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Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynając nowy rok rozmawialiśmy
w redakcji o tym, że chcielibyśmy pisać
o samych dobrych, miłych i przyjemnych
sprawach. Chcielibyśmy otaczać się dobrą
energią, pisać o niej i dzielić się nią z Wami,
żeby gazeta mogła być wypełniona optymistycznymi artykułami o pozytywnych
ludziach.
Budzimy się 24 lutego. Okazuje się, że nasze dwuletnie niepokoje o zdrowie swoje i najbliższych właśnie płynnie przeszło
w strach o bezpieczeństwo naszych sąsiadów, ale też nas samych. Pomimo, że jesteśmy lokalnym portalem i piszemy jedynie
o sprawach naszej okolicy, nie możemy
przejść obojętnie wobec tych tragicznych
wiadomości. Ukraińców spotykamy w naszym kraju codziennie, już od kilku lat: to
nasi sąsiedzi, współpracownicy. Żyją, pracują i uczą się wśród nas.
Zamykając ten numer, rosyjskie wojsko
próbuje wedrzeć się do Kijowa. XXI wiek,
a tuż za naszą granicą właśnie jakaś matka tuli swoje dziecko, siedząc na posadzce
metra w Kijowie, z torbą najpotrzebniejszych rzeczy, chcąc uniknąć śmierci. Rok
2022, a w mediach społecznościowych,
pomiędzy przepisem na sałatkę a reklamą wakacji w tropikach ktoś pyta o możliwość przewiezienia rodziny z dwójką
dzieci i schorowaną matką, którzy utknęli
30 kilometrów od granicy z Polską, a nie są

w stanie pokonać tej trasy pieszo. Osiemdziesiąt lat po największym, ogólnoświatowym koszmarze, jaki miał miejsce w naszej
historii, znów są czołgi, bomby, wybuchy.
I strach.
Niestety, prawda jest bolesna - wielu z nas
dostrzega konflikty dopiero, gdy są już za
miedzą, lub gdy dotyczą bezpośrednio
kogoś, kogo znamy. Często dopiero wtedy
odczuwamy wyraźnie, że może to dotknąć
także nas, pokruszyć nasze wygodne, spokojne życie.
Tak bardzo chciałabym pisać o dobrych
rzeczach. To napiszę: jestem dumna z szybkiej, spontanicznej reakcji Polaków. Pękam
z dumy z chęci niesienia pomocy: udostępniania własnych mieszkań dla ukraińskich
rodzin, organizowania zbiórek żywności
i ubrań. Wiele można zarzucić nam, jako
narodowi, ale w robieniu dobra jesteśmy
mistrzami. Co ważne, i z całą mocą chciałabym to podkreślić: nie ma złego i dobrego
sposobu przeżywania takiej tragedii. Jedni
potrzebują pakować paczki z pomocą dla
Ukraińców, inni rzucić się w wir pracy i codzienności. Ostatnie, czego teraz potrzebujemy, to oceniać i być ocenianym.
W Gdańsku jest muzeum. Inne niż wszystkie pod wieloma względami. Co najważniejsze, Muzeum II Wojny Światowej, bo
to o nim mowa, znajduje się pod ziemią.
Zgodnie z założeniami architektów, całe

Wywieszona przez mieszkańców flaga Ukrainy
(Wieża widokowa na Pożegowie)

zło wojny powinno pozostać pod ziemią.
Nigdy się nie powtórzyć.
Tego życzymy nam wszystkim. Mam
ogromną nadzieję, że za miesiąc w tym
miejscu przeczytacie już same dobre słowa.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Magdalena Zgrzeba
Redaktor naczelna

Kącik eleganta z Mosiny, część 111

01.03.2013 – Krzysiu stolarz

A oto relacja gaduły, ale bardzo uroczego gaduły. Dosłownie jednym
tchem, bez przecinków, bez dwukropków, jednym ciągiem tam mniej
więcej odpowiadał (należy czytać bardzo szybko):
- Całą młodość spędziłem wiesz w Poznaniu, a tutaj się przyjeżdżało
rowerem do Wielkopolskiego Parku, nad Góreckie, bo tereny są piękne
i zaraz sobie przypomnę co to miałem powiedzieć, aha, że mieszkało
w tym miasteczku kiedyś mnóstwo krawców, nie wiem na ile jest to to
prawdą, a może tylko taka plotka szła po Poznaniu, nie umiem teraz tego
powiedzieć, bo słyszałem o tym bardzo dawno, w każdy razie podobno jak tutaj przejeżdżał kiedyś Napoleon, wtedy właśnie jemu ci krawcy
uszyli taki nowy mundur, że głowa boli, coś niezwykłego, chyba nowy

mundur albo może tylko odnowili mundur, a może chodziło o to, że coś
tam bardzo zręcznie i po mistrzowsku zacerowali i naprawili, tak do końca widzisz nie jestem tego pewien, ale jednak chyba uszyli całkiem nowy
mundur, tak, tak, zupełnie inaczej brzmi, nowy mundur niż zreperowany mundur i podobno w tym wszystkim najważniejszy był jeszcze czas
w jakim dokonali tego tak ruk cuk, w trymiga, jak się zwykło w takich
wypadkach mówić, że prawie na poczekaniu, bo zapewne przecież jak
jechał na Moskali, to nie miał czasu aby siedzieć i czekać, tylko wszystko
ekspresowo, natychmiast, więc coś w tej plotce musi być prawdy, robotę
swoją ci krawcy musieli wykonać po mistrzowsku skoro po tym wszystkim zaczęto mówić o elegantach z Mosiny, tak właśnie słyszałem, że
nie każdy może ot tak sobie uszyć nowy mundur dla cesarza chociażby
nie wiem jak chciał, ale musi też dopisać szczęście, a w tym przypadku
mamy taką sytuację, bo i krawcy znakomici i osoba jeszcze bardziej znacząca tak, że w świat poszło i to zostało do dzisiaj, a druga rzecz że to był
mały facet, znaczy się niski i za dużo tego szycia pewno nie mieli, ale jednak się spisali, bo przecież musieli mieć odpowiedni towar na stanie i mi
się zdaje, że ten fakt świadczy o klasie ich warsztatów skoro na co dzień
bez specjalnego przygotowania potrafili się spisać na medal, dajcie spokój jeżeli wszystko jest prawdą, to godne podziwu i uznania, taki klient
im się przytrafił i stanęli na wysokości zadania, tak słyszałem i właśnie to
chciałem Tobie opowiedzieć.
No i co? Niech ktoś tylko spróbuje ten tekst przeczytać jednym tchem,
no bardzo proszę.
Roman Czeski
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„Wydaje się czerpać satysfakcję
ze swojego uporczywego zachowania”
– Osoba ta umyślnie kieruje wiele zapytań i tym samym dezorganizuje pracę sekretariatu Spółek. Jako były pracownik p. Olejniczak wydaje się czerpać satysfakcję ze swojego uporczywego zachowania, a jak dotąd nie potrafił z żadnej uzyskanej informacji uczynić żadnego pożytku – brzmi
odpowiedź prezes spółki Moniki Kujawskiej, na pytania mieszkańca dotyczące działalności mosińskich spółek komunalnych.
Nie sposób zgodzić się ze słowami Pani prezes. Jako przykład cytujemy odpowiedź jednego z mieszkańców w dyskusji na portalu internetowym gazety na temat nieprawidłowości w pobieraniu opłat na
mosińskim targowisku:
– Pan Jarosław Olejniczak to dla mnie prawdziwy bohater. Jest pan
niezłomny w tym co pan robi. Najważniejsze to mieć swój honor. Pan
go ma bez wątpienia! Dobrze wiedzieć, że są jeszcze odważni ludzie
na tym świecie – napisał na naszych łamach jeden z internautów. Podobnych komentarzy było więcej.
Co mają do ukrycia władze mosińskich spółek komunalnych?
Dzięki „uporczywemu zachowaniu” mieszkańca na jaw wyszło wiele
nieprawidłowości w działaniu spółek ZUK i PUK, których prawidłowe funkcjonowanie leży w interesie wszystkich mieszkańców. Sprawa jednak, zamiast zostać rzetelnie wyjaśniona przez zarząd spółek
i włodarzy gminy (jedynym wspólnikiem jest burmistrz), sukcesywnie zamiatana jest pod dywan. Gdyby nie dociekliwość osób, takich
jak Pan Olejniczak, przekazującym informacje opinii publicznej, liczne nieprawidłowości nigdy nie ujrzałyby dziennego światła.
A nieprawidłowości w działaniu mosińskich spółek komunalnych jest
sporo. Co jakiś czas na jaw wychodzą kolejne. Tak było w przypadku
„zagubionych” setek tysięcy złotych z targowiska (artykuł ukazał się
w wydaniu lutowym Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej) czy opisywanych przez nas, w poprzednim numerze gazety, działań na szkodę
spółek, w wyniku których nielegalnie zostały zawyżone wynagrodzenia przewodniczących zarządów.
We wrześniu ubiegłego roku nad zakładem wisiało widmo strajku.
Z funkcji prezesa spółek ZUK I PUK odwołany został Jan Gurgun. Były
prezes opublikował oświadczenie, w którym na jaw wyszło wiele
nieprawidłowości, w tym kradzieży paliwa. Jak poinformowali nas
wówczas urzędnicy (październik 2021) problem dotyczący dystrybucji paliwa był „obecnie szczegółowo analizowany i będą podejmowane adekwatne działania.” Jak dowiemy się w dalszej części artykułu
działań nie ma, a próba uzyskania jakichkolwiek informacji wymaga
wiele wysiłków. I nie zawsze jest możliwa.
– Proszę się zapoznać z jednym z moich zapytań w trybie dostępu
do informacji publicznej oraz zwrócić uwagę na odpowiedź, która
nie powinna mieć nigdy miejsca – napisał w liście skierowanym do

radnych Rady Miejskiej i redakcji Jarosław Olejniczak. – Dodam tylko
na koniec, że właścicielem spółek ZUK i PUK jest Gmina Mosina, więc
takie kwestie jak zakupy sprzętu, czy innego materiału potrzebnego
do funkcjonowania wyżej wymienionych spółek powinny odbywać
się na jasnych i przejrzystych zasadach, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa – dodaje.
Mieszkaniec pyta m.in. o kontrowersyjny wykaz i zakupy pojazdów
od 2010 roku, wraz z informacją, ile przejeździły w Mosinie przed
zezłomowaniem i ile wyniosły nakłady remontowe na poszczególny
pojazd. Zadaje pytania, które z zakupów mogły stanowić obejście
Prawa Zamówień Publicznych – np. zakup osobno podwozia i zabudowy śmieciarki, gdzie łączna kwota zakupu przekraczała 100 tys.
złotych. Mieszkaniec pyta o formę w jakiej realizowano zakupy. Pan
Jarosław próbuje dowiedzieć się też więcej na temat zużycia paliwa. Czyli o to, co już wcześniej miało być „szczegółowo analizowane
i miały zostać podjęte odpowiednie działania”.
Zakład nie udziela odpowiedzi. Zamiast tego upomina mieszkańca, że …zadaje pytania.
Niestety, zakład odmawia udostępnienia informacji na ostatnie
pytania, zasłaniając się przepisem ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jak czytamy w uzasadnieniu „stanowi, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania
informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej,
jednak w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla
interesu publicznego”.
– Żądana przez wnioskodawcę informacja stanowi w ocenie Spółki
informację przetworzoną, gdyż dla przygotowania żądanych przez
wnioskodawcę informacji konieczne jest sięgnięcie do informacji
źródłowych i wytworzenie na ich podstawie informacji, której żąda
wnioskodawca, co wymaga dokonania stosownych zestawień i analiz, a nadto zaangażowania znacznych środków osobowych w uzyskanie tych danych – tłumaczy prezes Monika Kujawska.
– Spółki nie posiadają gotowego wykazu zużycia paliwa, poza tym co
najwyżej można mówić o zużyciu paliwa przez pojazdy, a nie przez
spółkę, a do tego można posługiwać się ewentualnie kategorią ilości
zakupów paliwa, jednakże na przestrzeni wskazanego okresu czasu dla sporządzenia takiego wykazu konieczne byłoby dotarcie do
kilkuset dokumentów księgowych i wykonanie stosownej analizy.
Również bardzo duży nakład pracy byłby konieczny dla sporządzenia odrębnego zestawienia wszystkich zamówień publicznych z pominięciem tych dotyczących oleju napędowego. W związku z tym
nakład pracy umożliwiający sporządzenie zestawień dla wnioskodawcy byłby ogromny, dlatego też żądaną informację należy kwalifikować jako przetworzoną – odpowiada prezes ZUK i PUK Monika
Kujawska, po czym dodaje:
– Należy nadmienić, że p. Jarosław Olejniczak w tym samym piśmie
zażądał jeszcze innych informacji, na które uzyskał odpowiedź. Jednocześnie jego wniosek jest kolejnym zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, osoba ta umyślnie kieruje wiele zapytań i tym samym dezorganizuje pracę sekretariatu Spółek. Jako były pracownik
p. Olejniczak wydaje się czerpać satysfakcję ze swojego uporczywe-
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go zachowania, a jak dotąd nie potrafił z żadnej uzyskanej informacji
uczynić żadnego pożytku – zwraca uwagę prezes spółek.
– W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskodawca został wezwany do wykazania, że uzyskanie przez niego żądanych informacji publicznych jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Udzielona przez wnioskodawcę odpowiedź nie uzasadnia
w ocenie Spółki powyższych przesłanek – brzmi dalsza treść pisma.
„Nie mam zamiaru wykorzystać tej informacji wyłącznie dla siebie, ale dla dobra ogółu społeczeństwa Mosiny”
Do odpowiedzi zakładu odniósł się mieszkaniec. – Uznanie zakresu
wniosku w punkcie 1 i 2 [sprawa dystrybucji paliwa oraz zamówień
publicznych – przyp.red.] jako informację przetworzoną oświadczam,
że szczególnie ważnym interesem społecznym jest ustalenie, ile spółka ze 100% udziałem gminy wydaje na zakup oleju napędowego
oraz jakie jest roczne zużycie – odpowiada Jarosław Olejniczak.
– Ważną kwestią na pewno jest też wskazanie zamówień publicznych
w spółkach ZUK oraz PUK w latach 2010-2020 Ponieważ zarówno
spółka ZUK oraz PUK nie posiadają BIPu, o który zresztą wnioskowałem we wniosku z dnia 08.02.2021 r. oraz zgodnie z art.4 ust.1 pkt.5
Ustawy o dostępie do informacji publicznej spółki takie jak ZUK i PUK
powinny prowadzić strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jako
mieszkaniec gminy mam prawo poznać takie informacje. Nie mam
zamiaru wykorzystać tej informacji wyłącznie dla siebie, ale dla dobra
ogółu społeczeństwa Mosiny – dodaje.
– Wyjaśnienie tych kwestii to szczególnie ważny interes społeczny,
ale służy też interesom samej spółki, która nigdy nie była poddawana
żadnej kontroli, w tym także społecznej. Spółki ZUK I PUK powstały
z majątku publicznego, ale na ich stronach jest bardzo mało informacji np. o przetargach, procedurach zakupów itp. Chciałbym zaznaczyć, że poprzedni Prezes ZUK/PUK Jan Gurgun podnosił kwestię
nieprawidłowego gospodarowania paliwami w spółkach – kończy
Jarosław Olejniczak i załącza treść oświadczenia, opublikowanego na
łamach gazety (wyd. Październik 2021).
„Są zobowiązane prawnie, ale BIP-u nie prowadzą.”
20 lutego, pytanie dlaczego mosińskie spółki komunalne nie prowadzą Biuletynu Informacji Publicznej, zadał radny Jan Marciniak.
Jednoosobowe spółki prawa handlowego gminy Mosina: Zakład
Usług Komunalnych sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zobowią-

zane są do prowadzenia na swych stronach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP). Są zobowiązane prawnie, ale BIP-u nie
prowadzą. Zwracam się zatem z pytaniem – dlaczego? Proszę o niezwłoczne zobowiązanie prezesów tychże spółek do postępowania,
zgodnego z obowiązującym prawem – zwraca uwagę w interpelacji
skierowanej do burmistrza radny Jan Marciniak.
„Czy nasze spółki komunalne są transparentne?”
Do sytuacji odniósł się także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Marcin Ługawiak.
– Niestety ostatnio ujawniona korespondencja pomiędzy ZUK/PUK
a mieszkańcami gminy stawia nasze spółki komunalne w złym świetle – zauważa radny Ługawiak. – Można odnieść wrażenie, że udzielająca/y odpowiedzi na zapytania nie może się powstrzymać przed
kąśliwą uwagą w kierunku zapytujących, zarzucając im nachalność,
złośliwość, brak kompetencji i swego rodzaju naiwność w ubieganiu
się o jakoby nieosiągalne dane – dodaje.
– Każdy podmiot publiczny jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej. Zazwyczaj w gminie naszej wielkości jest kilku obywateli bardzo dociekliwych, a przecież teoretycznie mogłoby być takich
obywateli kilka tysięcy i co w takiej sytuacji zrobi prezes spółki komunalnej? Będzie wszystkim odpisywał, że mu sekretariat blokują? Prezes takiej spółki powinien zastanowić się jak działać transparentnie,
aby obywatele nie musieli o każdą, nawet fundamentalną rzecz pytać
w pismach. Czy nasze spółki komunalne są transparentne? Wystarczy
wejść na stronę ZUK – informacja o przetargach i zapytaniach tylko
najnowsza. Nic w archiwum. Rejestru umów nie znajdziesz. Dlaczego akurat na piasek i sól zrobiono zapytanie, a na inne usługi robi
się już tylko nieewidencjonowane rozpoznanie, nie wiadomo. Gdzie
są notatki z tych rozpoznań? W takiej sytuacji powstają podejrzenia
o działania nieetyczne. Gdyby spółka prowadziła rzetelną ewidencję
kosztów, czyli monitorowała koszty jak każde porządne przedsiębiorstwo tej wielkości, to wiedziałaby, jakie jest zużycie paliwa. Odnieść
niestety można wrażenie, że spółki komunalne są sobie państwem
i na nadzór społeczny reagują arogancko – skwitował Marcin Ługawiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.
Prawo do złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej ma
każdy obywatel. W lutym 2021 roku Pan Olejniczak zapytał Urząd
Miejski o funkcjonowanie świetlicy w Krośnie. Mosiński samorząd
jednak od tego obowiązku się uchylił. W sprawie zapadł wyrok na korzyść mieszkańca. Sąd stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku mieszkańca. (JB)

Wybrano nowego przewodniczącego
Rady Miejskiej w Mosinie
W związku z rezygnacją z mandatu radnej przez dotychczasową przewodniczącą, Małgorzatę Kaptur, LXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 lutego rozpoczęła się od wyboru nowego przewodniczącego.
Radny Roman Kolankiewicz zgłosił kandydaturę radnego Dominika Michalaka.
Rada Miejska 15 głosami popierającymi tą
kandydaturę podjęła uchwałę w sprawie
wyboru na stanowisko przewodniczącego
Rady Miejskiej w Mosinie pana Dominika
Michalaka. – Współpraca w samorządzie jest
bardzo ważna i stanowi fundament rozwoju
naszej gminy, dla której służymy. Myślę, że
będziemy razem kontynuować misję, którą
rozpoczęła Pani przewodnicząca Małgorzata Kaptur: transparentności pracy rady oraz

jej usprawnianie – podsumował nowy przewodniczący Rady Miejskiej.
Tym samym radny Dominik Michalak złożył
rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczącego. Radny Roman Kolankiewicz zaproponował na to stanowisko pana Marcina Ługawiaka. – W Polsce, jak również w naszym
parlamencie, jak również w gminie Mosina,
zawsze było tak, że jeśli przewodniczący
wybierany był z jednej opcji politycznej, to
wiceprzewodniczący był z przeciwnej stro-

ny. To była przyzwoitość polityczna – wtrącił radny Waldemar Wiązek po ogłoszeniu
pierwszej kandydatury. Następnie głos zabrała radna Agnieszka Gorzyńska, proponując na stanowisko radną Jolantę Szymczak,
a Waldemar Waligórski zgłosił kandydaturę
radnego Ryszarda Rybickiego. Ci jednak nie
wyrazili zgody na kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego. Tym samym 15
głosami poparcia na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano radnego Marcina
Ługawiaka. (MZ)
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W obliczu wojny nikt nie powinien pozostać obojętny
Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie wstrząsnęły Polakami. Zbrojna agresja Rosji sprawiła, że matki z dziećmi uciekają z zagrożonych terenów, a ich mężowie zostają lub wracają do Ukrainy z emigracji ekonomicznej, żeby walczyć. Potrzebują oni żywności z długim terminem przydatności, kocy
i ubrań. W naszej okolicy organizowane są zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy.
Sytuacja w Ukrainie jest bardzo dynamiczna. Na terytorium tego
kraju wojska bronią miast. Co jakiś czas słychać syreny alarmowe informujące o konieczności zejścia do schronu. Do tego liczne wybuchy i wystrzały, które powodują niszczenie budynków.
Atakowane są nie tylko bazy wojskowe i żołnierze, także cywile
nie mogą czuć się bezpieczni. Kolejki do bankomatów i sklepów
sprawiły, że nie wszyscy mają podstawowe artykuły. Choć wiele
osób odsuwało od siebie myśli o wojnie, to stała się ona rzeczywistością. Jako sąsiedzi Ukrainy nie możemy pozostać obojętni na
cierpienie i krzywdę tych ludzi. Na terenie całego kraju uruchamianych jest wiele zbiórek. W naszej okolicy organizują je osoby
prywatne i instytucje. Najbardziej potrzebne będą miejsca zakwaterowania uchodźców. Każdy, kto chce zaoferować taką pomoc,
może kontaktować się z Urzędem Miejskim w Mosinie i Puszczykowie, składając deklaracje poprzez wiadomość e-mail na adres:
ukraina@mosina.pl oraz ukraina@puszczykowo.pl. UM w Mosinie
uruchomił specjalny formularz. Można go znaleźć na stronie internetowej urzędu miejskiego mosina.pl, za pomocą którego będzie
można deklarować pomoc taką jak:
– udzielenie schronienia (przyjęcie uchodźców pod swój dach);
– pomoc żywnościowa (produkty z długimi terminami ważności, które
nie wymagają składowania w chłodniach, produkty sypkie, suche);
– pomoc rzeczowa (m.in. nowe ubrania, nowe koce i śpiwory, środki higieniczne);
– bezpłatna pomoc specjalistów z zakresu m.in. psychologii, prawa,
medycyny ogólnej, tłumaczeń, nauki języka polskiego;
– pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
– pomoc wolontariuszy (opieka nad uchodźcami, pomoc w załatwianiu spraw formalnych, prace organizacyjno-magazynowe);
– bezpłatne usługi (np. fryzjerskie);
– informacje od pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy
(na temat aktualnej sytuacji rodzinnej i potrzeb ich pracowników).

Miasto Puszczykowo utworzyło Bank Pomocy dla Ukrainy, gdzie
mieszkańcy mogą deklarować wszelką pomoc. Formularz można
znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta puszczykowo.pl.
Urząd Miejski w Puszczykowie publikuje też listę zbiórek finansowych uruchomionych przez polskie fundacje.
Zbiórki darów prowadzone są przez szkoły z gminy Mosina i miasta Puszczykowa, harcerzy z Ośrodka ZHP im. Żwirki i Wigury, który
znajduje się przy ulicy Wysokiej 1 w Puszczykowie, jednostki straży
pożarnej np. w Radzewicach, parafie np. pw. św. Józefa w Puszczykowie. Warto śledzić grupy na portalu Facebook, takie jak Gmina
Mosina – aktualności, dyskusje i Puszczykowo, gdzie mieszkańcy
na bieżąco organizują zbiórki i pomoc oraz przekazują informacje
gdzie, w jakich godzinach będzie odbywała się zbiórka. Najpotrzebniejsze rzeczy, które są zbierane to: koce, śpiwory, ręczniki,
nowa bielizna, środki czystości i środki higieniczne (szczególnie
podpaski, pampersy, mokre chusteczki, pasty do zębów, kremy,
szampony), maseczki i środki do odkażania, dania gotowe instant,
jedzenie w puszkach, woda, produkty sypkie, suche (np. makaron,
ryż), woda, termosy, termokubki. Bardzo potrzebne są różnego rodzaju materiały opatrunkowe – stazy taktyczne i zwykłe, bandaże,
opatrunki, apteczki z wyposażeniem w środku i rękawiczki. Istotna jest zbiórka pieniędzy, które będą wykorzystywane na pomoc
celową np. kupno śpiworów lub rzeczy najpotrzebniejszych w danym miejscu. Listę zbiórek prowadzonych przez fundacje polskie
i ukraińskie znajdą Państwo na stronie gazeta-mosina.pl w artykule
„Pomoc dla Ukrainy”.
Wojna jest trudnym czasem dla naszych ukraińskich sąsiadów.
W obliczu agresji jednego państwa na drugie nikt nie powinien
zostawać obojętny na cierpienie innych. Nadchodzące miesiące są
czasem jednoczenia się, a nie podziałów. Pisząc i mówiąc o Ukrainie
używajmy przyimków „w” i „do” Ukrainy, podkreślamy wówczas, że
jest to państwo niepodległe, niezależne i samodzielne.
WZ.
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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:

• 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

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
BIURO
BIUROOGŁOSZEŃ
OGŁOSZEŃ

(J010)

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

P136

ROBOTY
ZIEMNE

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

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

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

Profesjonalnie i Szybko
• Przeprowadzki prywatne i firmowe
• Przewóz pianin, sejfów, itp.
• Przenoszenie mebli
• Usługi transportowe
• Magazynowanie
• Montaż mebli
Kontakt:
tel. 61 843 91 61
tel. 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

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

Introligatornia Format
Jana Matejki 2A, 62-040 Puszczykowo
• oprawa akcesoriów różnej postaci
• wykonanie pudeł, teczek, kart dań,
legitymacji, albumów, kalendarzy
• tłoczenie napisów oraz logo
• renowacje i konserwacje
starych, cennych książek

+48 502 037 373

TRWA REKRUTACJA
NA ROK 2022/2023
Zapraszamy na wirtualny
spacer po placówce

www.peterpanlubon.pl
ul. Niezłomnych 3B, Luboń
kontakt w j. angielskim 693 313 994,
w j. polskim 783 718 115

(J015)

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

OGŁOSZEŃ
BIURO OGŁOSZEŃ

SZKOŁA
PODSTAWOWA
Puszczykowo
ul. Poznańska 47
T.: +48 881 601 007
collegiumartes@wp.pl

tel.
513
064
503
e-mail:
redakcja@gazeta-mosina.pl
tel.
tel. 513
513 064
064 503
503 e-mail:
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wybito 136 tysięcy indyków w Bolesławcu
W związku z wykrytym ogniskiem ptasiej grypy (H5N1) w Bolesławcu utylizacji poddano ponad
136 tysięcy sztuk indyków rzeźnych. Ognisko pojawiło się również w gminie Czempiń, gdzie wybito blisko 10 tysięcy ptaków. Jest to największa liczba wybitego drobiu w tym roku i oznacza spore
straty finansowe hodowców.
W 2022 roku w Polsce stwierdzono już 16
ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, z czego 6 w Wielkopolsce. Poza pobliskim Bolesławcem, ognisko ptasiej grypy wykryto
w zarodowym stadzie kaczek w Bieczynach
(gmina Czempiń), sąsiadującymi z Bolesławcem. Ognisko zostało już zlikwidowane, zutylizowano tam 10 tysięcy kaczek.
– Apeluję do hodowców, aby obserwowali swoje stada i informowali służby weterynaryjne, gdy
dzieje się coś niepokojącego. Tylko w ten sposób
możemy zabezpieczyć się przed dynamicznym
rozprzestrzenianiem się tej choroby ptaków –
powiedział burmistrz Czempinia Konrad Malicki.
W gminie Mosina oraz w gminie Czempiń w powiecie kościańskim wyznaczono obszary zapowietrzone i zagrożone. W powiecie kościańskim, w gminie Czempiń obejmują: Bieczyny,
Maruszkowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory, Głuchowo, Jarogniewice, Jasień,
Piechanin, Srocko Wielkie, Nowe Tarnowo, Stare
Tarnowo, Piotrkowice, Czempiń, Nowe Borówko. Zagrożony obszar obejmuje także Mikoszki.
W miejscowościach tych ustawiane są obecnie
odpowiednie oznakowania.
Obszar zapowietrzony w gminie Mosina
obejmuje miejscowości: Dymaczewo Nowe,
Dymaczewo Stare, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, Pecna.
Obszar zagrożony: Pożegowo, Mosina, Krosinko,
Krosno, Sowiniec, Sowinki, Baranówko, Drużyna,
Nowinki, Żabinko.

Z ptasią grypą hodowcy musieli zmagać się
również w 2017 r., kiedy mieliśmy do czynienia z mniej zajadliwym szczepem H5N8. Na
fermie w Bolesławcu zabito i zutylizowano
wówczas 12 tys. ptaków.
H5N1, jest obecnie najgroźniejszym szczepem
wirusa ptasiej grypy. Wirus powstał z mutacji
podstawowego wirusa ptasiej grypy typu A.
Wirus ten przenoszony jest przez żywe ptactwo.
Zakażenie następuje poprzez kontakt zdrowego
osobnika (w tym człowieka), z osobnikiem zakażonym. Najbardziej prawdopodobnym źródłem
zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni
lub pośredni (woda do picia) kontakt z ptakami
dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Wirus może
się także rozprzestrzeniać przez zanieczyszczoną
paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną
rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy odgrywa także człowiek.
Wszyscy hodowcy drobiu, zwłaszcza posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, powinni zachowywać ostrożność
i stosować odpowiednie środki ograniczające
do minimum kontakt między drobiem a dzikim
ptactwem, w szczególności poprzez zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich,
karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków,
w których drób jest utrzymywany, stosowanie
w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego,
unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników
wodą ze zbiorników wodnych i rzek. Ważne jest
także przestrzeganie zasad higieny osobistej
oraz niezwłoczne zgłaszanie lekarzowi weterynarii spadku nieśności lub nagłych, zwiększo-

Kronika OSP Puszczykowo

nych padnięć drobiu. Istotne jest także, by na fermę miały zakaz wstępu osoby nieupoważnione.
----------------H5N1 – szczep wirusa ptasiej grypy, powstały
z mutacji podstawowego wirusa ptasiej grypy
typu A. Wirus ten przenoszony jest przez żywe
ptactwo. Zakażenie następuje poprzez kontakt
zdrowego osobnika (w tym człowieka), z osobnikiem zakażonym. Choroba wywołana wirusem
H5N1 jest w dużym odsetku śmiertelna. Pierwsze oznaki ptasiej grypy typu H5N1 zaobserwowano w Azji w 1997 roku. W roku tym zginęło od
wirusa i/lub zostało zabitych przez hodowców
ok. 100 mln sztuk drobiu. Szczep ten wyewoluował najprawdopodobniej ze szczepów LPAI
w ogromnych fermach na skutek nienaturalnego zagęszczenia hodowanego drobiu, złych warunków sanitarnych i innych czynników. Według
WHO od 2003 roku do sierpnia 2009 zmarły 262
osoby na 440 zgłoszonych zachorowań (60%).
Wirus charakteryzuje się więc dość dużą zjadliwością, co jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko pandemii. Na szczęście stosunkowo trudno
jest się nim zarazić. (red)

17 lutego- Drzewo w poprzek drogi (Puszczykowo, ul. Różana)
- Drzewo w poprzek jezdni (Puszczykowo, ul. Azaliowa)
- Drzewo przewracające się na budynek (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP pUSZCZYKOWO, do których doszło
- Drzewo spadło na samochody (Puszczykowo, ul Studzienna)
od 21 stycznia 2022 do 20 lutego 2022. Dziękujemy OSP Mosina za ich udo- Przewrócone drzewo (Puszczykowo, ul. Poznańska)
stępnienie.
- Drzewo pochylone nad parkingiem (Puszczykowo, ul Kraszewskiego)
21 stycznia- Zdarzenie monitoringu dla budynku L.O. (Puszczykowo, ul. Żupań- Drzewo zerwało linię energetyczną (Puszczykowo, ul. Dębowa)
skiego)
- Zwiana plandeka z s. ciężarowego (Puszczykowo, ul. Wysoka)
22 stycznia- Powalone drzewo (Puszczykowo, ul. Kościelna)
- Plama oleju (Puszczykowo, ul. Poznańska)
29 stycznia- Zerwany płot (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)
- Zerwana linia energetyczna (Puszczykowo, ul. Libelta)
30 stycznia- Drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Azaliowa)
18 lutego- Drzewo pochylone na budynek (Puszczykowo, ul. Mickiewicza)
- Drzewo w poprzek drogi (Puszczykowo, ul. Wysoka)
- Drzewo nad budynkiem (Puszczykowo, ul. Bałtycka)
- Drzewo zwisające na nad drogą (Puszczykowo, ul. Studzienna)
19 lutego- Drzewo blokujące przejazd (Puszczykowo, ul. Wysoka)
- Drzewa wyrwane z korzeniami ( Puszczykowie, ul. Jarosławska)
- Zerwana linia energetyczna (Puszczykowo, ul. Cienista)
- Zerwana linia energetyczna (Puszczykowie, ul. Poznańska)
- Drzewo na samochodzie i kempingu (Puszczykowo, ul. Pomorska)
- Zerwany dach (Puszczykowie, ul. 3 Maja)
- Drzewa na drodze i nad liniami energet. (Puszczykowo, ul. Dębowa)
- Drzewa tarasujące przejazd (Puszczykowo, ul. Przecznica)
- Drzewo zwisające nad drogą (Puszczykowo, ul. Cienista)
- Zwisający konar nad jezdnią (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
- Złamane drzewo nad drogą (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
- Drzewo na jezdni (Puszczykowo, ul. Robocza)
- Drzewo nad jezdnią (Puszczykowo, ul. Cienista)
- Pochylone drzewa (Puszczykowo, ul. Azaliowa)
- Drzewa na linii energetycznej (Puszczykowo, ul. Reymonta)
3 lutego- Pożar lampy ulicznej (Puszczykowo, ul. Boczna)
- Zwisająca gałąź (Puszczykowo, ul. Wysoka)
6 lutego- Pomoc ZRM - RKO (Puszczykowo, ul. Poznańska)
- Drzewa wiszące nad domem (Puszczykowo, ul. Gołębia)
7 lutego- Drzewo na linii energetycznej (Puszczykowo, ul. Jarosławska)
- Drzewa blokujące przejazd (Puszczykowo, ul. Przecznica)
8 lutego- Podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla (Puszczykowo, ul. Sportowa)
- Drzewo przewrócone nad budynek (Puszczykowo, ul.Jaskółcza)
11 lutego- Kolizja dwóch pojazdów osobowych (Puszczykowo, ul. Wysoka)
- Drzewo w poprzek drogi (Puszczykowo, ul. Narcyzowa)
- Złamane drzewo nad budynkiem (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)
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W drugiej kadencji zszedłem na ziemię"
"- rozmowa z Dominikiem Michalakiem,
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie
Dzień przed spotkaniem przeszukałam portal gazeta-mosina.pl i natrafiłam na wywiad z 2014 roku
z ówczesnym członkiem Zarządu Osiedla nr 6 w Mosinie oraz kandydatem na radnego w wyborach
samorządowych, które miały odbyć się za miesiąc. Dominik Michalak miał wtedy 24 lata, dużo zapału i bardzo idealistyczne podejście do samorządu.
W wywiadzie z Tobą stawiasz tezę, że Mosina jest w stanie letargu i nadszedł czas na
aktywne działanie. Minęło 8 lat od tamtej
rozmowy. Czy coś się zmieniło?
Jeżeli chodzi o poprawę takiej sytuacji, na pewno dużo się zmieniło przez te lata, ale ostateczną ocenę pozostawiam mieszkańcom. Zależało
mi wtedy szczególnie na tym, by aktywizować
szersze grono społeczeństwa, czyli nie tylko samych ludzi w radzie, ale mieszkańców, by mieli
realny wpływ na to, co się dzieje. Próbowaliśmy
tego dokonać przez budżet obywatelski i szereg innych działań, ale skutki były raz lepsze,
raz gorsze. Szczerze mówiąc, z perspektywy lat
mogę ocenić, że udało się to po części, ale nie
w takim pełnym znaczeniu, jaki sobie zakładałem. Ale jak to wszędzie, w każdej skali działań,
ważna jest współpraca.
Zależało Ci na bliskim kontakcie z mieszkańcami.
Tak, i to realizuję. Chodzi o łatwy kontakt,
w tych czasach najprostszą formą jest portal
społecznościowy i e-mail. I to się sprawdza, dostaję wiele zapytań, żadnego nie pozostawiam
bez odpowiedzi, staram się wyjaśnić, lub przekazać informacje we właściwe miejsce. Prowadzę grupę, która ma prawie 7 tysięcy członków
z gminy, tam też próbuję udostępniać wiadomości ważne dla mieszkańców gminy. Pomaga
to aktywizować się mieszkańcom samemu, bo
prawda jest taka, że każdy żyje swoimi sprawami i nie zawsze ma czas, by poszukiwać na
własną rękę pewnych informacji. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców dało się stworzyć
platformę wymiany myśli, dyskusji.
Czy tamtemu Dominikowi sprzed 8 lat
mógłbyś coś powiedzieć? Czy tamten Dominik, sprzed rozpoczęcia pracy w samorządzie, był zupełnie inny niż ten, który siedzi
tu dziś przede mną?
Pierwsze 4 lata pokazały, że bycie idealistą nie
doprowadzi do finalizacji moich pomysłów.
Dały mi też nauczkę, że nie wszystko da się zrealizować, nawet jeśli jest to dobry pomysł. Pomogły mi też wypracować to, co teraz pokazuje
mi, że była to dobra droga: w drugiej kadencji
trochę zszedłem na ziemię, stałem się realistą,
pozbyłem się wielu naiwnych cech, które we
mnie były w pierwszej kadencji.
To dobrze?
Dobrze, szczególnie w kontekście sytuacji, którą mamy teraz. Pomogło mi to otworzyć się
na współpracę wewnątrz rady. To, do czego

doprowadziliśmy, choć nie jest to stan idealny,
pokazuje, że ta współpraca radnych kiełkuje,
pokazuje nam, że była to dobra droga. Współpraca wewnątrz i praca z mieszkańcami, czyli
odbieranie ich potrzeb i realizacja, ale wspólnie, daje lepsze efekty. Te pierwsze 4 lata dały
mi dużo nauki, którą wykorzystuję teraz. Jestem innym człowiekiem. Mój cel działalności
pozostaje niezmienny, myślę, że dalej będę go
realizować. Mam trochę mniej czasu, ze względu na obowiązki rodzinne [Dominik ma dwójkę dzieci – 5 letniego Wiktora i niespełna roczną Igę - przyp. red.]. Niektórzy mają do mnie
zarzuty, prześmiewczo cytując, że samorząd to
moja pasja i zainteresowanie. Ale to nadal jest
we mnie, to się nie zmieniło: jedni kolekcjonują
znaczki, inni fotografują, a ja interesuję się samorządem, tak już jest.
Wsłuchując się w słowa wypowiedziane
przy okazji rezygnacji Małgorzaty Kaptur
i słuchając Ciebie, można odnieść wrażenie,
że jesteście pod względem światopoglądowym bardzo podobni: początkowo idealiści, ale praca u podstaw samorządu spowodowała, że realizm codzienności w tej
materii ściągnęła Was na ziemię.
To zależy od tego, jakich ludzi spotykasz na
swojej drodze, z kim współpracujesz. Warto się
uzupełniać. W aspekcie działalności radnego
ważna jest współpraca z organem wykonawczym, czyli burmistrzem. Jeśli burmistrz ma
inne podejście i nie chce współpracować, to
jest ciężko. Czegokolwiek by się nie wymyśliło,
ten pomysł musi przejść przez burmistrza. Jeśli
nie ma z jego strony zrozumienia, to faktycznie można się zawieść. Uważam, że nie ma co
się załamywać, tylko działać dalej i próbować
przekonywać. Szukać ludzi, którzy wesprą
dany pomysł i będą go dalej realizować. Bez
względu na to, czy burmistrz z jakiś względów
uważa, że jest to mało istotny projekt: jeśli dla
części mieszkańców jest to istotne działanie, to
trzeba próbować to realizować.
Jesteś przewodniczącym Rady najmłodszym w historii mosińskiego samorządu.
Spodziewałeś się tego?
Ta historia jest dla każdego nieoczekiwana.
Nie spodziewałem się, na pewno nie w takich
okolicznościach. Nie przygotowywałem się
do tego, pani Małgorzata Kaptur zaskoczyła
wszystkich. Są rzeczy ważne i ważniejsze w życiu, i jej decyzję w pełni rozumiem i szanuję.
Jestem jej wdzięczny, że od 2018 roku dzięki
naszej współpracy, rozmowie, wspólnej pracy
zrozumiałem, że faktycznie trzeba współpracy

w tym zakresie. Dzięki niej mogłem zobaczyć od
środka jak to funkcjonuje, i uczyć się przy niej.
Dało mi to bardzo dużo. Jeśli ktoś wchodzi na
funkcję przewodniczącego nie mając wcześniej
doświadczenia samorządowego, to jest ciężko.
Merytorycznie czuję się przygotowany, dzięki
możliwości pracy jako wiceprzewodniczący
obok pani Małgorzaty. Nie ma w życiu nic lepszego, niż móc korzystać z dobrych wzorców,
czerpać od nich, wzorować się i przekuwać to
na swoją działalność. Tu nie chodzi o odzwierciedlanie i robienia tego samego, ale podążanie
podobną drogą, w swoim stylu. Kwestie proceduralne czy inne są szczególnie istotne.
Jakie masz ambicje na przyszłość? Nasi czytelnicy wróżą, że cel masz jasny i klarowny:
celujesz w fotel burmistrza.
Ja do tego tak nie podchodzę. Samorząd jest
tym, co mnie interesuje, chciałbym nadal
w nim działać w takiej lub innej roli. Absolutnie
nie przypisuję sobie takiego celu, który byłby
dla mnie kluczowy. Jestem jeszcze młody, niektórzy traktują to jako wadę, inni zaletę. Chciałbym, by gmina się dobrze rozwijała i żeby
więcej osób merytorycznych zaangażowało
się w funkcjonowanie gminy. Te procesy wewnątrz będą wtedy sprawniej przebiegać. Nie
powiem: dobra, teraz moim następnym celem
będzie burmistrz gminy Mosina. Tak nie jest.
Zobaczymy, co życie przyniesie. Aczkolwiek, jeśli sytuacja pokaże, że zbierze się grono fajnych
ludzi, którzy będą chcieli działać, i skupią swoją
energię na rozwoju gminy, a nie na realizacji
własnych celów i ambicji, wtedy byłbym gotów przyjąć to wyzwanie. Kwestia jest otwarta.
Zakładam, że jeszcze sporo życia przede mną,
minimum 30 lat pracy, i wszystko może się zdarzyć. Myśleć o perspektywicznym rozwoju trzeba, ale jestem zdecydowanie zwolennikiem
wspinania się małymi szczebelkami po drabince. Tak też powinno być w działalności społecznej, by poznać samorząd od podszewki.
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Działalność w organizacjach pozarządowych,
w jednostkach pomocniczych, bo do 2020 byłem członkiem Zarządu Osiedla, później radnym, wiceprzewodniczącym, teraz przewodniczącym. Wiem, jak funkcjonuje wszystko na
każdym szczeblu, jakie są bolączki i wyzwania
na każdym z nich. To mi dużo daje, w rozumieniu wielu procesów. Mam wrażenie, że obecny
burmistrz nie rozumie radnych od strony organizacyjnej dlatego, że nigdy nie był w ich skórze. Pozwala mi to mieć bardziej otwartą głowę,
rozmawiać ze wszystkimi stronami, by dojść do
właściwych wniosków. Racja nigdy nie leży po
jednej stronie, zrozumienie jest niezbędne.
Ilu radnych z Rady Miejskiej należy do klubu
„OdNowa”?
Pełna jedenastka. Dołączył do nas Ziemowit
Maląg, który zastąpił Małgorzatę Kaptur i wstąpił do naszego klubu. Bardzo mnie to cieszy, bo
to człowiek z doświadczeniem w samorządzie,
pracował w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Bardzo merytoryczny i mający wizję rozwoju gminy i pewnych obszarów.
Czyli macie większość w Radzie. To czemu
nie tupniecie nogą? Nie powiecie: basta, koniec? Co da przerzucanie słowem, skoro nie
idą za tym czyny?
No tak, podzielamy pytanie z Waszej ostatniej
okładki: czy jeszcze leci z nami pilot? Pan burmistrz ma swoje podejście w funkcjonowaniu
w samorządzie, nie licząc się z tym, że nie ma
większości w radzie. Stracił zaufanie ostatnich
radnych, którzy z nim kandydowali, co słyszeliśmy na ostatnich sesjach rady. Potrzebna jest
z jego strony współpraca. My nie mamy innych
narzędzi poza referendum, które jest teraz teoretycznie blokowane przez odwołanie od wyroku WSA do wyższej instancji, w której burmistrz,
a w zasadzie Przemysław Mieloch, bo to pozew
od osoby fizycznej, zarzuca radzie absurdalne rzeczy. Z drugiej strony, możemy tylko do
niego apelować. Teraz nawet możliwość, która
kiedyś była asem w rękawie rady, czyli sytuacja,
że może zacząłby nas szanować poprzez obniżenie pensji, została zablokowana przez ustawodawcę, który przewidział minimalne wynagrodzenie burmistrza. To są jedyne elementy
nacisku, które możemy stosować. Burmistrz
zupełnie się z nami nie liczy, stosuje sztuczki
PR-owe i medialne, vlogami próbuje wywrzeć
na nas presję. Ciągle nie zmienił jednak stylu zarządzania, czyli stawiania nas pod ścianą, przed
faktami dokonanymi: musicie, bo jak tego nie
zrobicie, to za chwilę głośno publicznie woła,
że to rada jest temu winna. Nie odrobił lekcji,
i już chyba tego nie zrobi, bo to się ciągnie od
wielu lat. Ma podejście polityczne, a nie merytoryczne, a tak nie powinno być na szczeblu
samorządowym. Gdybyśmy mieli inne instrumenty, to byśmy je wykorzystali. Wszystkie elementy są już jednak wyczerpane i nie wiem, jak
to się skończy. Może faktycznie w najbliższych
miesiącach uchwałą o referendum? Chcemy
jednak odpowiedzialnie podejść do spraw, nie
chcemy być totalną opozycją. Chcielibyśmy być
partnerami do rozmów, ale burmistrz tego nie
przyjmuje, nie mamy innego wyjścia.

Z perspektywy mieszkańców wygląda to
tak, jakby rada, grożąca referendum, tak naprawdę bała się go przeprowadzić.
Nie mogę mówić za całą radę, mogę mówić
za siebie: mi nie zależy, by wprowadzać chaos
w gminie w obliczu zaskarżenia uchwał rady
o wotum zaufania. Jest jeszcze druga droga do
doprowadzenia referendum, z innego powodu,
niż nie udzielenie votum zaufania, ale wtedy
zmienia się struktura głosów w celu podjęcia
uchwały. W najbliższych miesiącach sprawa powinna się wyklarować.
Obserwując to wszystko odnoszę wrażenie,
że nie zapowiada się na poprawę sytuacji.
Od 2018 roku doświadczam częstych zapewnień o dialogu i wzajemnym zrozumieniu, i na
obietnicach zawsze się kończy. We wcześniejszej kadencji Przemysław Mieloch, jako wiceburmistrz, był zupełnie inną osobą – bardziej
otwartą na rozmowę. Być może przygniotła go
presja odpowiedzialności stanowiska? W odczuciu burmistrza rada jest potrzebna jedynie
do zatwierdzania podjętych przez niego decyzji. Tak być nie powinno.
A czy widzisz szansę na poprawę sytuacji
w urzędzie?
Wszystko zależy od kierownika jednostki i jego
decyzji. Sytuacja w urzędzie jest wynikiem
ambicji burmistrza w zakresie kształtowania
zatrudnienia i kierunku funkcjonowania. Jak
widać po latach, to raczej zła wizja, która doprowadziła do odejścia wielu merytorycznych
osób. Absolutnie ich za to nie winię, wina jest
tego, kto nimi nieumiejętnie zarządza. W urzędzie pracują – albo pracowały – naprawdę merytoryczne osoby, które mają dużo chęci działania w zakresie poprawy w sytuacji w naszej
gminie, ale nie daje im się do tego odpowiednich narzędzi. Zarzuty o psuciu atmosfery przez
radnych czy mieszkańców są wyssane z palca,
bo gdy nie ma stałej wizji przewodniej ich szefa,
to jak to ma dobrze funkcjonować? Burmistrz
wyznaje teorię ręcznego zarządzania. Nie ma
pewnych automatyzmów, one tu nie działają.
Zamiast automatycznych procesów, wszystko
musi przejść przez ręce burmistrza. Sterując
ręcznie, chce o wszystkim decydować, nie zawsze konsultując tych decyzji. Burmistrz nie
prezentuje jednolitej wizji rozwoju gminy, jest
ciągle zmienna, pracownicy urzędu też nie wiedzą, w którą stronę to idzie. Pracownicy, którzy
nie widzą możliwości swojego rozwoju w urzędzie, szukają innej drogi swojego rozwoju zawodowego, albo starają się już nie wychylać. Im
więcej dają od siebie, tym dostają więcej obowiązków na swoje barki.
I urząd traci dobrych pracowników, zasilając
szeregi sąsiednich magistratów swoją wiedzą i doświadczeniem.
Ubolewam nad tym, że dużo naszych mieszkańców, którzy pracowali w urzędzie, odeszło
z pracy. W ich miejsce pojawiły się osoby mniej
doświadczone w samorządzie, nie posiadające
wiedzy historycznej w odniesieniu do tego, co
na przestrzeni lat wypracował mosiński samo-

rząd, by móc ją wykorzystywać w odpowiednich momentach. Mało zostało osób, które
pamiętają koncepcje chociażby sprzed 10 lat,
wiedzą co mamy w archiwum, jak wykorzystać
to, co już było wcześniej zrobione do bieżących działań. Proces wdrażania nowego pracownika jest długi, nawet pomimo ich dużych
kompetencji.
A co z ulicą Akacjową? Stała się niejako
sztandarem wymiany uwag pomiędzy radą
a burmistrzem.
Podczas komisji inwestycji dyskutowaliśmy
nad tymi projektami, które mają być zgłoszone do Polskiego Ładu. Wyszło to, co sugerowaliśmy: zgłosić należy nie samą ulicę Akacjową,
ale pakiet ulic: Akacjowa, Grabowa i Jodłowa,
i to byłoby dobre rozwiązanie dla tego rejonu,
bo wtedy zamknęlibyśmy proces inwestycyjny
budowy dróg w rejonie Leszczyńska – Torowa
(w tym roku będzie budowana ulica Kasztanowa) i byłby także zamknięty temat zalewania
tych okolic. Temat Akacjowej zupełnie niepotrzebny na Vloga burmistrza, niepotrzebnie
rozdmuchany, skoro wyciągnięty przed dyskutowaniem o finalnym kształcie budżetu.
Decyzja w tej sprawie jeszcze nie została ostatecznie zatwierdzona przez burmistrza, który
to w imieniu gminy zgłasza wnioski. W kwestii
dróg mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale
o tym Burmistrz już nie wspomina. Trzeba również spojrzeć na inne obszary gminy, bo są potrzeby budowy odwodnienia poza miastem,
chociażby w Rogalinku czy Pecnej, Daszewicach. To miejsca, w których dawno nie była
realizowana żadna inwestycja drogowa. Od
trzech lat mówimy również o drogach pasowych, w szczególności na obszarach wiejskich,
gdzie osiedla zostały wybudowane w głąb pól,
gdzie można zrealizować za 1/3 ceny normalnej infrastruktury i rozwiązać ten problem raz,
a dobrze. Wszystkie okoliczne gminy szukają
alternatywnych rozwiązań, a my poprzestajemy na dosypywaniu gruzu i zlecaniu przejazdu wyrówniarką dwa razy w roku, co uważam
za wyrzucanie pieniędzy w błoto. To ma być
panaceum na problemy?
Skąd takie zamieszanie wokół budżetu?
Chaos z budżetem spowodowany był wrzuceniem licznych autopoprawek na ostatnią
chwilę przez Burmistrza. To jest ogromna bolączka opracowywanego budżetu, który jest
strategicznym dokumentem dla funkcjonowania gminy. Myślę, że w tej sytuacji nie pomogło również wielkie zamieszanie w Urzędzie
związane ze złożonymi pod koniec ubiegłego
roku wypowiedziami z pracy, Pani Sekretarz
oraz Pani Skarbnik. Burmistrz nie potrafi przekonać radnych do swojej wizji budżetu, ciężko
idzie mu realizowanie poszczególnych pozycji
inwestycyjnych, ale to już temat na dłuższą
rozmowę.
Magdalena Zgrzeba
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Zimowy głuchy telefon,
czyli jak bez prądu odzyskać prąd – pyta emerytka
Długie oczekiwanie na połączenie z konsultantem – tego doświadczył każdy z nas. Zapętlona
muzyka, mająca umilić nam czas, w końcu staje się źródłem frustracji i wściekłości, a nasze sprawy często nie mogą czekać. Szczególnie przykre jest oczekiwanie na konsultanta przy wyłączonym prądzie w środku zimy, o czym opowiedziała nam mieszkanka Mosiny.
Rosnące w ostatnim czasie rachunki za prąd stanowią duże obciążenie dla gospodarstw domowych. Terminowe regulowanie należności za zużycie energii elektrycznej może być trudne dla wielu osób.
Niestety, nawet ich opłacenie może skończyć się odłączeniem budynku od dostaw energii. Przekonała się o tym mieszkanka Mosiny,
pani Katarzyna.
Samotnej emerytce dostawca odciął prąd pod koniec stycznia. Powód? Rzekomo nieopłacone rachunki. Kobieta została sama bez
ogrzewania, kuchenki, światła i ciepłej wody. Zdziwienie kobiety
było tym większe, że klientem firmy Enea jest od lat i, jak twierdzi,
zawsze regularnie opłacała należności, także tym razem.
– Nigdy wcześniej nie byłam w takim położeniu. Owszem, przerwy
w dostawie prądu się zdarzają, jednak bez światła, ogrzewania,
możliwości przygotowania ciepłego posiłku nie da się normalnie
funkcjonować – mówi nam pani Katarzyna, która załamana swoją
sytuacją zgłosiła się do redakcji.
Jak się okazało, kobieta jednego z przelewów dokonała na konto
bankowe, które odpowiada za mieszkanie rodziny, której pomaga
emerytka. Mimo, że w tytule przelewu został podany prawidłowy nr
faktury i kwota, odpowiednie dla jej mieszkania, to faktura nie została uznana przez operatora jako opłacona przez inny numer konta.
Jak twierdzi kobieta, późniejsze faktury opłaciła prawidłowo, jednak
nie zostały zaksięgowane na poczet wcześniejszej płatności, co poskutkowało odcięciem prądu przez operatora.
Jak przekonuje kobieta, otrzymywała ona monity w związku z tymi
nieprawidłowościami. Sprawę starała się wyjaśnić przez infolinię.
Jak opowiada nam mieszkanka, po blisko godzinnym oczekiwaniu
na połączenie, zrezygnowana załamała ręce, bo była przekonana,
że wszystkie płatności zostały uregulowane. Jak się jednak okazało,
na inny numer konta. Dlatego pani Katarzyna chce ostrzec innych,
by dokładnie dokonywali wpłat, bo odcięcie prądu w styczniu może
okazać się dużym kłopotem – dziś pani Katarzyna walczy z przeziębieniem, które jest skutkiem spędzenia wielu godzin w zimnym
mieszkaniu bez ciepłej wody.
Jak opowiada pani Katarzyna, po około godzinnym oczekiwaniu,
udało jej się skontaktować z infolinią i dowiedzieć, że odcięto jej
prąd na stałe. Jeszcze raz opłaciła zaległą fakturę (mimo opłaconej
wcześniej na inne konto) i wysłała potwierdzenie przelewu. Następnie, po kolejnej godzinie oczekiwania na infolinii, dowiedziała się,
że płatności nie zostały odnotowane i jej dom nie jest w kolejce do
ponownego podłączenia.
– Próbowałam dodzwonić się na infolinię. Czekałam na połączenie
blisko godzinę. Później kolejna godzina wyjaśnień z konsultantką
– żali się pani Katarzyna. – Okazało się, że pomyliłam konto, i przelew wysłany został na inną nieruchomość, gdzie również opłacam
rachunki za prąd, mieszka tam moja rodzina. Mimo to, w tytule
przelewu podałam prawidłowy numer faktury i numer klienta.
Dowiedziałam się, że nie ma możliwości przeksięgowania wpłaty.
Musiałam więc wysłać przelew jeszcze raz i wysłać potwierdzenie
przelewu, aby jak najszybciej dostawy prądu zostały wznowione.
Bez pomocy znajomych byłoby to niemożliwe, gdyż komputer
z którego korzystam do opłacania rachunków bez prądu nie mógł
działać – tłumaczy mieszkanka Mosiny.- W następny dzień [infolinia

działa do godziny 19 – przyp.red.] kolejny raz zadzwoniłam do firmy, aby upewnić się, że prąd zostanie włączony. Okazało się, że nie
ma mnie na liście podłączeń w następnym dniu. I kolejne telefony,
i długie oczekiwania na dodzwonienie się do konsultantów – mówi
kobieta. – Tymczasem temperatura w domu spada poniżej 10 stopni
Celsjusza. A ja nawet nie wiem, kiedy dostawy zostaną wznowione.
Sprawę pani Katarzyny dokładnie opisaliśmy i zapytaliśmy operatora, firmę Enea o szczegóły tej sytuacji. Po zapytaniu z redakcji prąd
został z powrotem podłączony, z emerytką skontaktowali się przedstawiciele firmy.
– Dostawy prądu do klientki, o której sprawę Pan pyta, zostały wznowione niezwłocznie po uregulowaniu zaległości – informuje Łukasz
Czapliński z firmy Enea. – Odłączenie dostaw energii elektrycznej
do gospodarstw domowych zawsze poprzedzane jest wysyłką wezwań do zapłaty, tak też było w tym przypadku. Nasi pracownicy
skontaktowali się bezpośrednio z klientką, aby wyjaśnić sytuację. Po
zaksięgowaniu wszystkich zaległości przywrócono dostawy energii
elektrycznej – przekazał nam w odpowiedzi pracownik firmy.
Poprosiliśmy też o odniesienie się do funkcjonowania infolinii.
– Czas oczekiwania na połączenie z infolinią, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00, może być różny, w zależności od pory dnia, w której kontaktuje się z nami klient. Dokładamy
wszelkich starań, by czas ten był jak najkrótszy. Wpływ na czas oczekiwania ma również pandemia, która sprawia, że większa liczba osób
decyduje się na korzystanie ze zdalnych form kontaktu, do których
należy infolinia – dodaje Łukasz Czapliński z firmy Enea.
Imię mieszkanki na prośbę kobiety zostało zmienione. (red)
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TERMOIZOLACJA ŚCIAN BUDYNKU
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W 2022 ROKU

Antidotum na drastyczny wzrost cen nośników energii
Kilkudziesięcioprocentowe a nawet kilkusetprocentowe wzrosty cen nośników energii znacząco
zwiększają koszty użytkowania budynków. Nasze domy ogrzewamy jesienią zimą i wczesną wiosną a latem szukamy w nich przyjemnego chłodu. Średnie opłaty za ogrzewanie nieocieplanego
domu stanowić mogą nawet 70 procent wszystkich kosztów jego użytkowania. Na szczęście jest
sposób na to, by rosnące ceny energii nie były aż tak dotkliwe! Eksperci przekonują do najrozsądniejszej inwestycji, jaką jest ocieplenie czyli izolacja ścian domu, zapewniająca oszczędności
zimą na ogrzewaniu, oraz optymalną temperaturę i zdrowy mikroklimat jego wnętrz latem.
Straty energii cieplnej budynków w około
1/3 spowodowane są przenikaniem ciepła
przez niezabezpieczone termicznie ściany.
Zimą ciepło ucieka na zewnątrz, a latem ciepło przenika do pomieszczeń. Na polskim
rynku notujemy rekordowy wzrost cen nośników energii, m.in. prądu, gazu, oleju opałowego a ostatnio nawet pospolitego węgla.
Eksperci alarmują, bez względu na to, w jaki
sposób ogrzewasz swój dom i tak zapłacisz
o wiele za dużo, jeśli nie ograniczysz zużycia
energii poprzez wykonanie termoizolacji
domu. To super inwestycja, bezpieczna, od
lat opłacalna, a przy obecnych wzrostach
cen energii i gazu wręcz nieunikniona.
- Ocieplenie ścian domu wysokiej jakości izolatorem o odpowiedniej grubości i parametrach
np. styropianem grafitowym TERMO ORGANIKA TERMONIUM PLUS fasada to świetna
inwestycja, która pozwala zaoszczędzić na
ogrzewaniu jednorodzinnego domu nawet
kilka tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać,
że mniejsze zużycie energii na ogrzanie domu
redukuje również niską emisję, a tym samym
ogranicza smog i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne i nasze zdrowie – mówi
Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki.
Super inwestycja to super oszczędności
Na naszym rynku dostępne są różne materiały do izolacji termicznej. Większość z nas
wpada w pułapkę niskiej ceny i sięga po
tani styropian. Trzeba jednak pamiętać że

pomiędzy sprawdzonym produktem od lidera branży jakim jest TERMO ORGANIKA,
a produktem wątpliwej jakości jest iluzoryczna, bo wynosi zwykle kilkaset złotych
na całej inwestycji. Złej jakości izolator nie
spełnia swojej podstawowej roli, czyli ochrony termicznej domu. Ciepło w dalszym ciągu
migruje przez ściany. Inwestor nie otrzymuje
więc spodziewanych efektów w postaci wymiernych oszczędności. Aby mieć komfort
cieplny wciąż musi grzać pełną parą, a to nie
wpływa na zdrowy mikroklimat domu. Jak
wybrać dobry izolator? Zaleca się wybieranie markowych styropianów, od tych producentów, którzy latami pracują na uznanie
klientów. Podejmij decyzję o termoizolacji
jak najszybciej. Pamiętaj, zawsze zwracaj
uwagę na dwa kluczowe elementy – profesjonalne wykonanie robót oraz jakość materiałów izolacyjnych i wykończeniowych
takich jak tynki.
styropian może być idealnym izolatorem
jednak tylko pod warunkiem, że pochodzi
od renomowanego producenta. Tylko termoizolacja ścian wykonana dobrej jakości
styropianem zwraca się szybko, gwarantując planowane oszczędności.
Super jakość Super Inwestycji
Eksperci uważają, że dużym błędem jest
sugerowanie się tylko ceną przy wyborze
materiałów. Pamiętajmy, że różnica w cenie

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW

WWW.BUMARO.PL

TEL. 602 660 986

W doborze materiałów i wykonawstwie
ocieplenia i elewacji pomoże nasz lokalny
autoryzowany dystrybutor, firma BUMARO
z Lubonia.
www.termoorganika.pl, www.bumaro.pl
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Czy potrzebujemy bardziej spektakularnej tragedii,
by coś zmienić?
W poniedziałek, 21 lutego, na drodze, na drodze 430 w Puszczykowie, na przejściu dla pieszych przy
skrzyżowaniu z ulicą Posadzego, zginął człowiek. Przejście jest doskonale widoczne, od zakrętu dzieli
je ponad 200 metrów. Nie chcę wyrokować, dlaczego doszło do wypadku, od tego są biegli. Jednak
potrącenie na przejściu dla pieszych, w myśl nowych przepisów, w zasadzie wyklucza winę pieszego.
Jednak nie chcę się skupiać na tym tragicznym wypadku, tylko na tragicznej sytuacji bezpieczeństwa
na drogach i ulicach Puszczykowa.
Droga krajowa 430 biegnąca przez Puszczykowo, to ta sama
droga, która w Luboniu nazywa się ulicą Armii Poznań a w Mosinie Szosą Poznańską. Tyle, że w Mosinie i Luboniu owa DK biegnie wśród zabudowań, kierowcy nie mają więc wątpliwości,
że są w terenie zabudowanym. W Puszczykowie ta droga biegnie przez las, wszak duża część miasta też się w lesie znajduje.
W efekcie traktowana jest jak droga przez las – i mało kto myśli,
że jest dokładnie w środku naszego miasta. I na nic znaki i tablice. Czy ktoś z Państwa próbował jechać przez Puszczykowo
zgodnie z przepisami? Jeśli tak, to wiedzą Państwo doskonale,
że od razu na zderzaku siedzą większe i mniejsze samochody,
a popędzanie światłami czy sygnałem to standard. Wprowadzone niedawno na odcinku tej trasy ograniczenie do 40 km/h nieco poprawiło sytuację, choć nie rozumiem, dlaczego ograniczenie zaczyna się ZA SZKOŁĄ, a nie znacznie wcześniej. Choćby od
owego feralnego skrzyżowania z ulicą Posadzego. Albo na odcinku pomiędzy Jarosławską i Poznańską. Albo od Studziennej.
Każdy, kto rankiem odwozi dzieci do szkoły z Górnego Puszczykowa, wie jak trudno wbić się w DK 430, którą pędzi sznur samochodów. Ale Burmistrz Puszczykowa dzieci o poranku pewnie
nie odwozi, a Urząd ma jedną odpowiedź – to droga wojewódzka, nic nie możemy.
No właśnie. Czy owo „nic nie możemy” naprawdę jest usprawiedliwieniem? Albo czy są nim inne, pozorne w istocie działania?
W połowie ulicy Dworcowej postawiono niedawno światła. Jeżdżę tam czasami kilka razy dziennie. Nigdy nie widziałem, aby jakiś pieszy przechodził w tym miejscu. Widzę za to gromady dzieci, które próbują rankiem i po lekcjach przejść przez Dworcową
tuż przy szkole. Tam świateł nie ustawiono. Bajkę, że w połowie
ulicy światła uspokajają ruch, proszę zostawić dla nieznających
miasta. Co rusz widzę, jak lekceważone są te światła, które, gdyby stały przy szkole, mogłyby powstrzymywać fantazje przelatujących nad torami kolejowymi i pędzącymi Dworcową domorosłych ścigantów. Owszem, świadomie kpię z tych wszystkich
bęcwałów jeżdżących po mieście „setką”, bo sam przez lata ścigałem się na torze i doskonale widzę, że z techniką u nich słabo
i wyróżnia ich tylko łamanie przepisów. Zakręty ścinają, ale jakby jechali w odwrotnym kierunku. A ich próby driftu na rondach
wyglądają komicznie. Bohaterowie ulicznych wyścigów, którym
najpewniej brakuje talentu i determinacji, by zdobyć licencję
i spróbować sił na prawdziwych zawodach, więc z ulicy robią
sobie tor wyścigowy, uznając usunięcie tłumika i założenie spojlera za przeróbkę na samochód wyczynowy.
Ale na głupotę nie ma rady – powinna jednak być rada na to,
jak jej zapobiegać. Niestety, wygląda na to, że władze miasta
nie mają pomysłów na zwiększenie bezpieczeństwa. Wyposażenie przejść dla pieszych w migające ludziki owszem, pięknie
można opisać w samorządowej gazetce. Ale czy poza ładnymi
światełkami przyniesie jakiś efekt? Choć dobre i to, skoro Rada
Rodziców od lat nie może doprosić się progów zwalniających
przy SP nr 2. Podobno nie zgadza się Starostwo, bo jeżdżą tam

karetki. Znam wiele ulic w Polsce, którymi jeżdżą karetki, ale
jakoś władzom tych miast nie przeszkodziło to w ustawieniu
progów. Władze innych miast tak długo pisały do Inspektoratu
Transportu Drogowego, aż doczekały się odcinkowego pomiaru prędkości. I tam, gdzie wprowadzono taki pomiar, liczba wypadków spada na ogół do zera. U nas dla odmiany fotoradar na
Wysokiej, przy SP nr 1, decyzją ITD kilka lat temu zdjęto. Ile pism
wysłał Urząd, by go zachowano? Jedno? A może aż pięć? Z informacji, którą dostałem wówczas z ITD wynika, że ani jednego.
ITD poinformowało, że likwiduje, Urząd przyjął do wiadomości.
Tak, jak przyjmuje łaskawie pisma od mieszkańców, oczekujących działań.
Dziś światła na przejściu przy Jarosławskiej to rosyjska ruletka,
bo kierowcy pędzą mimo czerwonego, wiedząc, że to „tylko”
przy przejściu, więc nic im z bocznej drogi nie wyjdzie. Zainstalowanie świateł przy wyjeździe z Jarosławskiej, które zarazem
uczyniłyby bezpiecznym samo przejście dla pieszych, z którego
korzysta wiele dzieci, jest podobno niemożliwe, bo… planowana jest przebudowa drogi. Za ile lat? A może w ogóle owej
przebudowy nie będzie? Tymczasem niedawno na tym właśnie
przejściu potrącono (na szczęście niegroźnie) nastolatka. Kolizji
samochodów już nikt tu nie liczy.
A inne miejsca, przez które przebiega droga 430 w Puszczykowie?
„Administrator drogi nie zgadza się na światła, ponieważ spowolnią ruch” – taką absurdalną odpowiedź kiedyś usłyszałem.
W Mosinie na każdym skrzyżowaniu z drogą 430 są światła lub
rondo i jakoś ruchu to nie spowalnia. W Luboniu kilkanaście minut stoi się, gdy zamkną przejazd, jeśli ulicę zablokują zamierzające skręcić samochody. Poza tym, w całej cywilizowanej
Europie, jest tendencja do spowalniania ruchu w miastach. Bo
emisja, bo hałas. W Berlinie na większości ulic nocą obowiązuje 30 km/h. A miasto nieco większe niż Puszczykowo czy nawet
Mosina. A u nas dopiero niedawno wycofano idiotyczny przepis
– dawny pomysł pojedynczego posła, żeby nocą jeździć w mieście 60 km/h. Nigdzie w Europie nie ma takich regulacji. Są za to,
na przykład we Włoszech, zakazy wjazdu na ulice biegnące przy
szkołach, w godzinach największego ruchu dzieci. U nas to nie
do pomyślenia.
Ale podobnie nie do pomyślenia wydają się być skuteczne działania władz Puszczykowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Realne działania. Na przykład skłonienie poznańskiej drogówki,
by częściej pojawiała się na Wysokiej z radarem. Jeżeli zostanie
tak jak jest - obawiam się, że czekają nas kolejne wypadki. Zresztą w ostatnich miesiącach było w Puszczykowie kilka potrąceń
na pasach, na szczęście nie tak tragicznych w skutkach.
Optymizmem nie napawają także niektóre komentarze w mediach społecznościowych, jakie pojawiły się po tragicznym wypadku. Niektóre pomstują na ograniczanie prędkości i zachowania pieszych. Inne biorą w obronę kierowcę busa używając
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argumentów, które mogłyby być komiczne, gdyby zdarzenie nie
było tragiczne. Jedna z komentujących broniła kierowcy pisząc,
że mógł być… zmęczony. W poniedziałek rano? Oby nie po niedzielnej imprezie. Albo inna Pani wieszczyła, że winny jest pieszy, bo był ubrany na czarno, a przejście przecież nieoświetlone.
Jak na razie zakazu ubierania się na czarno nie ma, jest za to nakaz ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Nawet tym ubranym na
czarno. Szczytem zaś chamstwa - innego w miarę cenzuralnego
słowa nie znajduję – był usunięty już komentarz, że pieszy mógł
być samobójcą i wtargnął na jezdnię, więc nie ma co wyrokować. Żadna z piszących osób raczej nie widziała – i lepiej dla nich
– jak ratownicy reanimowali leżącego na drodze mężczyznę. Jak
wcześniej leciał w powietrzu, nim uderzył o asfalt. Żadna z nich
nie słyszała uderzenia ludzkiego ciała o blachy i szybę busa. Który zatrzymał się 35 metrów za przejściem…
Widziałem wiele wypadków i choć jak zastrzegłem na początku,
to biegli ocenią, z jaką prędkością poruszał się bus oraz gdzie
znajdował się przed wypadkiem pieszy, to niestety nie wierzę,
że tak pognie się blacha pojazdu, który jedzie 50 km/h. A przecież przy przejściu widząc człowieka, kierowca powinien jechać
wolniej. O ustąpieniu pierwszeństwa nie wspominając. Niezależnie jednak od wyników badań biegłych i skazania lub uniewinnienia kierowcy, warto, by ten wypadek uświadomił nam jak
bardzo niebezpiecznie jest tuż obok naszych domów, szkół, do

których chodzą nasze dzieci czy wnuki. Niestety, obawiam się, że
śmierć tego Człowieka poza bólem, jaki przyniosła Rodzinie, nie
wstrząśnie władzami miasta, a jeśli, to nie na tyle, by coś realnie
zrobić. Owszem, może napiszą znów jakieś pismo, znów odpiszą
– może nawet na ten list – że robią, co mogą, ale… nic nie mogą.
Czy naprawdę musi dojść do jakiejś spektakularnej tragedii, aby
zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, a dzieciom bezpieczną drogę do szkoły? Przecież następnym przejściem za tym, na
którym doszło w poniedziałek do wypadku, jest przejście przy
szkole. Czy dopiero jak ktoś potrąci grupę dzieci, urzędnicy pokażą, że jednak coś potrafią? Jakich argumentów – poza urną
wyborczą – mają dziś użyć mieszkańcy, aby skłonić urzędników
do działania, a nie pisania listów niemocy? Bo ten list to też jest
list niemocy. I rozpaczliwego wołania – zróbcie coś, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
Jacek Balcer
[Autor listu jest z zawodu pilotem liniowym i byłym dziennikarzem,
obecnie prowadzącym własną firmę. Dwukrotny Mistrz Polski
w wyścigach samochodowych. W Puszczykowie mieszka od 15 lat.]

Odcinkowy pomiar prędkości w Puszczykowie?
Od 1 czerwca 2021 roku przepisy drogowe dają pieszemu pierwszeństwo na przejściach dla pieszych
już w chwili, gdy na nie wchodzi. – Obecnie obowiązujące przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się
do przejścia zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. Poza tym kierujący, zbliżający się do przejścia, zobligowany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Jeśli pieszy stoi przed
przejściem, kierowca ma obowiązek zatrzymać się i go przepuścić - podkreśla Maria Dąbrowska-Loranc,
kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.
Gdy nowe przepisy wchodziły w życie,
wielu komentatorów przestrzegało, że
pierwszym ich efektem może być, paradoksalnie, zwiększona liczba ofiar wśród
pieszych, którzy w ich opinii mieli masowo wchodzić pod pędzące pojazdy.
Tymczasem liczba ofiar się nie zwiększyła. Wręcz przeciwnie, powoli, co prawda
nieznacznie, ale spada.
Jak podaje ITS, w 2021 roku było 140
najechań na pieszych na przejściach dla
pieszych, które powinny gwarantować
ludziom bezpieczeństwo przekraczania
drogi. Ale dla porównania, w 2018 roku
było takich przypadków ponad 200.
Główną przyczyną wciąż pozostaje nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na
pasach. Szczególnie niebezpieczne są
przejścia bez sygnalizacji świetlnej. Potrącenia pieszych, których przyczyną jest
nadmierna prędkość, są najtragiczniejsze
w skutkach.

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Transportu Drogowego o wprowadzenie
możliwych zmian, które wpłynęłyby na
wzrost bezpieczeństwa w Puszczykowie,
szczególnie w miejscu, gdzie 21 lutego
zginął 59-latek. - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
GITD realizuje projekt rozbudowy tzw.
systemu fotoradarowego, w ramach
którego objętych zostanie kontrolami,
z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń, 100 nowych lokalizacji na terenie
całego kraju – tłumaczy Monika Niżniak,
Naczelnik Wydziału GITD. - Lokalizacje te
zostały wytypowane na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
opracowanej przez Instytut Transportu
Samochodowego. Eksperci ITS, biorąc
pod uwagę szereg czynników mających
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
ruchu drogowego, wytypowali lokalizacje, które ze względu na stan bezpieczeństwa, powinny zostać objęte kontrolą

w pierwszej kolejności. Lokalizacja, o którą państwo pytają, nie została wskazana
w liście najbardziej zagrożonych miejsc.
W związku z powyższym CANARD GITD
aktualnie nie planuje wdrożenia kontroli
z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na tym odcinku
drogi – podkreśla Monika Niżniak.
Jednak wybór lokalizacji do zamontowania dodatkowych zabezpieczeń nie leży
jedynie w gestii GITD: - W przypadku pozyskania przez GITD dodatkowych środków finansowych na zakup i instalację
urządzeń rejestrujących, przeprowadzona zostanie ponowna analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzedzająca
wybór lokalizacji, które mogłyby zostać
objęte automatyczną kontrolą. Analiza ta
obejmie również lokalizacje, które wskazywane są we wnioskach o montaż urządzeń, wpływających od różnych podmiotów – podkreśla Monika Niżniak z GITD.
(red)
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Będą opłaty za wejście na teren WPN. Jest projekt ustawy
Parki narodowe w Polsce, w tym Wielkopolski Park Narodowy czeka rewolucja. Projekt zmienionej ustawy, który został przedłożony przez ministerstwo, zakłada opłatę za wstęp do każdego z 23. parków narodowych w Polsce.
W tej chwili płatne bilety wstępu obowiązują jedynie w kilku
parkach, i to w wielu miejscach jedynie na wyznaczonym obszarze. Z darmowego wstępu na obszar chroniony mogą korzystać mieszkańcy gmin sąsiadujących z parkiem narodowym.
Od przyszłego roku ma się to zmienić – jak czytamy w projekcie
ustawy, bezpłatny wstęp będą mieli jedynie mieszkańcy gmin,
położonych w granicach parku narodowego. W przypadku
WPN będą to m.in. mieszkańcy gminy Mosina i Puszczykowa.
Za wstęp zapłacą natomiast mieszkańcy Poznania. Darmowy
wstęp będzie dotyczył też dzieci do lat 7, rodziny wielodzietne,
osoby prowadzące badania w parku i zmierzające na plaże na
terenie WPN oraz członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny.
Jeszcze nie wiadomo jaki będzie koszt wstępu do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jak czytamy na portalu prawo.pl opłata
ma być jednak symboliczna, by nie wykluczać nikogo z możliwości obcowania z naturą ze względu na zasobność portfela.
Opłaty to nie jedyna zmiana – ustawa uwzględnia też wysokość
kar za nieposiadanie biletu wstępu. Problemem jest jednak weryfikacja turystów, szczególnie w letnie weekendy, gdy mówimy
o wielohektarowych parkach, jak chociażby WPN, na których
znajdują się setki osób.
- Udostępnianie terenu parku narodowego dla turystyki wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi między innymi na
utrzymanie szlaków i infrastruktury turystycznej oraz sprzątanie odpadów pozostawionych przez turystów - informuje nas
dyrekcja WPN. - Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany
przez około milion osób rocznie, a koszty poniesione w 2021
roku tylko na zbieranie oraz wywóz odpadów z terenów leśnych
Parku wyniosły prawie 200 tysięcy złotych - podkreślają.

Siedziba dyrekcji WPN – widok od strony jeziora Góreckiego

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2023
r., w związku z czym do końca 2022 r. turyści odwiedzający Wielkopolski Park Narodowy nie będą ponosili kosztów zakupu biletu wstępu na teren Parku. Co w przyszłym roku - czas pokaże.
Proponowana ustawa dodatkowo zdejmuje też ciężar odpowiedzialności z dyrekcji parku w chwili, gdy turysta ulegnie wypadkowi na terenie parku narodowego, ale poza wyznaczonym
szlakiem – wówczas chęć uzyskania odszkodowania uznawane
będzie za bezzasadne.
Wstęp do Wielkopolskiego Parku Narodowego, położonego
w trójkącie miast Luboń-Stęszew-Mosina jest obecnie bezpłatny. Płatne jest natomiast wejście do Muzeum Przyrodniczego,
bilet normalny kosztuje 7 zł, ulgowy i rodzinny – 5 zł. Za parkowanie samochodu osobowego na terenie WPN trzeba zapłacić 5
zł do dwóch godzin, 7 zł za cały dzień parkowania. (MZ)

Prestiżowa nagroda dla Wolontariatu WPN
Działania Wolontariatu WPN zostały dostrzeżone i docenione w skali kraju – zostali laureatami konkursu,
organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
15 lutego odbyła się uroczysta Gala „Masz Głos”, transmitowana na żywo na portalu Onet.pl. Ogłoszono laureatów nagrody Super Samorząd, wręczanej już po raz jedenasty. Plebiscyt
skierowany jest dla lokalnych duetów organizacji społecznych
i władz samorządowych, które wspólnymi siłami realizują oddolne inicjatywy. W tym roku po raz pierwszy przyznano także
nagrody Super Głos, w którym organizatorzy pragną wyróżnić
mieszkańców, którzy wykazali się w minionym roku samoorganizacją i konsekwencją w prowadzeniu niestandardowych
działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia. – W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 300 inicjatyw – mówił
z dumą podczas Gali Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana
Batorego. – To bardzo silna kreatywność lokalnych społeczności. Mierząc się z problemami w swoim otoczeniu, znajdują rozwiązania, które łamią stereotypy – podkreślił.
Dziesięciu laureatów w konkursie Super Głos wybrały organizacje partnerskie Fundacji Batorego, które mają doświadczenie
w działaniach partycypacyjnych. W gronie zwycięzców znalazł
się Wolontariat WPN, jak argumentuje jury: za organizowanie

sprzątania terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego w atmosferze współpracy mieszkańców, władz lokalnych i instytucji, a nie przerzucania się odpowiedzialnością. – Cieszymy się
bardzo z tej prestiżowej nagrody i z faktu, że nasz głos został
usłyszany, a działania dostrzeżone – napisali członkowie Wolontariatu WPN na swojej stronie.
– Każdy z nas ma moc zmiany swojego otoczenia – podkreślają członkowie jury konkursu. – Najważniejszą rzeczą, która się
jeszcze nie dokonała w Polsce tak do końca, jest uświadomienie
sobie, że obywatele nie są ułożeni w żadnej strukturze hierarchicznej – ocenił Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jeden z członków jury. – To nie jest
obraz prawdziwy. W mniejszej skali, w społeczności lokalnej, też
każdy ma swoje centralne miejsce. I gdy sobie to uświadomimy, zaczynamy rozmieć swoją misję obecności w tym miejscu,
w którym jesteśmy. Poszukujemy relacji, i właśnie stąd biorą się
te pomysły, lokalne inicjatywy, energia ludzi. Ten sposób myślenia o lokalności jako istotnej części całości to podstawa do dobrego funkcjonowania społeczeństwa – dodał. (MZ)
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Zrzutka na izbę wytrzeźwień. "Absurdalne!"
Choć ostatecznie Rada Miejska w Mosinie zatwierdziła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie części kosztów zlecenia wykonania zadań poznańskiej
izby wytrzeźwień, radni poruszyli w tej sprawie ciekawą kwestię podczas sesji rady w dniu 24 lutego.
Zadania izby wytrzeźwień polegają na sprawowaniu opieki nad
osobami w stanie nietrzeźwości, wykonywaniu wobec tych
osób zabiegów higieniczno - sanitarnych, udzielaniu im pierwszej pomocy, udzielaniu informacji o szkodliwości spożywania
alkoholu oraz współpracy z właściwą gminną komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Koszty udziału gmin powiatu poznańskiego w realizacji tego zadania w roku 2022 oszacowane zostały na 778 352 zł i przeliczone dla poszczególnych
gmin. Na jednego mieszkańca to kwota 1,914 zł, co stanowi
8,30% przewidywanych kosztów funkcjonowania izby wytrzeźwień. Rada poprzez podjętą uchwałę udzieli powiatowi pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 64 641 zł.
Radny Jan Marciniak zapytał jednak przed głosowaniem o to, ile
do utrzymania izby dokłada sam powiat. - Powiat poznański nie
dokłada się do kwoty, która jest świadczeniem za usługę, natomiast bierze na siebie obciążenie związane z windykacją opłat
za pobyt w izbie wytrzeźwień – wytłumaczyła Tatiana Cynka,
skarbnik gminy. - Pobyt na izbie wytrzeźwień to koszt rzędu 250
zł za dobę, a uzyskanie tych płatności od osób, które do izby trafiają, często kończy się sprawą sądową, toczącą się bardzo długo
– dodała. - Jestem przeciwnikiem tego typu opłat – skomentował radny Waldemar Wiązek. - Abstrakcja, którą sami tworzymy:
niedawno głosowaliśmy o wsparciu dla szpitala w Puszczykowie w wysokości tylko 30 tysięcy. A tu dopłacamy 60 tysięcy na
nieodpowiedzialnych ludzi – dodał.

Następnie głos zabrał komendant mosińskiej straży miejskiej,
Jarosław Dobicki: - To my i policja wozimy na izbę wytrzeźwień.
W 2021 roku w sumie zawieziono na izbę z naszej gminy 103
osoby. To, co państwo poruszacie jest po części zasadne, ale
proszę powiedzieć, co mielibyśmy z nimi zrobić, gdybyśmy nie
mogli zawieźć tych osób na izbę? Porzucić w krzakach? Przecież
musimy się nimi zająć – dodał komendant straży. - Czyli prosty
rachunek: 103 osoby w ciągu roku, ponad 60 tysięcy dotacji.
Czyli płacimy 600 zł od jednego człowieka na izbie wytrzeźwień
– podsumował radny Wiązek. - Płacimy jeszcze więcej – dodał
radny Marcin Ługawiak. - Bo poza pobytem tej osoby, kosztem
dla nas jest praca straży miejskiej, a to też nie jest mały koszt:
praca strażników, paliwo na dowóz do Poznania, nieraz sprzątanie samochodu. Apeluję do pana burmistrza, by zwrócił się do
powiatu o wyliczenie kosztu windykacji i o możliwe podwyższenie tej opłaty, którą po pobycie płaci osoba wychodząca z izby
wytrzeźwień. Skoro my, jako gminy, finansujemy tą placówkę,
to mamy prawo zgłaszać wnioski w tej sprawie do starostwa –
dodał radny Ługawiak.
- Czyli podsumowując: powiat dostaje pieniądze od nietrzeźwego. My płacimy za prowadzenie działalności 60 tysięcy rocznie.
A powiat na tym zarabia. Absurdalne – skwitował radny Marciniak. (red)

Zmiany w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania
Czekają nas zmiany w regulaminie strefy płatnego parkowania w Mosinie. W marcu burmistrz ma
złożyć projekt uchwały w tej sprawie.
Burmistrz przedłożył Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego zarys zmian, jakie zamierza wprowadzić w regulaminie
strefy płatnego parkowania. Poza darmowym parkowaniem
samochodów elektrycznych, najważniejszą zmianą jest planowane podwyższenie ceny za parkowanie: z 1,40 zł do 2,00 zł
za godzinę postoju. W zarysie uchwały znajdują się też zapisy dotyczące wyłączenia ze strefy płatnego parkowania ulicy
Farbiarskiej ze względu na przyległość dużego, bezpłatnego
placu parkingowego targowiska oraz niskie przychody ze
sprzedaży biletów parkingowych w tym obszarze. Ze względu
na bliskość bezpłatnych parkingów burmistrz proponuje także wprowadzenie Miejskiego Buforowego Parkingu Płatnego
przy ulicy Dworcowej w Mosinie z możliwością powiększenia
go o parking znajdujący się pomiędzy MOK a Bankiem Spółdzielczym oraz parkingu buforowego przy rondzie Budzyń.
W założeniu parkingu buforowego opłata będzie niższa niż
w strefie bezpośrednio na rynku: mają zostać utrzymane stawki na dotychczasowym poziomie, czyli 1,40 zł za godzinę postoju. Dodatkowo zmiany mają też objąć podwyższenie opłat
abonamentowych oraz dodatkowych.
Wszystkie zaproponowane zmiany mają podstawę w opracowaniu z sierpnia 2021 roku, gdzie przedstawiono wnioski i zalecenia warunkujące uzyskanie poprawy efektywności ekonomicznej jej administrowania. Jak zauważa w opracowaniu jego autor,

mgr inż. Jan Sklorz, „jednym z głównych celów pobierania opłat
parkingowych jest zmniejszenie popytu na parkowanie w tych
obszarach miasta, w których występujący popyt przewyższa
podaż miejsc parkingowych. (…) Obowiązujące niezmienne
od 2010 r. wysokości stawek opłat za czas parkowania, wysokość opłaty minimalnej, opłat abonamentowych mieszkańców
i podmiotów gospodarczych, (…) są najniższymi z podobnej
wielkości stref płatnego parkowania miast Wielkopolski”.(red)

Strefa płatnego parkowania na Placu 20 Października w Mosinie
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Policjanci zatrzymali złodziei luksusowych aut
Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali podejrzanych o kradzież luksusowych samochodów należących do byłej prezes Warty Poznań Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej, mieszkanki Czapur. Złodzieje mieli
na koncie również kradzieże samochodów w Mosinie i Śremie. Do policyjnego aresztu trafiły cztery
osoby – złodzieje i paserzy.
Jak informują policjanci, akcja zatrzymania odbyła się w wielu
miejscach na terenie woj. Dolnośląskiego i Lubuskiego. – Wśród
zatrzymanych są osoby, które w przeszłości były notowane i karane za różne przestępstwa kryminalne – podaje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. – Podejrzani byli znani w ostatnim
czasie z kradzieży samochodów luksusowych marek. Między
innymi odpowiadają za kradzież Audi Q8 z Mosiny i Mercedesa
klasy S ze Śremu – dodają funkcjonariusze.
11 lutego złodzieje włamali się do domu Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej i jej męża. Skradli dwa auta, Mercedesa G63 AMG Brabus 800 i Porsche Cayenne Turbo S. Wartość pojazdów została
oszacowana na 2,5 miliona złotych. Jak informowało w lutym
małżeństwo, złodzieje włamali się przez okno i zabrali kluczyki do
stających na podjeździe pojazdów. Kobieta nagłośniła kradzież
w mediach i wyznaczyła nagrodę za odnalezienie sprawców.

Dziupla koło Zielonej Góry i rozmontowane na części Porsche Cayenne; fot. Policja

Policjanci odzyskali jedno ze skradzionych samochodów – Porsche Cayenne. Auto było ukryte w dziupli koło Zielonej Góry
i było już rozebrane na części. Jak zapewnił mł. insp. Andrzej Bo-

rowiak z Wielkopolskiej Policji, w samochodzie „nie brakuje ani
jednej śrubki” i dodaje, że złodzieje są już znani policji z kradzieży luksusowych aut. (red)

Historia pana Arkadiusza wstrząsnęła mieszkańcami
– Bardzo proszę, pomóżcie mi. Pomóżcie mi z bankiem, bo mnie wykończy – mówi ze łzami dorosły
mężczyzna, siedząc w ciemnym, niemal zawalającym się budynku. Jego domem. Pan Arkadiusz,
56-latek z Mosiny dał się namówić telemarketerowi na obniżenie rachunków za prąd. Nie wiedział,
że podpisuje zobowiązanie na kredyt, który kilkukrotnie przerasta jego możliwości finansowe.
Materiał programu „Uwaga”, opublikowany 22 lutego, zdruzgotał mieszkańców
Mosiny. Same warunki życia, w jakich
funkcjonuje na co dzień pan Arkadiusz,
wzbudziły poruszenie. Sufit, który wygląda, jakby w każdej chwili miał spaść na
posadzkę, ciemność, ciasnota. Mieszkaniec tego domu dostaje rentę w wysokości nieco ponad 800 zł, po opłaceniu
rachunków na życie zostaje mu 150 zł.
Zbiera puszki, by coś dorobić, do tego korzysta z zasobów mosińskiej Jadłodzielni,
jeśli oczywiście akurat coś jest w lodówce na mosińskim targowisku. Jest osobą
z niepełnosprawnością, skończył szkołę
specjalną. Daje sobie radę w codziennym
funkcjonowaniu, ale niuanse związane ze
sprawami materialnymi przekraczają jego
możliwości intelektualne.
To, że firma fotowoltaiczna namówiła i załatwiła kredyt dla pana Arkadiusza to pierwsze, w co trudno w ogóle uwierzyć. Fakt, że
zamontowała panele na budynku w takim
stanie technicznym, to kolejna bezduszność. Oliwy do ognia w tej sprawie dolewa
kierowniczka oddziału banku w Mosinie,
która człowiekowi w krytycznej sytuacji życiowej zaproponowała kolejny kredyt.

Dom pana Arkadiusza w programie Uwaga

Dzięki interwencji dziennikarzy umowy
kredytowe zostały anulowane. Wcześniej
o to samo ubiegał się kuzyn pana Arkadiusza – niestety bezskutecznie.
Od publikacji mieszkańcy dopytują, jak
można pomóc mieszkańcowi Mosiny, by
poprawić warunki jego życia. W wyniku
dużego poruszenia gmina uruchomiła
specjalne subkonto, koordynowane przez

Ośrodek Pomocy Społecznej. Do pomocy
zgłosiła się też dalsza rodzina, która będzie
wspierać organizacyjnie pana Arkadiusza.
Pieniądze można wpłacać na konto:
71 9048 0007 2101 0000 0215 0081
Tytuł przelewu – „Dla pana Arkadiusza”.
(MZ)
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Rośnie poziom wody w rzekach. Warta wylała z koryta
Wyposażeni w redakcyjny aparat, wybraliśmy się nad rzekę, dokumentując majestatyczne wylewy Warty. Żywioł nie oszczędził puszczykowskiej przystani wodnej, której
dolna część znalazła się pod wodą.
Wyposażeni w redakcyjny aparat, wybraliśmy się nad rzekę, dokumentując majestatyczne wylewy Warty. Żywioł nie oszczędził
puszczykowskiej przystani wodnej, której dolna część znalazła się
pod wodą.
Warta wylała ze swojego koryta
W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z niskimi stanami wody
w Warcie. W tym roku jednak rzeka mocno przybiera. Na szczęście
poziom wody w Kanale Mosińskim czy Warcie daleki jest od stanów alarmowych. Zagrożenie powodziowe jest niewielkie, dzięki
wałom ochronnym i terenom zalewowym (patrz zdjęcia poniżej).
Poziom wody w Warcie wyrównuje także zbiornik w Jeziorsku.
Most w Rogalinku przy wysokim stanie Warty

Częściowo zalana przystań wodna w Puszczykowie

Próg wodny na Kanale Mosińskim (za torami kolejowymi)

Postępują prace przy budowie nowego mostu w Rogalinku
Trwają zaawansowane prace przy wznoszeniu nowej konstrukcji w Rogalinku. Przedstawiamy najnowsze zdjęcia z budowy przeprawy przez Wartę..
Przeprawa będzie ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina. Jak informował dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
dotychczasowa przeprawa nie zostanie otwarta dla tirów do czasu
“odkorkowania” Mosiny. – Budowa nowego mostu ma strategiczne

znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju aglomeracji poznańskiej. Stara przeprawa (na zdjęciach) zostanie wyburzona po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
nowego obiektu – informował we wrześniu 2020 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
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Jeśli nie zgadzasz się z systemem – stwórz swój
W charakterystycznym dla krajobrazu Puszczykowa budynku dawnej restauracji Nova od września znów jest głośno i dużo się dzieje. Działa tam Collegium Artes – szkoła podstawowa, prowadzona w autorskim stylu przez jej założycielkę i dyrektorkę, Krystynę Czachor.
- Zgodę na działanie dostaliśmy dosłownie na ostatnią chwilę,
31 sierpnia – mówi z nieukrywaną radością Krystyna Czachor,
dyrektorka szkoły. - Jesteśmy szkołą podstawową, realizującą
normalny program, taki jak w szkołach publicznych, ale w ciekawy sposób: z frajdą i przyjemnością dla dzieci – dodaje.
W odpowiedzi na potrzeby rodziców, w szkole jest oddział
przedszkolny, składający się z mieszanej grupy pięcio- i sześciolatków oraz druga klasa. W swojej ofercie mają także realizację edukacji domowej. Aktualnie uczy się tu dziewiętnaścioro
dzieci. Skąd pomysł na otwarcie szkoły? - Jestem nauczycielem,
w którym nigdy nie było zgody na system edukacji, który bardzo mi się nie podoba, bo nigdy nie ewoluował. Zawsze niszczył
osobowości, marzenia, charaktery. Przez lata, kiedy pracowałam
w szkole publicznej i próbowałam coś zmienić, zawsze natrafiłam na opór. Przeczytałam kiedyś takie mądre zdanie, że jeśli nie
zgadzasz się z systemem, i nie możesz go zmienić odgórnie, to
po prostu twórz swój. I tworzę – tłumaczy Krystyna Czachor.
Pomysł na otwarcie „innej szkoły” kiełkował całe życie. Pani
Krystyna ma cztery córki, dla których organizowała warsztaty,
oparte na podobnych podstawach, na jakich opiera się teraz
jej szkoła. - Koncepcja dzięki temu jest bardzo przemyślana, bo
kształtowała się wiele lat. To się dobrze sprawdziło i świetnie
przekładało na osobowości dzieci, które miałam przyjemność
w swojej karierze nauczyciela kształcić: poznawałam ich jako kilkulatki, były ze mną aż do matury, później nieraz ze mną pracowały. Nasz koncept nie jest zamknięty, bardzo często ewoluuje,
bo gdy spotkam kogoś fajnego, zachwycę się jakimś pomysłem,
to zaraz uznaję, że trzeba go włączyć do szkoły.
Szkoła nie jest prowadzona w żadnej z powszechnie znanych
metod kształcenia dzieci. - Nie zgadzam się z tym, że można
w naszych polskich realiach edukować w jakimś konkretnym
nurcie, nasze społeczeństwo nie jest gotowe na zupełną alternatywę – podkreśla pani Krystyna. - Jest mnóstwo świetnych
metod uczenia, ale Collegium Artes czerpie z tego, co jest naprawdę dobre i przenosi te metody na grunt tych konkretnych
dzieci, które są u nas, w zależności od ich potrzeb i charakteru.
Jeśli stworzę dobry system, przyjazny, wychowam świadome
siebie wolne osoby, które wiedzą czego chcą, czego się boją
i czego warto unikać, to jednocześnie będą to osoby, w których
nie będzie zgody na system. To będą ludzie kłopotliwi dla powszechnie przyjętych norm, bo będą zadawać pytania, będą
niepokorni, ale jednocześnie będą ludźmi cieszącymi się z drobiazgów i nieroszczeniowi. Myślę, że to jedyna droga, żeby coś
z tym systemem zrobić.
Szkoła podstawowa otrzymuje z budżetu subwencję oświatową, tak jak wszystkie szkoły. - Do tego dochodzi czesne rodziców, które mamy chyba jedno z najniższych w okolicy – mówi
dyrektorka Collegium Artes. - To nie szkoła dla bogaczy, nieważna jest dla nas zasobność portfeli rodziców, ale to szkoła
dla ludzi świadomych. Nam zależy na uczniach, ale też na rodzicach. Poradzę sobie z każdym dzieckiem, ale rodzice, którzy nie
będą mieli świadomości i potrzeby zmian, u nas się nie odnajdą.
To, co oferuję, to proces, który nie przynosi szybkich efektów.
O tym, jaka jest to szkoła, będziemy mogli powiedzieć dopiero po wypuszczeniu dzieci dalej. Musimy ich przygotować do

Szkoła stawia na twórczy rozwój umiejętności, zdolności i kreatywności uczniów

nauki kilkunastu przedmiotów, do zdania egzaminów. Pierwsza
weryfikacja będzie po trzeciej klasie, to pierwszy próg. Prawdziwą wartość szkoły będzie widać jednak dopiero po skończeniu
8 klasy – dodaje. - Nie ma co ukrywać, że po opuszczeniu murów
tej szkoły, dzieci będą miały trochę problemów, bo szkoły publiczne nie zawsze lubią dzieciaki, które wyrażają swoje poglądy, potrafią argumentować, prosić. Dzieci, dla których nauczyciel nie jest jakimś monstrum, do którego nie można się zwrócić
– zaznacza.
Pani Krystyna Czachor dodaje jednak z uśmiechem: - Ale moje
własne dzieci, jak też wiele, które znam, które wyszły z podobnego systemu, ostatecznie doskonale sobie poradziły. Dlatego tak ważne jest, żeby oni byli wolni i świadomi. Także tego,
w czym są dobrzy, jakie mają mocne strony, a jakie wymagają
od nich większego nakładu pracy. Jeśli tego nauczą się przez
podstawówkę, to bez problemu poradzą sobie dalej. Jesteśmy
zobligowani do nauczenia tych dzieci życia.
Szkoła Collegium Artes w założeniu na pierwszym miejscu stawia kształtowanie umiejętności i charakterów, a zdobywanie
wiedzy odbywa się przy okazji różnych działań, bez sztywnego
siedzenia w ławce i zbędnej presji. - Dzieci mają nauczyć się,
że błąd to nie jest porażka, tylko coś, nad czym trzeba pracować. Muszą widzieć sens nauki, a przede wszystkim radzić sobie z emocjami, to jest podstawa. Na tym powinny się skupić
wszystkie szkoły: na relacjach i emocjach. Jeśli dzieciaki to zrozumieją, to wiedzę mają na wyciągnięcie ręki.
Nabór do szkoły jest ciągły, zapisy trwają cały rok. Placówka powoli zaczyna wpisywać się w świadomość mieszkańców Puszczykowa. Z materiałami dotyczącymi funkcjonowania szkoły
można zapoznać się na stronie www.collegiumartes.com. Pani
Krystyna Czachor namawia jednak do umówienia się telefonicznie na spotkanie, by na spokojnie, w zaciszu gabinetu, porozmawiać o… W sumie, choć to bardzo wydumanie zabrzmi:
o życiu. Bo w szkole takiej jak Collegium Artes trzeba zbudować
wzajemne zaufanie, poznać się i upewnić, że obu stronom przyświeca ten sam cel: wychować mądrego człowieka.
Magdalena Zgrzeba

24

Stęszew też ma znaczenie
Pradzieje Mosiny i okolic cz. 5
Zanim ruszymy do Stęszewa, w poszukiwaniu jego znaczenia,
zatrzymajmy się chwilę w miejscowości Górka, na mostku, pod
którym przepływa obecnie strumyk zwany Trzebawką. Całkiem
niedawno strumyk ten nazywał się Stobnicą i wypływał z Jeziora
Góreckiego, zaś Trzebawka stanowiła jego dopływ. Wspominał
o tym Franciszek Jaśkowiak w swoim Przewodniku Wycieczkowym po Wielkopolskim Parku Narodowym (F.Jaśkowiak 1970).
Potwierdzenie tego faktu możemy znaleźć w nowszym opracowaniu poświęconemu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu
(P. Anders, K. Kasprzak, B. Raszka 1999). W opisie Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego autorzy umieścili informację o tym, że „...
od strony płn. wpływa do niego Stobnica (Trzebawka)”. Zatem
oba te jeziora połączone były strumykiem nazywanym Stobnicą. O ile nazwa dzisiejszej Trzebawki, płynąca obecnie dawnym
korytem Stobnicy, jest dla nas czytelna, gdyż jak wiadomo swoją nazwę zawdzięcza wsi Trzebaw, przez którą przepływa, o tyle
znaczenie Stobnicy zatarło się z upływem czasu i zniknęło jak
sam strumyk.
Znaczenie tej zapomnianej nazwy odnajdujemy na kartach
Słownika Etymologicznego Miast i Gmin PRL (S. Rospond 1984).
Jak pokazuje wiele przykładów, często bywa tak, że rzeki i miejscowości, przez które one przepływają, współdzielą tę samą
nazwę. I tak pod hasłem Stepnica, miejscowości leżącej nad
rzeką Stepnicą, odnajdujemy następujący zapis: „Baza ps. Stopjest typowa dla n. rz. błotnistych i zarosłych sitowiem jezior.
Oboczność *stob-, *stъb- (może też *stьb- stąd ps. *stьblije =
'pęd roślinny sitowia, trzciny', pol. źdźbło) tłumaczą się nazwy
miejscowe Stobno lub Stebno, Stobnica lub Stebnica.” Należy tu
nadmienić, że skrót ps. oznacza we wzmiankowanym fragmencie język prasłowiański, czyli wspólny język dawnych Słowian,
z którego w późniejszym czasie wykształciły się poszczególne
języki słowiańskie.
Dzisiaj teren, przez który przepływa Trzebawka (Stobnica) nie
jest tak błotnisty i porośnięty sitowiem, żeby zasłużyła ona sobie na pierwotne miano. Teren ten w większości zajmują obecnie kośne łąki. O tym, że w przeszłości było inaczej, świadczy
torfowe podłoże tych łąk.
Wyruszmy w drogę do Stęszewa, w trakcie której będziemy
mogli zastanowić się nad znaczeniem poczynionych odkryć.
Minąwszy wieś Górka oraz starą kasztanową aleję, uprzednio
pokłoniwszy się pod krzyżem stojącym na rozstaju dróg, zagłębimy się w las, by później kontynuować nasz spacer rozświetlonym północnym brzegiem Jeziora Witobelskiego. Spostrzeżenia
poczynione na mostku skłaniają do następujących wniosków.
Pierwszy z nich uświadamia nam odległe pochodzenie słowa
Stobnica, sięgające swoimi korzeniami prasłowiańskiej wspólnoty językowej, co przypomina nam, że prowadzone rozważania mają przyczynić się do poznania pradziejowej przeszłości
tych terenów. Zadziwiająca jest ta wielopokoleniowa sztafeta
przekazująca sobie słowa, niczym olimpijski płomień.
Uświadamiają one również prawdę, że słowa, użyte przez naszych przodków do nazwania topograficznych elementów krajobrazu, ściśle nawiązywały do ich charakterystycznych cech.
Można tu wspomnieć, opisaną poprzednio wyspę Kopczysko,
która nazwę swą zawdzięcza charakterystycznemu kształtowi
kopca (art. Skradziona Wyspa - GMP 12/2020), a która to nazwa
niesłusznie została przeniesiona na niedawno powstałą, płaską
wysepkę.

Stęszew

Przykład Stobnicy i Kopczyska pokazuje jak wrażliwy na zgaśnięcie jest ten płomień, który tworzy nasz ojczysty język. Ileż
ostrożności trzeba zachować, aby przekazać go kolejnym pokoleniom i jak odpowiedzialnym jest to zadanie. Sama przyroda,
chociaż to ona stanowiła przyczynę nadania imion strumykowi Stobnica oraz wyspie Kopczysko nadając im ich szczególne
cechy, skazuje je obecnie na zapomnienie. Stale obniżający się
poziom wód na terenie Wielkopolski spowodował również obniżenie się wody w Jeziorze Góreckim. Z tego powodu Kopczysko przestało być wyspą, a strumyk Stobnica przestał łączyć oba
jeziora. Prowadzi nas to do najważniejszego wniosku, że zmiany
stosunków gruntowo-wodnych przyczyniają się do zerwania
przyrodniczego związku stojącego za znaczeniem toponim
(z gr. topos - „miejsce, okolica” i onymos = „imię”- przyp.red.). Dla
przykładu nazwa siedziby sąsiedniej gminy Brodnica nikomu
dzisiaj nie nasuwa skojarzenia z brodem, umożliwiającym przekraczanie rzeki w jej najpłytszym miejscu. Trudno znaleźć obecnie w Brodnicy rzekę, którą trzeba byłoby przekraczać. Można
się zatem zastanowić nad tym, czy odtworzenie dawnych stosunków gruntowo-wodnych przyczyniłoby się do lepszego
poznania onomastycznego? (nauka o nazwach geograficznych
i osobowych - przyp.red.). Na to pytanie niech odpowiedzi szukają uczeni, bo my właśnie dotarliśmy do Stęszewa.
Można spodziewać się, że mieszkańcy Stęszewa powitają nas
pytaniem o cel naszej wizyty w ich mieście. Poinformowani
o nim zaczną pewnie przekonywać o tym, że nie potrzebnie się
trudziliśmy, gdyż oni znają pochodzenie nazwy swojego miasta.
Pochodzi ono od Stęsza bądź Stanisza, który zamieszkiwał tu
dawniej, a imię swoje zawdzięczał temu, że był postępowy i nieustępliwy. Gdy jednak zapytani o to, kiedy to było i czy zachowały się jakieś historyczne źródła na temat ów jegomościa, czy
też ślady po jego przodkach pochodzących od tak znakomitego
patrona, nabierając wody w usta, rozłożą bezradnie ręce.
W taki to nieco ironiczny sposób jawi się nam etymologia Stęszewa, która w bardziej fachowy sposób opisana jest w literaturze przedmiotu. Zarówno słownik etymologiczny Stanisława Rosponda jak i opracowanie autorstwa Zofii i Karola Zeirhofferów
pt.: Nazwy Miast Wielkopolski, wskazują na patronimiczne (nazwisko utworzone na podstawie imienia ojca - przyp.red.) pochodzenie nazwy Stęszewa. Można mieć jednak co do tego wątpliwości, gdyż jak wzmiankują autorzy drugiego z opracowań
„Jest to nazwa dzierżawcza utworzona od nie zaświadczonej
w źródłach nazwy osobowej Stęsz...”. Ciekawy jest jednak ma-
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teriał onomastyczny zgromadzony w obydwu opracowaniach,
który posłużył do opracowania hasła Stęszew: 1315 r. Stossewo,
1376 r. Stanschewo lub Stabischewo, 1387 r. Staszewo, 1395 r.
Stasowo, 1400 r. Stanszewo, 1403 r. Stanszew, 1408 r. pro opido Stanszewo, 1421 r. Stanschewo, 1424 r. Stanschow, 1427 r.
Staschewo, (1442) 1493 r. Staschowo, 1461 r. Stanschowo, 1463
r. Staschew, (1489 r.) XVI wiek oppido Sthenszewo, 1507 r. Staschoff, 1558 r. oppidi Sthessevo, 1563 r. Stanszchewo, 1577 r.
Steschew, 1846 r. Stęszewo, 1890 r. Stęszew albo Stęszewo.
Dalej Z. I K. Zierhofferowie piszą tak: „Widzimy, że omawiana nazwa brzmiała pierwotnie Stęszewo. Jej zakończenie podlegało
wahaniom, gdyż obok postaci Stęszewo zaświadczone są też
formy Stęszowo, Stęszów i Stęszew”. Na samym zaś początku
pod tym hasłem czytamy „Pierwotną osadę założono na wielkim
ostrowie otoczonym jeziorami, przy ważnej drodze handlowej
z Poznania przez Sulechów na Łużyce.” Podobną wzmiankę dotyczącą położenia Stęszewa znajdujemy u S. Rosponda, który
pisze następująco „ ...na wielkim ostrowie otoczonym jeziorami
nad rz. Samicą założono osadę...” i dalej „...już w czasach przedhistorycznych był tu gród (bardzo dogodne położenie), w średniowieczu zamek.”
Zatem autorzy zgodnie wymieniają dwie cechy, które oddają charakter miasta. Pierwsza z nich to obronne położenie na
ostrowie (wyspie) otoczonym jeziorami, druga to przebiegające
tędy, w tym przez sam ostrów, szlaki handlowe wiodące z południowo-zachodniego kierunku. Dość powiedzieć, był to suchy
obszar w błotnistym i podmokłym otoczeniu, nijako stężały,
który umożliwiał jego przebycie. Czy w związku z powyższym,
powstałej na terenie wyspy osady, tudzież grodu, nie byłoby
właściwszym nazwać Stężewem?
Niemal identyczne położenie i podobnie brzmiącą nazwę ma
Stężyca, miejscowość położona w powiecie kartuskim na przesmyku między Jeziorami Raduńskim i Stężyckim. Jej dawna nazwa zapisywana była w przeszłości w następujący sposób (S.Rospond 1984): 1335 r. Stansitz, 1398 r. Stansicz, zaś w niemieckich
dokumentach nazwa widniała jako Stanschitz i Stannschicz. Nazwa wyjaśniona jest „...pochodzeniem od wyrazów stężeć, stęgnąć, czyli osadę założoną na gruncie stężałym, niebagiennym.
Prawdopodobnie pewien teren nadjeziorny i nadrzeczny wysychał, po prostu tężał i nadawał się dzięki temu do osiedlenia.”
Czy to nie nazbyt wiele analogii, aby właśnie tę wykładnię znaczenia Stęszewa uznać za słuszną?

Z biegiem lat, gdy teren otaczający stęszewską osadę stopniowo wysychał, jeziora zmniejszały swoją powierzchnię, a terenów suchych przybywało, mieszkańcy tej osady mogli zatracić
świadomość tej szczególnej cechy. Tu również daje się zauważyć
dostrzeżoną wcześniej zależność mówiąca o tym, że zmiany stosunków gruntowo-wodnych przyczyniają się do zerwania przyrodniczego związku stojącego za znaczeniem toponim.
Zdumiewa fakt, iż chociaż w ludzkiej pamięci dochodzi do zatarcia znaczenia słowa, używanego do określenia różnych form
krajobrazu, to ludzie po wielu latach, czasami pod wpływem nowego spojrzenia, do którego może dochodzić w wyniku zmian
osadniczych, nadają tym samym formom nazwy, oddające ich
charakterystyczne cechy. Nazwy te, choć mogą być utworzone
w innym języku, ponownie ukazują immanentne (takie, które nie wynikają z działań zewnętrznych, tkwiących w naturze
czegoś - przyp.red.). Do takiej sytuacji doszło w Stęszewie, gdy
w czasie II wojny światowej niemieccy okupanci postanowili
nadać polskim miejscowościom niemieckie nazwy. W przypadku Stęszewa nie chodziło tylko o zmianę jej zapisu, ale o nadanie
nazwy całkowicie nowej. I tak w okupowanej Polsce Stęszew został przemianowany na Seenbrück. W internecie można znaleźć
zdjęcia biletów kolejowych umożliwiających podróż do miejscowości o tak brzmiącej nazwie, czy też zdjęcia kapsli używanych
przez tamtejszy lokalny browar. Potwierdzenie tego faktu można znaleźć również w niemieckojęzycznej wersji Wikipedii oraz
w zasobach dokumentów niemieckich pochodzących z czasów
II wojny światowej, zamieszczonych na stronie Instytutu Zachodniego.
Niemiecka nazwa składała się z połączenia dwóch słów seen
i brück. Pierwsze słowo to liczba mnoga od słowa jezioro, drugie oznacza most. Można zatem przetłumaczyć tę nazwę jako
jeziorny most. W tej nazwie wyraźnie wybrzmiewa dogodna
droga przebiegająca między jeziorami czyli to samo, co nasi
przodkowie zawarli w nazwie Stężewo/Stęszewo.
Do dzisiejszego dnia Stęszew rozwija się dzięki temu atrakcyjnemu pod względem komunikacyjnym położeniu. Właśnie tędy,
oprócz ważnych dróg o znaczeniu regionalnym tj. drodze wojewódzkiej nr 311 i 306 oraz drodze krajowej nr 32 łączącej województwa wielkopolskie i lubuskie i prowadząca aż do zachodniej
granicy kraju, przebiega linia kolejowa nr 357 Sulechów-Poznań.
Najważniejszym jednak szlakiem komunikacyjnym, wykorzystującym dogodne przejście między jeziorami, jest droga ekspresowa S5. Łączy ona Wrocław, Poznań, Gniezno i Bydgoszcz oraz
trzy największe rzeki Polski; Odrę, Wartę i Wisłę. Jej przebieg
pokrywa się w znacznym stopniu z prastarym szlakiem dalekosiężnej wymiany handlowej zwanym bursztynowym, łączącym
wybrzeża Adriatyku i Morza Bałtyckiego.
Stęszew zatem ma znaczenie i to nie tylko to etymologiczne, ale
również dla poprawnego zrozumienia dziejów naszego regionu.
Wraz z kupcami przemierzającymi pradawne szlaki handlowe,
docierały do nas z odległego centrum cywilizacyjnego, położonego w basenie Morza Śródziemnego, bodźce kulturowe, które
wpływały na rozwój rzemiosła i sztuki. Przyjdzie jeszcze czas na
poszukanie materialnych pozostałości tej działalności, lecz my
musimy wracać do Mosiny, gdzie po drodze w pradzieje czeka
nas jeszcze kilka zagadek do rozwiązania.
Tomasz Kaczmarek

Bilet do Seenbrück
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Czy w Mosinie mieszka przyszły mistrz szachowy?
Stereotyp szachisty nudziarza, poruszającego się jak mucha w smole należy odłożyć między bajki. Ten
sport powraca do łask, czego dowodem jest pojawianie się kółek szachowych i nauki gry w szkole. W Mosinie dorośli mogą trenować w Sekcji Szachowej KS 1920 Mosina, a dzieci w kółku.
Serial „Gambit Królowej" opowiadający historię o młodej dziewczynie, która stała się arcymistrzynią w grze w szachy, sprawił, że
wiele osób przychylniej spojrzało na ten sport. Choć mogłoby
się wydawać, że ślęczenie nad szachownicą nie wywołuje emocji w graczach ani publiczności, to rozgrywki często transmitowane są przez Internet. Mosina może pochwalić się swoją Sekcją
Szachową w Klubie Sportowym 1920 Mosina, do której należy
10 osób. W Mosińskim Ośrodku Kultury, dla dzieci, prowadzone
jest kółko szachowe.
– Zdecydowaliśmy się prowadzić kółko szachowe, bo było takie zapotrzebowanie. Mamy swoją sekcję, do której chcieliśmy
zrobić nabór i stąd się wziął pomysł na kółko – mówi Jarosław
Owsianny, prowadzący zajęcia szachowe dla dzieci.
Dzieci, w wieku 7 - 14 lat, spotykają się w MOK-u w czwartki o 17.
W zeszłym roku w ramach kółka zorganizowano w zeszłym roku
3 turnieje. Natomiast Sekcja KS Mosina w rozgrywkach Ligii Szachowej miała dwuletnią przerwę ze względu na pandemię. Jak
twierdzi pan Jarosław, rozgrywki w lidze seniorów każdy chce
wygrać i zawodnicy rywalizują ze sobą, ale w turniejach dziecięcych są największe emocje od śmiechu po łzy.

Mosińskie koło szachowe

Szachy uczą nie tylko goryczy przegranej i słodyczy zwycięstwa,
lecz także wspomagają trenowanie pamięci, pomagają w nauce
przedmiotów ścisłych i wspomagają samodyscyplinę i systematyczność.
– Szachy rozwijają, jest to nie tylko przyjemna gra i rywalizacja,
ale pomagają w nauce. Trzeba się skupić i nauczyć strategii.
Podczas tej gry można nauczyć się wielu rzeczy przydatnych
w życiu – dodaje prowadzący kółko.
W szachy można grać z komputerem, co praktykuje wielu graczy, ale dużo graczy docenia rozgrywkę z drugą osobą, kiedy
można wyjść z domu, towarzysko spędzić czas i przy okazji rozegrać szachową partię.
Weronika Zwierzchowska

Młodzi szachiści

Kronika OSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których doszło od 21 lutego 2022 do 20 marca 2022.
25 stycznia- Pomoc Policji (Mosina ul. Żeromskiego)
27 stycznia- Pożar Garażu (Puszczykowo ul. Jasna)
29 stycznia- Zadymienie (Rogalinek)
30 stycznia- Drzewo na budynku (Puszczykowo ul. Podleśna)
-Drzewo na drodze (Puszczykowo- ul. Azaliowa)
-Drzewo pochylone nad drogą (Puszczykowo ul. Azaliowa)
-Drzewo blokuje dojazd do szpitala (Ludwikowo)
-Drzewo na drodze- (Droga Mosina – Jeziory)
-Drzewo na drodze-(Mosina ul. Pożegowska)
-Zerwany dach- (Czapury ul. Kręta)
-Drzewo na drodze- (Droga Jeziory – Komorniki)
-Drzewo pochylone nad dom-(Rogalinek)

06 lutego- Pomoc Policji (Stęszew)
11 lutego- Pożar sadzy w kominie (Mosina ul. Poznańska)
17 lutego- Drzewo pochylone nad chodnikiem (Mosina ul. Skryta)
17 lutego- Pożar sadzy w kominie (Pecna ul. Główna)
17 lutego- Zwisająca gałąź nad drogą (Pecna ul. Bieczyńska)
18 lutego- Pomoc Policji (Poznań ul. Kochanowskiego)
19 lutego- Drzewo oparte o ogrodzenie (Mosina ul. Nizinna)
-Zerwana linia energetyczna- (Puszczykowo Niwka stara)
-Drzewo na drodze (Droga Mosina -Żabinko)
-Drzewo na drodze (Bolesławiec)
-Porwany garaż (Baranowo ul. Kasztanowa)
-Pożar lasu (Radzewice ul. Długa)
-Uszkodzony dach (Baranowo ul. Kasztanowa)
-Drzewo przechylone na linie energetyczne (Mosina ul. Wiatrowa)
-Drzewo pochylone nad drogą (Mosina ul. Akacjowa)
20 lutego- Pomoc Policji (Poznań ul. Goleńcińska)
-Drzewo pochylone nad chodnikiem (Mosina ul. Spokojna)
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Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO
rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki
Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż
montaż, serwis

62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

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

www.topvac.pl
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PRODUCENT OKIEN I DRZWI
Z PCV I ALUMINIUM

14
DNI

5
LAT

JI

RMIN
TE

ENERGOOSZCZĘDNE

OKNA

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

WYKONUJEMY
INSTALACJE

 WODNO
KANALIZACYJNE
INSTALACJE

 CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
OFERUJEMY

 ODKURZACZE
CENTRALNE
 SYSTEMY
KLIMATYZACJI
 SYSTEMY
REKUPERACJI
 POMPY
CIEPŁA

FOTOWOLTAIKA
!
HASŁO:

Top Vac

RABAT 10%

tel. 604 27 27 27

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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Nabywamy
lasy i grunty
przeznaczone do zalesienia

Będą nowe lasy – kupujemy
tereny pod zalesianie
Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy.
Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się
do nadleśnictw z ofertą sprzedaży. W naszym rejonie właściwym terytorialnie jest
Nadleśnictwo Konstantynowo.
Lasy stanowią już niemal 30 procent powierzchni Polski, a dzięki odpowiedzialnej
gospodarce leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają
się z roku na rok. Według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości w 2050 roku lasy
maja stanowić 33 procent powierzchni kraju.
Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny
adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak
np. dziedziczenie.

Lasy Państwowe są zainteresowane
nabywaniem lasów i gruntów
przeznaczonych do zalesienia
Nadleśnictwo Konstantynowo

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?
Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru
zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia
współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje,
w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy
Państwowe usytuowane są enklawy innej własności. Status gruntów można zweryﬁkować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/
Ile zapłacą nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki,
gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup
na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.
Sprawę z ramienia nadleśnictwa prowadzi: Mateusz Mendera tel: 786212423

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

30

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

SKUP

(WYSOKIE CENY)
@elegantomanii

i

793 411 811

SPRZEDAŻ

• ZŁOMU
• MAKULATURY

ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000
www.condor-polska.pl

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
BETONU
TOWAROWEGO
POMPY DO BETONU

OFERTA:

Zakład Skórzewo
ul. Spółdzielcza 50
Tel. 605 732 420
Zakład Buk
ul. Św. Rocha 11
Tel. 605 732 420

ATRAKCYJNE SPRAWDZONE
CENY
CZĘŚCI

KRÓTKIE DOŚWIADCZENI
FACHOWCY
TERMINY

BERGER BETON Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 11
54-517 Wrocław

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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Pożegnanie Krzysztofa Osowskiego
Od wielu lat zmagał się z ciężką chorobą. Przyjmował ją jednak bardzo cierpliwie, myśląc, że ją pokona i będzie zdrów. Pomimo choroby można go było spotkać na mieście, robił codziennie zakupy
ze swym ukochanym pieskiem. Najczęściej można było porozmawiać z nim u Pani "Oli" przy Totolotku. Odwiedzałem go, rozmowy nie było końca, wspominaliśmy nasze wspólne przygody.
Pożegnanie naszego przyjaciela Krzysztofa
Krzysztof był związany z piłką nożną, którą naprawdę kochał. Przez wiele lat związany z MKS
Obra, gdzie grał na pozycji bramkarza. Pod
koniec lat siedemdziesiątych bronił barw Stelli Luboń, w lidze okręgowej. Do dzisiaj kibice
wspominają jego wspaniałe parady i obrony
rzutów karnych. W 1981 roku powrócił do
MKS Obra i bronił barw do 1983 r. W tym okresie byłem trenerem w klubie MKS Obra.
Rzetelny, zawsze dobrze przygotowany do
zawodów, jak również o dużej kulturze osobistej. Przez wiele lat graliśmy w lidze oldboj
w Lubońskim Klubie Sportowym. Występował również z dużym powodzeniem w Las
Puszczykowo, w zespole oldboj. We wspomnieniach "Lonia" bramkarz nietuzinkowy,
wspaniały kolega.

Bardzo pragnął, aby uczestniczyć w obchodach stulecia klubu. Przygotowując formę
zdjęciową wraz ze Stefanem Bartkowiakiem
otrzymał od nas portrety zdjęć oraz wydaną
książkę. Jaka szkoda, że nie doczekał chwili
obchodów.
Należy wspomnieć o rodzinie, wspaniałej żonie Elżuni, dzieciach, wnukach, których tak
bardzo kochał. Wszyscy byli przy nim do końca przy podanym opłatku i spokojnym odejściu do Pana. W życiu jest tak jak w sporcie, liczy się start i meta. Pamiętajmy o Krzysztofie.
Niech Najświętsza Panienka ma Cię w swojej
opiece.

Nowakowi z Unii Swarzędz Swarzędz, Mietkowi Zwierzchowskiemu, Andrzejowi Szczepaniakowi [od początku występowali razem
z mosińskim klubie], Stefanowi Bartkowiakowi z 1920 Mosina).
Dziękuję wszystkim obecnym, którzy byli
obecni podczas pożegnania Krzysztofa.
Drogi Krzysztofie
Pamiętam nasze wspólne piosenki, nie zaśpiewasz już z nami "Pamelo żegnaj". Twój pociąg
już odjechał - do zobaczenia.
Były trener MZKS Obra
Stanisław Dorosiński

Pragnę podziękować za tak liczny udział rodzinie, działaczom, piłkarzom (Jurkowi Michałowskiemu ze Stelli Luboń, Zenkowi Wojtaszakowi z Huraganu Pobiedziska, Zdobkowi

Puchar Polski Lech Poznań - MZKS Obra Mosina (oldboje) - kucający, czwarty od prawej Krzysztof Osowski; stojący,
pierwszy z prawej Stanisław Dorosiński; zbiory Stanisława Dorosińskiego

Krzysztof Osowski; zbiory Stanisława Dorosińskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas

śp.

Henryka Kaźmierczak-Gubańska
Ukochana żona, mama, babcia oraz zasłużona
prawniczka i adwokat przez 46 lat pomagająca
mieszkańcom Konina i wielkopolski
wschodniej. Puszczykowianka z pochodzenia spoczęła na cmentarzu paraﬁalnym.
Maż, synowie i wnuczęta z rodzinami.

Uroczystości pogrzebowe - Pożegnanie Krzysztofa Osowskiego
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CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY
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

1992 r.

Masaż leczniczy
całego ciała
Refleksologia
stóp

(J027)

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl
LEKCJE SZACHOWE INDYWIDUALNE
I GRUPOWE oraz oferta dla szkół.
Prowadzą instruktorzy
PZSzach.

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

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

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Ja i moje
Szczęśliwa
mama,
szczęśliwe
dziecko
pieniądze

Gabinet w Puszczykowie

tel. 664-912-248

MOSINA

LOKALE DO WYNAJĘCIA
(J028)

Masaż Kobido
- japoński lifting twarzy

TEL. 660 031 893

JAN RYGLEWICZ

dr Małgorzata Wójcik

TEL. 663 595 858

BIURO OGŁOSZEŃ

www.ﬁzjo-osteo.pl

(J023)

(J035

ﬁzjoterapeuta i DO osteopata

tel. 502 439 875

SPECJALISTA
LARYNGOLOG
(P008)

Terapia noworodków
i niemowląt metodą
NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

PUSZCZYKOWO, UL. SŁONECZNA 14

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

KORCZ GRANIT

BEZ - BIG
UDZIELAMY POŻYCZEK
RÓWNIEŻ
Z ZAJĘCIEM KOMORNICZYM

NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń

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

tel. 61 8 103 825

TEL. 535 109 643

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

(P004)

OD
500 ZŁ

KAMIENIARSTWO

(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

34
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)

(J049)

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

(P058)

• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: Pon-Pt
10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 513 064 503
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

BIURO OGŁOSZEŃ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Magdalena Zgrzeba
Współpraca: Paulina Korytowska, Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz
Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet,
Weronika Zwierzchowska oraz Willma.
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się
przy budynku redakcji.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz

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

AKCESORIA

CZĘŚCI

CHEMIA

U L . C Z E C H O S ŁO WAC K A 5 2
POZNAŃ DĘBIEC

+ 4 8 7 9 4 59 3 7 7 7

zatrudnię
pracownika

do zakładania
i pielęgnacji
ogrodów

W W W. S K L E P M O T O S F E R A . P L

509 834 814

INDYWIDUALNE PROJEKTY
BUDOWLANE
ADAPTACJE
INWENTARYZACJE

DZIAŁAMY NA CAŁYM
TERENIE WIELKOPOLSKI

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

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

