooM, czyli darmowa wypożyczalnia rowerów miejskich. Od
teraz z bezpłatnych jednośladów skorzystamy także w Puszczykowie.
Od października pierwsze sześć rowerów pojawiło się w Puszczykowie. Władze miasta będą wspierały projekt, który cieszy się coraz
większym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Darmowy Rower Małomiasteczkowy jest maksymalnie prosty w obsłudze. Jak tłumaczą pomysłodawcy projektu ma przyczynić się do
wybierania roweru na krótkich odcinkach, co ma odciążyć nasilający się w ostatnich latach ruch samochodowy w naszym regionie.
W dodatku jest zupełnie darmowy. Aby wypożyczyć rower nie jest
potrzebna żadna aplikacja. Znajdują się w ogólnodostępnych miejscach. Wszystkie jednoślady są specjalnie oznakowane logo DRooM,
występują tylko jako czarne z żółtym otaśmowianiem.

i wizualnie a następnie udostępniony mieszkańcom – mówią organizatorzy. – Rowery żyją swoim życiem: można nimi jeździć, a potem
zostawić dla kogoś innego. Wsparciem jest grupa facebookowa, na
której można zgłosić, że coś stało się z rowerem albo zgłosić swój rower do projektu – dodają.
Inauguracja Darmowego Roweru Małomiasteczkowego odbyła się 18
września na targowisku miejskim w Mosinie podczas festiwalu “Sztukodzielnia“. (red)

– Wsiadasz w jednym miejscu miasta i odstawiasz w innym - mówią
pomysłodawcy DrooM. - Odbieramy niepotrzebne, przez dłuższy
okres nie używane rowery i uzupełniamy ich braki. Potem brandujemy je naszym logo i sprawiamy, że są do siebie podobne – w związku
z czym są one rozpoznawalne w przestrzeni miejskiej. Rowery „Droom” udostępniane są w stojakach przy sklepach i instytucjach – tłumaczą pomysłodawcy.
– Rowery użytkujemy na własną odpowiedzialność. Wszystkie pochodzą od mieszkańców, którzy nieustająco przekazują stare rowery
na potrzeby projektu. Taki rower zostanie przygotowany technicznie

Darmowy Rower Małomiasteczkowy na rynku w Puszczykowie fot. DrooM

Przejście na Mocka:
Tylko czekać kiedy dojdzie tam do tragedii”
“

Przejście dla pieszych przy ulicy Mocka w Mosinie zostało w ostatnim czasie przeorganizowanie.
Pojawiła się wyspa, martwe pole, skrócony został prawoskręt w kierunku Szosy Poznańskiej. Jest to
przejście tymczasowe, do czasu przebudowy drogi z Kórnika do Mosiny i powstania w tym miejscu
ronda. Ze zmian nie są jednak zadowoleni mieszkańcy.
Do redakcji zwrócił się czytelnik, sygnalizując sprawę niebezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mocka w Mosinie. – Chciałbym
zwrócić Państwa uwagę i poprosić o interwencję w temacie – pisze
Czytelnik.
– Przejście zostało przeniesione o kilka metrów w kierunku ulicy Poznańskiej co znacząco pogorszyło sytuację na drodze. Brak oświetlenia
przejścia dla pieszych, fatalne oświetlenie drogi – niespełniające norm
dotyczących równomierności oświetlenia - napisał Czytelnik GMP. Trudności z interpretacją sytuacji na drodze przez kierowców oraz bardzo zły stan nawierzchni w okolicy powodują, że jest to obecnie jedno
z najniebezpieczniejszych miejsc w Mosinie. Ponieważ znajduje się
ono w pobliżu szkoły – reakcja ze strony organu odpowiedzialnego za
infrastrukturę drogową powinna być natychmiastowa, w przeciwnym
razie – tylko czekać kiedy dojdzie tam do tragedii – dodaje.
Sprawa przeniesionego przejścia była już szeroko komentowana na
portalach społecznościowych. Mieszkańcy wskazują na trudności
z dojściem do pasów (wąskie i zarośnięte pobocze) oraz tworzeniem
się jeszcze większych niż zazwyczaj korków, co związane jest ze skróceniem prawoskrętu w kierunku Szosy Poznańskiej.
Przenieśli pasy a jak dzieci mają do nich dojść tym wąskim zarośniętym
“
do połowy chodnikiem”;

Niebezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Mocka w Mosinie fot. Czytelnik

Zauważyłam, że zostało przesunięte przejście dla pieszych. Niby fajnie…
“
Tylko, że to przesunięcie nie powinno się ograniczać jedynie do wiaderka
farby i przeniesienia znaku. Należałoby jeszcze obniżyć krawężniki. Teraz
osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, z wózkiem z dzieckiem…
Wszyscy oni będą mieć trudniej, choć mieli mieć łatwiej.”
Obawiam się, że nie zwiększy to bezpieczeństwa. Ciężko będzie poko“
nać trasę do pasów wózkiem, gdyż chodnik jest bardzo wąski. Przejść
niby można ulicą, ale kto by ryzykował potrąceniem i niestety sparaliżuje
to z pewnością ruch samochodowy.” – brzmią komentarze internautów. (red)
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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.
tel.513
513
513064
064
064 503
503
503 e-mail:
e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

14

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

@elegantomanii

793 411 811

BIURO OGŁOSZEŃ

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

15

Wypadek dwóch samochodów
osobowych w Krośnie

Tragiczny wypadek
na autostradzie

24 listopada w Krośnie na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Strzeleckiej
doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

2 listopada na autostradzie A2 za węzłem Poznań Luboń, na jezdni
w kierunku Warszawy doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje kierowca ciężarówki.

– Dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 zostały zadysponowane do Krosna na ulicę Piaskową – informują strażacy z jednostki JRG 9 w Mosinie.
– Miało tam miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych.
Kierowcy pojazdów uczestniczących w wypadku, wobec braku
odczuwalnych dolegliwości, odmówili udzielenia kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Działania Strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręcenie zbiornika gazu w jednym z pojazdów, organizacji ruchu na częściowo zablokowanej ulicy oraz
sorpcji płynów eksploatacyjnych z jezdni.
Na miejscu, oprócz strażaków działała również policja. (red)

Jak tłumaczą strażacy, na poznańskim odcinku autostrady A2, między Krzesinami a Luboniem doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Kierowca zatrzymał pojazd, aby dokonać naprawy. W czasie
wymiany koła został przygnieciony przez kabinę ciężarówki.
– Niestety, mimo reanimacji 35-latka nie udało się uratować – poinformowała Marta Mróz z wielkopolskiej policji.
Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanego wyciągnięto spod samochodu, reanimowano i przetransportowano karetką pogotowia do szpitala. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.
Podczas działań służb oba pasy ruchu zostały zablokowane. (red)

Wypadek dwóch samochodów osobowych w Krośnie fot. JRG-9 Mosina

Korek po wypadku zarejestrowany w kamerze drona fot. Rafał Wojtyniak

“Przejazd na czerwonym to tutaj normalka”.

Dostaliśmy informację od naszych czytelników, że w okolicy trasy Mosina – Rogalin krąży sporo samochodów policji oraz nad mostem w Rogalinku widziany był dron.
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. Jak opisywaliśmy w listopadzie na łamach gazety,
jedną z takich sytuacji zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu.
Teraz policjanci postanowili skontrolować ruch z powietrza, używając
do tego drona. O sprawę zapytaliśmy kom. Macieja Święcichowskiego z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:

dzić, jak wygląda sytuacja na tym remontowanym odcinku drogi.
Efekt? Kilka godzin i 44 mandaty za niedostosowanie się do sygnalizatora S1 – zwracają uwagę policjanci i zaznaczają, że nie jest to ostatnia
ich służba w tym rejonie. (red)

– Policjanci prowadzili działania w związku z robotami drogowymi
i niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Ujawnili 44 wykroczenia z tym związane – poinformował Maciej Święcichowski.
Jak dodają policjanci, działania związane były z licznymi doniesieniami o łamaniu przepisów w tym miejscu, polegających na wymijaniu
kolumny samochodów i wjeżdżania na zwężenie na czerwonym
świetle. Powoduje to liczne, bardzo niebezpieczne sytuacje, jak chociażby ta, gdy samochód osobowy wjechał na czerwonym świetle
i doprowadził do zderzenia czołowego z autem jadącym prawidłowo.
4 listopada policjanci opublikowali film z nagraniem kamery drona.
– Przedszkolaki wiedzą, że zielone światło oznacza idź/jedź”, a czer“
wone stój”. Niestety, tą elementarną wiedzę musimy przypominać
“
dorosłym podczas bezpośredniego spotkania. Po sygnałach od
mieszkańców, policjanci z poznańskiej drogówki postanowili spraw-

Obraz z policyjnego drona, który skontrolował ruch na moście. Efekt? 44 wykroczenia!;
źródło: Policja
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Były pracownik WPN zdradza
szokujące kulisy polowań na terenie Parku
Dyrektor WPN, wraz ze swoimi współpracownikami bierze aktywny udział w polowaniach na
terenie Parku. Okazuje się, że odstrzał zwierzyny jest popularnym zajęciem wśród części załogi
parku. – Temat polowań był zawsze w parku sprawą drażliwą i poufną. Polowania na terenie
parku narodowego nie mogą się oficjalnie odbywać, ale się odbywają – są nazywane odstrzałami redukcyjnymi lub sanitarnymi – czytamy wywiadzie przeprowadzonym z byłym pracownikiem WPN Miłoszem Wagnerem na łamach Gazety Wyborczej.
Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego rocznie zabijane są
setki zwierząt. Według danych udostępnionych przez WPN tylko od
2017 r. odstrzelonych zostało tysiąc jeleni i 2 tysiące dzików. Ponadto
zabijane są też setki lisów, a także sarny, muflony, jenoty i inne zwierzęta, mimo, że teoretycznie polowania na terenie parku nie mogą
się odbywać. Oficjalnie zwierzęta giną, bo powodują szkody na położonych w obrębie Parku polach uprawnych. Nieoficjalnie zabijane są
jednak, gdyż jak się okazuje, odstrzały są “ulubionym zajęciem wśród
pracowników parku”. Jak dowiadujemy się z opublikowanego 28 listopada materiału, w polowania, oprócz samych pracowników parku,
zaangażowany jest także sam dyrektor WPN, Zbigniew Sołtysiński.
– Polowania są ich ulubionym zajęciem. Dodatkowo dzięki polowaniom można “dorobić do pensji”. Każde zabite lub – jak kto woli
– “zredukowane” zwierzę to dodatkowe pieniądze. Polujący pracownik otrzymuje tzw. rekompensatę kosztów polowania w wysokości
zależnej od gatunku i wagi zabitego zwierzęcia. Zrozumiałe jest, że
im więcej zwierząt się zabije, tym więcej uzyska się “rekompensaty” –
zauważa Miłosz Wagner, były pracownik Parku. – Należy mieć świadomość, że szkody są bezpośrednim efektem działań WPN. Przez wiele
lat dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego dokarmiała zwierzęta łowne, aby ich liczebność była jak najwyższa. Cel był oczywisty
– polowania. Ponadto w granicach parku jest dużo gruntów rolnych,
na których uprawiana jest głównie kukurydza, czyli to, co zwierzyna
lubi najbardziej. Wiadomo, że uprawa kukurydzy nie jest obojętna
dla środowiska. Między innymi wymaga dużej ilości nawozów oraz
środków ochrony roślin, które nie powinny być stosowane na terenie
parku narodowego – mówi Wyborczej Miłosz Wagner, były pracownik
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Pan Miłosz był pracownikiem Parku przez 13 lat, prawdopodobnie w
wyniku konfliktu i odkrycia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem WPN został jednak zwolniony z pracy. Sprawa skończyła
się w sądzie na jego korzyść, do pracy jednak nie wrócił. Jak informuje
na łamach GW, do pracy w WPN przyjmowane były głównie osoby
znajome lub polecone przez znajomych, często bez niezbędnych
kompetencji i wykształcenia.

Siedziba dyrekcji WPN w Jeziorach

Siedziba dyrekcji WPN – widok od strony jeziora Góreckiego

– Od wielu lat zastanawiała mnie sprawa aeratora na Jeziorze Góreckim, „instalacji”, która szpeci krajobraz stanowiący wizytówkę
Wielkopolskiego Parku Narodowego i nie spełnia żadnej znaczącej
przyrodniczej funkcji. W końcu poruszyłem temat w czasie narady
kierownictw. Starałem się zauważać, że park nie zajmuje się ochroną
przyrody, jak powinien. Niektórzy pracownicy, zwłaszcza ci na kierowniczych stanowiskach, próbowali przez pracę w parku załatwiać
własne interesy. Nieopatrznie wypowiadałem się na temat sposobu
przeprowadzania zamówień publicznych, realizacji postępowań.
Moje działania i uwagi nie podobały się niektórym osobom. Uznano,
że najbezpieczniej będzie się mnie pozbyć – żali się Pan Miłosz – Przez
lata doprowadzono do tego, że dziś w parku jest niewielu fachowców. Wpływ na to mają oczywiście przede wszystkim niskie zarobki,
ale również kiepska renoma, jaką ma Wielkopolski Park Narodowy
zarówno wśród miejscowej społeczności, jak i w ogólnie rozumianej
branży przyrodniczej – dodaje.
Jednym ze wspomnianych interesów, zdaniem Pana Miłosza miały
być właśnie polowania, odbywające się na terenie Parku. – Zwracałem chociażby uwagę, że zadaniem parku jest ochrona przyrody,
a nie produkcja rolna. Dyrekcja WPN nie zrobiła nic, aby przekonać
rolników do zmiany sposobu gospodarowania, mimo że ok. 1,3 tys.
ha gruntów rolnych należy do parku. Grunty te są oddawane w dzierżawę. W umowach podpisywanych z dzierżawcami można umieścić
zapisy, na podstawie których byłby promowany bardziej ekologiczny sposób użytkowania. Władzom parku jednak na tym nie zależy.
Obawiają się zmniejszonego zainteresowania ze strony potencjalnych dzierżawców, a tym samym obniżenia dochodu uzyskiwanego
z dzierżaw. Położenie pól w centrum parku narodowego jest atutem,
którego władze WPN nie potrafią wykorzystać – mówi Gazecie Wyborczej Pan Miłosz.
– Odstrzał redukcyjny na terenie WPN dotyczy przede wszystkim
zwierzyny płowej – jeleni i saren, ale też dzików. Odstrzał sanitarny z
kolei tylko dzików i jest prowadzony jako element walki z afrykańskim
pomorem świń [ASF – przyp.red.]. Z danych WPN wynika, że tylko we
wrześniu zastrzelono 11 jeleni, w październiku już 33. Jeśli zaś chodzi
o dziki, do końca października zabito ich ponad 200. Większość tych
dzików została zabita w ramach odstrzałów sanitarnych na podstawie
umowy, jaką dyrektor WPN podpisał z Powiatowym Lekarzem Wete-
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rynarii w Poznaniu. Za zabicie jednej dorosłej
samicy dzika lub przelatki (samicy w drugim
roku życia) WPN otrzymuje 650 zł brutto lub
300 zł brutto za zabicie innego dzika. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego
nie powinna skupiać się na pozyskiwaniu
środków finansowych z dzierżaw gruntów
rolnych, sprzedaży drewna czy polowań.
Jej zadaniem jest ochrona przyrody parku –
twierdzi Miłosz Wagner.
– To, co dzieje się w czasie polowań, nie jest
do końca jawne. Turyści mogą legalnie poruszać się po parku tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi i tylko w ciągu dnia. Zasady
te nie dotyczą jednak myśliwych. Mają oni
pełną swobodę poruszania się po parku, jeśli
chodzi zarówno o miejsce, jak i o czas, powinni jednak mieć stosowne upoważnienie oraz
powinni wpisać się do książki ewidencji polowań. Z analizy zapisów w tej książce wynika,
że niektóre polowania mogły odbywać się w
sposób niezgodny z etyką łowiecką. Zdarzało

się bowiem, że w czasie jednego polowania
pracownik zabijał do 10 zwierząt. To rzecz
wysoce nieetyczna, ale miała miejsce. Nieraz
bywało, że do polowań były wykorzystywane
samochody służbowe, a biura budynku dyrekcji traktowano jak hotel, w którym zatrudnieni w WPN myśliwi odsypiali nocne polowanie przed dniem pracy „za biurkiem”. Wiem
też, że pracownik WPN prowadzący chłodnię
dla zabitych w parku zwierząt w godzinach
pracy w WPN przyjmował od myśliwych zabite zwierzęta – mówi Wagner.
Do zarzutów odniósł się też dyrektor WPN,
Zbigniew Sołtysiński. Jak tłumaczy, wszystko,
co ma miejsce w parku, odbywa się na podstawie zarządzenia Ministerstwa Klimatu i
Środowiska. – Wszyscy pracownicy realizują
całość zadań ochronnych wynikających z zarządzenia ministra i rozporządzenia wojewody. Wykonujemy zadania ochronne, które są
wcześniej opiniowane przez Radę Naukową
WPN, a których listę można znaleźć na na-

szej stronie internetowej. Zakres odstrzałów
redukcyjnego i sanitarnego, które są prowadzone na terenie parku, są ściśle określone w zarządzeniu ministra. Z niego wynika
chociażby to, że na terenie WPN odbywa się
odstrzał redukcyjny dzika w celu minimalizacji zagrożenia epizootycznego (ASF). Na tę
redukcję składa się zatem przede wszystkim
odstrzał sanitarny, prowadzony w ramach
rozporządzenia wojewody wielkopolskiego z
dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia
odstrzału sanitarnego dzików na obszarze
zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego. – odpowiada Gazecie Wyborczej
Zbigniew Sołtysiński. Dyrektor WPN zaznacza
też, że w parku żadne koło łowieckie nie ma
prawa strzelać. Wszystkie konieczne, wymagane przepisami odstrzały wykonują głównie
pracownicy.
Jak się okazuje, na terenie WPN nigdy nie znaleziono dzika zarażonego ASF. (red)

Jubileusz w Mosinie -20 lat Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka
5 listopada 2021 w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia, prowadzonego
przez Powiat Poznański, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie.
Na uroczystej podsumowującej gali uczniowie ośrodka prezentując krótki program
artystyczny oddali cześć patronowi szkoły
Januszowi Korczakowi, a szkolny teatr ,,Kółeczko" zaprezentował wyreżyserowany i nagrany przez uczniów i nauczycieli film pt."
Król Maciuś I". Młodzi artyści zaprezentowali
też swój talent aktorski i taneczny na żywo.
Goście wysłuchali historii Ośrodka przedstawiającej Jego rozwój na przestrzeni 20
lat. Obecni na uroczystości przyjaciele, sympatycy i sponsorzy placówki otrzymali z rąk
Dyrektor Bożeny Mazur upominki- prace ceramiczne wykonane przez uczniów, a także
medale okolicznościowe oraz jubileuszowy
album o Ośrodku wyrażając w ten sposób
wdzięczność za ich obecność w życiu placówki, wsparcie i wspaniałą, długoletnią
współpracę oraz przyjaźń.
Także Goście z okazji Jubileuszu przynieśli
i przekazali na ręce Dyrektor Bożeny Mazur
liczne prezenty.
Nagrodzeni w tym szczególnym dniu zostali
również emerytowani pracownicy Ośrodka
oraz nauczyciele z 20 letnim stażem pracy
i organizatorzy obchodów 20-lecia Placówki,
którzy otrzymali z rąk Dyrektora okolicznościowe medale.
Ciekawym punktem programu był występ
grającego na instrumentach dętych blaszanych kwintetu Masterbrass z Poznania, który

rek, Wiceburmistrz miasta i gminy Mosina
Tomasz Łukowiak i Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur oraz
sołtysi wsi Sowinki i Baranówko. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także wieloletni
przyjaciel ośrodka ks. Kanonik Edward Majka
oraz proboszcz parafii w Mosinie ks. Adam
Prozorowski. Na uroczystości obecna była
Wizytator Brygida Wieczorek z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu oraz wieloletni sponsorzy i przyjaciele Ośrodka członkowie Rotary
Club Poznań – Puszczykowo z Prezydentem
Mariuszem Sadło.
ma na swoim koncie występy w salach koncertowych w Polsce oraz na arenie międzynarodowej.
Po koncercie goście podziwiali wystawę fotografii historycznej i prac uczniów zatytułowaną ,,Z Korczakiem w przyszłość”. Mogli
także dokonać wpisu do księgi pamiątkowej
oraz spróbować okolicznościowego tortu
przygotowanego specjalnie na tą okazję.
Uroczystą galę zaszczycili swoją obecnością
m.in. Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w Poznaniu Monika Lis - Nożyńska, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu Monika Donke
– Cieślewicz oraz Radny Powiatu Poznańskiego Jacek Szeszuła. Obecni byli również
przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz
miasta i gminy Puszczykowo Andrzej Balce-

Przybyli również licznie dyrektorzy szkół,
przedszkoli, reprezentanci zaprzyjaźnionych
placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej,
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Jubileusz
Ośrodka świętowali także współpracujący
od dawna z Ośrodkiem Joanna Kubisa z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia oraz Jacek
Fengler ze Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Św. Antoniego z Mosiny.
Podczas uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Prasy i Telewizji. Zaproszenie przyjęli
Karolina Kasprzyk z Miesięcznika "Filantrop
naszych czasów”, Joanna Nowaczyk z Informatora Mosińskiego, a także Swarzędzka Telewizja Kablowa oraz Powiatowa 17.
Joanna Skoryna
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Pediatra na wagę złota.
Sytuacja w Mosinie i Puszczykowie
Sezon chorobowy w pełni. Sytuacja w żłobkach i przedszkolach o tej porze roku jest zwykle podobna –
kiedy jedne dzieci zdrowieją, drugie zaczynają chorować. Na lokalnych grupach na Facebooku kilkukrotnie w ostatnich tygodniach pojawiło się pytanie: gdzie do pediatry w okolicy? Gdzie można się zapisać w
ramach NFZ? Sprawdziliśmy to!
W Puszczykowie pediatrzy przyjmują
w trzech ośrodkach zdrowia:
•

Salus, ul. Kraszewskiego 11;

•

Pozmed, ul. Poznańska 36;

•

Medicor, ul. Kraszewskiego 6.

W każdym z tych punktów bez problemu
można złożyć osobiście deklarację i zostać
przyjętym z dzieckiem na wizytę.
Sytuacja w Mosinie wygląda gorzej.
W przychodni Consensus przy ulicy Garbarskiej jest jeden pediatra, ale niestety
nie ma możliwości zapisania dziecka z powodu licznej grupy zapisanych pacjentów.
Przychodnia Medicomplex na ulicy Konop-

nickiej przyjmuje deklaracje dla nowych,
małych pacjentów, choć specjalisty pediatrii na daną chwilę w przychodni nie ma
– dzieci przyjmowane są przez lekarzy rodzinnych. Na pytanie kiedy pediatra zostanie zatrudniony, usłyszeliśmy, że najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach.
Jedyną możliwością złożenia deklaracji
i bycia przyjętym przez pediatrę jest ośrodek Vis Medica przy mosińskim rynku: tutaj
dzieci przyjmowane są przez dwóch lekarzy. – Gmina się rozrasta, a pediatrów nie
przybywa – komentują mieszkańcy. Narzekają też, że nie zawsze jest możliwość zapisania dziecka z powodu wyczerpania limitu
wizyt na dany dzień. (red)

Przychodnia zdrowia Vis Medica przyjmuje zapisy nowych, małych pacjentów.

SOR w szpitalu w Puszczykowie bez opieki okulistycznej
Od 1 listopada na puszczykowskim szpitalnym oddziale ratunkowym nie ma możliwości otrzymania doraźnej pomocy okulistycznej. Pacjenci wymagający hospitalizacji lub konsultacji z lekarzem specjalistą są
kierowani do poznańskich placówek.
Zmiana trybu udzielania świadczeń przez
oddział okulistyczny wynika z utworzenia
Okulistyki Zespołu Chirurgii Jednego Dnia.
Oznacza to, że w oddziale nie są pełnione
dyżury okulistyczne. Nieprzerwanie w szpitalu odbywają się zabiegi planowe oraz
cały czas świadczenia pełni poradnia okulistyczna.
– W związku ze zmianą trybu udzielania
świadczeń Oddziału Okulistycznego Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego szpitala

w istocie od 1 listopada br. przestał udzielać specjalistycznych porad okulistycznych
w sytuacjach nagłych. W chwili obecnej
nie przewidujemy przywrócenia doraźnej
pomocy okulistycznej. – tłumaczy Marzena Rutkowska-Kalisz, rzeczniczka Szpitala
w Puszczykowie. – Pacjent okulistyczny,
który zgłosi się do naszego SOR zostanie
zaopatrzony przez lekarza dyżurnego SOR
i przekazany do ośrodka specjalistycznego
w Poznaniu – dodaje rzeczniczka.

Pacjenci w nagłych przypadkach okulistycznych mogą otrzymać pomoc m.in.
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim
im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3,
w Szpitalu Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ulicy
Grunwaldzkiej 16/18 oraz Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu przy ulicy Juraszów
7/19. (red)

Zakaz odwiedzin w Szpitalu w Puszczykowie
Pogarszająca się z każdym dniem sytuacja epidemiologiczna zbiera swoje żniwa. Od 16 listopada 2021 r.
do odwołania wprowadzony został zakaz odwiedzin na oddziałach w Szpitalu w Puszczykowie.
Sezon grypowy oraz czwarta fala pandemii COVID-19 nabrały rozpędu. Ryzyko zakażenia wirusem jest coraz większe, dlatego w trosce o zdrowie pacjentów puszczykowska placówka wprowadziła
zakaz wejścia dla odwiedzających. Nowe zasady obowiązują od 16
listopada. Dopuszczone są (za zgodą ordynatora oddziału) odwiedziny dla osób w stanie terminalnym (przedśmiertelnym).
– Informujemy, że w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną od wtorku 16 listopada 2021 do odwołania zostaje
wprowadzony zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych. Dopuszczone zostają odwiedziny chorych w stanie terminalnym po
uprzednim uzyskaniu zgody ordynatora oddziału – poinformował
szpital w swoim komunikacie. (red)

Od 16 listopada obowiązuje zakaz odwiedzin w puszczykowskim szpitalu

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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ZACZĘŁO SIĘ OD PO WER’A…
W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w
Mosinie rozpoczęła realizację projektu
współfinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Erasmus+, dzięki czemu ponad połowa kadry
pedagogicznej szkoły wyjechała na mobilności zagraniczne w celu podnoszenia kwalifikacji do partnerskich placówek oświatowych
we Francji, Turcji i na Cyprze. Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to
program Unii Europejskiej w dziedzinie
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego
celem jest wspieranie krajów w nim uczestniczących w efektywnym wykorzystywaniu
potencjału kapitału społecznego oraz
promowaniu idei uczenia się przez całe
życie. Projekt koordynowany jest przez

nauczycieli szkoły pod nadzorem pani
Dyrektor Alicji Trybus. Tytuł projektu
„Otwarci na świat, otwarci na szkołę, otwarci
na uczniów” odzwierciedla jego międzynarodowy charakter.
W pierwszym tygodniu ferii 2020 roku, w
ramach projektu 12-osobowa grupa nauczycieli „Dwójki” wraz z Panią Dyrektor,
wyjechała do Masnières we Francji. W
drugim tygodniu 7-osobowa grupa nauczycielek i dwie Panie wicedyrektor, udała się do
Antalyi, w Turcji, aby podnieść swoje
kompetencje i poznać pracę zagranicznych
szkół oraz przedszkoli. Końcowym, ale nie
ostatnim punktem był wylot szesnastoosobowej grupy nauczycieli wraz z Panią
Dyrektor, w lipcu 2021 na Cyprze, w celu
odbycia szkoleń.

Realizacja projektu przyczyniła się do
podniesienia i zdobycia nowych umiejętności nauczycieli, co z kolei przełożyło się na
podniesienie jakości oferty edukacyjnej
szkoły. Dodatkową korzyścią jest współpraca
z instytucjami w innych krajach oraz nawiązanie przez kadrę relacji z zagranicznymi
nauczycielami, dzięki czemu na trwałe może
zaistnieć wzajemna wymiana doświadczeń,
przepływ wiedzy, zawiązanie trwałych
przyjaźni, również po zakończeniu projektu.

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA

Naszym Klientom życzymy
radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku.

 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

OFERTA:

LK087

tel. +48 604 692 465

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

www.tomaszbaum.pl

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

BIURO OGŁOSZEŃ

(J028)

Ja i moje
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
pieniądze

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:

E-MAIL:

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

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

Wszystkim Klientom,
składamy życzenia
Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku.
składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy

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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REKLAMA

„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

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
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OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
W ŚREMIE

zatrudnię
pracownika

KUPUJĄC
NASZE WYROBY

WSPIERASZ

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

LOKALNĄ PRODUKCJĘ

Wesołych
Świąt
handel@osm-srem.pl

509 834 814

www.osm-srem.pl

LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół.
Prowadzą instruktorzy
PZSzach.

Naszym Klientom życzymy zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

e-mail: sklep@agkmeble.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 665 545 545

LP009

STOLARNIA, PECNA ul. Topolowa 2

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

MOSINA

LOKALE DO WYNAJĘCIA

TEL. 660 031 893

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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IV miejsce Puszczykowa w Rankingu Samorządów.
Mosina daleko w tyle
Puszczykowo zajęło wysokie, IV miejsce w Rankingu Samorządów “Rzeczpospolitej” w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich. Zdecydowanie gorzej wypadła gmina Mosina. Gala wręczenia nagród odbyła się 26 października 2021 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Puszczykowo na 4 miejscu Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej”
“
Puszczykowo zajęło czwarte miejsce na 878 gmin miejsko-wiejskich
w całej Polsce. Samorząd zdobył 82,10 punktów na 100 możliwych.
Puszczykowo wyprzedziły tylko Morawica, Podkowa Leśna i Miechów. W ubiegłym roku puszczykowski samorząd uplasował się na
trzecim miejscu.
– Jestem przekonany, że w mieście Puszczykowie dobrze się żyje
mieszkańcom, dlatego wyniki, które od kilku lat osiągamy są przez
kapitułę wysoko oceniane. Jestem pewien, że jak będziemy wszyscy tak pracować, a “Rzeczpospolita” będzie nas nagradzała, będzie
w tym kraju naprawdę nam się dobrze żyło – powiedział podczas gali
burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek.
Gmina Mosina na odległym, 512 miejscu.

Burmistrz A. Balcerek w czasie gali wręczenia nagród; źródło: rankingsamorzadow.rp.pl

Zdecydowanie słabszy wynik osiągnęła gmina Mosina, która uplasowała
się dopiero na 512 miejscu i zdobyła 39,11 na 100 możliwych do przyznania punktów. Jest to najgorszy wynik wśród gmin w naszym regionie.

Wyniki pozostałych gmin w naszym regionie:

Gala wręczenia nagród w Łazienkach Królewskich w Warszawie;
źródło: rankingsamorzadow.rp.pl

Kórnik: 26 miejsce
Śrem: 66 miejsce
Luboń: 236 miejsce
Stęszew: 470 miejsce
Kościan: 478 miejsce
Od 17 lat redakcja “Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych
władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala
niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy
Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz
przedstawiciele redakcji “Rzeczpospolitej”. Zgodnie z przyjętą przez
Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz
samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości
ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania. (red)

Burmistrz Mosiny będzie zarabiał więcej
Podczas listopadowej sesji Radni przyjęli uchwałę w sprawie nowego wynagrodzenia burmistrza.
Powodem podwyżek jest Rozporządzenie Rady Ministrów, które zobowiązuje do ustalenia nowej kwoty.
25 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dotyczące
wynagradzania pracowników samorządowych. Choć Radni i mieszkańcy mogliby się sprzeciwiać podwyżkom zarobków pracowników samorządowych, w tym burmistrza, to muszą podporządkować się ustawie.
Obecnie Rada Miejska może ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 1 listopada wraz z wejściem w życie ww.
Rozporządzenia Rady Ministrów nastąpiła zmiana w sposobie naliczania
dodatku specjalnego, który przysługuje włodarzom. Wynosił on od 20%
do 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który Rada Miejska wskazywała w uchwale. Aktualnie wysokość dodatku
specjalnego wynosi 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Gmina Mosina wg danych z 31 grudnia 2020 roku liczy ponad 32 tysiące
mieszkańców, zatem wójt lub burmistrz w gminie powyżej 15 tys. do
100 tys. mieszkańców może otrzymać wynagrodzenie od 15 966 zł do

20 130 zł brutto. W 2018 roku Rada Miejska przyjęła dla burmistrza Mosiny maksymalną wysokość wynagrodzenia, która wynosiła 10 620 zł,
teraz ta kwota wzrosła do 15 966 zł. Warto dodać, że minimalne wynagrodzenie (suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i
30% dodatku specjalnego) nie może być niższa niż 80% wynagrodzenia
maksymalnego.
Na wynagrodzenie burmistrza składa się 7 654 zł pensji zasadniczej oraz
3450 zł dodatku funkcyjnego. Do tych kwot należy dodać dodatek specjalny, który po nowelizacji ustawy wynosi 30% sumy wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Jest to kwota 3 331, 20 zł. Ostatnim składnikiem jest dodatek stażowy, który dla Burmistrza Mosiny
wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 1530,80 zł. W przewidywanym przez ustawodawcę widełkach płacowych, uchwalona przez
Radnych kwota jest minimalna. (red)
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Gmina Mosina zobowiązana
do remontu tunelu na Sowinieckiej
Jak bumerang wraca temat przejścia podziemnego na ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po wielu latach batalii administracyjno-sądowych, Gmina Mosina została zobowiązana do jego remontu.
W związku ze zwiększającą się częstotliwością jazdy pociągów, przejście kolejowe na
ulicy Sowinieckiej zamykane jest w ciągu
dnia nawet co kilka minut. Tuż obok przejazdu znajduje się podziemne przejście,
w przeszłości z powodzeniem wykorzystywane przez pieszych. Po latach zaniedbań, w 2017 roku zostało zamknięte, ze
względu na zagrożenie dla poruszających
się tam osób. Jak informowała wówczas
jedna z czytelniczek, brak tam oświetlenia,
“
nie wspominając już o dziurach i wyrwach
w schodach i płytkach i czyhającym niebezpieczeństwie”.
Obiekt zlokalizowany pod linią kolejową
Wrocław – Poznań został wybudowany na
przełomie 1986–1987 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w projektach modernizacji linii kolejowej nie uwzględniły remontu
przejścia dla pieszych, pomimo wniosków
ze strony Gminy Mosina wskazujących, iż
obiekt jest nierozerwalnie związany z linią
kolejową i przejazdem kolejowym – jako
przejście podziemne dla pieszych stanowiące jego integralną część (2010 rok).
Z racji, iż Gmina Mosina nie poczuwa się
do zarządzania obiektem, a co za tym idzie,
przeprowadzania niezbędnych napraw,
w lipcu 2016 r. podjęła czynności celem
ustalenia właściciela obiektu. 21 października br. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu po raz drugi wydał
decyzję, która nakazuje gminie w terminie
do 31 grudnia 2022 doprowadzenie przejścia do użyteczności. Wcześniej burmistrz
Przemysław Mieloch odwoływał się od decyzji inspektoratu.
- Apeluję do burmistrza Przemysława Mielocha by nie odwoływał się od decyzji i nie
uchylał od obowiązku zapewnienia bezpiecznego przejścia. Już widzimy intensywność zamykania przejazdu a to dopiero
początek… (…) Panie Burmistrzu proszę się
nie odwoływać od tej decyzji – zadbajmy
wspólnie o bezpieczeństwo mieszkańców.
Odwagi! – zaapelował wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak.
- Po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego Gmina Mosina ma
obowiązek usunięcia w terminie do 31
grudnia 2022 nieprawidłowości w stanie
technicznym ww. przejścia podziemnego
oraz stanu mogącego zagrozić życiu lub
zdrowiu ludzi przez wykonanie remontu:
schodów obu klatek schodowych, kana-

Przejście podziemne przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie (archiwum)

łów zbierania wód opadowych, tynków
wraz z malowaniem powierzchni ścian
i stropu, oświetlenia zainstalowanego
w obiekcie budowlanym, balustrad okalających klatki schodowe – poinformowała
z kolei radna Jolanta Szymczak.
Jak informowaliśmy na naszych łamach,
w wyniku biurokratycznych zawirowań
w sprawie ustalenia zarządcy obiektu,
mieszkańcy przez ponad 4 lata nie mogli
korzystać z tunelu. W urzędzie brakowało
jakiejkolwiek dokumentacji na ten temat.
Organ nadzoru budowlanego wskazywał
gminę jako podmiot zarządzający, a po
odwołaniu się od tej decyzji przez Gminę
– Wojewódzki Inspektorat Budowlany oraz
Główny Inspektorat Budowlany wskazywał
na Zarząd Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg
Powiatowych nie poczuwał się do bycia odpowiedzialnym za przejście, dlatego się odwołał od tej decyzji i wygrał w tej sprawie
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Kolejną decyzję wydał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
który zobowiązał Gminę Mosina do usunięcia nieprawidłowości. Od decyzji tej jednak
odwołał się burmistrz.
– Apel do Burmistrza nie pomógł – złożył odwołanie od decyzji zobowiązującej
Gminę do remontu przejścia podziemnego w ciągu ulicy Sowinieckiej. Pomimo tej
błędnej decyzji nie zamierzamy być bierni.
Temat mamy przedyskutować na poniedziałkowej sesji. Oby Burmistrz wycofał to

zaskarżenie. Przepraszam wszystkich, za
tę decyzję Burmistrza. Jest mi wstyd – skomentował wiceprzewodniczący RM Dominik Michalak.
– Tyle miesięcy pracy na marne. Burmistrz
kolejny raz dał do zrozumienia, że bezpieczeństwo mieszkańców nie jest ważne
– mówiła radna Jolanta Szymczak. – Przejęcie podziemnego przejścia dla pieszych
w ciągu ulicy Sowinieckiej znowu oddaliło się w czasie. A miał tylko zwrócić się do
Wojewody, aby w wyniku komunalizacji
lub darowizny Gmina Mosina mogła tym
przejściem dysponować. Możliwe byłoby
dokonanie stosownych napraw, remontów,
schodów, klatek schodowych, oświetlenia,
balustrad – wszystkiego co wskazał do usunięcia Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie
prosiłam pana burmistrza, aby się już nie
odwoływał od tej decyzji Wielkopolskiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. “Jak grochem o ścianę” – skomentowała radna.
Mimo, że 4 listopada burmistrz odwołał się od decyzji WWINB, zmienił zdanie
pod wpływem argumentacji radnych. Na
wniosek radnych gminy Mosina, remont
przejścia zostanie przeprowadzony przez
gminę. Burmistrz przychylił się do przesłanego przez radnych oświadczenia, i według
zapewnień, wycofał swoje odwołanie do
Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ostateczne decyzje w tej sprawie
zapadły podczas sesji RM, która odbyła się
w dniu 8 listopada 2021. (JB)
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Znaleziono zwłoki na terenie gminy Mosina
Śremscy policjanci prowadzili poszukiwania 27-letniego Jakuba. Niestety 3 listopada, w lesie na terenie gminy Mosina, odnaleźli ciało i potwierdzili tożsamość poszukiwanego mężczyzny.
27-letni Jakub S. mieszkał z rodzicami w miejscowości Psarskie pod
Śremem. Był poszukiwany od 29 października. Nie poinformował
rodziców dokąd się wybiera i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policjanci przeczesywali m.in lasy w okolicy Jaszkowa
i Krajkowa. Niestety, 3 listopada śremska policja poinformowała
o tragicznym finale poszukiwań.
– Dziś śremscy policjanci, którzy poszukiwali zaginionego 27-letniego mieszkańca wsi Psarskie, w lesie na terenie gminy Mosina,
znaleźli zwłoki tego mężczyzny – poinformowała podinsp. Ewa Kasińska z KPP Śrem.
Sprawę przejęli policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie, którzy
Niestety, poszukiwania 27-letniego Jakuba zakończyły się tragicznie
działają pod nadzorem prokuratury. (red)

Uderzenie w gang narkotykowy.
Pierwsze zatrzymania miały miejsce w Mosinie
W lutym w Mosinie przechwycono ładunek narkotyków o wartości ponad dziesięciu milionów złotych
ukryty w transporcie ogórków. Był to przemyt ćwierć tony marihuany z Hiszpanii do Polski. Okazało się,
że zatrzymani wówczas podejrzani, związani byli z działalnością większej grupy przestępczej.
W sprawie tej zarzuty usłyszało już 31 osób, a 20 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Niewykluczone, że to nie koniec zatrzymań.
Zatrzymani za przemyt ogromnych ilości narkotyków
O rozpracowaniu grupy przestępczej, przemycającej do Polski
narkotyki, poinformował KWP w Poznaniu. Grupa, rozbita przez
policjantów z wydziału antynarkotykowego, przemyciła do Polski
ponad 3,6 tony marihuany, 5 kg kokainy oraz 10 litrów amfetaminy.
– Policjanci z wydziału antynarkotykowego KWP w Poznaniu
w ostatnim czasie przeprowadzili szereg realizacji związanych z zatrzymaniem osób podejrzanych o przemyt narkotyków do Polski.
Prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedłożyli
obszerne materiały dowodowe, które pozwoliły na połączenie kilku odrębnych śledztw. Materiały te świadczyły o działalności zorganizowanej grupy przestępczej w wymiarze międzynarodowym.
Transporty narkotyków były organizowane głównie z Hiszpanii, ale
także z Holandii. W uzgodnieniu z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zaplanowano kolejne zatrzymania. Do ostatniej
realizacji sprawy doszło 25 października br. Zatrzymano ośmiu kolejnych podejrzanych – poinformował Andrzej Borowiak rzecznik
prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

ogórków znaleźli kilkaset sprasowanych, foliowych paczek. Wewnątrz znajdowała się wysokiej jakości marihuana o łącznej wadze ponad 250 kg. W związku z tą sprawą do aresztu trafiło dwóch
poznaniaków.
– Jedna z pierwszych spraw dotyczyła przemytu z Hiszpanii do
Polski ćwierć tony marihuany. Pod Poznaniem [w Mosinie – przyp.
red.] przechwycono ładunek narkotyków ukryty w transporcie
ogórków. Zatrzymano wówczas pierwszych podejrzanych. Okazało się, że kilka innych przechwyconych przez policjantów transportów wiązało się z działalnością jednej i tej samej grupy przestępczej – tłumaczy rzecznik.
– Podejrzani tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, w której
istniał określony podział ról. Rezydenci działający za granicą załatwiali narkotyki. Kolejne osoby zajmowały się transportem i przemytem przez granicę. Inni odbierali ładunki w Polsce i zajmowali
się dystrybucją narkotyków. Trafiały one głównie na teren Wielkopolski – kończy Andrzej Borowiak.

Wcześniej w Mosinie policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn zajmujących się przeładunkiem towaru z naczepy ciągnika siodłowego do towarowego busa. Funkcjonariusze po przejrzeniu ładunku

W ramach śledztwa zostały podjęte przez prokuratora decyzje
o zabezpieczeniu majątku należącego do podejrzanych, m.in
nieruchomości w Hiszpanii. Jak informują policjanci, sprawa jest
rozwojowa. (red)

Zatrzymania kolejnych podejrzanych (kadr z nagrania); źródło: Wielkopolska Policja

250 kg marihuany o wartości ponad 10 mln zł fot. Policja
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WPN daje przyzwolenie do budowy blokowisk
w swoim sąsiedztwie. Mieszkańcy protestują
Zabudowa mieszkaniowa w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego nabiera rozpędu, mimo że
wielu mieszkańców jest temu przeciwnych. Zakładane tuż przy jeziorze Lipno osiedle będzie liczyć
około 240 mieszkań położonych w trzykondygnacyjnych blokach.
Zielone światło dla zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
WPN i obszarów Natura 2000
Sprawa dotyczy działki nr 1681 znajdującej się przy stadionie klubu
K.S. Lipno Stęszew, w sąsiedztwie WPN oraz w granicach dwóch obszarów chronionych Natura 2000. Stęszewscy radni zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tę inwestycję
przegłosowali na ostatniej sesji. W trakcie procedury planistycznej
swoje uwagi przesyłały RDOŚ i dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, czego efektem będzie, że 30 procent domów ma mieć na
dachach łąki kwietne, a całą zabudowę od parku oddzieli pas zieleni.
– Mieszkańcy sygnalizują nam, że w Stęszewie brakuje mieszkań,
zwłaszcza w lokalizacjach dobrze skomunikowanych, które są blisko
szkoły, dworca, lasu - mówi mediom burmistrz Stęszewa, Włodzimierz
Pinczak. - Ta działka jako jedyna, która należy do gminy, może być wykorzystana pod zabudowę – tłumaczy burmistrz.
– Gmina chce zatrzymywać zwłaszcza młode osoby. Być może, dzięki tej inwestycji uda się przyciągnąć do nas lekarzy, nauczycieli, inne
profesje, których brakuje. Przystępując do prac nad zmianą planu
mieliśmy na uwadze rządowy program “Mieszkanie plus”. Chcieliśmy
uzyskać z niego pieniądze i postawić na zabudowę wielorodzinną.
Czy tak się stanie, zależy od tego czy rząd będzie dalej realizował program – powiedział burmistrz Stęszewa.
Z argumentacją burmistrza nie zgadzają się mieszkańcy gminy Stęszew, przeciwnicy wprowadzonych do MPZP zmian. – Co robiła Gmina Stęszew z zasobem lokalowym?(…) I tak gmina lokale mieszkalne
… sprzedawała. W wyniku przetargu 24 lipca 2019 roku Gmina Stęszew sprzedała komunalny lokal mieszkalny w Strykowie, 25 stycznia
2018 roku dom w Będlewie, 12 stycznia 2017 roku mieszkanie komunalne w Stęszewie – wszystkie transakcje po przeprowadzeniu przetargów, w myśl zasady kto da więcej – potrzebujący mieszkańcy nie
byli uprzywilejowani. Wypada jednak dodać, że na terenie Gminy Stęszew za ten wzrost odpowiada w dużej części polityka władz gminy,
sprzedając ziemię pod nieruchomości mieszkaniowe po niebotycznych cenach, znowu w myśl zasady – nieważne pryncypia, ważne kto
da więcej – czytamy na łamach Echa Stęszewa.
Obaw ze strony mieszkańców jest więcej. – Jesteśmy świadomi, że
tak intensywna zabudowa, w powiązaniu ze wzmożonym ruchem
kołowym, nieodwracalnie zdegraduje ten zakątek Stęszewa. Obawiamy się też, bogatsi o doświadczenia innych miejscowości, że dostęp do jeziora Lipno zostanie zamknięty, bowiem wzmożony ruch
jaki generowany jest w okresie wakacyjnym, będzie przeszkadzał
mieszkańcom nowego blokowiska – czytamy na profilu społecznościowym Echa Stęszewa.
W 2018 r. projekt zmiany studium dotarł do Metropolitalnej Komisji
Planistycznej, która wydała rekomendację negatywną ze względu na
lokalizację obszaru w granicach otuliny WPN. Komisja zarekomendowała, by na terenie zostawić użytek rolny lub dopuścić tam najwyżej
zabudowę jednorodzinną.
Dyrektor WPN: “Naprawdę nie pozwolimy na nie wiadomo jak
wielką zabudowę”
Przeciwników planowanych inwestycji wyjątkowo dziwi postawa dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, która wcześniej nie chciała zgodzić się na zmianę planu i kontrowersyjną inwestycję. Jak się
jednak okazało, zmieniła zdanie i zatwierdziła budowę bloków.

Rysunek planu – „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew” opracowany w skali 1:1000

Jak opisuje Gazeta Wyborcza, dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński podczas spotkania z mieszkańcami nie
potrafił wytłumaczyć, skąd nagła zmiana zdania. Sołtysiński przekonywał wówczas, że już kilka lat temu burmistrz Stęszewa zwrócił się
do niego z prośbą o zielone światło na zabudowę tego terenu. – Tłumaczył [burmistrz Stęszewa – przyp.red.], że gmina nie ma jak się rozwijać, nie ma miejsca na rozbudowę, z każdej strony jest blokowana.
Doszliśmy do wniosku, że ten teren jest już i tak zantropogenizowany
zabudową jednorodzinną z drugiej strony ulicy Trzebawskiej. Park
i tak na tym fragmencie jest zadeptany. Dlatego się zgodziłem – powiedział Zbigniew Sołtysiński.
– Budynki mają być też niższe niż budynki jednorodzinne po drugiej stronie ulicy Trzebawskiej, a dachy mają mieć zielone ogrody.
Teren ma zostać ogrodzony, by ludzie czasem do lasu śmieci nie
wyrzucali. Naprawdę nie pozwolimy na nie wiadomo jak wielką zabudowę – tłumaczył zmianę decyzji dyrektor WPN.
– Bardzo smutne, niszczą Wielkopolski Park Narodowy. Czy ktoś to
kiedyś zatrzyma? To nie sprawa małego lokalnego osiedla w Stęszewie tylko sprawa mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego – twierdzi Anna Stachowiak-Gauden, mieszkanka Stęszewa. - Park
to południowe zielone płuca Poznania. Ruch samochodowy ze względu na ogromne korki, które tam są już teraz, pójdzie przez park narodowy. A obok jest jeszcze sporo miejsca do zabudowy dla deweloperów, pewnie i sąsiednie działki dostaną podobne warunki zabudowy,
bo skoro tutaj można budować, to czemu nie obok? Coraz bardziej
zabudowa będzie wgryzać się w park. Straszne, jak można było do
tego doprowadzić – dodaje Anna Stachowiak-Gauden.
Protest przed stęszewskim magistratem
W sobotę 6 listopada 2021 roku przed Urzędem Miasta i Gminy Stęszew odbył się protest mieszkańców gminy przeciwko zabudowie
w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Frekwencja wyniosła ponad 100 osób. Mieszkańcy zbierali też podpisy pod petycją
do wojewody wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Miejskiej dotyczącej uchwalenia mpzp dla kontrowersyjnego terenu. Mają nadzieję, że wojewoda zablokuje zmiany
w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego.
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Podczas protestu odczytany został apel
mieszkańców. Poniżej zamieszczamy jego
pełną treść:
“Działka sama w sobie nie stanowi wielkiej
wartości przyrodniczej, jednak w połączeniu z sąsiadującymi terenami tworzy wyjątkowy obszar, co Dyrekcja WPNu przyznała
w opiniach na temat działki w roku 2017,
gdy wniosła o odstąpienie od realizacji planu
zabudowy. Zostało to umotywowane negatywnym wpływem na krajobraz oraz migrację
zwierząt. Teren znajduje się w otulinie WPN
tuż przy jego granicy i Obszaru Natura 2000
– Ostoja Wielkopolska. Obszar jest częścią korytarza ekologicznego Wypalanki – Trzcielińskie Bagno – Jezioro Lipno, który łączy ze sobą
dwie części Parku.
Pozwolenie na budowę w obrębie otuliny, tuż
przy granicy WPN oraz na terenie korytarza
ekologicznego jest karygodnym naruszeniem ustawy (art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), z której
wynika, że „otulina to wyznaczona indywidualnie forma ochrony przyrody będąca strefą
ochronną zabezpieczającą przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności
człowieka”.
Zabudowa niniejszej działki spowoduje wzmożony ruch, hałas, zanieczyszczenie światłem,

odpadami komunalnymi, negatywnie wpłynie na jakość powietrza a także doprowadzi
do zmian w retencji wody oraz zwiększonego
spływu powierzchniowego. Wszystkie te czynniki mają wpływ na tereny sąsiadujące, które
jak wiadomo należą do najwyższych form
ochrony przyrody w naszym kraju.
Park narodowy jest najwyższą formą ochrony
przyrody, którą „tworzy się w celu zachowania, przywrócenia lub odtworzenia siedlisk
przyrodniczych roślin, zwierząt lub grzybów,
różnorodności biologicznej zasobów, tworów
i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych”. Ma pełnić wyżej wskazane funkcje czego nie może robić w obliczu
odbierania terenów przejściowych, których
zabudowę się tutaj rozważa.
Obszary ochronne są miejscami migracji dzikich zwierząt i tworzenia siedlisk, których w obrębie Stęszewa jest coraz mniej. Zabudowa
działki doprowadzi do utraty cennych obszarów buforowych, gdzie zarówno środowisko
Parku jak i tereny poza nim ulegną zubożeniu,
a brak równowagi ekologicznej doprowadzi do
destabilizacji i degradacji środowiska.
Takie działanie jest sprzeczne z założeniami
smart-city i zasadą zrównoważonego rozwoju, który jest ważny nie tylko dla nas mieszkańców, ale również kluczowy w prawodaw-

stwie i założeniach Unii Europejskiej. Poza tym
obawiamy się, iż jeden wyjątek doprowadzi
do kolejnych ingerencji na tym obszarze.
Nie zgadzamy się, by korzyści jednostek dążących do wzbogacenia się brały górę nad
korzyściami ogółu społeczeństwa, dobrem
fauny i flory, doprowadzając jednocześnie do
zmniejszenia bioróżnorodności i degradacji
cennych obszarów przyrodniczych!
Apelujemy o zaprzestanie niszczenia ostatnich ostoi przyrody, w czasie gdy „zieleń” jest
na wagę złota, a zmiany klimatyczne dają się
coraz bardziej we znaki mieszkańcom Stęszewa, Wielkopolski, kraju i świata! Zaburzenie
ekosystemów przez zabudowę wpłynie także
na znaczenie tej enklawy zieleni jako naturalnej przestrzeni wypoczynkowej i rekreacyjnej
dla okolicznych mieszkańców i przyjezdnych.
W związku z powyższym, obszar bezpośredniego sąsiedztwa Wielkopolskiego Parku
Narodowego powinien zostać objęty całkowitym zakazem zabudowy mieszkaniowej, gdyż
stanowi przestrzeń o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych niezbędnych dla utrzymania wagi Parku Narodowego, zdrowego
ekosystemu i dobrostanu społeczeństwa.”
Jan Bylczyński

Bomba ekologiczna”. Tony śmieci przy granicy z WPN!
“
Mieszkańcy biją na alarm. Na obszarze dawnych ogródków działkowych, w otulinie WPN, miejscu planowanej lecz niedoszłej obwodnicy Mosiny (projekt zawieszony) znajduje się ogromne dzikie wysypisko śmieci. – Czy to już katastrofa ekologiczna? – pytają mieszkańcy.

Dzikim wysypiskiem można uznać miejsca,
w których nielegalnie składowane lub porzucane są odpady. Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi
do składowania, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska i człowieka. Porzucone
odpady prowadzą także do zanieczyszczenia wód gruntowych. Jedno z takich miejsce
znajduje się obszarze bezpośrednio graniczącym z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
– Schowane wśród drzew i krzewów. Niewidoczne z głównych ulic miasta… Wszystko
w ogromnych ilościach! Pewnie grube dziesiątki ton! Wszystko bezpośrednio w kontakcie
z glebą! Rozkładają się powoli, przenikają do
wód gruntowych, grożą pożarem – poinformowali wolontariusze z mosińskiej Jadłodzielni.
Wśród odpadów zalegających na terenie
dawnych ogródków działkowych w Mosinie
znajdują się m.in. oleje, opony, farby, styropian, papa, lodówki, meble, butelki czy tworzywa sztuczne. – Część jest tam pewnie już
dłuższy czas, część wygląda na „świeże” odpady. Jak długo jeszcze będziemy się truć?!
Możemy coś w tej sprawie wspólnie zrobić?
– pytają wolontariusze.

Niestety problem dzikich wysypisk, oprócz regionu w którym żyjemy, dotyczy też samego
Wielkopolskiego Parku Narodowego, na którego terenie regularnie znajdowane są zrzuty
azbestu i butelek, czy po prostu wywiezione worki z odpadami. W akcje oczyszczania
dzikich wysypisk śmieci od dłuższego czasu
angażuje się Wolontariat WPN. W swoim wolnym czasie wolontariusze sprzątają to, czym
bałaganiarze zaśmiecają środowisko. Ochotnicy są znani ze sprzątania Parku. Co dwa tygodnie zbierają się w zaplanowanych wcześniej punktach, by oczyścić lasy ze śmieci.
Odpady pozostawione w lesie zagrażają
zarówno ludziom, jak i zwierzętom mieszkającym w Parku. Niebezpieczne są np. aluminiowe puszki. Te mogą utknąć w przełyku
zwierząt, szukających pokarmu. To dla saren
czy dzików wyrok śmierci, bo puszki powodują, że się duszą. Szklane butelki natomiast
mogą prowadzić do pożarów. Rozgrzane
przez słońce, leżące na suchej ściółce leśnej,
są częstą przyczyną płonących lasów.
Za „wyrzucanie” w niedozwolonych miejscach odpadów grożą kary grzywny. Coraz
częściej udaje się ustalić sprawców, dzięki
coraz bardziej rozpowszechnionym, ukrytym

Dzikie wysypisko śmieci na obszarze dawnych ogródków
działkowych, na terenie bezpośrednio graniczącym z
WPN fot. Jadłodzielnia Mosina

w lasach kamerom. Osoby odpowiedzialne
za powstanie dzikiego wysypiska mogą zostać ukarane finansowo oraz być zobowiązane do jego uprzątnięcia. Jeśli wysypisko
znajduje się na terenie prywatnym, nakaz
usunięcia odpadów otrzymuje właściciel lub
zarządca terenu, który najczęściej nie jest
jednak sprawcą tego procederu.
W przypadku zauważenia nielegalnego
wyrzucania odpadów należy natychmiast
powiadamiać Straż Miejską, która podejmie
interwencję. Sprawę dzikiego wysypiska
można również zgłosić do Zarządu Usług Komunalnych w Mosinie. (red)
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Dawna Sala Ślubów idzie pod młotek.
Gmina planuje sprzedać budynek
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie (25.11) radni zdecydowali o zbyciu nieruchomości,
w której przez wiele lat funkcjonowała m.in. Sala Ślubów. Nieruchomość znajduje się w okolicy tunelu
drogowego, przy ulicy Śremskiej 14. Gmina Mosina będzie próbowała sprzedać ją w trybie przetargu.
Na działce o powierzchni 0,1292 ha znajduje się trzykondygnacyjny budynek mieszkalno – usługowy wraz z garażem, które były
w części użytkowane jako budynki użyteczności publicznej (sala
ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, przychodnia lekarska, poradnia
psychologiczno- pedagogiczna), a w części jako lokale mieszkalne.
Budynek objęty jest ochroną konserwatora. – Obecnie budynek
jest, z wyjątkiem jednego lokalu mieszkalnego (będącego przedmiotem umowy najmu), niezagospodarowanym pustostanem, co
powoduje jego niszczenie. Nieruchomość stała się zbędna Gminie
Mosina – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Cena wywoławcza szacowana jest na kwotę co najmniej 800 tys. zł.
Dla osoby wynajmującej lokal, urzędnicy będą próbowali znaleźć
mieszkanie zastępcze.
Jak dowiadujemy się z uchwały, w związku z zaplanowaniem w budżecie Gminy Mosina wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości
gminnych, które stanowić będą dochód umożliwiający realizację zadań gminy, rozpoczęta zostanie procedura przygotowywania przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży.
Sala Ślubów w najbliższych latach będzie funkcjonowała w drugim
budynku urzędu przy ulicy Dworcowej 2. (JB)

Mosina z lotu ptaka fot. Jacek Niedzielski FotoDron

Budynek przy ulicy Śremskiej 14 – dawna Sala Ślubów w Mosinie
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korzystania z oferty
wypożyczalni
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Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim
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Staramy się konsekwentnie
poprawiać poziom świadczonych usług
W numerze 8 „Informatora Mosińskiego”, w komunikacie spółki ZUK/PUK, podpisanym przez burmistrza
Przemysława Mielocha, czytamy, że „(...) mając na względzie bardzo dobre prowadzenie spółek przez
panią Monikę Kujawską, wolą wszystkich zainteresowanych, w tym Rady Nadzorczej, Burmistrza i Prezes,
pani Monika Kujawska zostaje prezesem PUK i ZUK”. Próbowaliśmy spotkać się z nowo powołaną Panią
Prezes, ale niestety z powodu licznych zobowiązań nie udało nam się umówić na rozmowę w redakcji.
Chętnie odpowiedziała jednak na kilka pytań, zadanych przez redakcję drogą e-mailową.
- Pełni Pani aktualnie funkcję Prezesa Zarządu ZUK i PUK, Sekretarza
Gminy oraz tymczasowo zastępuje kadrową w Urzędzie. Jak udaje się
Pani pogodzić jednocześnie trzy tak poważne zawodowe wyzwania?
- Funkcję Sekretarza Gminy będę pełnić do końca roku. Nie ukrywam, że
postawiono przede mną trudne zadania i to w okresie znacznych napięć
w samych Spółkach. Staram się dawać z siebie tyle, ile mogę.
- Po ponad dwóch miesiącach pracy na stanowisku Prezesa ZUK i PUK
może Pani powiedzieć coś więcej o kondycji spółek. W oświadczeniu
byłego prezesa czytamy o „potrzebie poprawiania wieloletnich zaniechań”. Czy zastaną sytuację ocenia Pani podobnie?
- Spółki komunalne realizują bardzo ważne zadania, które w znacznej
mierze stanowią realizację zadań własnych Gminy. Działamy na bardzo
trudnym rynku, który dynamicznie się zmienia, jest tak zwłaszcza w dziedzinie odpadów i transportu - tutaj ustawodawca wprowadza bardzo dużo
zmian. Co do ocen mojego poprzednika, to byłabym ostrożna i nie chcę ich
komentować. Na pewno Spółki wymagają modernizacji, jak każda firma
mamy ograniczone możliwości finansowe, a działamy w okresie pandemicznym, wzrasta inflacja, wzrastają ceny paliwa i energii, a jednocześnie
wszyscy dostrzegamy presję wzrostu płac na rynku. Jesteśmy jednak stabilnym pracodawcą, zawsze płacimy na czas, to też należy doceniać w tak
trudnych czasach.
- Czy przez okres sprawowania przez Panią funkcji prezesa dwóch
spółek wprowadzono już jakieś kluczowe zmiany dla funkcjonowania
firmy?
- Zbyt krótko zarządzam Spółkami, abym mogła przedstawić wprowadzone zmiany jako kluczowe. W poprzednim pytaniu sama zawarła Pani tezę
mojego poprzednika o potrzebie poprawy działalności Spółek, mogę tylko
dodać, że firmy cały czas się zmieniają i staramy się konsekwentnie poprawiać poziom świadczonych usług.
- Byłemu prezesowi zarzucano „zepsucie atmosfery” w miejscu pracy.
Dostaliśmy informację, że w ostatnich tygodniach także zostały wprowadzone zmiany, które spotkały się z dezaprobatą załogi, jak na przykład wprowadzenie zakazu parkowania prywatnymi samochodami
na terenie zakładu dla pracowników spoza zarządu i sekretariatu. Co
było powodem takiej decyzji?
- Spółki maksymalnie wykorzystują teren swojej siedziby, który moim
zdaniem ogranicza w pewien sposób ich rozwój. Teren jest zbyt mały na
nasze potrzeby i aspiracje rozwoju. Na terenie firmowym parkujemy pojazdy służbowe, obsługujemy klientów SKP, PSZOK, strefy parkowania oraz
wielu innych petentów. Pojazdy pracowników to kilkadziesiąt samochodów, a ich parkowanie poza granicą działek, ale jednak w bezpośredniej
bliskości firmy, w mojej ocenie nie jest uciążliwością. Poza tym staramy się
pozyskać teren bezpośrednio sąsiadujący z terenem zakładu, który chcemy
przeznaczyć właśnie na parking dla pracowników.
- Jakie widzi Pani kierunki rozwoju dla przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych lat? Wiemy, że ZUK potrzebuje pilnej wymiany przestarzałego sprzętu, skąd spółka planuje pozyskać środki?
- Rozwój taboru to na pewno priorytet. Ogłosiliśmy już część przetargów
na najpotrzebniejszy sprzęt. Jeśli chodzi o wyczekiwane autobusy, szukamy
możliwości finansowania zewnętrznego, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejnym wyzwaniem jest kompleksowa modernizacja PSZOK, tutaj także będziemy się starać o dofinansowanie

Spółki ZUK i PUK mają nowego prezesa

zewnętrzne. Ważnym zadaniem, wymagającym moim zdaniem pilnej realizacji, jest budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, w tym
zakresie liczymy na pomoc Gminy, w szczególności przychylność Rady Miejskiej w Mosinie w planowaniu środków na ten cel. (MZ)
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Kolejny etap badań sejsmicznych na terenie gminy Mosina
i powiatu poznańskiego
W najbliższym czasie do naszego regionu powrócą pracownicy i charakterystyczne pojazdy Geofizyki Toruń S.A. Od grudnia 2021 do marca 2022 r. na terenie południowej części gminy Mosina (Pecna
– Brodnica) oraz innych gmin powiatu poznańskiego rozpocznie się kolejna tura prac sejsmicznych
prowadzonych przez Geofizykę Toruń S.A. na wniosek PGNiG. Przewidywane są prace wiertnicze oraz
użycie materiałów wybuchowych.
W najbliższym czasie do naszego regionu powrócą pracownicy i charakterystyczne pojazdy Geofizyki Toruń S.A. Od grudnia 2021 do marca 2022 r. na terenie południowej części gminy Mosina (Pecna – Brodnica) oraz innych gmin powiatu poznańskiego rozpocznie się kolejna
tura prac sejsmicznych prowadzonych przez Geofizykę Toruń S.A. na
wniosek PGNiG. Przewidywane są prace wiertnicze oraz użycie materiałów wybuchowych.
W ramach koncesji, od grudnia 2021 r. poszukiwane będą złoża ropy
naftowej i gazu ziemnego. Grupa Sejsmiczna Geofizyki T0ruń S.A.
prowadzić będzie badania sejsmiczne na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:
•

grodziskiego, gminy: Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec;

•

szamotulskiego, gmina Duszniki;

•

nowotomyskiego, gmina Opalenica;

•

poznańskiego, gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew,
Mosina;

•

kościańskiego, gmina Czempiń.

– Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań
sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw
czterech pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach,
w których użycie pojazdów wibrosejsmicznych będzie niemożliwe,
przy użyciu materiałów wybuchowych – informowała rok temu Edyta
Krzemińska, inspektor ds. odszkodowań z firmy Geofizyka Toruń S.A.
Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Jak podaje Geofizyka Toruń S.A. przewidywany czas zakończenia kolejnych prac planowany jest na koniec marca 2022 r. Podczas wykonywania prac eksploatowanych będzie 80 pojazdów (lekkich, ciężarowych oraz specjalnych). Podczas prac zatrudnionych będzie do 110
pracowników. Pozyskiwanie danych sejsmicznych odbywać się będzie z użyciem wibratorów sejsmicznych. Prowadzone będą również
prace wiertnicze oraz używane materiały wybuchowe. Prace mają być
prowadzone również po zmierzchu.

Pole w okolicy Krajkowa po przejechaniu sprzętu. Fot. Czytelniczka

Podczas poprzedniego etapu prac, przejeżdżające przez las wielkie maszyny,
wywołujące wstrząsy odczuwalne w odległości kilkuset metrów były dla mieszkańców codziennością

W swoim komunikacie, przekazanym do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, Geofizyka informuje także, że
w razie wypadku wzywana będzie karetka pogotowia. – W sytuacji,
gdyby ranny pracownik znajdował się w terenie, w miejscu niedostępnym, nieprzejezdnym dla karetki, a jego stan stan zdrowia nie
pozwalał na jego transport do szpitala nasz pojazd dojedzie do wyznaczonej miejscowości. Tam na oznaczonym punkcie (AMP) oczekiwać będzie na przyjazd załogi pojazd, który wskaże dojazd lub ewentualnie przetransportuje ratowników na miejsce zdarzenia – brzmi
komunikat Geofizyki Toruń S.A. przesłany do Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.
Jakie mogą być skutki kolejnego etapu badań?
W lipcu br. opisywaliśmy szczegóły protestu przeciwko badaniom sejsmicznym w rejonie obszaru ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo.
Na trasie do Sowińca pojawił się wówczas transparent “Jak woda, to
bez gazu”, który wywiesili członkowie grupy “Zielona Fala”. Transparent wisi tam do dzisiaj. Aktywiści z grupy przykuli się też do wibratorów – pojazdów. Na miejscu interweniowała policja.
Jak zapewniali nas przedstawiciele zarówno państwowego giganta,
jak i firmy, prowadzącej badania, działania miały być nieinwazyjne
i bezpieczne dla wód podziemnych. – Geofizyka Toruń nie będzie
wykonywała żadnych odwiertów w strefie ochrony pośredniej ujęcia.
Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla
człowieka, zwierząt i budynków. Badania nie niosą ryzyka degradacji
środowiska i nie wiąże się z nimi żadne ryzyko pogorszenia jakości
wody z ujęcia – zapewniał Maciej Stawinoga, rzecznik prasowy Geofizyki Toruń.
Rzeczywistość okazała się jednak inna. Jak informowały osoby, w tym
kilkoro wielkopolskich parlamentarzystów i instytucje zaangażowane
m.in. w ochronę ujęcia, obszar potencjalnych wydobyć nie był szeroko
konsultowany, dochodziło do wielu incydentów, w tym wchodzenia
pracowników na prywatne posesje bez zapytania o zgodę ich właściciela oraz na teren bezpośredniego ujęcia wody. Mieszkańcy wielokrotnie informowali nas o regularnie pojawiających się na terenach
ujęcia wody ciężkich pojazdach. Sprawą zainteresowała się wówczas
senator Jadwiga Rotnicka, która domagała się wyjaśnień, a Aquanet
wystąpił do resortu środowiska o natychmiastowe zatrzymania prac
poszukiwawczych. (red)
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Chcielibyśmy więcej takich historii
Jest piękna idea i są zaangażowani ludzie z wolą jej realizacji. Brakuje tego, o co zwykle sprawa się
rozbija – pieniędzy. Członkowie rady Fundacji im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków liczą na zaangażowanie lokalnych firm i przedsiębiorstw, by kontynuować realizację założeń statutowych – pomagać
w zdobyciu wykształcenia młodym mieszkańcom Gminy Mosina.

- Taki był zamysł założyciela fundacji, Antoniego Dziatkowiaka – tłumaczy Krystyna
Małecka, przewodnicząca rady fundacji. Profesor jest synem ziemi mosińskiej, ukończył Gimnazjum Koedukacyjne w Mosinie,
znajdujące się wówczas w Pałacu na Budzyniu. Następnie naukę kontynuował w poznańskim „Marcinku” oraz Akademii Medycznej. Pierwsze lata pracował w poznańskich
placówkach medycznych, a od 1979 roku
przeniósł się do Krakowa. Założenie fundacji
wiązało się z chęcią pomocy komuś z tego
terenu, z naszych okolic, żeby mógł zdobyć
wykształcenie na najwyższym poziomie –
dodaje Krystyna Małecka.
Obecnie fundacja ma dwie podopieczne:
Julię Łowińską na drugim roku studiów oraz
Agatę Kopeć, która w październiku tego roku
rozpoczęła swoją akademicką przygodę.
Julia wybrała architekturę krajobrazu na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
O możliwości skorzystania ze stypendium
dowiedziała się przypadkowo, ale nie zakładała, że uda jej się zakwalifikować do programu. - Stypendium daje mi bardzo dużo.
Przede wszystkim odciążyło mocno moich
rodziców, sama mogę płacić sobie za dojazdy na uczelnię, potrzebne materiały. Musiałam także kupić nowego laptopa, bo mój
dotychczasowy komputer był za słaby na
udźwignięcie programów do projektowania,
wymaganych przez uczelnię – tłumaczy Julia
Łowińska. - Kwota stypendium, którą otrzymuję, jest dla mnie bardzo duża. Poza ma-

teriałami niezbędnymi do nauki, daje mi też
możliwość realizacji swoich pasji, mniejszych
czy większych. W tym roku, gdy wróciliśmy
do nauki stacjonarnej po pierwszym, w pełni zdalnym roku, sporo osób się wykruszyło
z grona studentów, bo w wielu przypadkach
nie byli w stanie połączyć pracy i studiów –
mówi Julia.
Druga stypendystka, Agata Kopeć, o możliwości skorzystania ze stypendium dowiedziała się w trakcie rozmowy z doradcą zawodowym. - Zastanawiałam się, co dalej: czy
iść do pracy, czy na studia, czy próbować to
łączyć, oraz jaki wybrać kierunek. Doradziła
mi, że z moimi wynikami mogę spróbować
złożyć wniosek o to stypendium.
Agata ostatecznie postawiła na kierunek
humanistyka w szkole na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który powstał w wyniku współpracy dwóch wydziałów – historii i filologii polskiej i klasycznej.
Agata tłumaczy: - Po skończonych trzyletnich studiach licencjackich będę mogła podjąć decyzję, czy chcę kontynuować studia łączonych kierunków, czy wybrać jeden z nich.
Ten kierunek wymaga dużego zaangażowania i czasu, a stypendium to dla mnie bardzo
duże ułatwienie. Komunikacja miejska sporo
kosztuje, przez większość dni w tygodniu zajęcia są rozłożone w czasie całego dnia, więc
podjęcie pracy, która pokryje część codziennych wydatków na daną chwilę na pewno
nie byłaby możliwa.
Słuchając opowieści dziewczyn, realizujących swoje pasje i opowiadających z pełnym zaangażowaniem i uśmiechem o możliwościach, jakie przed nimi stoją, pozostaje
pytanie: kiedy następny nabór? - Jak tylko
będzie możliwość – odpowiada Krzysztof
Derengowski. - Szukamy sponsorów, osób
indywidualnych lub firm. Poszukujemy donatorów, którzy chcieliby wesprzeć fundację,
by pomóc lokalnej młodzieży. To nie muszą
być duże wpłaty. Myślimy o możliwości przekształcenia fundacji w stowarzyszenie, aby
dać możliwość zsumowania kilku mniejszych
wpłat na stypendium dla kolejnej osoby. Te
pieniądze, które do tej pory zostały zainwestowane w młodzież, nie były stracone.
Ukończyli studia, niektórzy doktoraty, są aktywni zawodowo, dobrze żyją. Chcielibyśmy
mieć na koncie więcej takich historii – dodaje
z uśmiechem prezes zarządu fundacji.
- Wiemy, że ostatnie dwa lata mocno namieszały – dodaje Krystyna Małecka. - Wiele
rzeczy się zmieniło, trudno przewidzieć dłuż-

Tegoroczna stypendystka Fundacji, Agata Kopeć

szą perspektywę i możliwości dla firm. Wewnętrzne zmiany w przedsiębiorstwach to
brak stabilności, i tym samym skupienie na
sprawach wewnętrznych. Liczymy, że nowy
rok przyniesie nam możliwość planowania
rozwoju w tym kierunku.
Magdalena Zgrzeba
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DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE
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Pierwsze stypendium ufundowane przez
fundację zostało wręczone 1 października
2002 roku. Do dziś opieką stypendialną zostało objętych siedem osób. O warunkach,
jakie muszą spełnić absolwenci, mówi prezes zarządu fundacji, mieszczącej się w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Krzysztof Derengowski: - Stypendium
naszej fundacji to pomoc przez cały okres
studiów stacjonarnych magisterskich na
państwowych uczelniach, niekoniecznie poznańskich. Osoba składająca wniosek musi
być minimum od 5 lat mieszkańcem gminy
Mosina oraz osiągnąć średnią ocen na świadectwie maturalnym minimum dobrą. Po
zakwalifikowaniu stypendyści mają jeden
obowiązek: uczyć się. A dla nas dowodem na
to jest sprawozdanie co semestr z osiągniętych wyników w nauce – dodaje Krzysztof
Derengowski. Co istotne, student otrzymujący stypendium nie może podejmować pracy
zarobkowej podczas nauki, jedynie w okresie
wakacyjnym.

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

605 981 958
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Ruszają badania archeologiczne na terenie gminy Mosina
Czy wiecie, że Mosina prawdopodobnie została założona w innym miejscu niż obecnie? Słyszeliście
o zanikłej wsi Przewóz? Więcej na ten temat będą próbowali dowiedzieć się archeolodzy, historycy
i przyrodnicy, którzy w najbliższym czasie zajmą się badaniem przeszłości naszego regionu.
Dzięki zastosowaniu archeologii lotniczej
i lotniczego skanowania laserowego coraz
więcej dowiadujemy się o bogatej przeszłości
miejsc, w których żyjemy. Od jakiegoś czasu,
na naszych oczach archeologom udaje się
dokonywać spektakularnych odkryć. Zanikłe
średniowieczne miasto koło Świdwina, czy
zaginione miasto w szczecineckich latach,
to tylko niektóre z archeologicznych sensacji, ujawnionych przez Fundację Relicta. Teraz archeolodzy we współpracy z Muzeum
Śremskim oraz historykami, archeologami
i przyrodnikami zbadają tereny Mosiny i okolic. Tereny, które jak doskonale wiemy, noszą
w sobie ślady bogatej przeszłości.
W ramach projektu “W poszukiwaniu przeszłości Mosiny i jej okolic”, dotowanego
przez Gminę Mosina, członkowie Fundacji
Relicta zaplanowali badania geofizyczne
w poszukiwaniu miejsca pierwszej lokacji
miasta (jak się okazuje, Mosina prawdopodobnie była początkowo założona w innym
miejscu niż znajduje się obecnie). W ramach
badań będą też wykonywane zdjęcia lotnicze Mosiny i okolic, a także piesza wycieczka historyczna w poszukiwaniu zanikłej wsi

Mosina na wycinku mało znanej mapy sporządzonej 191 lat temu. Źródło: Fundacja Relicta

Przewóz. Jak informuje fundacja, w trakcie
badań będzie też zorganizowane spotkanie
popularnonaukowe dla zainteresowanych
tematem mieszkańców.
- Nazwę Mosina (Moszyna) odnajdujemy po
raz pierwszy w 1247 roku. Niewykluczone,
że już wówczas istniała również osada o tej
nazwie - zwraca uwagę Fundacja Relicta.
- Pewien problem stanowi określenie daty
lokacji miejskiej Mosiny. Dokument Mikoła-
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ja Przedpełkowica (potwierdzający decyzję
o powstaniu miasta) opatrzono datą 1 lutego
1302 roku. Wielu jednak badaczy przyjmuje,
że już wcześniej podejmowano próby założenia takiego środka. Ich zdaniem Mosina mogła być lokowana za panowania Przemysła II,
a komes Mikołaj Przedpełkowic dwukrotnie
przenosił miejscowość, nim zajęło obecne
miejsce. Przenoszenie miast nawet o kilka czy
kilkanaście kilometrów nie należało w średniowieczu do rzadkości. Translokacja mogła
wynikać z poszukiwania lepszego miejsca dla
rozwoju ludnego ośrodka, wylewami rzeki,
czy też zniszczeniami wojennymi. "Wędrówkę" odbyło w średniowieczu wiele miast wielkopolskich m.in. Borek, Poznań, Szamotuły
i Śrem - dodają członkowie fundacji.
W działaniach wezmą udział m.in. archeolodzy – Marcin Krzepkowski i Piotr Wroniecki
z Fundacji Relicta oraz historyk Radosław
Franczak z Muzeum w Śremie. W pracach
będą uczestniczyć również: Artur Golis z Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego oraz znany poznański archeolog Piotr Wawrzyniak. Badania terenowe czynnie wspierać będzie Stowarzyszenie
Wielkopolska Grupa Eksploracyjno – Historyczna “Gniazdo”.

(J031)

Projekt został dofinansowany w otwartym
konkursie ofert na zadania publiczne w 2021
r. “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji narodowej oraz podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
potrzeb kulturalnych mieszkańców zorganizowanym przez Urząd Miasta w Mosinie“.
Celem Fundacji Relicta jest upowszechnianie
ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza
ochrony dziedzictwa archeologicznego, Prowadzenie działalności naukowo-badawczej
oraz edukacyjnej w dziedzinie archeologii
i nauk historycznych. (JB)
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„Szpiegowski” aparat fotograficzny odnaleziony
Zygmunt Pniewski z fotografowaniem zetknął się już w czasie okupacji hitlerowskiej. Jego ojciec
posiadał mieszkowy aparat marki Kodak. Niemcy postanowili jednak, że Polakom nie wolno było posiadać aparatów fotograficznych i fotografować. Bowiem uznawali, że z ich użyciem mogą prowadzić
działalność szpiegowską. Pewnego razu ojciec Zygmunta Pniewskiego udał się ze swoimi znajomymi
do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Tam trafił na łapankę, podczas której gestapowcy przy rewizji
odebrali mu ten właśnie aparat.
W tym czasie pojawiły się w drogeriach miniaturowe aparaty fotograficzne o nazwie Sida Extra, które mógł kupić każdy Polak. Ojciec
kupił mu taki aparat i Zygmunt zaczął robić nim zdjęcia, twierdząc że
to wspaniała sprawa, kiedy można fotografować rzeczywistość. Tak
zaczęła się jego pasja do fotografowania. Początkowo robił zdjęcia
rodzinne oraz - jak wspominał - fotografował ptaki, kominy i chmury.
Do aparatów tych wkładało się specjalny miniaturowy film, na którym
było można było zrobić siedem zdjęć.
Po niedługim czasie doszły jednak słuchy, że umożliwienie Polakom
kupna tych aparatów jest wymierzoną w nich prowokacją. Niemcy
podobno czyhali, aż jakiś Polak pojawi się gdzieś z takim aparatem,
bo można go wtedy posądzić o szpiegostwo, aresztować i skazać.
Od tego momentu ojciec Zygmunta nie pozwolił robić mu nim zdjęć
publicznie.
Gdy wojna się skończyła jego wujek, który był fotografem, zachęcał
go do robienia zdjęć i pożyczał mu swój aparat małoobrazkowy. Zygmunt fotografował wtedy zwierzęta, choć jak twierdził nie było to
wcale łatwe, ponieważ człowieka do fotografii można odpowiednio
ustawić, a ze zwierzętami nie jest taka łatwa sprawa.
Profesjonalny sprzęt fotograficzny Zygmunt Pniewski otrzymał dopiero w Muzeum Przyrodniczym w Poznaniu. Wykonywał nim dokumentacje badań w terenie, utrwalając na kliszy zwierzęta i rośliny.
Sam nazywał siebie dokumentalistą, a nie artystą, gdyż zawodowo
specjalizował się w fotografii dokumentalnej, makro i mikroskopowej.
Przez ponad sześćdziesiąt lat uwieczniał na zdjęciach przyrodę.
Wspomniany na początku miniaturowy aparat Sida Extra zaginął tuż
po wojnie, Zygmunt nie był w stanie go odszukać.

Sławomir Pniewski z aparatem SIDA EXTRA

Aparat fotograficzny SIDA EXTRA

Nastały lata, kiedy można swobodnie wyszukiwać stare przedmioty
na aukcjach internetowych. Udało mi się na jednym z portali handlowych znaleźć podobny model aparatu, którym mój Ojciec posługiwał
się mając 10 lat. Nie była to jednak dokładnie taka sama wersja tego
aparatu.
Po śmierci Ojca w roku 2019 przejąłem jego archiwum wraz ze wszelkiego rodzaju sprzętem. Przeglądanie oraz porządkowanie tego archiwum było niezwykle żmudne, ale zaowocowało odnalezieniem
wielu ciekawych pamiątek. W ten sposób udało mi się odnaleźć właśnie ten oryginalny, niemiecki aparat Sida Extra z tamtego okresu, kiedy Zygmunt Pniewski stawiał pierwsze kroki w robieniu zdjęć.
Sławomir Pniewski

Aparat fotograficzny SIDA EXTRA , w tle Zygmunt Pniewski
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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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NOVATECH
INSTALACJE SANITARNE
• Projekty instalacji gazowych, wod-kan, c.o., wentylacji;
• projekty sieci oraz przyłączy wodociągowych,
kanalizacji, sanitarnej oraz deszczowej
• montaż instalacji gazowych, wod-kan, c.o.
• montaż i serwis pomp ciepła

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Fermy Drobiu Daniel Pachura

zatrudni

Zootechnika ds. żywienia zwierząt.
Wymagania:
znajomość zasad
żywienia zwierząt
(trzoda, bydło, drób)

P129

tel. kontaktowy: 608 480 783

Zapraszamy do korzystania z oferty
wypożyczalni kajaków kajaki2.pl.
Organizujemy spływy kajakowe
w okolicach Mosiny rzeką Wartą
i Kanałem Mosińskim

KONTAKT:
kajaki2@kajaki2.pl

+48 790 819 888

tel.513
513064
064503
503e-mail:
e-mail:redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ tel.
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salony FIRMOWE:
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
WIRY UL. KOMORNICKA 89
www.julkaimis.pl
e-mail:centrumrozwoju.educare@gmail.com
www.facebook.com/PrzedszkoleJulkaiMis

BIURO OGŁOSZEŃ

Mosina, ul. Strzelecka 82

tel. 535-535-916

tel.
tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
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Odeszła Lucyna Smok – zasłużona mieszkanka Rogalinka
31 października po długiej chorobie, w wieku 73 lat, odeszła Lucyna Smok. Założycielka Towarzystwa
Przyjaciół Dębów i Pracowni Artystycznej była zasłużoną działaczką społeczną.
Lucyna Smok była nauczycielką, a w latach
1990-1996 dyrektorką szkoły podstawowej w
Rogalinku. W 2000 roku zainicjowała utworzenie Pracowni, gdzie pełniła funkcję instruktorki
i mentorki. Organizowała wernisaże oraz warsztaty plastyczne, a wiosną 2021 roku podczas gry
terenowej zorganizowanej przez filię mosińskiej
biblioteki publicznej w Rogalinku zapraszała
do Pracowni przy ulicy Kościelnej 2. Wszyscy,
którzy chcieli, mogli spróbować swoich sił w
malarstwie. Wówczas pani Lucyna zachęcała do
odwiedzenia Pracowni, a w razie potrzeby i artystycznych dylematów służyła radą i wsparciem.

– Widzę coraz większą wartość malowania, szczególnie w okresie pandemii, dlatego, że ludzie są
bardzo zestresowani, a przychodząc tutaj, znajdują
azyl. W perspektywie czasu zauważyłam, że wiele
osób rozwinęło się nie tylko pod względem artystycznym, lecz także duchowym oraz nawiązało
wiele kontaktów towarzyskich. Pracownia nabrała
też prestiżu i nawet postronni ludzie lubią nas odwiedzać i podkreślają, że istnienie tego miejsca jest
bardzo ważne – mówiła Lucyna Smok.
W 2020 roku Pracownia Artystyczna obchodziła swój jubileusz. Zrzeszała ona wielu malarzy

– amatorów, w tym niepełnosprawnych, którzy
rozwinęli swoje talenty, dzięki pomocy pani
Lucyny. W 2010 r. artystka – plastyczka została
uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. Choć pochodziła z Dębowca na Podkarpaciu, to całe dorosłe życie była bardzo związana
z Rogalinkiem i Gminą Mosina. Jej obrazy wiszą
nie tylko w Pracowni przy ulicy Kościelnej, ale
także w wielu domach mieszkańców wsi i okolic.
Wszystkim okazywała wsparcie oraz serdeczność, a w każdym przedsięwzięciu była skromna
– właśnie w ten sposób zostanie zapamiętana.
Weronika Zwierzchowska

Dnia 31.X.2021 odeszła od nas wspaniała koleżanka

Lucyna Smok
Była dla nas najlepszym przyjacielem,
nauczycielem, mentorem i wsparciem.
Lucynko zostaniesz na zawsze w naszych sercach.
Pracownia Artystyczna w Rogalinku

Śp. Lucyna Smok podczas jubileuszu pracowni artystycznej w Rogalinku

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J008)

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport
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O jubileuszu kościoła i przyrodniczych szlakach w Rogalinie
Z okazji 200-lecia kościoła pw. św. Marcelina w Rogalinie powstała niedawno sieć przyrodniczych
szlaków pielgrzymkowych. Ich celem jest m.in. propagowanie modlitwy do Ducha Świętego, ekologicznej encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, szacunku dla przyrody i historii, ale także zdrowego
trybu życia (poprzez wędrówkę i postanowienia).
Budowę tej świątyni zakończono w 1820 roku,
więc już w sierpniu 2020 roku zaproszono p. Lucynę Smok z Pracowni Artystycznej w Rogalinku,
by poprowadziła jubileuszowy plener malarski.
Ze względu na pandemię oraz poświęcenie kościoła w 1821 roku, główne uroczystości przesunięto na 21 sierpnia 2021 roku. Program obchodów obejmował Mszę Świętą celebrowaną przez
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zwiedzanie
mauzoleum Raczyńskich (w dolnej kondygnacji
budynku), koncert orkiestry dętej z Chludowa
oraz chóru parafialnego, wystawę o dziejach kościoła i parafii w Rogalinie, wspólny poczęstunek
dla parafian i gości (księży, przedstawicieli Fundacji im. Raczyńskich, Muzeum Narodowego,
władz gminnych itp.), grę terenową dla rodzin
z dziećmi oraz Festyn Ekologiczny Laudato Si.
Tydzień później odbył się też wykład prof. Jarosława Jarzewicza, autora ponad 400-stronicowej
książki o historii tej wyjątkowej świątyni. Jest
ona ewenementem architektonicznym na skalę
europejską, a może nawet światową, ze względu na unikatową konstrukcję (budowla w stylu
klasycznym na podziemiach w stylu gotyckim).
Powstały także ulotki o historii kościoła i dwie jubileuszowe pieczątki, które są dostępne w mauzoleum (otwartym w weekendy, do końca listopada w godzinach 13.00-17.00).
Dokładna 200. rocznica błogosławienia (benedykcji) kościoła wypadła w piątek 15 października. Tego właśnie dnia powstały dwa wieńce, zrobione z naturalnych materiałów przez parafian,
aby uczcić jego fundatorów, hrabiów Edwarda
i Konstancję Raczyńskich. Oboje byli bardzo
zasłużeni dla Wielkopolski, mogą być wzorem
dla współczesnych dobroczyńców. Dzięki ich
wsparciu finansowemu i osobistemu zaangażowaniu powstał nie tylko kościół w Rogalinie, ale
także m.in. słynna Biblioteka Raczyńskich (jedna
z pierwszych i najlepszych bibliotek publicznych w zaborze pruskim), pierwszy wodociąg
i ul. Nowa w Poznaniu (obecnie Paderewskiego),
Złota Kaplica w katedrze poznańskiej oraz Szpital
Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej. W niedzielę 17 października jeden z pamiątkowych
wieńców złożono w mauzoleum Raczyńskich
w Rogalinie (gdzie znajduje się serce Edwarda),
zaś drugi wieniec – w Zaniemyślu, gdzie Edward
i Konstancja zostali pochowani w grobowcu przy
kościele pw. św. Wawrzyńca. Z tej okazji parafialny chór Schola Domini z Rogalina po raz pierwszy
zaśpiewał na Mszy Świętej w Zaniemyślu.
Dzięki wsparciu finansowemu programu Caritas
Laudato Si, jubileusz 200-lecia upamiętniono
także utworzeniem sieci przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych Rogalińskie Drogi Ducha
Świętego. W projekt zaangażowało się wiele osób
(m.in. Małgorzata Kubiaczyk, Gabriela i Tomisław
Paciorek, Michał Wójkiewicz, Wiesława i Józef
Stelmach, Agata Nowacka, Aneta Kaszewska,
Agnieszka i Janusz Stelmach, pod opieką ks. pro-

boszcza Adama Pawłowskiego). Zorganizowano
także serię wycieczek parafialnych z ekspertami:
zoologami, botanikami, ekologami i hydrologiem. Stały się one podstawą do napisania sześciu broszur przyrodniczych, które są dostępne
bezpłatnie w formie plików PDF. Szlaki prowadzą z dziewięciu miejscowości do Rogalina i ich
nazwy nawiązują do owoców Ducha Świętego
(wg Listu do Galatów 5, 22-23, bowiem właśnie
modlitwa do Ducha Świętego była inspiracją do
większości wydarzeń z okazji jubileuszu). Droga
Miłości prowadzi z Radzewic, Droga Radości z Radzewa, Droga Pokoju z Mieczewa, Droga Cierpliwości z Poznania-Głuszyny, Droga Uprzejmości
z Daszewic, Droga Dobroci z Mosiny, Droga Wierności z Puszczykowa, Droga Łagodności z Kamionek, zaś Droga Opanowania z Rogalinka.
Dlaczego warto ruszyć na szlak? Jest wiele powodów:
•

dla zdrowia: ruch na świeżym powietrzu to
relaks, zapobieganie nowotworom, bólom
kręgosłupa, wadom postawy i wzroku, cukrzycy, otyłości, zawałom, udarom, depresji itd., organizm się

•

dotlenia i lepiej funkcjonuje, wzmacnia się
odporność i wytwarza witamina D;

•

dla rodziny: aktywność fizyczna odstresowuje, pomaga budować dobre relacje
i walczyć z nałogami;

•

dla przyrody: cytaty z Laudato si’ motywują
do troski o środowisko i bliźnich, broszury
przyrodnicze wzbogacają wiedzę i rozwijają zainteresowania;

•

dla duszy: modlitwa o 7 darów (np. mądrość
i męstwo) i 9 owoców Ducha Świętego(miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość…), rozważania i postanowienia;

•

dla Boga: podziwianie piękna przyrody

zachęca do wdzięczności, a wyciszenie pozwala usłyszeć Jego głos.
Zarówno broszury przyrodnicze, jak i opisy
szlaków z propozycjami zadań, mapami, ciekawostkami historycznymi itp. są udostępnione
na stronie parafii w Rogalinie w zakładce Drogi (https://www.rogalin.archpoznan.pl/drogi/).
Ilustrowane broszury dotyczą m.in. ptaków nad
Wartą, przydroży i pól, symboliki roślin i ekologii na cmentarzach, owadów zapylających,
młynów wodnych i osadnictwa olęderskiego.
Mogą więc się przydać katechetom, nauczycielom przyrody, historii, a nawet wychowania
fizycznego, by przeprowadzić ciekawe lekcje
terenowe lub jednodniowe wycieczki klasowe,
nie tylko w okolicach Rogalina, ale także lokalnie, w podobnych siedliskach.
Utworzono również internetowe albumy zdjęć
z wycieczek z komentarzami oraz wydrukowano karnety z tekstem modlitwy do Ducha
Świętego i miejscem na pamiątkowe pieczątki.
Niedługo udostępnimy też plik PDF z zestawem
plakatów edukacyjnych (o roli zadrzewień itp.),
które będzie można wykorzystać podczas wycieczek, np. klasowych lub rodzinnych.
Być może pomysł tworzenia lokalnych przyrodniczych szlaków pielgrzymkowych się rozpowszechni, gdyż trwają już rozmowy na temat
Chludowskich i Kórnickich Dróg Ducha Świętego. Inicjatywa ta może przynieść dobre owoce,
zarówno duchowe, jak i zdrowotne. Aktywność
fizyczna na świeżym powietrzu (tam gdzie nie
ma smogu) i kontakt z przyrodą mają bardzo
pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne
i psychiczne, zaś modlitwa do Ducha Świętego
daje światło i moc. Zapraszamy na nasze szlaki
i na zwyczajne spacery też, w wolnej chwili!
Sylwia Ufnalska (koordynatorka merytoryczna
projektu „Rogalińskie Drogi Ducha Świętego” –
e-mail: tilia.rogalin@gmail.com)
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ABC samoobrony w Mosinie
Sekcja GKMA KRAV MAGA Mosina i Klub Sportowy SHOOTBOXER zorganizowały 20 listopada br. dla
mieszkańców naszego regionu warsztaty z samoobrony. Szkolenie miało na celu naukę podstawowych
technik samoobrony oraz zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.
Głównym założeniem warsztatów było pokazanie, jak obronić się
przed atakiem oraz co robić w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że zanim będą zmuszeni użyć siły, mogą wykorzystać kilka sposobów, by spróbować uniknąć ataku przeciwnika.
Poznali także, co robić, gdy już zostaną zaatakowani i będą zmuszeni się bronić.

Warsztaty z samoobrony już minęły, ale treningi w klubie Shootboxer odbywają się regularnie. Serdecznie zapraszamy - można
dołączyć w każdym momencie! (MM)

Szkolenie trwało trzy godziny i przeznaczone było dla kobiet i mężczyzn głównie z terenu gminy Mosina, mogli w nim jednak wziąć
udział wszyscy zainteresowani (powyżej 16 roku życia). Warsztaty
poprowadził Mistrz Świata K1 oraz instruktor Krav Maga i Armed
Combat and Tactics - Łukasz Szulc. Partnerem wydarzenia było
Gminne Centrum Informacji w Mosinie.
Łukasz Szulc jest pomysłodawcą i głównym trenerem GKMA Mosina. Od 20 lat związany jest ze sportami i sztukami walki i cały czas
doskonali się w różnych systemach walki i samoobrony. W Shootboxerze prowadzi treningi Krav Magi. Uczestnicy zajęć uczą się, jak
odnaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie się bronić i zachować
zimną krew. Trenują z nadzieją, że zdobyte umiejętności nie przydadzą się nigdy w bezpośredniej obronie. Ale kto wie - być może
dzięki temu uratują kiedyś swoje zdrowie i życie.
Niespodzianka do licytacji!
Skoro mowa o Shootboxerze, mamy dla Was, Drodzy Czytelnicy, niespodziankę. Jakiś czas temu, podczas odbywających
się w klubie warsztatów prowadzonych przez Marcina Różalskiego, nasz artysta, Radosław Senftleben, zdobył zdjęcia
z autografem “Różala”. Postanowił połączyć to wydarzenie ze

Tegoroczna stypendystka Fundacji, Agata Kopeć

Tegoroczna stypendystka Fundacji, Agata Kopeć

Tegoroczna stypendystka Fundacji, Agata Kopeć

zbliżającym się dużymi krokami Finałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i przekazał takie zdjęcie na licytację. Taka
niespodzianka z pewnością ucieszy każdego fana “Różala”, dlatego bądźcie czujni - licytacje ruszą już niebawem! Tymczasem
prezentujemy zdjęcia Radka z Marcinem i zdjęcie, które będziemy wspólnie licytować. Zostańcie z nami - warto

Tegoroczna stypendystka Fundacji, Agata Kopeć
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Dżem w stołówce
Czy Mosiński Ośrodek Kultury, MollDur i „Dżem w stołówce” można połączyć? Odpowiedź jest prosta
– łącznikiem jest miłość do muzyki. Wydarzenie, które odbyło się w sobotę, 20 listopada w Mok-u, nie
zdarza się na co dzień.
– Założeniem dżemu było, że każdy może grać z każdym, wymiana
instrumentów oraz pokazanie, że nie trzeba być wirtuozem, aby grać
z innymi. Ta energia i wspólna pasja łączyła ludzi bez względu na wiek.
– mówi Piotr Selke, współzałożyciel MollDur i organizator koncertu. –
Chcielibyśmy wznowić dżemy, jak tylko będzie to możliwe. To wielka
motywacja dla najmłodszych, tych co dopiero zaczynają. Emocje podczas wspólnego grania są nieporównywalne z samotnym ćwiczeniem
w domu – dodaje.
To nie był zwykły koncert. Publiczność była świadkami festiwalu
pełnego pasji, radości, tremy, spełnienia marzeń i świetnej muzyki.
Podczas ,,dżemowania” zaprezentowało się 11 zespołów, z czego dla
pięciu z nich był to debiut na scenie. Całość trwała… 3,5 godziny. Występy były tak różnorodne, że nie można mówić ani o chwili nudy – zaskakiwał przekrój wieku wykonawców (szczególnie perkusistów!) oraz
różnorodność gatunków: metal, punk, rock, pop, alternatywa i wiele
innych.
To na pewno nie ostatnie wydarzenie dużej grupy muzyków, skupionych wokół MollDur. Teraz każdy z wykonawców poczuł, jak mogą wyglądać efekty szlifowania swojego talentu i jaką motywację do działania daje profesjonalny występ na scenie. Czekamy na więcej! (red)

Foto: Marcin Skiba

Foto: Marcin Skiba

Foto: Marcin Skiba

Foto: Marcin Skiba

Foto: Marcin Skiba
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Triathlonista z Borkowic
W Borkowicach mieszka Leszek Łączny. Urodzony w 1961 roku, ma bardzo bogatą historię związaną
ze sportem, a ściślej z triathlonem (wszechstronna dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania,
kolarstwa i biegania, zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy obejmuje
również zmianę stroju i sprzętu sportowego). Osiągnął wiele sukcesów, startując w zawodach w różnych
regionach Polski, w międzynarodowej obsadzie zawodników.
Pod koniec maja 2014 r., w Sierakowie, miał
okazję obserwować zmagania triathlonistów.
Wówczas złapał bakcyla i postanowił, że w następnym roku wystartuje w tej dyscyplinie
sportu, która zyskuje coraz większą popularność nie tylko w Polsce. Zaczął przygotowywać się do startu w zawodach. Początki były
trudne, ale dopiął swego i w 2015 r., mając 54
lata, wystartował pierwszy raz w triathlonie
i to właśnie w Sierakowie.
Przekonał się, że to coś dla niego, coś, co
go wkręciło, a nie jest to łatwy sport. Trzeba
trenować trzy różne dyscypliny sportowe
jednocześnie – pływanie, kolarstwo i bieg.
– Triathlon jest dla ludzi ambitnych, wysoko
stawiających sobie poprzeczkę. Przygotowania do zawodów triathlonowych są trudne
i wymagają dużo samozaparcia. Trzeba umieć
dobrze zagospodarować czas w ciągu dnia
by skutecznie szlifować kondycję i formę. Treningi uzależnione są od etapu przygotowań
do startu – powiedział pan Leszek.
Począwszy od 2015 r. startuje co roku w triathlonach, a od roku 2016 także w duathlonach (jedna z odmian triathlonu, zawodnicy
kolejno: biegną, jadą rowerem i znowu biegną) w Czempiniu oraz w biegach (półmaratony i inne). Ma również na swoim koncie
start w wyścigu kolarskim Skoda Bike Challenge, zorganizowanym przed pięcioma laty
w Poznaniu. Przejechał wówczas 120 km w 3
godziny i 15 minut. Najwięcej startów zaliczył w triathlonie na dystansie 1/4 (ok. 950
m pływania, 45 km jazdy rowerem oraz 10,5
km biegu). Było ich aż 28, a najlepszy wynik
uzyskał w tym roku w Bydgoszczy 2:28. Na
dystansie 1/2 startował 9 razy z najlepszym
wynikiem w Poznaniu w 2018 r. – 5:26.

Triathlon w Gdyni (wrzesień 2020) fot. Zb. Leszka Łącznego

Uczestniczył również w wielu biegach, głównie półmaratonach z najlepszym wynikiem
1:45 w PKO Poznań Półmaraton w 2019 r. Od
pięciu lat startuje w duathlonie w Czempiniu
(mieszkał tam przez 28 lat), gdzie w tym roku
na dystansie długim (10 km biegu, 60 km jazdy rowerem i 10 km biegu) uzyskał najlepszy,
będący rekordem życiowym wynik – 3:28.
Są to bardzo dobrze zorganizowane zawody z mega fajną publicznością. Od trzech
lat mieszkaniec Borkowic startuje w Gdyni
w zawodach Ironman Gdynia Poland, które
są najważniejszą imprezą triathlonową w Polsce. W zeszłym roku, na dystansie 1/2 uzyskał
najlepszy wynik – 5:28.
– Triathlon w Gdyni jest bardzo wymagający,
pływanie odbywa się w morzu (1,9 km), jazda
rowerem (90 km) przebiega ulicami miasta,
gdzie są znaczne przewyższenia. Trasa wyma-

ga dużo samozaparcia i siły, a na koniec bieg
po centrum (21 km) – powiedział pan Leszek.
W tym roku w Gdyni startowało prawie 3 tys.
triathlonistów, w tym około tysiąca zawodników z kilkudziesięciu krajów świata. Triathlon
tak wciągnął Leszka w wir treningów i startów, że nie wyobraża sobie dnia codziennego bez pracy nad polepszeniem formy. Nie
straszna mu pogoda. Większość treningów
począwszy od kwietnia aż do listopada wykonuje na świeżym powietrzu. Uważa, że jest to
hartowanie organizmu i wpływa pozytywnie
na utrzymywanie formy. Prowadzi zdrowy
tryb życia i poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim. Często podkreśla, że „każdy
wiek jest dobry, żeby zacząć trenować i startować w zawodach sportowych i wtedy nie
jest ważny osiągnięty wynik tylko ukończenie
zawodów”.
Zarówno w treningach jak i startach zawsze
wspiera go rodzina i przyjaciele. Prym wiedzie w tym żona Halina. To ona mobilizuje do
treningów i organizuje wszelkie wyjazdy na
zawody, w których również uczestniczy, kibicując mężowi. Dzięki systematycznym treningom triathlonista utrzymuje wysoką formę
i w tym roku na dziewięć startów, osiem razy
stawał na podium w kategorii 60+. W klasyfikacji open zajmuje zawsze miejsce w 1/3 do
1/2 stawki wszystkich startujących. Marzeniem Leszka jest start na pełnym dystansie
Ironmana (3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42,2 km biegu) i ma nadzieję, że uda
mu się tego dokonać w sezonie 2022.
Serdecznie panu Leszkowi tego życzymy.

Duathlon w Czempiniu (wrzesień 2021), na podium pierwszy z lewej Leszek Łączny fot. Zb. Leszka Łącznego

Władysław Szczepaniak
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REKLAMA

1992 r.

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

(P011)

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

PRZEWÓZ OSÓB
(J039)

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

www.wirbus.pl

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

(J047)

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

OD
500 ZŁ

BEZ - BIG
UDZIELAMY POŻYCZEK
RÓWNIEŻ
Z ZAJĘCIEM KOMORNICZYM

TEL. 535 109 643
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(MA052)

PILNA POŻYCZKA

(P058)

Sprzedam z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert (w formie elektronicznej), wierzytelność
przeciwko dłużnikowi zamieszkałemu na terenie Gminy Miejskiej Puszczykowo - w
wysokości 32.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 23.08.2000 r. do
dnia zapłaty (nieprzedawnionymi) stwierdzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 16.05.2002 r.
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2021 r. drogą elektroniczną na adres
e-mail: jasko5232@gamil.com lub janek3@onet.eu
Zastrzegam sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak i zamknięcia konkursu bez
wybrania jakiejkolwiek oferty.
Jan Ferenc
wierzyciel

RACHMAJ tel. 501-635-115

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

Gazeta

Marek Fabisz - mistrz kominiarski
CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

(J025)
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

Mosińsko-Puszczykowska

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

(J035

tel. 604 989 218

KUPIĘ KUPIĘ

KUPIĘ KUPIĘ

(J027)

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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rok założenia 2001

KAMIENIARSTWO

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY

KORCZ GRANIT

SERWIS OKIEN I DRZWI

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

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

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

(P004)

tel. 61 8 103 825

R

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

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

(J026)

61 813 07 55, 607 374 545

P167

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

(J038)

(P054)

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

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

(J041)

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

BIURO OGŁOSZEŃ

(J050)

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

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

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

(J032)

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

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

SKŁAD WĘGLA

grunty - min. 0,5 ha

KOSTKA, ORZECH
EKO-GROSZEK

I gat. bez zanieczyszczeń i miału

lub kamienicę
(J037)

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

KUPIĘ

CENY PRODUCENTA!

Tel. 663 808 241

KAMIEŃ OGRODOWY
MIECZEWO, tel. 691 741 743
www.wegiel.pc.pl

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
Sprzedaj ze mną swoje mieszkanie

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

Krystyna Wielgosz
Doradca ds. nieruchomości

tel. +48 519 737 864
(J048)

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

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

Firma Inspekcja domu
oferuje usługi:
Lokalizacja wycieków wody,
diagnostyka zawilgoceń
Badanie kamerą termowizyjną
Odbiór techniczny mieszkań i domów
od dewelopera
Kompleksowe sprawdzanie mieszkań
i domów z rynku wtórnego

(J049)

Przeglądy okresowe

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

tel. +48 665-245-041
e-mail: kontakt@inspekcjadomu.pl

www.inspekcjadomu.pl

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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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
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Wydarzenie objęte patronatem Starosty Poznańskiego

ZAPRASZAMY

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

BIURO OGŁOSZEŃ

a

4-5 grudni

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

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

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

