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NIE PŁAĆ ZA PRĄD I ZYSKUJ
NA PRODUKCJI ENERGII
Jeśli chcesz zaoszczędzić na rachunkach
za prąd i szukasz najlepszych technologii
fotowoltaicznych dostępnych w Polsce
to postaw na INTI Solar!

ZAMÓW INSTALACJĘ W INTI, ABY ZDĄŻYĆ
PRZED ZMIANĄ WARUNKÓW PROSUMENCKICH

Zapewniamy darmową wizję lokalną i na jej podstawie tworzymy
bardzo dokładnie oszacowany plan instalacji wraz z wyceną zupełnie bezpłatnie! Po tym etapie podejmujesz decyzję.
M O S IN A

3,95 K W P

Zapewniamy przyłączenie instalacji do sieci dystrybucji. Nasi
pracownicy złożą niezbędną dokumentację w Twoim imieniu.
Pomagamy uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji
fotowoltaicznych.
Pomagamy uzyskać finansowanie w banku, aby wysokość raty
kredytu nie przekraczała miesięcznej opłaty za prąd.
Montujemy nowoczesne hybrydowe instalacje fotowoltaiczne.

LUBO Ń

9,92 K W P

WYBIERZ INTI

415 W
M O S IN A

MODUŁY
NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANE
PRZEZ KLIENTÓW

6,82 K W P

Przez 30 lat: najwyższa na rynku liniowa gwarancja
mocy 98,5% oraz gwarancja na sam produkt.
LUBO Ń

5,58 K W P

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Drodzy Czytelnicy!
Zima jest w pełni. W wielu domach nie ma już śladu po choince
i świątecznych ozdobach. Fasady domów są już ciemne, bez wesoło migających kolorowych lampek. Choć trudno spełnić pogodowe marzenia musimy przystać na temperaturę kilku kresek powyżej zera. Deszcz, błoto albo plucha do tego szaro i deszczowo za
oknem. Chyba nie tak wyobrażamy sobie luty?

ułożony. Szkoda, że nie umiemy zapanować nad przestrzenią i pozbawiamy te zwierzęta domu, wycinając na potęgę drzewa. Słońce
zaczyna zbliżać się ku zachodowi. Czas już wracać ze spaceru. Odwracam się, żeby jeszcze raz zerknąć na dęby. Nawet bez liści i przykryte śniegiem sprawiają wrażenie ożywionych, które jeszcze przez
wiele lat będą świadczyły o potędze natury.

Przywołuję w sobie w myślach taki dzień, kiedy wychodzę z domu,
bo zachęcają mnie do tego rzadko pojawiające się promienie słońca. Muszę się spieszyć, bo to przecież zima i dzień nie jest zbyt długi.
Ruszam przed siebie po skrzypiącym pod butami śniegu. Wdech
i wydech. Powietrze jest czyste i zimne, czuję, jak przenika do mojego ciała i pobudza do wędrówki. Udaję się w kierunku nadwarciańskich łąk i dębów. Zawsze, kiedy patrzę na te rozległe tereny,
niezależnie od pory roku, myślę o latach, które te drzewa spędziły
na Ziemi. Jak wiele, gdyby mogły opowiadać, przekazałyby historii,
ludzkich dramatów i szczęśliwych przeżyć. Jak wielu osobom udało się schować w ich konarach w czasie wojny? Jak wysoko sięgała
woda w czasie powodzi? Majestatyczne dęby przywołałyby też niejedną opowiastkę o nas przyszłym pokoleniom. Dumnie rozpościerają swoje gałęzie nad rzeką, w której płynie życiodajna woda. Teraz
Warta spowita jest krą; można zauważyć prędkość nurtu i stanąć
oko w oko z żywiołem, który nieraz spędzał mieszkańcom sen z powiek. Jestem dumna, że mieszkam w tym miejscu. Czuję się wyróżniona, że mogę być tak blisko wiekowej natury… Cisza i spokój nagle zostaje przerwana. Odwracam się i dostrzegam gromadkę psów
z właścicielem. Biegają, bawią się i szczekają jeden przez drugiego,
są tak ruchliwe, że trudno jest je policzyć. Och, szczęśliwe istoty,
które ponad wszystko kochają właściciela, cieszą się, że mogą harcować po śniegu na dużej przestrzeni, a kiedy przyjdzie pora będą
drzemać przy kominku. Prawdziwie pieskie życie bez trosk o kolejny
dzień i bez strachu o przyszłość dzieci. Nie wiedzą, czym jest polityka, co rządzi światem oraz nie muszą zadowalać kręgu ludzi wokół
i udowadniać swojej wartości. Ludzie kochają psy za to, że są, a jeśli
pracują jako psy policyjne, ratownicze lub przewodnicy powinny
być doceniane za swoją pracę. Żadnemu człowiekowi nie powinno przyjść do głowy, żeby krzywdzić jakiekolwiek zwierzę. Nikt nie
nadał nam nad nimi władzy, tak samo, jak nikt nie ma władzy nad
człowiekiem. W oddali widzę biegnące trzy sarny, które spłoszyły się
od szczekania. Myśl, że w lasach jest pełno dzikiej zwierzyny, obok
której żyjemy, jest dobrym dowodem na to, że ten świat został jakoś

Tak wyobrażam sobie mój zimowy spacer. Może kiedyś uda mi się
na taki wybrać? Luty to miesiąc rutyny, kiedy wiele osób czeka na
wiosnę i liczy, o ile minut dzień jest dłuższy. Jestem jednak daleka
od pesymizmu, bo w lutym możemy świętować do woli i nastrajać się domowym ciepłem. Oczywiście w gronie najbliższych ze
względu na kolejną falę koronawirusa. Walentynki, Tłusty czwartek
i Podkoziołek – jest w czym wybierać. To ostatnie może być idealne
dla osób lubiących tradycyjne święta, do których nie kwalifikują się
Walentynki uznawane niekiedy za komercyjne i materialistyczne
święto zza oceanu. Podkoziołek jest dawną tradycją ludową obchodzoną m.in. na obszarze byłego województwa poznańskiego.
W zabawie odbywającej się we wtorek brały udział panny i kawalerowie. Dawniej Karnawał służył nie tylko dobrej zabawie przed
okresem Wielkiego Postu, lecz także poszukiwaniu partnerka lub
partnerki na całe życie. Nazwa podkoziołek wywodzi się od kozła, zwierzęcia symbolizującego witalność. Zwyczajów na zabawę
tego dnia było kilka. Kawalerowie objeżdżali wsie z kukłą kozła i zapraszali panny na tańce. Podczas zabawy w karczmie dziewczęta
składały ofiary pieniężne figurce podkoziołka. Choć historycznych
obrzędów było wiele i zmieniały się w zależności od regionu, nie
zaszkodzi nam dziś przełamać zabawą zimową aurę. W tym roku
Karnawał jest wyjątkowo długi i trwa aż do 2 marca. Wszystkim
Czytelnikom przypomnę, że w Tłusty Czwartek kalorie ze zjedzonych pączków się nie liczą. Zanim jednak postanowią Państwo
oddać się karnawałowej zabawie, zachęcam do przeczytania lutowego wydania Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. W tym numerze
powróciliśmy do tematu kosztów nieistniejącej pływalni, opisaliśmy wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej oraz zwróciliśmy uwagę,
z jakimi problemami może borykać się Rada Miejska. Nasze zainteresowanie przyciągnął sukces Wolontariatu WNP, który pieczołowicie sprząta Park Narodowy. Na kolejnych stronach znajdą Państwo
wiele artykułów dotyczących lokalnych wydarzeń.
W imieniu zespołu redakcyjnego Weronika Zwierzchowska

Kącik eleganta z Mosiny, część 110

08.02.2013, Zdzichu na wystawie w galerii:
- Tak, tak, znam jedną historię taką wiesz, co to wszyscy chyba znają, mało
chyba oryginalną. Nie pamiętam już, gdzie czytałem, nawet kilka razy.
Mianowicie rzecz dotyczy czasów Napoleona, proszę ciebie, czyli na oko
około 200 lat temu. Szczegółów nie pamiętam, ale mniejsza o nie. Jak
przez Mosinę przechodziły wojska napoleońskie, wtedy podobno mosińscy krawcy przez jedną noc uszyli nowe mundury dla tej armii, która
szła na wschód na Rosję. Widziałeś, taki mieli dryg do tej roboty i wyobraź
ty sobie jak musiały się te nowe mundury prezentować, skoro ci co je nosili wyglądali niezwykle elegancko. I co byś powiedział na taki początek
naszego powiedzenia? Ono z czasem zrobiło, mi się wydaje, dużą karierę
i w różnych kręgach inaczej było interpretowane. Nie ulega wątpliwości, że Napoleon był w Mosinie, więc jakieś źdźbło prawdy w tym jest,
a resztę nasi przodkowie dołożyli. Tylko powiem tobie, że wydaje mi się,
iż współcześnie wychodzi ono z mody, określenie „elegant z Mosiny” nie
budzi już takich emocji. Zobacz, z Poznania ludzie masowo się wyprowadzają, a w takiej dajmy na to Mosinie znajdują większy spokój.
Roman Czeski
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Nieistniejąca pływalnia kosztowała podatników
już ponad 1 milion złotych
Co jakiś czas Czytelnicy pytają nas, na jakim aktualnie etapie jest sztandarowa inwestycja mosińskiego magistratu, czyli budowa pływalni miejskiej. Co bardziej dociekliwi mieszkańcy, chcą
wiedzieć też, czy spółka „Park Strzelnica”, która zarządza pływalnią dalej otrzymuje z tego tytułu
wynagrodzenia. Publikujemy odpowiedzi na pytania, jakie zadaliśmy prezesowi zarządu spółki Włodzimierzowi Koralewskiemu oraz przekazujemy aktualne dane na temat postępu prac (a raczej
ich braku) w budowie tej głośnej i kontrowersyjnej inwestycji-widmo.
"Budowa" basenu-widmo
Pod artykułem dotyczącym nagród dla pracowników mosińskiego
samorządu, na portalu internetowym gazety rozgorzała dyskusja
na temat budowy pływalni. Niektórzy biorący w niej udział sugerowali, że upłynął już termin obowiązywania pozwolenia na budowę.
Jak komentowali "wystarczy jedna wpiska do dziennika budowy
i pozwolenie leci na kolejne 3 lata". Wątpliwości rozwiał radny Jan
Marciniak, który 18 stycznia, podczas Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego zadał w tej sprawie pytania władzom gminy.
- Przed upływem obowiązywania pozwolenia na budowę, wytyczono budynek basenu, wpisując tą czynność do dziennika budowy.
Tym sposobem, jak poinformował zastępca burmistrza Tomasz Łukowiak, przedłużono decyzję o 3 lata - relacjonuje radny Jan Marciniak.
Mieszkańcy mogą zadawać sobie teraz pytanie - jakiej budowy?
W końcu, gdy spojrzeć na teren, na którym zlokalizowana miała być
pływalnia, nadal jest pusty, i nic nie wskazuje na to, żeby miała tam
miejsce jakakolwiek budowa. Tutaj również z odpowiedzią śpieszy
mosiński radny. - Przed wyborami 2018 wykarczowano na tym terenie dziko rosnące krzewy i niezbyt wysokie drzewa. Miało to sprawiać wrażenie, że przystąpiono do budowy - skomentował Jan Marciniak, przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego.
Finansowanie, wynagrodzenia i koszty. Ponad 1 milion zł z kieszeni podatników
Do dzisiaj nie jest znany termin ukończenia budowy pływalni i oddania jej do użytku mieszkańcom, ponieważ spółka „Park Strzelnica” w dalszym ciągu nie posiada jakichkolwiek źródeł finansowania.
Nie przeszkadza to w poborze sowitych pensji przez osoby zarządzające spółką. O ich wysokość zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosinie oraz zarząd spółki. Po równo dwóch tygodniach oczekiwania,
otrzymaliśmy odpowiedź od prezesa.
- Koszt funkcjonowania Zarządu spółki Park Strzelnica sp. z o.o. od
momentu jego powołania na dzień 30.11.2021 wyniósł 467 250,44
zł, w tym wynagrodzenia 331 393,07 zł [nie wliczając danych za grudzień 2021 i styczeń 2022 - przyp.red] - poinformował Włodzimierz
Koralewski, prezes zarządu spółki.

Działka na której miała powstać pływalnia

- Miesięczne wynagrodzenie Zarządu wynosi 12 330,58 zł brutto.
Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 4
183,58 zł brutto. Zarząd, Wspólnicy ani Rada Nadzorcza nie otrzymywała żadnych innych wynagrodzeń, w tym również premii. Poza
wyżej wymienionymi kwotami spółka nie generowała żadnych innych kosztów - dodaje prezes.- Przez "zarząd" należy rozumieć jako
ogół czynności i wydatków związanych z prowadzeniem spraw
spółki, co należy jednocześnie odróżnić od Zarządu jako organu
spółki i tegoż kosztów - zaznacza prezes.
- W zakresie finansowania i rozpoczęcia budowy pływalni informuję, że wobec braku akceptacji przez Radę Miejską w Mosinie przedstawianych jej przez Wspólnika [Burmistrz - przyp. red.] propozycji
finansowania budowy pływalni, spółka nie posiada aktualnie żadnych źródeł finansowania budowy pływalni. Rozpoczęcie budowy
może nastąpić wówczas, kiedy zapewnione zostaną odpowiednie
środki na wykonanie zadania - kończy Włodzimierz Koralewski.
Wynagrodzenie zarządu to nie wszystkie wydatki, jakie poniesiono
na nieistniejącą pływalnię. Do kosztów trzeba doliczyć m.in wycinkę drzew na działce, na której miałaby powstać pływalnia. Kosztowało to gminę 23 452 zł. Samorząd wyłożył także 6 150 zł na konsultacje dotyczące przygotowania dokumentacji do przetargu na
projekt basenu.
Sam projekt pływalni, jeszcze zanim powołana została spółka, kosztował podatników prawie ćwierć miliona złotych, dokładnie 246
tys. zł. Do tych kosztów należy także doliczyć kwotę 300 tysięcy
złotych podatku, który zapłaciła gmina od 4-milionowego aportu
wniesionego do spółki „Park Strzelnica”. Utworzenie spółki, której
zadaniem jest budowa, a później zarządzanie basenem, kosztowało mieszkańców 30 043 zł. Gmina zapłaciła jeszcze 617 zł, by zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Łącznie nieistniejąca mosińska pływalnia kosztowała mieszkańców
już 1 073 512 złotych (w rzeczywistości kwota ta jest jeszcze wyższa, gdyż nie obejmuje pensji zarządu za grudzień i styczeń). Jak
zapewniają władze gminy, spółka nadal będzie działać.
Budowa pływalni miała być sfinansowana ze środków rządowych,
a konkretnie Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina złożyła wnio-
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sek o dofinansowanie w wysokości 22,5 miliona złotych, co stanowiłoby 90% całości kosztów inwestycji. W grudniu okazało się, że
z Funduszu finansowego ze środków na przeciwdziałanie pandemii
Covid-19, Mosina na basen nie dostanie ani złotówki. Burmistrz
jednak zapowiedział, że się „nie podda” i gmina złoży wniosek o pożyczkę w ramach programu Jessica 2 (więcej tutaj). To finansowanie
również nie doszło do skutku.
Zmniejszenie kapitału spółki. Oby czy na pewno?
Rada miejska w marcu ur. podjęła uchwały o zmniejszeniu kapitału
spółki Park Strzelnica – fundusze miały trafić z powrotem do budżetu gminy i być wykorzystane na inwestycje w Mosinie.. Jak się jednak okazuje, sytuacja była odwrotna, bo samorząd do spółki wpompował kolejne środki - 100 tysięcy złotych więcej. O przelewach
na konto „Parku Strzelnica” nic nie wiedzieli radni ani mieszkańcy.

2 czerwca odbyło się nieoficjalne spotkanie radnych z burmistrzem
Przemysławem Mielochem w tej sprawie. Jak mówili nam obecni na
spotkaniu radni, burmistrz nie umiał wtedy wytłumaczyć, dlaczego
nie wspomniał o zwiększeniu kapitału spółki.
W tej niewiedzy radni trwają także 4 marca, kiedy na sesji, niemal
jednogłośnie, przyjmują uchwały o obniżeniu kapitału spółki z 3,7
miliona złotych do niespełna 750 tys. zł i połączeniu jej z Zakładem
Usług Komunalnych. Na sesji, ze strony burmistrza, radni nie usłyszeli informacji o tych działaniach.
– Głosując nad tymi uchwałami, nie wiedzieliśmy o fakcie podwyższenia kapitału – burmistrz nam nic o tym nie powiedział ani w czasie prac na komisji, ani na sesji rady – mówiła nam radna Elżbieta
Jarecka. (jb)

Burmistrz znów pisze do premiera w sprawie szczepień.
Mieszkańcy oburzeni
Przemysław Mieloch, burmistrz gminy Mosina napisał kolejny list skierowany do premiera krytykujący szczepienia. Jednocześnie publikuje jego treść wraz z nagraniem wideo na oficjalnym portalu
internetowym gminy.
Włodarz Mosiny, który z wykształcenia jest historykiem, wbrew opinii świata medycyny i nauki przemyca w liście teorie antyszczepionkowe i wyniki swoich prywatnych badań dotyczących szczepień.
– Wprowadzenie obowiązku szczepień ograniczy liczbę nauczycieli
pracujących w szkołach i przedszkolach, liczbę strażników miejskich, jeszcze bardziej ograniczy także liczbę firm świadczących na
rzecz samorządu. Proszę Pana Premiera o rozważanie następujących argumentów – pisze do premiera burmistrz Mieloch.
Jako argumenty wskazuje m.in., że „osoby zaszczepione chorują„, „nie są znane skutki szczepień zarówno długoterminowe, jak
i w kolejnych pokoleniach„, „COVID-19 jak grypa” czy przedstawia
swoją teorię, że „im więcej szczepień, tym więcej zachorowań„. Burmistrz powołuje się też na znalezione w internecie dane, związane z licznymi zachorowaniami we Francji, Australii czy Izraelu, nie
biorąc pod uwagę liczby zgonów osób niezaszczepionych w tych
krajach, co znacząco zmienia obraz przekazu. Jak powszechnie wiadomo, liczba zgonów, spowodowanych Covid-19 w wymienionych
przez burmistrza krajach jest znacząco mniejsza niż w Polsce, gdzie
jest zdecydowanie mniejszy odsetek osób zaszczepionych.
W treści listu, który docelowo ma dotyczyć segregacji związanej,
że szczepieniami, przemyca teorie m.in. dotyczące leczenia amantandyną, która nie jest oficjalne stosowana w leczeniu Covid-19 (do
dzisiaj nie dysponujemy wynikami badań udowadniającymi skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego leku).
– Nie można ograniczać dostępu do zawodu według kryterium
szczepienia, jeżeli nie zostaną przebadane istniejące lekarstwa na
użytek leczenia COVID-19 – informuje burmistrz. W jednym z załączników listu, skierowanego do Mateusza Morawieckiego przekazuje też opinie, że leczenie antywirusowe nie jest dla wielu osób
wskazane, podając jako przykład… grypę, która nijak ma się do tematu szczepień przeciwko Covid-19.
Jak informowaliśmy na łamach GMP, w sprawie rzekomego różnicowania mieszkańców, burmistrz Przemysław Mieloch mówi jednym
głosem z działaczami Konfederacji, których argumenty związane
z ewentualną szkodliwością szczepień są także lansowane przez
polityków tej partii. Liderami partii, znani ze swoich teorii antyszczepionkowych są Krzysztof Bosak, Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun. Asystentką społeczną tego ostatniego jest Justyna

Socha – aktywistka z antyszczepionkowego stowarzyszenia „Stop
Nop”. Ruch ten w czasie pandemii organizuje liczne manifestacje,
m.in. promujące kontrowersyjne hasło „Szczepienie czyni wolnym”
nawiązujące do „Arbeit macht frei„, umieszczonym przed wejściem
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
„To jest Kabaret co ten człowiek wyprawia i to za pieniądze podatników”;
„Wytłumaczy mi ktoś co to było?”;
„Niewiarygodne. Przyznawanie się do idei płaskoziemców i jednoczesne piastowanie odpowiedzialnych funkcji urzędniczych i publicznych
już nie jest powodem do obciachu (vide kurator Nowak). Co za argumentacja, no brawo.;
„Czuję zażenowanie słuchając Pana Burmistrza. Wstyd…”;
„To się w głowie nie mieści”
– brzmią w tej sprawie komentarze internautów, widoczne na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy Mosina. (red)
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Mosiński urząd nawiązuje współpracę z firmą,
na której ciążą wyroki
Interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt ma zająć się mężczyzna, który w Puszczykowie na
oczach przechodniów zabił dzika.
18 stycznia Urząd Miejski w Mosinie zawarł
umowę na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich,
dziko żyjących oraz bezdomnych na terenie gminy Mosina. Najkorzystniejszą ofertę,
w drodze przetargu, złożyła firma „Ptasior”
należąca do Marcina Szymczaka.
Właściciel firmy znany jest z kontrowersyjnej
sprawy zabicia dzika w Puszczykowie czy
użycia środka usypiającego, wobec błąkającego się wilka. Za zabicie dzika w Puszczykowie, wobec właściciela firmy zapadł nieprawomocny wyrok. Teraz mężczyzna ma zająć
się dziką zwierzyną w Mosinie.
Całodobowe pogotowie interwencyjne
ds. zwierząt dzikich na terenie gminy Mosina
Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich, z założenia ma zajmować się m.in.
skracaniem cierpień zwierzęcym ofiarom
wypadków komunikacyjnych, niemającym
szans na wyzdrowienie, a także odstrzałem redukcyjnym czy przesiedlaniem dzikiej zwierzyny, stanowiącej zagrożenie dla
mieszkańców. Do końca ubiegłego roku pogotowie pełniła firma „Falco” z Mosiny.
W procedurze wyboru na rok 2022 wzięły
udział dwie firmy – firma Marcina Szymczaka
„Ptasior” oraz wspomniana „Falco”, pełniąca
wówczas działalność na terenie gminy Mosina. Urząd, uzasadniając swój wybór jedynie
aspektami finansowymi, dokonał wyboru
tej pierwszej. Według zapisów umowy, firma „Ptasior”, na zlecenie burmistrza będzie
współpracować z gminą do końca roku.

Zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosinie m.in
o to, czy znane są osobom decyzyjnym zarzuty wobec mężczyzny, z którym, jak się
właśnie okazało, podpisano umowę współpracy. 21 stycznia otrzymaliśmy lakoniczną
informację z urzędu.
– W dniu 18 stycznia br. Gmina Mosina zawarła umowę na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich,
dziko żyjących i bezdomnych z firmą „Ptasior” Marcin Szymczak Gabinet Weterynaryjny ANIMAL VET SERVICES, która w wyniku
przeprowadzenia procedury postępowania
o udzielenie zamówienia na wykonanie tej
usługi, złożyła najkorzystniejszą cenowo
ofertę, spełniając przy tym wszystkie wymagane zamówieniem, ściśle określone kryteria
i warunki. Termin realizacji umowy określony został od dnia jej zawarcia do 31 grudnia
2022 r. – poinformowała Joanna Nowaczyk,
na podstawie informacji udzielonych przez
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Przedstawicielka urzędu od dwóch tygodni
nie odpowiada na pytania o głośne zarzuty
i wyroki, które ciążą na Szymczaku.
Z zimną krwią, przy przechodniach – tak
zwierzęta zabija Szymczak
Zdarzenie miało miejsce we wrześniu 2018
roku na ul. Gołębiej w Puszczykowie. Strażnicy miejscy interweniowali w sprawie
dzika, chodzącego w pobliżu zabudowań.
Funkcjonariusze usiłowali „zablokować”
zwierzę, przyciskając je do płotu samocho-

dem. – Dzik (…) nie agresywnie przeszedł
nad zderzakiem przesuwając się po masce
i zaczął spokojnym tempem schodzić w dół
ulicy Gołębiej – mówili nam wtedy świadkowie zdarzenia. Wezwany na miejsce został
Marcin S. z firmy „Ptasior”, zajmującej się
odławianiem bezpańskich i dzikich zwierząt, wówczas m.in. na terenie Puszczykowa.
Mężczyzna dzika zabił. – Strzał został oddany z odległości dwóch metrów ode mnie –
relacjonował świadek.
O możliwości popełnienia przestępstwa
Szymczaka, prokuraturę zawiadomiła fundacja „Mondo Cane”, która działa na rzecz
zwierząt. – Zebrane dowody potwierdzają,
że nie było żadnych podstaw do zastrzelenia
dzika. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, zaś uśmiercenie jest ostatecznością i musi być uzasadnione – mówił
adwokat Mateusz Łątkowski, pełnomocnik
fundacji.
Śledztwo prokuratury
Prokuratura na początku nie dopatrzyła się
w działaniu właściciela firmy „Ptasior” przestępstwa. – Zaskarżyłem tę decyzję, a sąd
w całości podzielił moją argumentację prawną i nakazał kontynuować postępowanie –
mówił pełnomocnik fundacji „Mondo Cane”.
Prokuratura postawiła zarzuty Szymczakowi
w związku z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt, który za bezprawne uśmiercenie zwierzęcia przewiduje do 3 lat więzienia. Wyrok
nie był prawomocny. Skontaktowaliśmy się
wówczas z Marcinem Szymczakiem, ale nie
chciał on skomentować sprawy zarzutów
prokuratorskich. Później miała miejsce kolejna, kontrowersyjna sytuacja z udziałem
Szymczaka. Tym razem związana z błąkającym się w naszym regionie wilkiem. Mężczyzna miał wówczas nielegalnie użyć środka
usypiającego, do którego nie miał uprawnień, bo nie jest lekarzem weterynarii.
Wkrótce w sprawie zabicia dzika zostanie
rozstrzygnięta sprawa apelacyjna, która
może skończyć się wyrokiem skazującym
i zakazem wykonywania zawodu przez właściciela firmy „Ptasior”. Czy w takiej sytuacji,
firma w dalszym ciągu pełnić będzie działalność na terenie gminy? Na te pytania urzędnicy nie odpowiadają. (red)

Za zabicie dzika w Puszczykowie, wobec właściciela firmy zapadł nieprawomocny wyrok.
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REKLAMA

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

(J006)

Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

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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Perfecta Robert Gąsiorek
Firma z ugruntowaną pozycją na rynku usług: budownictwa drogowego
oraz usług budowlanych i remontowych.
Świadcząca usługi z zakresu:
• budowy dróg, chodników, parkingów, sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i telekomunikacyjnej a także różnego
rodzaju robót ziemnych i brukarskich.
• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni
magazynowych i biurowych.
• Wykonywania instalacji:
elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, automatyki przemysłowej.
Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

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

• Brukarz,
• Operator koparki / koparko-ładowarki,
• Kierownik robót drogowych.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 714
• Pracownik remontowo – budowlany.
Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 715

PERFECTA
Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20,
62-052 Komorniki
www.perfecta-poznan.pl

znajdź nas!
ul. St. Żeromskiego 1A
62-030 Luboń
TEL. + 48 698 078 914
www.bajkowe-przedszkole.com.pl

CAŁOROCZNA REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 JUŻ TRWA!
NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!

BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

9

REKLAMA

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

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

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

tel. 501 099 327, 572 202 280

(J015)

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

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

@elegantomanii

793 411 811

OGŁOSZEŃ
BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J010)

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

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

P136

ROBOTY
ZIEMNE
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Działania na szkodę mosińskich spółek komunalnych
Ponad 60 tysięcy złotych wyniosły wymierne straty finansowe spółek ZUK i PUK w wyniku nielegalnie zawyżonego wynagrodzenia przewodniczących zarządów mosińskich spółek komunalnych.
Do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęło pismo rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu z załączoną anonimową informacją
od pracownika spółki, o możliwości naruszenia dyscypliny finansów
publicznych przez burmistrza Gminy Mosina, Przemysława Mielocha.
Jak czytamy w treści pisma, włodarz mógł działać na szkodę spółek
ZUK i PUK, które reprezentuje (jest ich jedynym wspólnikiem). Sprawę
zbadała Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Andrzeja Raźnego.
W wyniku przeprowadzonej kontroli, nielegalnie naliczone wynagrodzenia zostały zwrócone.
28 października, w związku z otrzymanym pismem od rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu, Rada Miejska podjęła projekt uchwały, według której zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenie kontroli.
Jak czytamy w treści pisma, bezprawne działanie burmistrza na
szkodę spółek polega na zawyżonym wypłacaniu wynagrodzenia
przewodniczącym obu spółek co jest niezgodnie z ustawą. W przypadku spółki ZUK sp. z o.o. w Mosinie maksymalne wynagrodzenie
dla przewodniczącego Rady Nadzorczej może wynosić 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
a w uchwale spółki przyjęty został mnożnik 1. Podobnie jest w odniesieniu do drugiej Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, gdzie
maksymalne wynagrodzenie mogłoby wynosić 0,5, a zastosowany
został mnożnik 1.
Autor pisma wyjaśnia, że jest pracownikiem spółki, i nie chce narazić
się na utratę pracy. W związku z tym postanowił zachować anonimowość. – W całej tej sprawie zastanawiające jest to, iż obie rady nadzorcze składają się z samych prawników, a także radców prawnych i im ta
sytuacja nie przeszkadza – informuje pracownik. – Być może pokusa
łatwego pozyskania wynagrodzenia przesłoniła obowiązek działania
w zgodzie z przepisami prawa. Można także zastanawiać się, jak to
jest możliwe, aby burmistrz Mieloch mający swoje służby prawne dopuszcza się takiego nagannego postępowania – zauważa. – Bardzo
proszę o podjęcie skutecznych kroków przywołujących burmistrza
do działania zgodnie z przepisami, a także zobowiązanie tych przewodniczących, jednej i drugiej rady nadzorczej do zwrotu nienależnie
wypłaconego wynagrodzenia – apeluje pracownik.

wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej, wymierne straty finansowe spółek
wyniosły 61 794,08 zł (od 1 sierpnia 2020 do 10 listopada 2021).

Komisja Rewizyjna: Burmistrz działał
na szkodę mosińskich spółek komunalnych
Komisja potwierdziła ponadto, że burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch pomimo pisemnej informacji od ówczesnej prezes Beaty Nowak, która w okresie, w którym naliczane były zawyżone wynagrodzenia zgłaszała swoje wątpliwości, nie zareagował na te pisma
i nie podjął stosownych działań narażając spółki komunalne Gminy
Mosina na straty finansowe.
– Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej stwierdza, że działania Burmistrza
Gminy Mosina na szkodę spółek komunalnych mogą naruszać dyscyplinę finansów publicznych – czytamy w protokole komisji.
Odpowiedź burmistrza: „Uważam, że protokół został sporządzony w sposób nierzetelny”
W odpowiedzi na ustalenia Komisji Rewizyjnej, burmistrz potwierdza,
że doszło do nieprawidłowego naliczania wynagrodzeń. Jednocześnie, w piśmie skierowanym do radnych tłumaczy, że spółki nie poniosły straty wskutek niesłusznie pobranych wynagrodzeń, gdyż naliczone kwoty zostały zwrócone.
– Podsumowując doszło do uchybień, które zostały naprawione. Natomiast nie można mówić o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – tłumaczy burmistrz Przemysław Mieloch. – Zgodnie z art. 9 pkt
14 ustawy o finansach publicznych spółki komunalne prawa handlowego zostały wyłączone poza sektor finansów publicznych. Dodatkowo przyjmuje się, że środki publiczne tracą swój publiczny charakter
w momencie przekazania ich poza sektor finansów publicznych –
środki gminy przekazanie do PUK i ZUK, które były środkami jednostki samorządu terytorialnego stały się majątkiem spółki w chwili ich
wniesienia do spółki. Natomiast obecny budżet spółek pochodzi z ich
bieżącej działalności – wskazuje włodarz.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. (o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami) ustanawia pułap
płacowy (czyli maksymalne wynagrodzenie) członków zarządów zasiadających m.in. w spółkach komunalnych. Ustawa przewiduje, że
członkom zarządów i rad nadzorczych tych spółek przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, które nie może przekroczyć określonego ustawą limitu.

Burmistrz informuje też przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Andrzeja Raźnego, że nie podpisze protokołu pokontrolnego. – Przyczyną odmowy podpisania protokołu jest to, że nie zgadzam się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej, w szczególności w kwestii sugestii, że spółki
poniosły stratę. Nadpłacone środki zostały zwrócone na konto spółek,
a więc nie poniosły one straty. Uważam, że protokół został sporządzony w sposób nierzetelny – dodaje burmistrz.

Kontrola Komisji Rewizyjnej: Burmistrz działał na szkodę spółek

O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować w następnym
wydaniu GMP. (jb)

3 listopada 2021 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił
się z wnioskiem o opinię prawną dotyczącą pisma przesłanego do
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, która wykazała nieprawidłowości, wskazane przez anonimowego pracownika. Komisja
potwierdziła, że nieprawidłowo ustalono wysokość wynagrodzenia
przysługującego przewodniczącym rad nadzorczych.
Jak wykazała, burmistrz dopiero w trakcie podjętej kontroli nadzwyczajnej, zleconej przez Radę Miejską w Mosinie, podjął zgodne z Ustawą uchwały, wprowadzające prawidłowe zasady naliczania wynagrodzeń dla przewodniczących rad nadzorczych mosińskich spółek
komunalnych. 10 grudnia 2021 roku prezes Zakładu Usług Komunalnych, na podstawie podjętych uchwał (z mocą od dnia 1 sierpnia 2020
roku) skorygowała mnożniki wynagrodzeń do obowiązujących maksymalnych stawek, zgodnie z obowiązującym prawem. Jak pokazały

12

Nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie
Radny Łukasz Kasprowicz złożył z początkiem nowego roku interpelację w sprawie uzyskania informacji o wysokości i sposobu rozdziału nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Zgodnie z zarządzeniem Nr BG. 0050.3.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2018 r., w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracownikowi można przyznać nagrodę za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Gminy Mosina z własnej inicjatywy lub na wniosek
bezpośredniego przełożonego. Nagroda ma charakter uznaniowy.
Nagrody w 2021 roku otrzymali:
Tomasz Łukowiak, I zastępca burmistrza, w wysokości 9500 zł brutto;
Adam Ejchorst, II zastępca burmistrza, w wysokości 9000 zł brutto;

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego, nagrody uznaniowe w 2021 roku przyznawane były dwukrotnie. W maju minionego roku pracownikom wypłacono nagrody w łącznej wysokości 225
402 zł brutto, a w grudniu 166 610 zł brutto.
Interpelacja radnego Kasprowicza dotyczyła także kwoty wyrównania pensji burmistrza w związku z przyjętą nowelizacją przepisów. O
sprawie pisaliśmy w listopadzie. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej
w Mosinie z 25 listopada 2021 r. burmistrz otrzymał wyrównanie od
1 sierpnia 2021 r., które wypłacono w wysokości 21 841 zł netto. (MZ)

Tatiana Cynka, skarbnik gminy, w wysokości 14 000 zł brutto;
Monika Kujawska, sekretarz gminy, w wysokości 8 000 zł brutto.

Punkt przeładunkowy odpadów na terenie Gminy Mosina
13 stycznia podczas obradowania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi Gminy Mosina poruszono punkt dotyczący stworzenia punktu przeładunkowego odpadów na terenie naszej gminy.
W pierwszych minutach spotkania głos zabrał
burmistrz Przemysław Mieloch, prosząc zebranych radnych, by przedyskutowali i podjęli
decyzję w sprawie wyboru jednego z trzech
zaproponowanych miejsc stworzenia punktu
przeładunkowego odpadów na terenie gminy.
On niestety musi spotkanie opuścić, i tak też
zrobił. - Zaskakująca była postawa Burmistrza
podczas posiedzenia Komisji do spraw monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi – komentuje przewodniczący komisji, Jan
Marciniak. - Rzucenie: „mamy trzy lokalizacje,
wybierzcie jedną” było niestosowne – dodaje.
Jeden z załączników, zawartych w dokumentacji dotyczącej tego spotkania, to podpisana
przez zastępcę burmistrza Adama Ejchorsta
analiza uwarunkowań potencjalnych lokalizacji punktu przeładunkowego w Gminie Mosina. Do analizy wytypowano trzy nieruchomości, które są we władaniu gminy lub w takim
władaniu w przewidywanej perspektywie
mogą być. Wskazane działki to:
- Bolesławiec – działka nr 36/2 i 39/2; własność
gminy, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; odległość od najbliższych zabudowań mieszkaniowych to 280

metrów; sąsiedztwo Kanału Mosińskiego
- Sasinowo – działka nr 934; własność Lasów
Państwowych – teren wymaga zakupu gruntu
przez gminę; teren w MPZP ma przeznaczenie
na tereny rolnicze lub tereny infrastruktury
wodociągowej; odległość od zabudowań to
325 metrów;
- Mieczewo – działka nr 368/1; własność gminy, teren w MPZP ma przeznaczenie na tereny
rolnicze; odległość od zabudowań to 300 metrów.
Radni podczas obrad komisji stwierdzili, że
wszystkie trzy lokalizacje wskazane przez
burmistrza są dość kontrowersyjne. Padła
propozycja, żeby przeanalizować możliwość
korzystania z zasobów już istniejących w sąsiadujących gminach. - Każda ze wskazanych lokalizacji ma swoje plusy i minusy – komentuje
Jan Marciniak. - Głosy niektórych radnych idą
w kierunku dogadania się z Kórnikiem, aby na
terenie tej gminy zlokalizować wspólny punkt
przeładunkowy.
- Sprawa niewątpliwie jest pilna – dodaje radny Marciniak. - Punkt przeładunkowy usprawni cały system transportu odpadów i być może

Mieczewo
Zaproponowane lokalizacje punktu przeładunkowego odpadów na terenie Gminy Mosina

Sasinowo

wpłynie korzystnie na koszty, które ponoszą
mieszkańcy, ale nie można na łapu capu podchodzić do tak ważnej sprawy. Jak można tak
ważną, wręcz strategiczną decyzję, podjąć na
szybcika, podczas jednego posiedzenia komisji? Po pierwsze, to kluczowa decyzja, która
musi zostać podjęta na podstawie wielu analiz. Po drugie, Komisja, której przewodniczę,
jest komisją doraźną, a nie stałą rady, a to stałe komisje opiniują tak ważne decyzje, które
ostatecznie kończą się uchwałami rady, w tym
uchwałą budżetową – podsumowuje Jan Marciniak.
Ostatecznie członkowie komisji jednogłośnie
zadecydowali, że niezbędne jest przedstawienie analizy SWOT i finansowej (koszt budowy,
zyski i koszty funkcjonowania) dla powstania
punktu przeładunkowego na terenie gminy
Mosina dla przedstawionych lokalizacji, wraz
z czasem powstania takiego punktu od momentu podjęcia decyzji do zakończenia budowy. Pytanie, czy taki punkt powinien w ogóle
powstać na terenie naszej gminy? - Wszyscy
najchętniej widzieliby taki punkt u sąsiadów,
ale trzeba na sprawę spojrzeć bez emocji, zobaczymy – odpowiada radny Marciniak. (MZ)

Bolesławiec

13

Zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie radnego
5 stycznia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę radnego Arkadiusza
Cebulskiego w sprawie wygaśnięcia jego mandatu.
Odrzucenie skargi jest równoznaczne podtrzymaniu uchwały o wygaszeniu mandatu.
Wyrok nie jest prawomocny. Radnemu przysługuje możliwość odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Niewyjaśniona pozostaje również sprawa
dwóch radnych – Waldemara Wiązka i Waldemara Waligórskiego, którzy po odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny,

wnieśli skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Sytuacja wygaszenia mandatów jest pokłosiem ustaleń gminnej komisji rewizyjnej. Członkowie komisji
ustalili, iż radni złamali zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Sprawę opisywaliśmy
na łamach naszej gazety - chodzi dokładnie
o artykuł ustawy o samorządzie gminnym,
który zakazuje radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mie-

nia komunalnego. Naruszenie tych zapisów
skutkuje wygaszeniem mandatu radnego.
Arkadiusz Cebulski wystawił na rzecz gminy
21 faktur o łącznej wartości 2 769,42 zł. Usługi dotyczyły dorabiania kluczy.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia radny Cebulski poinformował, że wraz
z prawnikiem oczekuje na uzasadnienie wyroku i będzie składał odwołanie do NSA. (MZ)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur
zrzekła się mandatu
Pod koniec roku Małgorzata Kaptur poinformowała o zrzeczeniu się z dniem 31 grudnia 2021 roku
mandatu radnej.
“Moja rezygnacja jest przemyślaną i nieodwołalną decyzją, do której dojrzewałam
od czasu sprawy wodociągu w Pecnej. Przez
10 lat samorząd był dla mnie pasją, której
poświęcałam mnóstwo czasu. To jednak jest
już czas przeszły. Utrata zaufania sprawiła,
że przestałam zadawać pytania i składać interpelacje, choć wcześniej złożyłam ich 415.
Sprawa skarpy w Czapurach, zbudowanej
przez dewelopera bez zgody Gminy, bez
pozwolenia na gminnym gruncie, o której
pisałam wielokrotnie, nie tylko nie doczekała się korzystnego dla mnie rozwiązania,
z powodu bezczynności burmistrza, ale dla
mnie osobiście stała się między innymi powodem procesów sądowych, wytoczonych
przez dewelopera.
Utrata wiary w sens pracy radnego w tych
warunkach, a także zwiększone obowiązki
rodzinne i stan zdrowia spowodował, że nie
mogę dłużej wypełniać obowiązków radnej
tak, jak bym chciała. Uznałam, że właściwym
będzie oddanie mandatu. Moje miejsce
w radzie zajmie Ziemowit Maląg. Mam nadzieję, że złoży ślubowanie już na styczniowej sesji. W tym momencie chciałabym się
z państwem pożegnać, i podziękować za
siedmioletnią współpracę, przede wszystkim Piotrowi Sokołowskiemu, kierownikowi
biura rady, oraz paniom Anicie Ćwieklińskiej
i Monice Kujawskiej, pracownikom biura
rady. Wasz profesjonalizm i życzliwość były
dla mnie ogromnym wsparciem, a współpraca z Wami wielką przyjemnością. Dziękuję także za trzyletnią współpracę wiceprzewodniczącemu, Dominikowi Michalakowi.
Mimo różnicy wieku udało nam się zgodnie
i na partnerskich zasadach kierować pracami
rady. Jestem wdzięczna Łukaszowi Kasprowiczowi, który w 2010 roku namówił mnie
do kandydowania w wyborach, Janowi Mar-

Małgorzata Kaptur w trakcie jednego z wywiadów w redakcji GMP

ciniakowi, z którego wiedzy korzystałam,
którego pasję samorządową podziwiam,
a przyjaźń sobie bardzo cenię. Dziękuję także Romanowi Kolankiewiczowi, przewodniczącemu klubu OdNowa, oraz wszystkim
członkom tego klubu. Współpraca z Wami
była dla mnie czymś bardzo ważnym.
Dziękuję Wam, koleżanki i koledzy z Rady,
obecnej i poprzedniej kadencji, za zaufanie
i wybór na przewodniczącą Rady Miejskiej
w Mosinie.

ogromnemu nakładowi pracy Piotra Sokołowskiego i całego biura rady. Dziękuję także
mieszkańcom za zaufanie, którym obdarzyli
mnie w trzech kolejnych wyborach. Przepraszam tych, których zawiodłam, i którym będzie trudno przyjąć moją decyzję. Dziękuję
za współpracę urzędnikom, a burmistrzom
za gorzką lekcję i wiele rozczarowań. One
również są cenne. Choćby radni dawali z siebie wszystko, bez współpracy z burmistrzem
nie ma efektów.

Przewodniczenie Radzie było dla mnie dużym zaszczytem i bardzo ciekawym doświadczeniem. Za największy swój sukces
uważam wyeliminowanie papieru w pracy
rady i wdrożenie e-sesji w styczniu 2016
roku, a także zwiększenie transparentności
działania Rady. Mieszkańcy mają obecnie
na portalu oraz w biuletynie ogromny zbiór
informacji, bez porównania większy niż
w innych gminach. Było to możliwe dzięki

Dziękuję za współpracę kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, a szczególnie
Markowi Dudkowi, dyrektorowi MOKu i Waldemarowi Demuthowi, kierownikowi OsiR.
Dziękuję sołtysom, organizacjom pozarządowym i wszystkim, z którymi zetknęłam się
na samorządowych ścieżkach.”
Małgorzata Kaptur
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Polityczny ping - pong w sprawie ulicy Akacjowej
Ulica Akacjowa w Mosinie, poza swoim nietypowym kształtem, jest jedną z wielu w naszej gminie
nieutwardzonych ulic, na której mieszkańcy po roztopach czy intensywnych opadach deszczu
brodzą w błocie i wodzie po kostki. Dlaczego zatem stała się przyczyną przepychanek między
burmistrzem a radą?
4 stycznia opublikowano kolejny odcinek Vloga Samorządowego
Gminy Mosina, w którym burmistrz Przemysław Mieloch przekazuje dwie informacje, jak sam podkreśla – jedną dobrą, drugą złą.
Pierwsza z nich dotyczy ulicy Lema, gdzie rozpoczęła się jej budowa, a finał prac planowany jest na połowę bieżącego roku. Całość
inwestycji związanej z utwardzeniem, stworzeniem chodników,
ścieżek rowerowych i miejsc postoju dla samochodów ciężarowych wyniesie ponad 8 milionów złotych, z czego połowę stanowi pozyskane dofinansowanie. Droga ta ma stać się głównym
ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców osiedla oraz zapewnić
bezpieczeństwo dzieciom, chodzącym tą drogą do Szkoły Podstawowej nr 2.
Druga poruszona kwestia dotyczy ulicy Akacjowej w Mosinie. – W ramach prac nad budżetem roku 2022 złożyłem autopoprawkę, tak,
aby ulica Akacjowa, a także szereg innych ulic, znalazła się w budżecie, tak, by móc je wybudować z dofinansowaniem z Polskiego Ładu
– tłumaczy burmistrz we Vlogu. – Radni Rady Miejskiej nie przyjęli
tej autopoprawki i nie uchwalili budowy ulicy Akacjowej. (…) Ja się
przyznam, że nie rozumiem takiego postępowania – dodaje.
Radni jednogłośnie podczas sesji rady miejskiej 29 grudnia przegłosowali przekazanie petycji mieszkańców ulicy Akacjowej do
burmistrza. Jak argumentują mieszkańcy w petycji, „prośbę swą
motywujemy częstym zalewaniem domów oraz garaży podczas
dużych ulew, jakie miały miejsce wiosną i jesienią. Należy zaznaczyć, że sąsiednie ulice są już zrobione, problem leżał z pozwoleniem na budowę ulicy Akacjowej i stąd to opóźnienie”. Tak jak
piszą mieszkańcy, zgoda na rozbudowę ulic Akacjowej, Grabowej
i Jodłowej została wydana 15 czerwca 2021 roku i ma objąć ich
utwardzenie wraz z odwodnieniem i budowę kanalizacji teletechnicznej. Procedowanie ulicy Akacjowej trwało wyjątkowo długo ze
względu na niestandardową szerokość drogi.
Burmistrz zgłosił cztery autopoprawki, dotyczące uwzględnienia
w budżecie remontu dróg (Akacjowa, Gruszkowa, Matejki w Mosinie oraz Tylna w Krośnie) z tym samym uzasadnieniem – zaproponowane kwoty były wymaganym 5% wkładem własnym, by
zakwalifikować je do realizacji w ramach Polskiego Ładu. Jak informują radni, autopoprawki pojawiły się dopiero 23 grudnia, a 6
dni później miały być już zatwierdzone przez radę. – Nie zaakceptowaliśmy ich, bo chcieliśmy temat przedyskutować w styczniu,
a wnioski do Polskiego Ładu można składać do 15 lutego. To, że
zostały odrzucone podczas grudniowych głosowań, absolutnie
nie przekreśla ich realizacji w najbliższym roku, a podjęcie decyzji
o przekazaniu petycji do burmistrza jedynie czynnością formalną
– zwracają uwagę radni.
Ulica Tylna w Krośnie została uwzględniona w autopoprawkach
burmistrza, choć nie ma wydanego jeszcze pozwolenia na budowę, które miało pojawić się już w minionym roku. W propozycjach
burmistrza nie znalazła się za to ulica Olchowa, której mieszkańcy
składali na ręce burmistrza petycję w lipcu 2020 roku i otrzymali
pisemne zapewnienie, że „mając na uwadze ograniczone środki
finansowe w budżecie na rok 2021, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie ulicy
Olchowej w Mosinie zostanie złożone jako propozycja do projektu
budżetu na rok 2022”.

Ulica Akacjowa w Mosinie

Do budżetu na bieżący rok uwzględnienie opracowania dokumentacji technicznej dla ulicy Olchowej i Jarzynowej nie wprowadził
jednak burmistrz, a radni. – Bardzo dużym problemem w gminie
jest brak rankingu dróg, według których ulice byłyby utwardzane,
stąd wrażenie przypadkowości propozycji ich remontów – mówią
nam radni. Dodają też, że chcieliby w pierwszej kolejności zakończyć budowę ulic w okolicy Leszczyńskiej i Torowej.
Czy sprawa ulicy Akacjowej jest stracona, jak sugeruje we Vlogu burmistrz? W związku z zarzutami burmistrza, głos w sprawie
zabrał radny Jan Marciniak z Klubu Radnych “OdNowa”: - Powód
odrzucenia autopoprawek burmistrza, w tym m.in. budowy ul.
Akacjowej jest nad wyraz prozaiczny. Nie można jednak streścić go
jednym zdaniem. Zacznijmy zatem od projektu budżetu - rozpoczyna radny.
- Burmistrz przedłożył radnym do 15 listopada. Od tego dnia nad
projektem obradowali tylko radni. W tymże projekcie nie było ulicy
Akacjowej. 7 grudnia Komisja Budżetu i Finansów przyjęła swoje
wnioski, a także te, które zgłosili radni, inne komisje i Klub Radnych
OdNowa. 9 grudnia stanowisko Komisji i Budżetu wylądowało na
biurku Burmistrza. 20 grudnia do Rady wpłynęła petycja mieszkańców ul. Akacjowej. Zgodnie z opinią prawną, rada powinna podjąć uchwałę o przekazaniu petycji Burmistrzowi - podkreśla Jan
Marciniak. Jednak trudno spodziewać się, by radni pracowali nad
dokumentami od burmistrza przy świątecznym stole. - 23 grudnia, dzień przed świętami, radni otrzymali wielostronicowe pismo
Burmistrza, w którym ustosunkował się do wniosków Komisji. Jedne zaakceptował, inne nie i przesłał zarazem kilkadziesiąt autopoprawek do projektu budżetu. Dla mnie i dla większości radnych
takie potraktowanie przez Burmistrza pracy radnych było nie na
miejscu. Jego autopoprawki burzyły wielodniową pracę radnych.
Dlatego podczas sesji budżetowej, 29 grudnia, radni w zdecydowanej większości odrzucili autopoprawki - podsumowuje radny
Marciniak.
Jan Marciniak podkreśla, że insynuacje burmistrza we Vlogu są
bezpodstawne. - Sprawa ulicy Akacjowej nie jest zamknięta, przeciwnie. Widzimy realizację tej ulicy w ramach dofinansowania. Powtarzam, sprawa nie jest zamknięta - zapewnia radny. (MZ)
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Polski Ład wprowadza chaos i niepewność.
Przedsiębiorcy rozkładają ręce
Nowe przepisy podatkowe wprowadzone przez rząd negatywnie wpływają na kondycję finansową przedsiębiorców, także z naszego regionu. Wśród poglądów naszych rozmówców na temat
Polskiego Ładu, dominują negatywne emocje, dezorientacja, a nawet widma bankructwa firmy.
Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, myślą o zamknięciu swoich działalności lub ograniczeniu ich funkcjonowania. – Jest naprawdę źle. Mogę znacząco podnieść ceny usług albo zakończyć
działalność – mówi nam właściciel jednej z firm.
Nowy Polski Ład wywołuje coraz większy chaos wśród przedsiębiorców. Wiele firm jest zamykanych, przedsiębiorcy, którzy ledwo
przetrwali kolejne fale epidemii koronawirusa dostali nowe kłody
pod nogi w postaci Polskiego Ładu. Wzrastająca inflacja i olbrzymie podwyżki cen za prąd i gaz dodatkowo utrudniają działalność
w obecnym „ładzie”. Konsekwencje, w postaci podwyżek cen towarów i usług niestety poniesiemy wszyscy.
Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, skarżą się, że spadają obroty w stosunku do lat sprzed epidemii. Jeszcze nie wyszli z jednego
kryzysu, a wchodzą w kolejny. Budżety firm się kurczą, a do tego dochodzi presja ze strony pracowników, którzy w wyniku pogarszającej
się sytuacji oczekują podwyżki.
W efekcie reformy podatkowej, rzesze pracowników i przedsiębiorców zamiast ratować interesy, zagłębiają się w meandry
przepisów podatkowych. Grupy zawodowe, które otrzymują
wynagrodzenie z początkiem miesiąca (m.in. nauczyciele i mundurowi) konsekwencje odczuli już w styczniowych, mniejszych
wypłatach. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy na temat
Polskiego Ładu rozkładają ręce.
– Duży bałagan w Polskim ładzie – mówi nam księgowa z gminy Mosina. – Potrzebne jest doprecyzowanie przepisów podatkowych oraz
wyjaśnienie wątpliwości zawiłych przepisów ładu podatkowego –
dodaje księgowa, która prosi o anonimowość. Zmian jest tak wiele, że
nie radzą sobie z nimi na bieżąco firmy zajmujące się prowadzeniem
kadr i księgowości. – Proponuję, aby w dużych pomieszczeniach
urzędu miejskiego w Mosinie zorganizować dyżury pracowników
ZUS i urzędu skarbowego. Potrzebne jest doprecyzowanie przepisów podatkowych oraz wyjaśnienie wątpliwości zawiłych przepisów
ładu podatkowego – zwraca uwagę księgowa.
Księgowa wyjaśnia, co się zmienia w związku z wprowadzeniem
nowych przepisów. Niestety, jest też sporo niejasności. – W nowym
ładzie zwiększona została kwota wolna od podatku dla ogółu podatników do 30 000 zł. Ta pozycja jest w miarę jasna. Obowiązująca
obecnie podstawowa wartość podatku dochodowego to 17 procent. 30 000 x 17% = 5 100. Podzielone przez 12 miesięcy wynosi 425
zł – wylicza księgowa.
– Powyższa kwota będzie comiesięcznie zmniejszać naszą zaliczkę
na podatek dochodowy odprowadzaną do urzędu skarbowego.
To rozwiązanie nie budzi wątpliwości, ale ulgę mamy tylko jedną
w przypadku emerytów w ZUS, a w przypadku pracujących w zakładzie pracy, ważna ulga jest jedna, nie dotyczy wszystkich tytułów – zwraca uwagę.
– Wątpliwości budzi ulga dla klasy średniej. Jest mało precyzyjna
i dotyczy osób, które osiągają przedział dochodowy od 68 412, do
133 692 rocznie, co w cyklu miesięcznym daje przedział 5 701 – 11
141 zł. Bardzo ważna z punktu widzenia jest ocena swojego dochodu w skali całego roku podatkowego, bowiem niewielkie przekroczenie dochodu może skutkować zwrotem całej ulgi. Tego nie
ma nigdzie napisane – tłumaczy. – Ulga dla klasy średniej jest przypisana do danego podatnika, nie można jej scedować na małżonka we wspólnym rozliczeniu. Dalsze punkty są na tę chwilę jeszcze

mało mi znane, miałam zbyt mało czasu na zapoznanie się z nimi.
Jest jeszcze dużo pytań i wątpliwości – informuje księgowa.
Polski Ład mocno uderza w małych przedsiębiorców, często w rodzinne firmy, piekarnie, restauracje, fryzjerów, kosmetyczki, księgarnie czy drukarnie jakich w naszym regionie nie brakuje. Są tacy,
co przenoszą legalnie prowadzone biznesy do szarej strefy bo nie
wytrzymują obciążeń fiskalnych. Wielu z nich wyprzedaje przy tym
swoje majątki i zwalnia personel.
Trudna sytuacja przedsiębiorców związana jest również ze zmianami
związanymi z wprowadzeniem zmian w rozliczeniu składki zdrowotnej. Wprowadzona na nowych zasadach w Polskim Ładzie prowadzi
do bardzo negatywnych konsekwencji. Składka jest teraz liczona od
wynagrodzenia brutto i nie odliczymy jej już od podatku. Według nowych przepisów, przedsiębiorcy będą musieli płacić ją także z tytułu
sprzedanych środków trwałych, czyli np. samochodów (Polski Ład
wprowadza również negatywne konsekwencje dla osób leasingujących pojazdy), a także komputerów i innych urządzeń. Sprzedając je,
trzeba będzie zapłacić wyższą składkę zdrowotną.
Jak czytamy na ogólnopolskich portalach, wprowadzenie Polskiego
Ładu jest negatywnie oceniane przez Polaków. Jak wynika z sondażu United Surveys, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski,
niemal 41% Polaków źle ocenia Polski Ład. Mimo informacji płynących od rządzących „Polski Ład to więcej pieniędzy w portfelach niemal 18 milionów Polaków” rzeczywistość wygląda zgoła inaczej.
Bardzo źle oceniany jest sposób prezentowania programu, który
wprowadził chaos i dezorientację. Polski Ład to nie tylko największa
reforma od dziesięcioleci, lecz także najgorzej pokazana Polakom.
Na alarm biją nawet związkowcy urzędów skarbowych i pracownicy
Krajowej Administracji Skarbowej.
– Jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się
wokół reformy – irytują się związkowcy skarbówki, którzy napisali
list do ministra finansów i premiera, w którym wskazują, że nowe
przepisy są „niejasne i niedoprecyzowane”. Wskazują, że przepisy
zostały przygotowane pośpiesznie i bez odpowiedniego przygotowania państwa do ich wdrożenia. Jak dowiadujemy się z listu
– Również pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej nie byli
z wyprzedzeniem informowani o obowiązującej wykładni nowych
rozwiązań podatkowych – czytamy. Nawet urzędnicy skarbowi nie
wiedzą zatem, jak interpretować nowe przepisy. Ich zdaniem brakuje jasnych wytycznych w tej sprawie.
– W ostatnich dniach rząd wysyła sprzeczne sygnały odnośnie Polskiego Ładu, zapowiadając, że niektóre rozwiązania podatkowe
będą szybko zmienianie, a inne zostaną doprecyzowane – informują
pracownicy KAS i zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji będzie im
trudno udzielać interesantom właściwych informacji.
A jak Wy odczuwacie zmiany, jakie nastąpiły w styczniu w związku z prowadzeniem Polskiego Ładu? A może prowadzicie działalność gospodarczą, chcielibyście przedstawić swoją sytuację czytelnikom? Zapraszamy do dyskusji na łamach gazety i kontaktu
z redakcją. (JB)

16

Burmistrz rzuca kłodę pod nogi radnym
Burmistrz Przemysław Mieloch nie przedłużył po nowym roku umowy z kancelarią, obsługującą od
2015 roku Radę Miejską Mosiny. Dokumenty przesyłane przez radnych będzie teraz opiniować ten
sam prawnik, który obsługuje burmistrza.
Jak tłumaczy, dla Radia Poznań, mosiński magistrat, powodem
zakończenia współpracy z drugą kancelarią jest utrata zaufania do radcy prawnego: w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego początkowo wskazał, że nie ma podstaw do wygaszenia
mandatu przez radę, następnie jednak zmienił opinię. – Niezależny prawnik jest nam potrzebny – komentuje sprawę dla Radia Poznań radny Łukasz Kasprowicz, Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie. Twierdzi,
że burmistrz w ten sposób broni się przed możliwością ogłoszenia referendum w sprawie jego odwołania po dwukrotnym
odmówieniu mu przez radę udzielenia wotum zaufania. Skargi
burmistrza w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały oddalone w grudniu, o czym pisaliśmy szerzej
w poprzednim wydaniu.
Do Rady Miejskiej może kandydować prawie każdy pełnoletni
mieszkaniec gminy. Oznacza to, że radni są wykształceni w różnych kierunkach zawodowych, fachowa znajomość prawna nie
jest wymagana. Rada Miejska może w uchwale wyrazić stanowisko o potrzebie zatrudnienia radcy prawnego. Według wyroku WSA w Bydgoszczy do zadań obsługi prawnej gminy należy
czuwanie nad zgodnością z prawem aktów prawnych wydawanych zarówno przez burmistrza, jak i Radę Miejską, zaś rozbieżność interesów wymienionych organów winna pozostawać
poza zainteresowaniem obsługi prawnej – można przeczytać

w uzasadnieniu wyroku II SA/Bd 1200/10 z 10 listopada 2010
roku. Radni chcą korzystać z usług niezależnego radcy prawnego, aby uchwalane przez nich dokumenty nie wzbudzały wątpliwości co do zgodności z prawem. Wybór radcy prawnego, który
obsługiwałby Radę Miejską powinien zostać rozstrzygnięty za
pomocą przetargu.
Do sprawy odnosi się też radny Dominik Michalak – Czasem odnoszę wrażenie, że wyłącznym motywem działania Burmistrza
jest chęć zmuszenia drugiej osoby do przyjęcia jego punktu widzenia za jedynie słuszny.
Jak podaje portal Prawo.pl: „Z uwagi na specyfikę działalności
rad gmin i powiatów, stanowiących przecież prawo miejscowe,
bieżący dostęp do obsługi prawnej winien być zawsze zagwarantowany zarówno na sesjach rady, jak i wynikających z planu
pracy rady posiedzeniach poszczególnych komisji i innych, ad
hoc powoływanych zespołów problemowych”.
[Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/kontrowersje-wokol-prawnej-dopuszczalnosci-zapewnienia-odrebnej-obslugi-prawnej-rady
-gminy-miasta,78387.html]

Zła jakość powietrza w regionie.
Poznań coraz częściej wprowadza zakaz palenia w kominkach
Mieszkańcy Poznania coraz częściej otrzymują alerty SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
– UWAGA! Prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Zrezygnuj
z aktywności na zewnątrz – brzmią komunikaty. Według danych z czujników sytuacja jest fatalna,
dotyczy również regionu Mosiny i Puszczykowa.
Niskie temperatury, brak wiatru, i jak bumerang wraca problem
smogu, który mocno daje się we znaki w zimowych miesiącach także mieszkańcom naszego regionu.

żowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszystkim
niewielki wiatr lub jego brak. Najbardziej narażone na zanieczyszczenia powietrza są dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.

– Jakość powietrza bardzo zła. Zalecane jest unikanie wychodzenia
na zewnątrz dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych
– informowali w połowie stycznia urzędnicy z poznańskiego ratusza.
Jak ostrzegają, przy podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń nawet
pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. – Obniża to komfort życia nam i naszym sąsiadom
– informuje urząd miasta w Poznaniu.

Region powiatu poznańskiego co roku bije rekordy zanieczyszczeń.
W zestawieniach plasujemy się w czołówkach wśród najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie! Jest to najgorszy wynik w całej
Europie. (red)

Dlatego miasto wydaje coraz częściej zakazy palenia w kominkach
dla tych, którzy mają inne źródło ciepła. Poznań wprowadza takie
ograniczenia ze względu na przekroczenia wartości stężeń pyłów
drobnych PM10 oraz prognozy utrzymania się tego przekroczenia.
Z roku na rok dysponujemy coraz lepszą technologią do pomiaru
zanieczyszczeń powietrza, a także mamy większą świadomość skutków jego złego oddziaływania na stan naszego zdrowia. Jak wynika z pomiarów, prowadzonych w całej Polsce, stolica Wielkopolski
znajduje się w światowej czołówce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne, takie jak wy-

Smog w Mosinie
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„Panie burmistrzu, coś złego dzieje się w urzędzie”
Po raz kolejny ogłoszenie dotyczące wakatu na stanowisku do spraw zarządzania projektami i
funduszami europejskimi w mosińskim urzędzie pozostało bez rozstrzygnięcia. Radni poruszyli
ten temat na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia, bo w marcu odchodzi ostatni pracownik
tego referatu. Tym samym kluczowy referat przestanie funkcjonować. Radni pytania skierowali
do burmistrza, jako kierownika jednostki.
Radny Arkadiusz Cebulski rozpoczął dyskusję, dopytując z zaniepokojeniem, czy burmistrz ma jakiś plan B w związku z wakatami
w urzędzie. A szczególnie tym w referacie do spraw pozyskiwania
funduszy europejskich, bo pod względem rozwoju gminy jest on
kluczowy. - Plan B jest taki, że zlecamy zadania tego referatu firmie
zewnętrznej – odpowiedział burmistrz. - Firmie z odpowiednimi
zasobami kadrowymi, posiadającej odpowiednią wiedzę. Urząd
już z taką firmą współpracował, i do tej pory, gdy korzystaliśmy
z ich usług, wszystkie wnioski przechodziły i były jak najlepiej oceniane. Mają możliwość realizacji całości zadań, od początku do
końca. – dodał burmistrz.
Swojego zaskoczenia i zdumienia tą informacją radny Cebulski nawet nie starał się ukryć. - Firma zewnętrzna do obsługi tego referatu? A proszę mi powiedzieć, dlaczego pracownik, który przyszedł
do urzędu jako specjalista od spraw pozyskiwania funduszy, teraz
kręci pańskie Vlogi? Przecież to chaos totalny!
Następnie sprawę skomentował Jan Marciniak: – Firma zewnętrzna,
wykonująca zadania referatu. I już jakieś środki dla gminy pozyskiwali. Czy to znaczy, że poza pracownikami referatu, nad pozyskanymi
środkami dla gminy, pracowała też firma zewnętrzna, której płaciliśmy? Wszystkie gminy uzyskują granty, jedno większe, drudzy mniejsze, w zależności od możliwości kadr – podsumował radny Marciniak.
- Pan po raz kolejny podczas prac Rady Miejskiej deprecjonuje
pracę urzędników – zabrał ponownie głos Przemysław Mieloch. Pan teraz twierdzi, że pieniądze w sumie leżą i niewiele trzeba się
namęczyć, żeby je otrzymać. To dyskredytujące pracę urzędników,
zarówno referatu ds. pozyskiwania funduszy, tak samo jak dyskredytuje Pan pracę urzędników referatu promocji. To bardzo niewłaściwe – dodał.
Sprawę skomentowała radna Wiesława Mania: - Na ogłoszone nabory nie wpłynęły żadne oferty, na żadne stanowiska. Nie, że do
jednego referatu, ale do żadnego. Panie burmistrzu, coś złego dzieje się w urzędzie. Po drugie chciałabym się dowiedzieć, co to jest za
firma, która działa tak doskonale, że pozbywamy się pracowników
tego referatu i oni są już niepotrzebni. Czy ta firma będzie nadzorować, pilnować terminów? Mamy pieniądze z Polskiego Ładu,
tam terminy są bardzo krótkie – dodała radna Mania. - Uważam,
że bez vlogów możemy pracować i funkcjonować. Natomiast środki, o które możemy się starać tylko w określonym czasie, są przez
krótki czas i później może ich nie być. W tym referacie nie zostaje
żaden pracownik. Jesteśmy tym zaniepokojeni. Odchodzą dobrzy
pracownicy.
Podsumowanie radnej mocno wzburzyło burmistrza: - Pozbywamy się pracowników? To niezwykłe nadużycie słów. Taka jest ich
decyzja. No i tyle. Państwo pytacie, co się złego dzieje w urzędzie.
Jedyne co się dzieje, to nieustanna nagonka państwa (Rady Miejskiej – przyp.red.) na urząd, pracowników i burmistrza. Ja nad tym
boleję, bo chcę, żeby nowi pracownicy byli. Ale dlaczego mieliby
przychodzić, skoro ta nagonka jest nieustanna? Tu jest ta zła atmosfera. Tu jest problem! Jeśli tego nie zmienimy, to będziemy
mieli tak jak mamy, nic się nie zmieni – podsumował burmistrz.

- Nie rada jest powodem tego, że nie ma naborów do urzędu – odpowiedziała radna Wiesława Mania. - Radni nie powodują złej atmosfery w budynku urzędu – podsumowała. - Pan, jako kierownik
jednostki, jest odpowiedzialny bezpośrednio za tę atmosferę – dodał radny Dominik Michalak.
Głos zabrał radny Waldemar Wiązek, niejako podsumowując to, co
zostało powiedziane: - Zawsze mówiliśmy, że największym kapitałem jest kapitał ludzki, bo w niego inwestujemy. Ci ludzie pozyskują
wiedzę przez lata pracy w urzędzie. Wydeptali sobie pewne ścieżki,
wiedzą jak postępować. Panie z referatu ds. pozyskiwania funduszy
pracowały świetnie, chociażby dzięki ich pracy wybudowano szkołę
w Krosinku. Jestem za tym, by czasami pozyskiwać firmy z zewnątrz,
które mogą pomóc w pewnych działaniach. Zestaw pracowników
mosińskiego magistratu był na bardzo wysokim poziomie. Zatrudnienie każdego pracownika to kapitał. Więc są dwie opcje: albo rozmawiać z tymi pracownikami i podnosić wynagrodzenie, żeby ich
zatrzymać, albo stworzyć jakieś inne mechanizmy, by ich zatrzymać.
Bo pewnego dnia, przy dzisiejszej walce o pracownika, wartościowych ludzi będzie coraz mniej. Myślę, że jest coś niedobrego w postaci odchodzenia kluczowych osób, które pozyskiwały dla nas środki finansowe – skwitował radny Wiązek.
- Wina leży nie po stronie całej rady, ale na niektórych radnych i kilku
mieszkańcach, którzy taką atmosferę wytwarzają, co wszyscy widzą
– dodał burmistrz. - Nagonka na kluczowych urzędników przez radnych? - zapytał Łukasz Kasprowicz. - Proszę o konkrety, kto, na kogo
i w którym miejscu, skoro spowodowały odejścia pracowników.
Burmistrz zapewnił: - Zrobię zestawienie i państwu pokażę.
---------------------O atmosferze w mosińskim urzędzie, która jest tak gęsta, że można
ją nożem kroić, słyszymy już od dawna. I słyszymy nie tylko w redakcji – żyjąc w Mosinie, siłą rzeczy pracownicy urzędu są też naszymi sąsiadami, znajomymi, klientami czy dalszą rodziną.
O niezainteresowaniu kierownika jednostki, czyli burmistrza sprawami pracowników, brakiem troski o ich zdrowie czy samopoczucie, chwiejności podejmowanych decyzji, nadmiarze pracy na barkach pojedynczych osób – to tylko czubek góry zarzutów, o jakich
opowiadają nam aktualni i przede wszystkim byli pracownicy. Ci
pierwsi się boją, a Ci drudzy nie mają sił na walkę z wiatrakami. (red)
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Szosa Poznańska do remontu
17 stycznia upłynął termin składania ofert w przetargu ogłoszonym przez Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie remontu odcinka drogi 430, czyli ulicy Szosa Poznańska
w Mosinie. Wygląda na to, że przetarg zostanie rozstrzygnięty, a to oznacza, że czekają nas trudne
komunikacyjnie miesiące.
Inwestycja planowana przez WZDW to remont 970 metrów drogi wojewódzkiej,
stanowiący główną drogę dojazdową do
Mosiny od Poznania – odcinek od ulicy
Czajkowskiego do torów kolei drezynowej.
Jak czytamy w dokumentacji projektowej,
remont obejmuje swoim zakresem rozbiórkę nawierzchni dróg, zjazdów i chodników,
profilowanie jezdni, ustabilizowanie zatok
autobusowych i zjazdów kruszywem, modernizację nasypów oraz regulację wysokościową istniejących studni i wpustów.
Następnie wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zatok, odtworzone oznakowanie poziome, wymienione
wszystkie tablice i słupki oznakowania pionowego oraz wymiana bariery sprężystej.
Przetarg został ogłoszony już po raz trzeci –
poprzednie zostały unieważnione najpierw
z powodu braku ofert, a następnie przez
znaczne przekroczenie budżetu przez jedyną firmę, która wzięła udział w przetargu.
WZDW zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 090 858 zł. 17
stycznia opublikowano zestawienie ofert:
w przetargu wystartowały trzy firmy: Colas
Polska, Strabag oraz Eurovia. - Postępowanie przetargowe jest w toku, trwa sprawdzanie złożonych ofert. Związanie umową
musi nastąpić w ciągu 30 dni od otwarcia

ofert – komentuje Paulina Jęczmionka-Majchrzak z WZDW. Każda z firm nieznacznie
przekroczyła zakładany budżet, ale wygląda na to, że tym razem sprawa zakończy
się podpisaniem umowy z wykonawcą. Od
tego momentu wybrana firma ma 5 miesięcy na realizację zamówienia.
Droga wymaga remontu już od lat. Ale czy
to dobry moment na jego przeprowadzenie? Sprawę komentuje radny Rady Miej-

skiej w Mosinie, Andrzej Raźny: - Pięciomiesięczny remont głównej drogi do Poznania
w momencie paraliżu komunikacyjnego na
budowanym moście w stronę Rogalinka?
To wróży armageddon drogowy w Mosinie.
Nic by się nie stało, gdyby remont był wykonany po oddaniu nowego mostu. Szkoda,
że nasz urząd nie potrafi takich rzeczy skoordynować. To oczywisty, kilkumiesięczny
paraliż komunikacji drogowej z Poznaniem
– dodaje radny. (MZ)

Planowany remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 430

Obława na kierowcę w Luboniu.
Policja oddała
strzały ostrzegawcze!
13 stycznia w nocy policjanci chcieli zatrzymać do kontroli
samochód, który jechał bez włączonych świateł mijania.
Policjanci zamierzali zatrzymać kierowcę do rutynowej
kontroli, lecz ten zaczął uciekać.
Funkcjonariusze ruszyli w pościg, który trwał kilka minut, po czym mężczyzna wysiadł z auta i zaczął uciekać pieszo. Policjanci oddali strzały
ostrzegawcze. Porzucone auto zostało zabezpieczone. Teraz trwają poszukiwania kierowcy.
– Policjanci uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe, ale kierowca nie
zatrzymał się tylko zaczął uciekać. W pewnym momencie porzucił auto
i rozpoczął pieszą ucieczkę. Policjanci oddali dwa strzały ostrzegawcze,
ale mężczyzna zbiegł – tłumaczy Maciej Święcichowski z wielkopolskiej
policji.
– Na miejsce wezwano m.in. przewodnika z psem. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego uciekał. Wyjaśniane
są wszystkie okoliczności – dodaje Maciej Święcichowski. (red)

Rozbój w Stęszewie.
Policjanci z Mosiny
zatrzymali złodzieja
W poniedziałek, 20 grudnia, w jednym z marketów w Stęszewie doszło do kradzieży rozbójniczej. Mosińscy policjanci zatrzymali 25-letniego
sprawcę.
– Około godziny 19 sprawca wszedł do marketu w Stęszewie, zrobił zakupy za kilkadziesiąt złotych i próbował uciec,
nie płacąc za towar. Zauważył go pracownik ochrony, który
szybko zareagował i ujął złodzieja. Okazało się, że w trakcie ucieczki napastnik chcąc utrzymać towar w posiadaniu,
dodatkowo naruszył nietykalność cielesną ochroniarza
sklepu – tłumaczy mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji.
Sprawca zdarzenia został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komisariatu w Mosinie. Usłyszał trzy zarzuty: kradzieży rozbójniczej, kierowania gróźb karalnych wobec
pracownika ochrony oraz naruszenia jego nietykalności
cielesnej. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. (red)
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23 minuty na przejeździe kolejowym.
Czy coś można z tym zrobić?
„Co się dzieje na przejeździe kolejowym przy dworcu w Puszczykówku? Stałam tam dziś 23 minuty,
w międzyczasie szlaban otwarto dla raptem pięciu samochodów i powtórnie został zamknięty. Tym
samym dziecko do szkoły zawiozłam na 8:10, a nie, jak zwykle, na 7:50. Czy nie można zamontować
tam automatu, takiego jak chociażby w Mosinie na Mocka?” – pisze czytelniczka.
Podobne odczucia mają mieszkańcy
Mosiny, którzy piszą nam o przejeździe
w ciągu ulicy Sowinieckiej. O sprawę
zapytaliśmy Radosława Śledzińskiego
z Biura Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

wone światło na sygnalizatorze informuje o zamknięciu rogatek i przejeździe
pociągu – w tym momencie nie wolno
już przejeżdżać przez tory. Dotyczy to
także pieszych – podkreśla przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

– Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa rogatki na przejazdach kolejowo-drogowych zamykane są najpóźniej,
jak to możliwe i otwierane są możliwie
najszybciej po przejechaniu pociągu
przez skrzyżowanie. Wskazane w zapytaniu przejazdy to skrzyżowania torów
z drogą, zabezpieczone sygnalizacjami i rogatkami. Urządzenia są sprawne,
obsługują je pracownicy kolei. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników ruchu przed wjazdem
pociągów na przejazd z wyprzedzeniem
konieczne jest uruchomienie urządzeń
przejazdowych. Natomiast przed otwarciem zapór niezbędne jest potwierdzenie, że pociąg znajduje się poza obrębem przejazdu. Działanie przejazdów
określają przepisy – dodaje.

– Ten przejazd to temat rzeka – komentuje pani Ania. – Mieszkam obok i koloryt przejazdu Puszczykówko znam na
pamięć. Można postać 20 minut lub 5.
Można przechodzić w połowie przejazdu, gdy dróżnik zamyka i trzeba pełzać
pod rogatkami. Można również pędzić
i przejeżdżać na migających światłach
jak wielu. Od X lat jest tak samo i tak zostanie – dodaje.

Temat przejazdu w Puszczykówku wraca
na grupach w portalach społecznościowych jak bumerang. – Zastanawiam się,
jaki ma sens, jeśli przejedzie pierwszy
pociąg, przejazd zamknięty, i po 10 minutach dopiero jedzie następny. Rozumiem bezpieczeństwo, ale między tymi
dwoma pociągami przejechałoby mnóstwo aut. Ile tam się traci czasu i nerwów, to głowa mała – komentuje na jednej z nich pan Miłosz.
– Proszę zwrócić uwagę, że czas zamknięcia rogatek jest uzależniony także m.in. od liczby przejeżdżających pociągów – na liniach dwutorowych (lub
z większą liczbą torów), w momencie mijania się pociągów w okolicy przejazdu,
może występować dłuższe zamknięcie
– komentuje Radosław Śledziński. – Niekiedy na zwiększenie czasu zamknięcia
rogatek wpływają też niewłaściwe zachowania kierowców, którzy próbują
przejechać pod zamykającymi się rogatkami i zatrzymują się między zamkniętymi zaporami. Zwracamy uwagę
kierowcom na właściwe zachowanie się
podczas przejeżdżania przez tory. Czer-

– Priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa – podkreśla Radosław Śledziński.
Przejazd kolejowy w Puszczykówku jest
przejazdem zakwalifikowanym do kategorii A, czyli do przejazdów kolejowo drogowych, na których ruch kierowany
jest przez uprawnionych pracowników
zarządcy kolei, przy pomocy sygnałów
ręcznych lub urządzeń przejazdowych
wyposażonych w rogatki zamykające
całą szerokość jezdni. Tak mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 20 października 2015
r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowa-

Przejazd przy dworcu w Puszczykówku

nia linii kolejowych. Z czego to wynika?
- Zabezpieczenia są uzależnione między
innymi od lokalnych uwarunkowań oraz
iloczynu ruchu (drogowego i kolejowego) na danym przejeździe - tłumaczy Radosław Śledziński. Cytując wspomniane
rozporządzenie, “do kategorii A zalicza
się przejazdy kolejowo-drogowe, na
których: 1) droga publiczna na jednym
przejeździe kolejowo-drogowym przecina więcej niż trzy tory lub 2) droga publiczna przecina tory, po których, zgodnie z regulaminem technicznym,(...)
przejeżdżają staczane lub odrzucane
podczas rozrządu wagony”.
Powyższy cytat jest niestety potwierdzeniem i odpowiedzią na pytanie czytelników, którzy zastanawiają się, dlaczego ten
przejazd nie może być w pełni automatyczny, jak chociażby w Mosinie na Mocka
czy w Puszczykowie na Wczasowej.
Kilka lat temu pojawił się projekt budowy tunelu pod torami kolejowymi
w Puszczykowie, u zbiegu ulic 3 maja
i Dąbrowskiego. Projekt, pomimo dużego poparcia burmistrza, Andrzeja Balcerka, nie został zrealizowany w wyniku
protestu mieszkańców. Byłby to jedyny
bezkolizyjny przejazd przez tory dla pojazdów jadących z Rogalina, Kórnika czy
Śremu przez Puszczykowo do Mosiny
i Poznania. (MZ)
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W noc sylwestrową strażacy nie odpoczywają
Noc sylwestrowo – noworoczna to często gorący czas dla straży pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna,
godzinę po rozpoczęciu Nowego Roku, otrzymała wezwanie do pożaru domu w Puszczykowie. Na
miejscu zjawili się strażacy z Mosiny i Puszczykowa.
Spaleniu uległa wiata, przylegająca do
budynku mieszkalnego wraz z samochodem osobowym. Pod wpisem na
funpage’u OSP Puszczykowo pojawiły
się podziękowania członka poszkodowanej rodziny: „(…) chciałbym wyrazić
najserdeczniejsze podziękowanie za natychmiastowy przyjazd i sprawną akcję
wszystkich uczestniczących jednostek.
Poświęcenie i pełen profesjonalizm! Wyrazy szacunku i najlepsze życzenia na ten
Nowy Rok – żebyście najlepiej nie mieli
nic do roboty i z nudów polerowali guziki
przy galowych mundurach”.
- Noc jak każda inna - skomentował
wzmiankę o pożarze na naszym funpa-

ge’u na Facebooku Michał Kołodziejczak,
Naczelnik OSP w Mosinie. - Alarm, wyjazd, na miejscu rozpoznanie, walka z zagrożeniem. Standard. Na miejscu starsze
małżeństwo. Dla nich to dramat, nowa
sytuacja, niepewność. Ważne, by w tym
zamieszaniu znaleźć chwilę, zatrzymać
się, porozmawiać, wytłumaczyć, uspokoić, przydzielić ratownika do opieki. Staramy się mieć dużo empatii do poszkodowanych, choć często jest naprawdę mało
czasu, a bardzo dużo zadań do realizacji.
Pozdrawiam starszych Państwa z którymi spotkałem się tej nocy. Jednocześnie
przykro, że prawdopodobnie zabłąkane
fajerwerki zniszczyły część ich dorobku
życia - dodaje naczelnik OSP. (MZ)

Spalona wiata i samochód. Zdj. OSP Puszczykowo

Strażacy z OSP Mosina zwiększają potencjał bojowy.
W ich ręce trafił wóz terenowy
Powiększa się flota bojowa strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie, którzy otrzymali nowy
samochód terenowy – Mitsubishi L200. Jak dowiadujemy się od naczelnika OSP, w najbliższym czasie
w ich ręce mają trafić również ciężki wóz bojowy oraz łódź. Uchylamy rąbka tajemnicy dotyczącej nowego wozu oraz zadań z jakimi na co dzień zmagają się strażacy-ochotnicy.
– Przełom 2021/2022 roku to wiele ważnych projektów w naszej
jednostce. Pierwszy już się urealnił, dzięki pomocy i wsparciu
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej – informują strażacy. Projektem tym jest nowy wóz
terenowy – Mitsubishi L200. Samochód służyć będzie głównie
podczas akcji ratowniczych, do działań w trudnym terenie.Będzie on również realizował zadania poza terenem gminy, w
ramach naszych sekcji poszukiwawczych, w tym głównie podwodnych poszukiwań technicznych – tłumaczą strażacy.
O szczegółach odnośnie nowego pojazdu i sposobów jego wykorzystania opowiada nam naczelnik mosińskiej OSP, Michał
Kołodziejczak.
– To kilkuletnie L200 z bardzo małym przebiegiem, przekazane
nieodpłatnie dla jednostki OSP Mosina – mówi Michał Kołodziejczak, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. – Będzie
ciągnąć łódź i przewozić sprzęt elektroniczny oraz ratowników.
Akurat w naszej jednostce jest tyle zastosowań dla takiego samochodu, że kurzyć się nie będzie – uśmiecha się strażak.
– Straż dziś to nie tylko gaszenie pożarów ale również najróżniejsze inne zadania, od medycznych przez techniczne, powodziowe itd. Obecnie obsługujemy ponad 200 zdarzeń rocznie,
w tym część specjalistycznych. Dlatego na pewno nowy samochód będzie dużym wzmocnieniem potencjału. Samochód
będzie również służył sekcjom poszukiwawczym, głównie tej
od technicznych poszukiwań podwodnych – dodaje naczelnik.
– Technicznymi (czyli przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych – sonarów, robota podwodnego, systemów nawigacyj-

nych itd.) poszukiwaniami podwodnymi zajmują się dwie jednostki w województwie. Jedną z nich jest sekcja z OSP Mosina
– zwraca uwagę naczelnik OSP.
W najbliższym czasie na strażaków czeka także odbiór ciężkiego
wozu bojowego oraz łodzi. – Czekamy na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który przyjedzie do Mosiny za kilka tygodni.
Wartość umowy z producentem to 1,2 mln zł. 700 tys. zostanie
sfinansowane z dotacji Komendanta Głównego PSP i NFOSiGW,
natomiast 500 tys. na zakup samochodu przyznali radni Gminy
Mosina – informuje naczelnik.
Jak dowiadujemy się, finansowaniem pojazdu ze środków gminy Mosina nie był zainteresowany burmistrz. Na szczęście na
wysokości zadania stanęli radni, którzy przyznali na ten cel pół
miliona złotych z gminnej kasy. Wierzymy, że będzie to ważna
inwestycja, liczona czymś więcej, niż pieniędzmi. (JB)

Nowe Mitsubishi L200 na wyposażeniu strażaków. Będzie m.in. ciągnąć łódź i przewozić sprzęt elektroniczny oraz ratowników fot. OSP Mosina
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Podziękowania dla strażaków za udział
w programie promującym szczepienia
Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej złożył podziękowania oraz wyrazy uznania strażakom z OSP Mosina za czynny udział w programie „Szczepimy się z OSP”. W ramach programu strażacy – ochotnicy m.in. uruchamiali plenerowe punkty szczepień oraz organizowali i przeprowadzali
transport dla osób starszych.
05 stycznia 2022 roku komendant miejski PSP w Poznaniu wraz
z zastępcami wręczyli na ręce naczelnika i zastępcy naczelnika
OSP Mosina podziękowania od wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego PSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie w rankingu jednostek OSP akcji promowania szczepień przeciw SARS
COV-2 w Polsce zajęła wysokie 9 miejsce.
Jak informują strażacy z PSP, program „Szczepimy się z OSP”
w dużej mierze pozwolił na podniesienie poziomu zaszczepienia mieszkańców Polski, docierając do najmniejszych miejscowości i na tereny wiejskie, zapewniając bezproblemowy dostęp
do szczepień.
Spotkanie było okazją do podziękowań za współpracę oraz
porozmawiania o bieżących wyzwaniach jednostek OSP. Druhowie zaprezentowali także pojazd MITSUBISHI L200, który na
przełomie roku zasilił bazę pojazdów OSP Mosiny, o czym piszemy w niniejszym wydaniu gazety. (red)

Mobilny punkt szczepień (archiwum)

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 21
grudnia 2021 do 20 stycznia br. Dziękujemy OSP Mosina za ich udostępnienie.
01 stycznia- Pożar garażu (Puszczykowo ul. Wiosenna)
03 stycznia- Pożar sadzy (Mosina ul. Sosnowa)
03 stycznia- Pożar sadzy (Krosinko ul. Borowikowa)
07 stycznia- Pożar budynku gospodarczego (Świątniki ul. Śremska)
08 stycznia- Wypadek drogowy ( Krosno ul. Piaskowa)
11 stycznia- Alarm monitoringu p-poż (Mosina ul. Topolowa)
14 stycznia- Wyczuwalny zapach Gazu (Dymaczewo Nowe ul. Radosna)
17 stycznia- Pożar domu /alarm fałszywy (Puszczykowo ul. Poznańska)
18 stycznia- Transport osoby na szczepienie (Puszczykowo Szpital)

Komendant miejski PSP w Poznaniu wraz z zastępcami wręczyli na ręce naczelnika i
zastępcy naczelnika OSP Mosina podziękowania od wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP; źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Punkt szczepień przy hali OSiR w Mosinie (archiwum)

Kronika OSP Puszczykowo

Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których doszło od
21 grudnia 2021 do 20 stycznia br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.

20 grudnia- Kolizja dwóch samochodów (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)
27 grudnia- Drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. 3 Maja)
27 grudnia- Otwarcie mieszkania (Puszczykowo, ul. Sobieskiego)
01 stycznia- Pożar wiaty przylegającej do domu jednorodzinnego (Puszczykowo, ul. Wiosenna)
17 stycznia- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Przecznica)
17 stycznia- Drzewo w poprzek jezdni (Puszczykowo, ul. Bukowa)
17 stycznia- Zwisające drzewo nad domem (Puszczykowo, ul. Matejki)
17 stycznia- Podejrzenie pożar domu (Puszczykowo, ul. Poznańska)
18 stycznia- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Źródlana)
21 stycznia- Zdarzenie monitoringu dla budynku L.O. (Puszczykowo, ul. Żupańskiego)
22 stycznia- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Kościelna)
14 lipca- Pożar śmietnika w lesie (Puszczykowo, ul.Słoneczna)
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Pomóżmy wieloosobowej rodzinie
dokończyć budowę domu
Do tej pory mieszkają w 50-metrowym domu w Puszczykowie, który jest w bardzo złym stanie
technicznym. Rodzina marzy o nowym lokum i zbiera na nie fundusze, jednak wiele im jeszcze
brakuje. 8 stycznia podczas koncertu kolęd zebrano 12 076,51.
Pani Justyna Nieckarz wraz z ósemką dzieci wynajmuje dom w
Puszczykowie od osoby prywatnej. Niestety problemem jest
skomplikowana sytuacja prawna związana z nieruchomością.
Koszty remontu obecnie zamieszkiwanego lokum były podobne do budowy nowego, skromnego domu. Wspominaliśmy już o
tym w zeszłym roku.
Pierwsze prace związane z budową rozpoczęły się pod koniec
października. Pan Wojciech, czyli ojciec rodziny, po długiej chorobie zmarł 5 marca 2021 r. Kilka dni przed śmiercią zdążył narysować swoją koncepcję domu. Prosty rysunek stał się wzorem,
na którego podstawie stworzono ostateczny projekt. Dom z dnia
na dzień był coraz wyższy. Obecnie ukończono ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne. Już niedługo zostanie zamontowany dach
wraz z pokryciem, a na wiosnę wmontowane zostaną okna. Rodzina i organizatorzy zbiórki mają nadzieję, że przed Wielkanocą
będą mogli poinformować o stanie surowym zamkniętym nowego domu.
Jak na razie udało się zebrać 204 tysiące złotych, jednak to wciąż
za mało. ̶ Rozpoczął się nowy rok, a więc nowe prace na budowie do wykonania. Za najważniejsze cele w tym roku obraliśmy
ocieplenie domu oraz wykonanie instalacji ogrzewania i elektrycznej. Niestety niedługo cała budowa może stanąć w miejscu.
Skończyły się fundusze na dalsze etapy. Aby zamknąć ten, który
jest przed nami, potrzeba nam około 100 tysięcy złotych – mówią
Magdalena i Marcin Stencel, przedstawiciele Stowarzyszenia „Budujmy Dom Dla Wspaniałej Rodziny”.
Budowę domu można wspomóc poprzez stronę internetową
Zrzutka.pl/budujmy dom dla wspaniałej rodziny. W sobotę 8
stycznia, w Kościele pw. Świętego Józefa w Puszczykowie odbył
się koncert kolęd „Światło Nadziei”. Polskie i zagraniczne kolędy
wykonał Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki". Chór jest znany i ceniony na całym świecie. Podczas
koncertu była możliwość wsparcia budowy poprzez wrzucenie
datku do puszek u wolontariuszy oraz zakupienia cegiełek w postaci domowych wypieków. (WZ)

Dom w budownie
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Puszczykowski budżet obywatelski – ogłoszono wyniki
Ogłoszono wyniki głosowania mieszkańców Puszczykowa na realizację projektów
w ramach budżetu obywatelskiego.
W głosowaniu wzięło udział 573 osób. Pierwszy zwycięski projekt to Zielona Altana, który zakłada umożliwienie realizacji
zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności dla dzieci i młodzieży pobliskiej szkoły, przedszkola, a także zajęć dodatkowych
m.in. w ramach świetlic, oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych.
Kluczowym aspektem inicjatywy jest umożliwienie spędzenia
wolnego czasu na świeżym powietrzu bez względu na warunki
pogodowe i korzystanie z walorów miasta wszystkim zainteresowanym. Proponowana lokalizacja altany to ulica Wysoka
w Puszczykowie, przy Szkole Podstawowej nr 1. Przyznany budżet to 70 000 zł.
Drugim wybranym projektem jest modernizacja i rozbudowa
boiska do Buli i przystosowanie go do gry w Mölkky. Gra ta
w Puszczykowie integruje osoby w różnym wieku, jest tylko

pretekstem do wyjścia z domu i spotkania się. W Puszczykowie
działa klub Puszczyki Mölkky Puszczykowo. W turniejach i zawodach różnej rangi do Puszczykowa przyjeżdżają zawodnicy
z całej Polski. W ramach spotkań na „bulach” (boisko przy ul. Kościelnej) organizatorzy starali się organizować rozgrywki ligowe,
ale ze względu na ilość chętnych zawodników musieli przenosić
rozgrywki na orlik czy na trawę, gdzie warunki niestety są dużo
gorsze. Rozbudowa boiska do wskazanych rozmiarów pomogłaby organizować profesjonalne spotkania w Puszczykowie.
– Inicjatorem projektu była drużyna Puszczyki Mölkky Puszczykowo, do której obecnie należy około 20 osób, ale na turnieje
przychodzi naprawdę sporo osób z okolic – opowiada Tomasz
Skoracki, wnioskodawca zwycięskiego projektu. Przyjęty budżet na modernizację boiska to 170 000 zł. (MZ)

Gala Noworoczna Gminy Mosina za nami
15 stycznia o godzinie 19 w hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Krasickiego w Mosinie odbyło się
wręczenie nagród „Złote Dęby” oraz koncert grupy Tre Voci. Impreza była efektem współpracy OSiR-u,
MOK-u, Mosińskiej Biblioteki Publicznej oraz Referatu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Nagroda „Złote Dęby” to nagroda burmistrza, wyróżnienie za
szczególną działalność społeczną na rzecz gminy Mosina i jej
mieszkańców oraz osób w sposób szczególny związanych z naszą gminą. Po raz pierwszy wręczone zostały podczas Gali Noworocznej w 2020 roku. Wówczas wyróżnienie otrzymała Monika Kujawska oraz Adam Moskal.
W tegorocznej edycji nagrodę otrzymały trzy osoby. Pierwsza
z nich, z oczywistych powodów nieobecna na gali, to Detlef
Schallhorn – samorządowiec z 44 letnim stażem w urzędzie
miasta partnerskiego Seelze, a w latach 2007-2020 burmistrz
Seelze. Wieloletnia, owocna współpraca między gminami to
w dużej mierze jego zasługa, zapisując się przede wszystkim
w pamięci wszystkich jako osoba niezwykle sympatyczna, która
z nieskrępowaną otwartością budowała i podtrzymywała kontakty partnerskie. Dzięki obopólnej współpracy wiele organizacji pozarządowych, szkół i samorządowców mogło wymienić
doświadczenia i dobre praktyki. Wyróżnienie uznano jako formę
podziękowania za ponad 20-letnią współpracę.
Drugą wyróżnioną osobą został Bogdan Robakowski. Od 80 lat
związany z ziemią mosińską – najpierw jako mieszkaniec Krosinka, później Mosiny, w której mieszka do dziś. To pierwszy po
wolnych wyborach burmistrz miasta i gminy Mosina, następnie
radny Rady Miejskiej i zastępca burmistrza w latach 2002 – 2005.
– Jest to wielka przyjemność dla mnie, uznanie i wspomnienia
tego, co przeżyliśmy razem – powiedział po wręczeniu nagrody.
– Jako wspólnota utwierdza, że stanowimy całość, szanujemy to
co minęło i to, co jest dzisiaj – dodał.
Trzecie wyróżnienie trafiło do rąk Erazma Walkowiaka – najdłużej urzędującego sołtysa gminy Mosina, który nieprzerwanie
od ponad pół wieku sprawuje stanowisko sołtysa wsi Drużyna
i Nowinki i cały czas aktywnie działa na rzecz sołectw. – To był
jesienny poranek, 28 listopada 1970 roku, kiedy mój poprzedni sołtys, pan Stanisław Kozioł, poprosił mnie, żebym pojechał
do gromadzkiej rady do Pecnej – wspominał na scenie Erazm

Walkowiak. – Pytałem po co, powiedział, że tam się dowiem. No
i się dowiedziałem, że będę pełnić funkcję sołtysa wsi Nowinki i Drużyna. Byłem zdziwiony, i bardzo zaskoczony. i to chyba
z tego zaskoczenia zostałem tym sołtysem, bo inaczej na pewno
nie. – zażartował. Na koniec podkreślił, jak bardzo przez te pół
wieku sołectwo się rozwinęło: w latach siedemdziesiątych wsie
liczyły w sumie około 250 mieszkańców, a dziś jest ponad 800.
– Dziękuję burmistrzom, z którymi miałem przyjemność współpracować, zawsze mieli dla mnie czas. Dziękuję także radnym,
sołtysom, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom za ogromne
wsparcie i zaufanie. Dziękuję także mojej córce, która była przez
lata moją sekretarką, a żonie za wielką wyrozumiałość.
Po wręczeniu nagród scenę przejął zespół Tre Voci – trio tenorów, wykonujących muzykę klasyczną i gatunek określany jako
pop operę. To artyści nowej generacji, którzy z niebywałą lekkością nawiązują kontakt z publicznością, czarując ją nie tylko
swoimi głosami, ale także otwartością i humorem. Przy akompaniamencie zespołu zaczarowali publiczność pięknym wykonaniem wielu znanych, muzycznych utworów w oryginalnych,
własnych aranżacjach. (MZ)

Laureat Złotego Dębu,
Bogdan Robakowski

Laureat Złotego Dębu,
Erazm Walkowiak
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Wielki sukces po wielomiesięcznej batalii.
27 ton śmieci wywieziono z WPN
Butelki, szyby, złom, pobite kafle, gruz, odpady medyczne, kineskopowe telewizory, azbest, wykładziny… Nie, to nie relacja z mosińskiego PSZOK-u, ale szczyt góry odpadów, odnalezionych przez Wolontariat WPN w odległości około 100 metrów od szpitala w Ludwikowie. Kiedy natrafili na to „znalezisko”
latem 2020 roku, oszacowali ich wagę na około 5-10 ton. Dziś już wiemy, że nie docenili ilości odpadów,
które zdążyły już wrosnąć w las – było ich nieco więcej, bo… 27 ton.
O śmieciach, porzuconych w okolicach szpitala
w Ludwikowie, poinformowane zostały wtedy
władze województwa, którym podlega Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, zarządzające szpitalem w Ludwikowie. – 17
września 2020 r. reprezentanci Wolontariatu
WPN spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego,
mając nadzieję na szybkie załatwienie sprawy.
Niestety, mimo zapewnień ze strony urzędników tak się nie stało – ubolewali wolontariusze.
Jednak walka z Covid-19 przykryła tą sprawę.
Podobnie jak chwasty i krzewy powoli ukrywały kolejne warstwy śmieci. Ich ilość niestety, jak
można było się spodziewać, powoli, ale systematycznie rosła. - Tych śmieci nikt nie przywiózł
w to miejsce. Nie ma tam możliwości dojazdu
i zrzutu odpadów. To śmieci „miejscowe” – komentował w mediach społecznościowych Wolontariat WPN odpowiadając na pytania mieszkańców, skąd odpady mogły się wziąć w takiej
ilości, i tak sprytnie ukryte, w naturalnych, leśnych zagłębieniach. Do maja 2021 roku szpital
w Ludwikowie leczył pacjentów Covidowych,
co było priorytetem ich działań. Po naszej interwencji w lipcu 2021 u władz wojewódzkich
otrzymaliśmy deklarację, że zajmą się sprawą
zalegających odpadów.
Wreszcie, 19 sierpnia 2021 roku, wolontariuszom udało się spotkać z przedstawicielami
szpitala w Ludwikowie, by przeprowadzić wizję lokalną i ustalić plan działań, by usunąć leśny śmietnik. Ostatecznie wielkie sprzątanie
miało miejsce w październiku. O ostatecznym
podsumowaniu akcji poinformował z nieukrywaną dumą Wolontariat WPN: - 27 ton odpadów poremontowych i budowlanych oraz kilka
kontenerów odpadów posegregowanych na
poszczególne frakcje usunięto z terenu znajdującego w Ludwikowie przy szpitalu należącym
do Wielkopolskie Centrum Pulmonologii I Torakochirurgii – napisali na swoim blogu.

Odpady znalezione w lesie były 'miejscowe'. Zdj. Magdalena Madajczyk-Głowacka, Wolontariat WPN

Wolontariusze WPN na miejscu nielegalnego składowiska śmieci.
Zdj. Magdalena Madajczyk-Głowacka, Wolontariat WPN.

Piotr Rubisz, współzałożyciel Wolontariatu
WPN, ocenia efekt półtorarocznych interwencji
w tej sprawie: - Doprowadzenie do usunięcia
wielu ton odpadów zalegających w okolicy Ludwikowa, to moim zdaniem, największy sukces
prowadzonego przeze mnie Wolontariatu WPN.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w tę sprawę. (MZ)
Wysypisko w lesie. Zdj. Magdalena Madajczyk-Głowacka, Wolontariat WPN
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Choroby zakaźne na terenie Poznania
i powiatu poznańskiego w 2021 roku
Sanepid przekazał dane na temat zachorowań i zgonów na choroby zakaźne w 2021 roku na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.
Zachorowania na wybrane choroby zakaźne zarejestrowane od 1
stycznia do 31 grudnia 2021 roku na terenie miasta i powiatu poznańskiego. W nawiasach dane za poprzedni, 2020 rok.

W 2021 r. zgłoszono łącznie 1 747 zgony (dane wstępne) z powodu
chorób zakaźnych, z czego 1 735 (752) dotyczyło COVID-19, 7 – posocznicy, natomiast 2 – gruźlicy.

Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) – 106 288 osób (ogółem w roku 2020 – 43 530).
Grypa i zachorowania grypopodobne – 132 432 (138 638), w tym
13 (265) potwierdzonych laboratoryjnie zakażeń wirusem grypy
typu A.
Wirusowe zapalenia wątroby typu: A – 6 (3), B – 94 (89), C – 123
(103).
Choroby zakaźne wieku dziecięcego: odra – 0 (1), ospa wietrzna – 1
092 (1 564), różyczka – 1 (3), krztusiec – 1 (24), świnka (nagminne
zapalenie przyusznic) – 14 (16), płonica (szkarlatyna) – 86 (353).
Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella – 192
(60), wirusowe zatrucia pokarmowe – 245 (133), w tym wywołane
przez rotawirusy – 116 (96) i norowirusy – 95 (9).
Borelioza z Lyme – 236 (303).
Malaria (zimnica) – 2 (0).
Gruźlica – 64 (61).
Nowo wykryte zakażenia HIV– 67 (53), zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) – 3 (1).
Kiła – 114 (95), rzeżączka – 35 (36).
Przypadki styczności i narażenia na wściekliznę – 85 (80).

Liczba osób hospitalizowanych z powodu zatrucia środkiem zastępczym lub substancją psychoaktywną – 111 (62).
Informację przekazała Cyryla Staszewska,
rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu.

Szpital Miejski im. Józefa Strusia fot. Miasto Poznań

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349

Ja i moje
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
pieniądze

(J028)

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

KAMIENIARSTWO

KORCZ GRANIT

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Wieloletniego Przyjaciela Ośrodka

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Pani Klary Kurowskiej

Luboń

Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy współczucia składają:
Dyrekcja i Społeczność
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mosinie

ul. Brzozowa 5
i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)
www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

(P004)

tel. 61 8 103 825
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Plany priorytetowe KP Puszczykowo
Dzielnicowi Komisariatu Policji w Puszczykowie na terenie swoich rejonów służbowych realizują
„plany działań priorytetowych”. Są to działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców, nakierowane na wyeliminowanie negatywnych zjawisk , do których dochodzi na terenie naszego miasta.
W rejonie Niwki oraz Puszczykówka dzielnicowym jest st. asp. Piotr Olejnik. Aktualnie
realizuje plan priorytetowy dotyczący wyeliminowania zjawiska notorycznego przekraczania dozwolonej prędkości oraz przejazdu
na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ul.
Nadwarciańskiej z Słowiczą.

stworzona została aplikacja mobilna „Moja
Komenda”. Zawarte są w niej dane teleadresowe wszystkich jednostek Policji w kraju,
jak również dane dzielnicowych, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail, na które

można przekazywać wszystkie informacje o
zagrożeniach występujących w rejonie danego dzielnicowego - informuje puszczykowski
magistrat. (red)
źródło: UM w Puszczykowie

Stare Puszczykowo oraz ulica Poznańska i
przyległe to rejon dzielnicowego mł. asp.
Krzysztofa Borowiaka. Obecnie realizowany
przez niego plan zadania priorytetowego dotyczy poprawy bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego na całej długości ulicy Poznańskiej oraz ulic przyległych.
Termin realizacji obecnie realizowanych planów priorytetowych obejmuje okres od stycznia do lipca bieżącego roku.
Przypominamy, że w celu ułatwienia kontaktu z Policją oraz dzielnicowym przyporządkowanym do Państwa miejsca zamieszkania,

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

Fizjoterapia i masaż

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

TOMASZ MATYLA

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

MOSINA

ul. Kornela Makuszyńskiego 1/1c,
62-050 Mosina

LOKALE DO WYNAJĘCIA

Tel. 661-984-488

TEL. 660 031 893

MOŻLIWY DOJAZD DO PACJENTA

Firma sprzątająca "AnKA"
oferuje kompleksowe sprzątanie:

tel. 660-123-319

dr Małgorzata Wójcik

TEL. 663 595 858

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

SPECJALISTA
LARYNGOLOG
(P008)

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

(J023)

 mieszkań, domów
 biur
 po remoncie
 na święta, po imprezach
okolicznościowych
mycie
okien

 mycie fug,płytek
 pranie tapicerki meblowej

JAN RYGLEWICZ

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

DREWNO
OPAŁOWE
KOMINKOWE

P178
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REKLAMA

dąb • jesion
brzoza • grab • sosna
możliwość transportu

PELLET
CERTYFIKOWANY
WĘGIEL

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis

gruby • orzech • miał
groszek • ekogroszek

ENERGOOSZCZĘDNE

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

OKNA

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

zamównienia/kontakt

605 981 958

FOTOWOLTAIKA
!

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

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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TOMASZ BAUM
KANCELARIA PRAWNA
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism

tel. +48 604 692 465

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

LK087

 odzyskiwanie wierzytelności

(J043)

www.tomaszbaum.pl

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

www.bksc.pl

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

(P023)

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85
62-030 Luboń
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REKLAMA

tel. Adam: 792 656 383

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

BIURO OGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

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

„SOKOŁÓW” S.A.

Oddział w Robakowie
ul. Poznańska 14, Robakowo 62-023 Gądki
prowadzi rekrutację na stanowisko:

PRACA
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PRACOWNIKA PRODUKCYJNEGO, MAGAZYNIERA
OCZEKIWANIA:
- dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,
- umiejętność współpracy, obsługa komputera, posługiwanie się skanerem
OFERUJEMY:
- stabilną pracę w renomowanej firmie
-zdobywanie doświadczenia zawodowego,
- pakiet socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV
(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
na adres e-mail: rekrutacja.robakowo@sokolow.pl

zatrudnię
pracownika

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

OFERTA:

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

509 834 814
BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

www.serwis.niedzwiedz-lock.pl

• BLOKADY MECHANICZNE BEAR-LOCK
• BLOKADY ELEKTRONICZNE E-JOYLOCK
• BLOKADY UKŁADU KIEROWNICZEGO
• BLOKADY CARGO-LOCK
• ALARMY
• IMMOBILISERY
• ZABEZPIECZENIA INDYWIDUALNE
• CENTRALNE ZAMKI
• CZUJNIKI COFANIA
NOWOŚĆ NA RY
• ELEKTRYKA
NKU
• MECHANIKA
• DIAGNOSTYKA
ELEKTRONICZ
NA BLOKADA
• HAKI HOLOWNICZE
SKRZYNI BIEG
• AUTO GAZ
ÓW.
• AUTO KLIMA
• ZNAKOWANIE POJAZDÓW DNA

E-JOYLOCK

KONTAKT:

ADRES:

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

E-MAIL:

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

tel.
tel.513
513064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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Czas na podsumowanie
W listopadzie ubiegłego roku przedstawialiśmy poczynania zespołów piłkarskich UKS Orlik Mosina i seniorów 1920 Mosina (czytaj: „GMP” 11-2021, s. 31) które na półmetku ligowych rozgrywek spisywały się
dobrze. Teraz przyszedł czas na krótkie podsumowanie występów mosińskich i puszczykowskich piłkarzy w rundzie jesiennej.
Klasa Okręgowa

A klasa.

Zespół 1920 Mosina, który jest beniaminkiem w klasie okręgowej,
w ostatnich meczach rundy jesiennej pokonał Orkan Jarosławiec
3:1, Płomień Neklę 1:0 i UKS Śrem 1:0. Niestety, doznał porażek
w Zaniemyślu – z tamtejszym Kłosem 0:2, z Avią Kamionki 2:5
i z LZS-em Cielcza 0:2. Ostatecznie mosinianie uplasowali się w ścisłej czołówce, zajmując IV miejsce w tabeli, zdobywając 24 punkty.
W sumie w rundzie jesiennej odnieśli 8 zwycięstw, doznali 7 porażek, zdobyli 26 bramek, tracąc 28.

Nie mają powodów do zadowolenia kibice i fani Lasu Puszczykowo, który występuje w IV grupie A klasy. Niestety, puszczykowski
klub zakończył jesienne rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli.
Puszczykowianie doznali porażek z KS Fałkowo, Piastem Łubowo i
Maratończykiem Brzeźno 1:4, z KSGB Manieczki 1:2, Wartą Pyzdry
0:1, Pogonią Książ Wlkp. 1:2 i z Lubońskim KS-em 0:4. Zremisowali
z Koziołkiem Poznań, Szturmem Junikowo Poznań, WKS Owieczki i
z Orlikiem Miłosław po 1:1. Ostatecznie zespół Lasu Puszczykowo
zajął 12 – końcowe miejsce w tabeli, zdobywając zaledwie 4 punkty. Drużyna uzyskała 4 remisy i doznała 7 porażek. Puszczykowscy
piłkarze strzelili 9 bramek, tracąc 25.

Klasa Okręgowa Red Box 2021/2022 grupa wielkopolska III
Tabela końcowa po rundzie jesiennej
1. Kłos Zaniemyśl		
2. Polonia II Środa Wlkp.
3. LZS Cielcza		
4. 1920 Mosina		
5. Polonia Poznań		
6. Lider Swarzędz		
7. UKS Śrem		
8. Lotnik 1997 Poznań
9. Avia Kamionki		
10. Lechita Kłecko		
11. Jarota II Witaszyce
12. Orkan Jarosławiec
13. GKS Żerków		
14. Suchary Suchy las
15. Clescevia Kleszczewo
16. Płomień Nekla		

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

36
34
31
24
24
24
24
21
21
19
18
17
16
13
12
9

48:15
44:23
43:23
26:28
36:29
30:28
29:20
34:43
39:36
18:26
31:42
26:33
11:25
25:34
22:41
16:32

Młodzicy
UKS Orlik Mosina występuje w poznańskiej I lidze okręgowej D2
Młodzik w grupie pierwszej. W ostatnich meczach rundy jesiennej
młody zespół mosinian, pod wodzą trenera Radosława Jasińskiego,
pokonał LPFA Poznań Skoki 6:1 i Victorię Września 12:0. Niestety,
doznał także porażek z Wartą Śrem 0:2, z Poznaniakiem Poznań 1:3
i z Kotwicą Kórnik 1:5. Ostatecznie zawodnicy UKS Orlik Mosina zakończyli swoje rozgrywki na dobrym, IV miejscu. Zdobywając 17
punktów, strzelili 45 bramek, tracąc 19.
Poznań I liga Okręgowa D2 Młodzik grupa 1.
Tabela końcowa po rundzie jesiennej
1. Warta Śrem		
2. Poznaniak Poznań
3. Kotwica Kórnik		
4. UKS Orlik Mosina
5. LPFA Poznań Skoki
6. LPFA Poznań Rataje
7. Victoria Września

12
12
11
12
11
12
12

34
24
20
17
13
12
0

61:5
56:18
51:14
45:19
27:34
36:45
9:150

Klasa A Proton 2021/2022 grupa wielkopolska IV
Tabela końcowa po rundzie jesiennej
1. Szturm Junikowo P-ń		
11
2. Pogoń Książ Wielkopolski
11
3.KSGB Manieczki			 11
4. KS Fałkowo			
11
5. Warta Pyzdry			 11
6. WKS Owieczki			 11
7. Piast Łubowo			
11
8. Maratończyk Brzeźno		
11
9. Luboński KS			
11
10. Orlik Miłosław			
11
11. Koziołek Poznań		
11
12. Las Puszczykowo		
11
Opracował Władysław Szczepaniak

24
23
22
20
19
15
13
13
12
10
6
4

38:12
34:15
28:22
23:17
30:20
18:19
14:19
14:27
16:23
20:28
8:25
9:25
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY

1992 r.

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

Poszukuję osób (osoby), które
widziały przewrócenie się
mężczyzny w sklepie drogeryjnym
Elegant w Mosinie przy ulicy Śremskiej
w dniu 13 września 2019 roku.
Szczególnie kobiety z dzieckiem
(4-5 lat), która pomogła
mi wstać z posadzki.
Osoby, które mogą pomóc
w odnalezieniu świadków tego
zdarzenia proszone są o kontakt

(J035

pod nr telefonu: 600 923 277

BIURO OGŁOSZEŃ

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

(J027)

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

(J039)

(J047)

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

(J025)

Marek Fabisz - mistrz kominiarski
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REKLAMA

PILNA POŻYCZKA
OD
500 ZŁ

SPRZEDAM
kurki odchowane
rasy NOVOGEN
białe i brązowe
20 tygodniowe

BEZ - BIG
UDZIELAMY POŻYCZEK
RÓWNIEŻ
Z ZAJĘCIEM KOMORNICZYM

dowóz gratis

TEL. 535 109 643

tel. 506-494-770

(P011)

(J026)

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991

e-mail: biuro@wirbus.pl

(J038)

(P054)

www.wirbus.pl

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

(J048)

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

(P058)

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

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

REKLAMA
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O D ZIEŻ

A KC ESORI A

CZĘŚ CI

C HEM I A

U L . C Z E C H O S ŁO WAC K A 5 2
P OZ N A Ń D Ę B I E C
MA008

+ 4 8 7 9 4 59 3 7 7 7
W W W. S K L E P M O T O S F E R A . P L

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

MA016

MA018

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
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BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

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

