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

 NIE PŁAĆ ZA PRĄD I ZYSKUJ
NA PRODUKCJI ENERGII

WYMIEŃ KOPCIUCHA NA EKO OGRZEWANIE, 
OTRZYMASZ DOTACJĘ „CZYSTE POWIETRZE” 

ORAZ 5000 ZŁ DO FOTOWOLTAIKI

WYBIERZ INTI 

415 W MODUŁY
NAJCZĘŚCIEJ 
WYBIERANE
PRZEZ KLIENTÓW

Montujemy nowoczesne instalacje hybrydowe z magazynem energii

Pomagamy uzyskać finansowanie w banku, aby wysokość raty
kredytu nie przekraczała miesięcznej opłaty za prąd.

Pomagamy uzyskać dofinansowanie do mikroinstalacji 
fotowoltaicznych WNIOSKI CZYSTE POWIETRZE, MÓJ PRĄD.

Zapewniamy przyłączenie instalacji do sieci dystrybucji. Nasi
pracownicy złożą niezbędną dokumentację w Twoim imieniu.

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

Jeśli chcesz zaoszczędzić na rachunkach
za prąd i szukasz najlepszych technologii 

fotowoltaicznych dostępnych w Polsce 
to postaw na INTI Solar!
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Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy ja-
błek pełna kieszeń.

Wakacje dobiegły już końca. Młodsi oka-
zują większą lub mniejszą ekscytację na 
myśl o  powrocie do szkolnych ławek, 
a  dorośli mogą odetchnąć nie tylko od 
upałów. Mam nadzieję, że czas wypo-
czynku upłynął Państwu radośnie i  bez-
piecznie. Kiedy wyprawka szkolna zo-
stanie skompletowana, a  ostatnie weka 
zostaną zamknięte, zapraszamy do prze-
czytania wrześniowego wydania Gazety 
Mosińsko-Puszczykowskiej. 

W  tym numerze zwracamy szczególną 
uwagę na decyzję podjętą przez radnych 
dotyczącą referendum. Ocena działal-
ności burmistrza zostanie przekazana 
w ręce mieszkańców. Powodem złożenia 
projektu uchwały w  sprawie zorganizo-
wania referendum było nieudzielenie 
burmistrzowi przez Radę Miejską votum 
zaufania przez trzy kolejne lata. Wkrótce 
Państwo zadecydują o przyszłości gminy. 

Apelujemy także o  Państwa czujność. 
Mieszkańcy Mosiny i Kórnika stracili ponad 
50 tysięcy złotych. Oszuści, podając się 
za pracowników banków poinformowali 
rozmówców, że środki, które mają zgro-
madzone na rachunkach bankowych, są 
zagrożone. Sprawcy nie próżnują i nie śpią, 
co rusz wymyślają nowe metody oszustw, 
aby wyłudzić od nas jak największą sumę 
pieniędzy. Podają się m.in. za policjantów 
rzekomo chcących ochronić nasze pienią-
dze, które mają być zagrożone w  banku. 
Sposobów na wyłudzenie od nas pienię-
dzy, oszuści mają jednak więcej.

Bardzo często poruszanym tematem na 
łamach Gazety Mosińsko-Puszczykow-
skiej jest przeprawa nad Wartą w  Roga-
linku. Choć otwarto nową konstrukcję, 
kierowcy nadal muszą czekać na świa-
tłach wahadła. Przedstawiamy najnowszą 
informację od Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich dotyczącą całkowi-
tego otwarcia mostu. 

Nadchodząca jesień i zima, a wraz z nimi 
niskie temperatury niepokoją wszystkich, 
którzy ogrzewają domy i obiekty. W ma-
gistracie można już składać wnioski o do-
finansowanie na opał. Aktualnie musimy 
zmagać się nie tylko z wysokimi cenami 
węgla, lecz także z  jego brakami w skła-
dach. We wrześniowym numerze przed-
stawiamy rozmowę z  przedstawicielami 
jednej z  lokalnych firm zajmującej się 
sprzedażą i wycinką drzew oraz leśniczy-
mi z Nadleśnictwa Konstantynowo. 

Koniec lata i  początek jesieni nie musi 
oznaczać rezygnacji z uprawiania sportu. 
Niższe temperatury pozwalają na dłuż-
sze treningi. W  tym numerze opisujemy 
dwóch ultramaratończyków, którzy po-
konują wiele kilometrów na rowerach. 
Marek Kawczyński pokonał wyścig „War-
ta 800”. Trasę rozpoczął w miejscu, gdzie 
Warta rozpoczyna swój bieg. Start ultra-
maratonu miał miejsce w  Kromołowie, 
dzielnicy Zawiercia w województwie ślą-
skim, gdzie przy kaplicy św. Jana Nepo-
mucena bije źródło „naszej” rzeki. Kolarz 
– amator dojechał do mety w Kostrzynie 
nad Odrą w  rewelacyjnym czasie. Drugi 
ultramaratończyk to Piotr Sternal, który 
pokonał trasę ponad tysiąca kilometrów! 
Bałtyk-Bieszczady Tour rozpoczął na pro-
mie w Świnoujściu, a zakończył w Ustrzy-
kach Górnych.

Mimo niepokojów, które mogą czekać 
nas w najbliższych miesiącach, miejmy 
nadzieję, że wrzesień doda dam otu-
chy słoneczną i  ciepłą pogodą, a  liście 
drzew będą mieniły się skąpane w zło-
cistej jesieni.

W imieniu zespołu redakcyjnego

 Weronika Zwierzchowska

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

- Ja słyszałem, że podobno tutaj była taka firma produkująca 
ciuchy, która właśnie miała taką nazwę. Ale czy to może być 

prawda? Ja tutaj się nie urodziłem, co prawda słyszałem wiele 
różnych historii. Jednak jakoś żadna mi nie wpadła w pamięć. 
No po prostu przyznam się szczerze, że nie zwracałem na to 
uwagi. Wiem tylko o tej firmie odzieżowej. Nawet kiedy byliśmy 
na meczu w Krakowie i ktoś mi się zapytał skąd jesteśmy i jak 
jemu odpowiedziałem, wtedy on się szeroko uśmiechnął i mi na 
to odpowiedział: „a to już wiem, elegant z Mosiny”. Jednak wy-
daję mi się, iż najpierw musiało powstać powiedzenie, a później 
dopiero ta firma przyjęła taką nazwę.

 Roman Czeski

14.04.2013, Zbychu, nauczyciel wuefu:
Kącik eleganta z Mosiny, część 117

Krajobraz nadwarciański w okolicach Krajkowa
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Polska jest czwartym w Europie krajem pod względem wielkości za-
sobów drewna. Niestety, jest ono w  nadmiarze sprzedawane poza 
granice kraju, a  na polskim rynku drewna brakuje. - Czasy taniego 
drewna się skończyły. W niektórych regionach toczy się prawdziwa 
wojna o  ten surowiec - powiedział w  Sejmie wiceminister klimatu 
i środowiska Edward Siarka.

Czy grozi nam niedobór drewna opałowego i kominkowego?

Podobnie jak cukru, ceny drewna w  Polsce poszybowały w  górę 
w zawrotnym tempie. Czy, tak jak w przypadku sacharozy, mamy do 
czynienia ze sztucznie nakręconą paniką? O ile bez cukru można żyć, 
o tyle niedobór drewna opałowego (coraz trudniej kupić też drewno 
konstrukcyjne) może oznaczać dalej idące konsekwencje. Dodając 
braki i szalejące ceny węgla, rosnące ceny gazu i innych paliw, sezon 
grzewczy (nie) zapowiada się gorący.

- Wszystkie gatunki drewna opałowego podskoczyły o  40 procent 
w górę  - wylicza wzrost cen drewna w stosunku do ubiegłego, 2021 
roku Waldemar, pracownik jednej z  firm zajmujących się wycinką 
i sprzedażą drewna. A ceny surowca systematycznie rosną już od po-
nad dwóch lat. I nic nie zapowiada, że ceny zaczną się stabilizować. 
- Będzie szaleństwo  - prognozuje pracownik. - Od połowy września, 
ceny najprawdopodobniej będą jeszcze wyższe, w związku ze zwięk-
szonym zapotrzebowaniem, wyższymi kosztami pozyskiwania oraz 
zbliżającym się sezonem zimowym - dodaje Waldemar.

Jak kształtują się ceny i dostępność? - Drewno sprzedajemy praktycz-
nie od ręki. Co nacięte i narąbane od razu wyjeżdża do klienta - mówi 
Waldemar. - Przy rosnących kosztach pozostałych paliw (co wiąże się 
też z kosztami pozyskiwania drewna) i  ich brakach, popyt na suro-
wiec obecnie przewyższa podaż. A to oznacza wyższą cenę. Do tego 
należy dodać, że drewno opałowe, aby można było nim efektywnie 
palić, potrzebuje minimum dwóch lat sezonowania. Korzystając z su-
szarni, proces ten można znacznie skrócić, jednak ma to wpływ na 
jeszcze wyższą cenę surowca - wyjaśnia pracownik.

- Wraz ze zmniejszeniem wilgotności wzrasta kaloryczność drewna 
oraz jakość jego spalania. Należy więc zaopatrywać się w nie z du-
żym wyprzedzeniem lub wybrać droższe drewno sezonowane. A to 
niestety nie zawsze jest możliwe - dodaje. Aby móc efektywnie wyko-
rzystać drewno kominkowe i opałowe, należy więc zaopatrywać się 
w nie co najmniej z dwuletnim wyprzedzeniem - kończy pracownik.

W Polskich Nadleśnictwach też zdarzają się braki i obowiązują limity 
sprzedaży drewna. W związku z sygnałami od naszych czytelników, 
zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Konstantynowo, działającego w na-
szym regionie z pytaniem o dostępność drewna, przeznaczonego na 
sprzedaż dla odbiorców indywidualnych.

- Sygnalizowane braki w dostępie do drewna opałowego w nadle-
śnictwach mogą wynikać z gwałtownego wzrostu  zainteresowania 
tym produktem w roku 2022 - wyjaśnia Wojciech Fabisiak z Nadle-
śnictwa Konstantynowo.

- W  Nadleśnictwie Konstantynowo od wielu lat obserwowaliśmy 
spadek zapotrzebowania na drewno opałowe, bieżący rok zmienił 
tę sytuację. Pula oferty drewna opałowego jest ograniczona i  wy-
nika z planowanych prac gospodarczych w danym roku - tłumaczy 
Wojciech Fabisiak. - Chciałbym zaznaczyć, że drewno do celów opa-

łowych to produkt, który pojawia się do sprzedaży przy okazji pro-
wadzonych prac gospodarczych - zwraca uwagę Fabisiak. - Nie jest 
celem samym w sobie. Są to najczęściej gałęzie lub pnie drzew, które 
nie nadają się do produkcji w przemyśle drzewnym. W Lasach Pań-
stwowych nie sprzedajemy drewna opałowego na zasadzie maga-
zynu. W Nadleśnictwie Konstantynowo nie obowiązują żadne limity 
na sprzedaż drewna do celów opałowych, a jedynym ograniczeniem 
jest dostępność surowca, który pojawia się systematycznie partiami 
w trakcie prowadzenia prac gospodarczych. Co do zasady, drewno 
opałowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej na terenie Nadle-
śnictwa Konstantynowo ma trafiać do indywidualnych odbiorców - 
informuje leśniczy.

W ostatnim czasie, na popularności zyskuje tzw. chrust, który może 
zostać wykorzystywany jako opał. Informację, jakich dostarczają nam 
rządzący, i tym razem wzbudzają w nas wątpliwości. Czy w tym przy-
padku obowiązują limity, wyjaśnia leśniczy.

- Określenie „chrust”, które często pojawia się ostatnio w  mediach 
w kontekście drewna opałowego, nie odnosi się do oferty propono-
wanej klientom indywidualnym przez Lasy Państwowe - wyjaśnia 
Fabisiak. - Tak naprawdę to drewno małowymiarowe  oznaczone 
w cennikach drewna symbolem M2 (gałęzie, cienkie pnie), sprzeda-
wane detalicznie lokalnym mieszkańcom na zasadach samowyrobu. 
Nabywcy sami zbierają i  układają gałęzie na wyznaczonym przez 
leśniczego do tego obszarze lasu, zebrane drewno jest ewidencjo-
nowane i sprzedawane - dodaje.  -  Nie jest to jakaś nowa praktyka, 
od bardzo dawna Lasy Państwowe umożliwiają taką formę nabycia 
drewna opałowego przez mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Niefortunnie zostało to  skojarzone ze zbieraniem chrustu, czyli gro-
madzeniem przypadkowych gałęzi gdziekolwiek - tłumaczy leśniczy.

Podstawowym asortymentem sprzedawanym w Nadleśnictwie Kon-
stantynowo jest drewno opałowe. Jako drewno do kominka używa 
się najczęściej drewno opałowe liściaste, jednak jego dostępność 
w warunkach Nadleśnictwa Konstantynowo jest mocno ograniczona 
z powodu niewielkich ilości, które Nadleśnictwo pozyskuje w ciągu 
roku (wykonywane są cięcia głównie w  drzewostanach iglastych). 
Dostępność również zależy od tego czy w danym leśnictwie są ak-
tualnie prowadzone prace pozyskania drewna. Najbardziej aktualne 
informacje na temat dostępności drewna opałowego można uzyskać 
u miejscowego leśniczego lub w biurze nadleśnictwa. (JB)

"Będzie szaleństwo".
Rosną ceny drewna opałowego

Wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy. Mimo rosnących cen, mieszkańcy wykupują 
i magazynują drewno na zimę. Czy, tak jak w przypadku węgla, będziemy zmagać się z jego 
brakami? O  szczegóły zapytaliśmy przedstawicieli jednej z  lokalnych firm zajmującej się 
sprzedażą i wycinką drzew oraz leśniczych z Nadleśnictwa Konstantynowo.

W Nadleśnictwie Konstantynowo leśnicy od wielu lat obserwowali spadek zapotrzebowa-
nia na drewno opałowe. Bieżący rok zmienił tę sytuację, fot. Karol Antosiewicz, archiwum 
Nadleśnictwa Konstantynowo (składowanie drewna na terenie Lasów Państwowych)
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Tylko od 29.08 do 2.09

Mosina
ul. Niezłomnych 3
pasaż Mosinova

 
518 055 810
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Radni zabrali głos

W sesji brali udział wszyscy radni. Dyskusję rozpoczął radny Roman 
Kolankiewicz, jako przedstawiciel Klubu OdNowa, który złożył pro-
jekt uchwały. Następnie głos zabrał radny Waldemar Waligórski: – 
Gdyby głosowanie było o odwołanie zarówno burmistrza, jak i rady, 
głosowałbym za. W przypadku odwołania samego burmistrza, nie 
wiem jak zagłosuję – stwierdził. Radca prawny obecny na sesji wy-
jaśnił, że jeśli referendum będzie ważne, ale 50% odda głos przeciw 
odwołaniu burmistrza, wówczas odwołana zostanie Rada Miejska, 
a burmistrz zachowa stanowisko.

– Sytuacja, w której burmistrz podczas kadencji traci niemal wszyst-
kich radnych, jest sytuacją odosobnioną – dodał radny Marcin Łu-
gawiak. – Podczas czerwcowego głosowania otrzymał pan już tylko 
dwa głosy poparcia od radnych [dwóch radnych udzieliło votum 
zaufania burmistrzowi – przyp.red.]. Brak współpracy z radą to brak 
współpracy ze społecznością lokalną, to brak empatii i wrażliwości 
na potrzeby mieszkańców gminy – dodał Ługawiak. – Rada musi 
powiedzieć stop i  wykorzystać najsilniejsze narzędzie, jakie ma 
w  rękach, czyli referendum. Uważam, że brakuje w  Pańskim spo-
sobie zarządzania kilku cech: charyzmy: potrafi Pan podejmować 
decyzje, ale obawia się kryzysu; (…) empatii i wrażliwości: nie umie 
Pan słuchać innych. Brakuje mi też u Pana myślenia długofalowego, 
działamy po omacku, bez planu, bez strategii – podsumował radny.

Następnie głos zabrał radny Łukasz Kasprowicz: – Jaki jest bur-
mistrz, każdy widzi. Widzimy, co się dzieje w  urzędzie. Urząd jest 
sparaliżowany, inwestycje nie są realizowane. Oczekiwałbym, żeby 
w takiej sytuacji burmistrz złożyłby dymisję. Czy Pan się odważy? 
– zapytał retorycznie Kasprowicz. – Musimy oddać głos mieszkań-
com, czy są zadowoleni z pracy burmistrza, czy nie.

– Radni zagłosowali politycznie, a nie merytorycznie w sprawie ab-
solutorium – powiedział radny Waldemar Wiązek. – Jesteśmy winni 
mieszkańcom, żeby mogli podjąć decyzję - dodał w dyskusji radny 
Michał Kleiber. - Argument, że nie róbmy referendum, bo się nie uda, 
bo nie będzie frekwencji: to odbieranie prawa do głosu mieszkań-
com. Ile razy prosiliśmy zwyczajnie, po ludzku, żeby Pan zaczął z nami 
rozmawiać. Nie ma dialogu. Pan tylko monolog prowadzi. Samo pod-
jęcie referendum jest pańską porażką – dodał radny Kleiber.

Oświadczenie burmistrza

Burmistrz przygotował na sesję oświadczenie, które odczytał zebranym. 
Odniósł się w nim do zarzutów, jakie mu postawiono podczas sesji pod 
koniec czerwca. W pierwszej kolejności poruszył temat zasadności orga-
nizowania referendum 4 lata po wyborach, rok przed kolejnymi: - Znaj-
dujemy się na początku kryzysu, którego rozmiarów i czasu trwania nie 
znamy - czytał burmistrz. - Dotyka on cały świat, Polskę i naszą Gminę. 
Nie żyjemy w oderwaniu od reszty świata, ale mieliśmy narzędzia, aby 
zminimalizować skutki tego kryzysu. Gmina będzie miała uszczuplone 
dochody, zwiększone wydatki, część naszych mieszkańców będzie tra-
ciła pracę lub będzie zamykała firmy. Możliwym działaniem było umoż-
liwianie powstawania nowych firm, z których część może by przetrwała 
kryzys. Składałem propozycje na etapie studium uwarunkowań jak i pla-
nów miejscowych, ale nie spotykały się z pozytywną odpowiedzią Rady 
Miejskiej - zaznaczył Przemysław Mieloch. 

- W dyskusji nad wykonaniem budżetu i wotum zaufania zarzuco-
no mi nieodpowiednie wykonanie budżetu w  zakresie inwestycji 
- kontynuował burmistrz. - Przyczyny tego były różne. Wynikały 
choćby one z braków kadrowych.

W kolejnej części burmistrz odniósł się do opinii radnych wobec jego 
pracy, zarzuconych mu podczas dyskusji nad wotum zaufania. Stwier-
dził, że radni prezentują w kilku kwestiach sprzeczne opinie. - Jestem 
krytykowany za to, że zmniejsza się procentowo ilość środków, jakie 
przeznaczamy na inwestycje. W tym samym czasie jestem krytykowa-
ny za to, że proponuję w planach tereny inwestycyjne i że chcę napły-
wu firm. Ale przecież jeżeli rosną wydatki bieżące, jest inflacja, to jeżeli 
chcemy więcej inwestować np. w drogi, to musimy mieć więcej środ-
ków z podatków. Najlepszą formą zwiększenia środków w budżecie 
jest zwiększenie ilości podatników, najlepiej firm. Ale tego radni nie 
chcą - tłumaczył burmistrz. Odniósł się także do swojego stanowiska 
wobec COVID-19, krytykowanego przez część radnych. 

Przemysław Mieloch w oświadczeniu poruszył także kwestię wodo-
ciągu w lesie w Pecnej, w której Rada Miejska złożyła doniesienie do 
prokuratury. Burmistrz podtrzymuje swoje stanowisko: - Rada Miej-
ska podejmowała uchwały, burmistrz je realizował, a teraz jest oskar-
żany przez Radę Miejską o niegospodarność przez to, że te uchwały 
realizował - podsumował. Poruszył także krótko kwestię sytuacji we-
wnątrz urzędu, związanej z licznymi odejściami pracowników. 

Kolejne podrozdziały zostały poświęcone kwestii kosztów związa-
nych z wywozem odpadów, wyjściem z “Selektu” oraz obniżeniem 
stawki za ścieki w  gminie. Ostatni punkt w  całości został poświę-
cony radnemu Janowi Marciniakowi, który, według burmistrza, po 
raz trzeci jest zaangażowany w działania, związane z odwołaniem 
burmistrza ze stanowiska.  

Na koniec dyskusji głos zabrał młody mieszkaniec gminy, obecny 
na sali. Odwołał się głównie do sprawy ujęcia wody w  Krajkowie 
oraz tego, że przykro słuchać tych personalnych kłótni burmistrza 
i radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Przeciwni byli radni: 
Waldemar Waligórski i Waldemar Wiązek. Od głosu wstrzymał się 
radny Mieczysław Rożek.

Radni oddają decyzję w ręce mieszkańców. 
Będzie referendum

Stało się! Radni Rady Miejskiej w Mosinie przyjęli na sesji w dniu 16 sierpnia uchwałę o zorga-
nizowaniu referendum w sprawie odwołania burmistrza gminy Mosina, Przemysława Mielo-
cha. Ocena działalności burmistrza zostaje tym samym przekazana w ręce mieszkańców. Po-
wodem złożenia projektu uchwały w sprawie zorganizowania referendum było nieudzielenie 
burmistrzowi przez Radę Miejską votum zaufania przez trzy kolejne lata.

Głosowanie radnych w sprawie zwołania referendum.
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– Rolą burmistrza jest zgodna współpraca z radą – komentuje dla nas 
sesję wyróżniony przez burmistrza radny. – Współpracy nie było. Rada 
nie może odwołać burmistrza, zatem my, radni, zdecydowaliśmy: 
niech mieszkańcy w referendum zdecydują, czy Przemysław Mieloch 
ma dalej zarządzać gminą, czy nie – podkreśla Jan Marciniak. – Moż-
na stracić większość w radzie i to się zdarza często, ale stracić prawie 
całość, to jest ewenement – komentuje radny Marcin Ługawiak. – Rzą-
dzenie zamieniło się w zabawę w kotka i myszkę, przepychankę, go-
nienie króliczka, parodię ustroju samorządowego – dodaje Ługawiak.

Podczas sesji radny Waldemar Wiązek poddał pod wątpliwość sens 
organizowania referendum rok przed wyborami samorządowymi. 
W swoim oświadczeniu odniósł się do sprawy także burmistrz. – Do 
wyborów prawdopodobnie zostało według planów PiS około 20 mie-
sięcy lub jeśli PiS się wycofa z pomysłu wydłużenia kadencji, około 15 
miesięcy – odpowiada radny Ługawiak. – Zgadzam się z Burmistrzem, 
że referendum powinno odbyć się już w ubiegłym roku. To referen-
dum jest potrzebne, aby uzmysłowić kolejnemu kandydatowi na bur-
mistrza, że w Mosinie oczekuje się współpracy z ludźmi, a nie autokra-
tyzmu, i traktujemy to poważnie – podkreśla radny.

Radny Jan Marciniak odniósł się także do osobnego podrozdzia-
łu w  oświadczeniu, poświęcony w  całości jego osobie: – W  swym 
oświadczeniu, zamiast mówić o  ważnych dla gminy sprawach, zu-
pełnie niepotrzebnie poświęcił mojej osobie nazbyt dużo miejsca, 
niewątpliwie aby mnie zdyskredytować – podkreśla Marciniak. – Po 
pierwsze, dokonał porównania wydatków inwestycyjnych, ich niewy-
konania w roku 1998, kiedy byłem zastępcą burmistrza, i w roku 2021. 
Przyjmując procentowe rozważania, wyszło mu, że zdecydowanie rok 
1998 był gorszy niż 2021. Owszem, w 1998 nie wykonaliśmy czterech 
zadań na kwotę 3,54 mln. Nie zawsze uda się zrealizować wszystko, co 
się zaplanuje. Gdyby obecny burmistrz nie wykonał w 2021 r., z przy-
czyn obiektywnych kilku zadań, nikt nie kruszyłby kopii. Ale burmistrz 
w ubiegłym roku nie wykonał 34 zadań na kwotę 4,27 mln, oraz 25 
zadań na kwotę 8,56 mln. W tym drugim przypadku rada zgodziła się 
dokończyć je w 2022 r. – wylicza Marciniak. – Plan inwestycyjny na 
2021r. wynosił 28,1 mln, nie wykonano zadań na kwotę 12,8 mln, wy-
konano za 15,3 mln. Bez komentarza – podsumowuje.

Według burmistrza Przemysława Mielocha radny Jan Marciniak był 
aktywnie zaangażowany w odwołanie trzech burmistrzów. – Bogdan 
Robakowski został odwołany przez radę pod koniec 1992 r. – tłumaczy 
Marciniak. – Nie zamierzał zrealizować decyzji rady, co do zmiany bu-
dowy kolektorów kanalizacyjnych w Mosinie. Taka zmiana doprowa-

dziłaby do istotnych oszczędności inwestycyjnych. Bogdan Robakow-
ski nie zmienił sposobu, brnął w kosztowniejsze rozwiązania. W innej 
sprawie, którą porusza w oświadczeniu Przemysław Mieloch, nie będę 
się rozpisywał, gdyż napisano o tym na przestrzeni ponad 20 lat bar-
dzo dużo. Krótko tylko podsumuję. Ujęcie wody, jako strategiczne, nie 
podlegało komunalizacji. Jeżeli Przemysław Mieloch uważa inaczej, 
wzywam go do przedstawienia podstawy prawnej – komentuje rad-
ny. – Kiedy Zofia Springer została jesienią 2006 r. burmistrzem miała 
obowiązek (jak wszyscy burmistrzowie w kraju) złożyć oświadczenie 
majątkowe do końca grudnia 2006 r. To było bardzo, przyznaję, rygo-
rystyczne prawo. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie 
skutkowało bowiem utratą mandatu. Spóźniła się o dzień, czy dwa. 
Wojewoda uchylił mandat. Później rada musiała formalnie ten man-
dat wygasić i rada to uczyniła, w tym jako radny i ja. Po pół roku spra-
wą wszystkich burmistrzów, którzy utracili mandaty, zajął się Trybunał 
Konstytucyjny. Jego wyrok przywrócił ich na stanowiska. Obecnie, jak 
prawie wszyscy radni, podniosłem rękę o przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania Przemysława Mielocha z funkcji burmistrza 
– podsumowuje Marciniak.

Sprawą budzącą duże zainteresowanie mieszkańców, a  jednocze-
śnie konflikt na linii rada-burmistrz jest wyjście Mosiny z „Selektu”. – 
W 2016r. ówczesny zastępca burmistrza Przemysław Mieloch przeko-
nał radnych, że trzeba wyjść z Selektu – wyjaśnia radny Jan Marciniak. 
– Czym argumentował „uzyskamy coraz większą kontrolę nad zago-
spodarowaniem odpadów, rozpoczniemy od kodów kreskowych na 
kubłach, a skończymy na kontroli przebiegu pojazdów oraz monto-
waniem wag na samochodach; dzięki temu zaoszczędzimy wiele pie-
niędzy, które będziemy mogli spożytkować na inne cele”. Z począt-
kiem 2017 roku Mosina była już poza Związkiem. A czy się opłacało? 
Mosina wzięła na siebie organizację całego systemu i rozbudowano 
administrację. Jakie były tego konsekwencje? Mosina w latach 2017, 
2018, 2019, do marca 2020r. aby zbilansować system gospodarki od-
padami, który tak ochoczo przejęła, wyasygnowała z  naszej wspól-
nej kasy gminnej ok. 7 mln zł. Gdybyśmy należeli do Związku Selekt, 
kwota ta wyniosłaby 210 tys. zł – dodaje Marciniak. – On wówczas nie 
wyszedł z Selektu, wstępując do Jarocina, tylko rzucił się z motyką na 
słońce, dostał po twarzy i poszukał innego rozwiązania niż samodziel-
na walka z systemem odpadowym – dodaje Marcin Ługawiak. – Decy-
zję podjął błędną. Nie miał pojęcia wówczas o Jarocinie, nie brał tego 
pod uwagę. Jeśli więc teraz twierdzi, że był jasnowidzem i przewidział, 
że wstąpi do Jarocina i że będzie taniej, to śmiejmy się – podsumowu-
je Ługawiak. (red)

 „Niech mieszkańcy zdecydują, czy Przemysław Mieloch 
ma dalej zarządzać gminą, czy nie”

Prawie jednogłośna decyzja radnych o oddaniu dalszych losów burmistrza mieszkańcom jest 
wydarzeniem bezprecedensowym w mosińskim samorządzie. W wygłoszonym oświadczeniu 
burmistrz osobny rozdział poświęcił radnemu Janowi Marciniakowi.

Co dalej? 

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia jej przez radę. Teraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązany jest do przekazania 
uchwały Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu. Zgodnie z ustawą 
o referendum lokalnym, uchwała niezwłocznie musi zostać opubli-
kowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podlega roz-
plakatowaniu na terenie gminy Mosina.

Referendum odbędzie się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 
dniu od opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym.

 

Referendum w  sprawie odwołania organu jednostki samorządu 
terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest waż-
ne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby 
biorących udział w  wyborze odwoływanego organu. Frekwencja 
w wyborach samorządowych w 2018 roku w gminie Mosina wynio-
sła 37,6%: na 24 719 osób uprawnionych do głosowania wydano 
jedynie 9 294 kart do głosowania. Z wstępnych szacunków wynika 
więc, że w referendum musi wziąć udział nieco ponad 5 500 osób 
z gminy, by zostało uznane za ważne. 

W  chwili oddania numeru do druku, uchwała nie została jeszcze 
opublikowana w dzienniku urzędowym. (red) 
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Burmistrz rozpoczął w tonie wieszcza: – Przed nami niestety trudne 
czasy. Wszystkich nas dotykają podwyżki cen energii, opału, arty-
kułów spożywczych. Co więcej, i to jest jeszcze gorsze, z informacji, 
które uzyskuję od firm rachunkowych, księgowych z  terenu naszej 
gminy, obroty w naszych firmach spadają. Istnieje więc obawa o to, 
że ludzie, nasi pracownicy i mieszkańcy będą tracili miejsca pracy – 
głosi we vlogu burmistrz.

– Chętnie poznałbym te firmy rachunkowe, które udostępniły Panu 
dane o obrotach swoich klientów ponieważ nie mają do tego pra-
wa – skomentował pod Vlogiem, udostępnionym na oficjalnym 
funpage’u  gminy naczelnik mosińskiej OSP, Michał Kołodziejczak. 
– Więc albo Pan tych danych nie ma i dorabia ideologię do potrzeb, 
albo wszedł Pan w posiadanie danych, łamiąc prawo – dodał.

Kolejne minuty nagrania to prezentacja pola, znajdującego się za 
burmistrzem. – Stoję na ściernisku – pokazuje burmistrz. – Rosło 
tutaj zboże. Zgodnie ze studium uwarunkowań oraz zagospodaro-
wania przestrzennego ten teren jest przeznaczony pod działalność 
gospodarczą. Jeśli tu powstaną firmy, gmina będzie miała przychody, 
a mieszkańcy miejsca pracy. (…) Czasy będą tak trudne, że gmina bę-
dzie wspomagała mieszkańców na przykład w zakupie opału, czeka 
nas zima, ludzie będą musieli się ogrzać, gmina będzie chciała po-
móc. Ale żeby to zrobić, gmina potrzebuje pieniędzy, i państwo jako 
mieszkańcy potrzebujecie pieniędzy w zarobkach, a gmina w podat-
kach. Nie będzie i jednego, i drugiego, jeżeli nie otworzymy się na to, 
by powstawały nowe firmy na terenach, które są na uboczu – kon-
tynuuje Przemysław Mieloch. Prezentuje tu mapkę owego „ubocza”, 
czyli okolice ulic Lema, Leśmiana i Gałczyńskiego.

Do sprawy ścierniska odniósł się w komentarzach przewodniczący 
Rady Miejskiej, Dominik Michalak: – Panie Przemysławie, firmy nie 
powstaną „na ściernisku”, jak to Pan określił. Teren trzeba za grube 
miliony uzbroić, zapewnić odpowiedni dojazd, by firmy mogły się 
rozwijać. Jeśli tego nie zrobimy, będzie sytuacja jak w strefie w Kro-
śnie (za torami). Jedna z  dużych firm z  sąsiedniego Puszczykowa 
uzyskała pozwolenie na budowę zakładu – teraz teren z uzyskanym 
pozwoleniem firma chce sprzedać za 2,1 mln złotych – komentuje 
przewodniczący. – W  pierwszej kolejności, w  tych trudnych cza-
sach, musimy skupić się na wsparciu małych i średnich firm. To bę-
dzie priorytet na najbliższe lata bo one stanowią fundament przed-
siębiorczości naszej gminy. Kilka lat temu proponowałem projekt 
uchwały dotyczący wsparcia małych i średnich firm w zakresie ich 
rozwoju (zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za roz-
budowę zakładu). Niestety, nie był Pan tym zainteresowany, nie 
podjął Pan nawet dialogu w tej sprawie – podsumował Michalak. – 
Pan ma problem z megalomanią – pisze naczelnik OSP. – W tej gmi-

nie potrzebne są przygotowane grunty na małe firmy: działki o po-
wierzchni 3000 – 5000 m2. Wszystkie, które mieliśmy, np. w Krośnie 
zostały zabudowane domami jednorodzinnymi. Nikt kto ma trochę 
oleju w głowie w takim otoczeniu nie postawi swojej firmy, by od 
pierwszego dnia być w sporze z sąsiadami. Ta gmina nie ma takiej 
oferty od lat i na tym traci najwięcej dochodu. Natomiast promuje 
Pan duże firmy, które swoje zyski wyprowadzają poza teren gminy. 
Pomijam, że mało która z tych firm coś produkuje. Głównie to firmy 
logistyczne, generujące jedynie ruch ciężarówek – podsumowuje 
Kołodziejczak.

Ale to nie koniec Vloga. Dalej burmistrz wskazuje winnych impasu. 
I tu bez zaskoczeń: – Żeby przejść ten trudny okres, z jak najmniej-
szym uszczerbkiem dla nas wszystkich, budżetów domowych i bu-
dżetu gminy, potrzebujemy firm, nowych miejsc pracy – tłumaczy 
burmistrz. – Na ostatniej komisji planowania przestrzennego radni 
nie przyjęli tego planu miejscowego. Radna Elżbieta Jarecka powie-
działa, że nie nastąpi to tak długo, aż nie nastąpi zmiana układu ko-
munikacyjnego, czyli jak rozumiem, nie zostanie wybudowana ob-
wodnica. Jednocześnie, kiedy próbuję w  taki sposób podejmować 
działania, by można to było wybudować, żeby zapisy strefy ochrony 
ujęcia wody nie stawały na przeszkodzie budowy tejże obwodnicy, 
to radni występują przeciwko temu. (…) Szanowni Państwo, tak da-
leko, tak długo nie pociągniemy. Jeśli nie będziemy mieć tych pienię-
dzy w budżecie gminy, nie będziemy mogli budować kolejnych dróg 
i chodników, a co ważniejsze, nie będziemy mogli wspierać tych, któ-
rzy będą mieli problemy z opałem w tą zimę czy kolejną. Dodatkowo 
mieszkańcy nie będą mieli miejsc pracy – wylicza burmistrz.

– Proszę nie manipulować informacją – komentuje radny Roman Ko-
lankiewicz. – Skąd Pana teoria, że radni uzależniają zgodę na nowe 
tereny inwestycyjne od obwodnicy? Przytacza Pan wypowiedź rad-
nej Elżbiety Jareckiej i dalej robi wywód na podstawie swoich wła-
snych wniosków, a wystarczy zacząć rozmawiać, zamiast domyślać 
się i tworzyć dziwne teorie – dodał radny.

Vlog kończy się smutną puentą burmistrza, powtórzoną w materiale 
kilkukrotnie: – Czasy są trudne, a będą jeszcze trudniejsze. Tylko w ten 
sposób możemy przeciwdziałać temu wszystkiemu, co nas czeka – 
podsumowuje. Podobny wydźwięk miał wcześniejszy vlog o budowa-
niu strzelnicy w Mieczewie i potrzebie przygotowania na najgorsze.

„Najbardziej użyteczną politycznie emocją jest szósta ludzka emo-
cja podstawowa: strach. I jego nieodłączny partner: lęk.” 

 Fundacja im. Stefana Batorego: „Zarządzanie strachem. Jak  
 prawica wygrywa debatę publiczną w Polsce”  (red)

Strach ma wielkie oczy. Vlogi straszą, czy informują?

Na krótko przed rozpoczęciem plac budowlanych nad nowym obiektem 
fot. Tomasz Kaczmarek

Lokalna telenowela trwa. To już 93. odcinek Vloga samorządowego. I jak to w telenoweli bywa, scena-
riusz jest bardzo przewidywalny, ale mimo wszystko oglądamy kolejne odcinki.

Jak czytamy w postanowieniu komisarza 
wyborczego: „postanawia się o wstąpieniu 
na wakujący mandat w okręgu wyborczym 
nr 4, właściwym dla wyboru Rady Miejskiej 
w Mosinie; mandat obejmuje Pan Mieczy-
sław Rożek – kandydat z listy nr 16 – KWW 

WSPÓLNIE DLA GMINY, który w wyborach 
przeprowadzonych w dniu 21 październi-
ka 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, a nie utracił prawa wybieralności 
oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia 
mandatu”.

Mieczysław Rożek był radnym kadencji 
2014-2018. Od 1 września 2017 roku jest 
emerytem, wcześniej pracował w Zakładzie 
Usług Komunalnych w Mosinie na stanowi-
sku maszynisty spycharek i ciągników oraz 
kierowcy. (red)

Nowy radny w mosińskiej Radzie Miejskiej
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia zaprzysiężony został Mieczysław Rożek. Zajął 
miejsce w radzie Arkadiusza Cebulskiego.
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Powołanie spółki „Park Strzelnica” dało na-
dzieję wielu mieszkańcom, że po wielu la-
tach będą mogli przestać wreszcie jeździć 
do Kórnika, Śremu lub Poznania na pływal-
nię. Wielu nie pytało już „czy?” ale „kiedy?”. 
- Przetarg na budowę pływalni zostanie 
ogłoszony po zapewnieniu środków finan-
sowych na jej realizację – tłumaczył w sierp-
niu 2020 roku prezes spółki, Włodzimierz 
Koralewski. - Po wyłonieniu wykonawcy czas 
zrealizowania inwestycji to okres około 18-
tu miesięcy, w zależności od zaangażowania 
wykonawcy.

I  na pozyskiwaniu funduszy się skończyło. 
Pierwotnie planowano finansowanie inwesty-
cji poprzez emisję obligacji przychodowych, 
jednak ze względu na epidemię, taka formuła 
finansowania okazała się niemożliwa. Próby 
pozyskania przez spółkę środków na budowę 
pływalni również okazały się nieskuteczne. 
W listopadzie 2020 roku prezes spółki Włodzi-
mierz Koralewski przyznał, że banki odmówiły 
im nawet rozmowy o kredytach.

Jedynym możliwym rozwiązaniem było 
finansowanie inwestycji w  ramach fundu-
szu Jessica 2. Według biznesplanu wartość 
pożyczki ze środków Jessica miała wynieść 
18 189 289,58 złotych, miała być wypłaca-
na gminie w transzach w latach 2021-2023. 
Reszta inwestycji miała zostać sfinansowana 
z budżetu gminy. Z planu finansowego pro-
jektu wynika, że w ramach pożyczki Jessica 
gmina przez kolejne 18 lat musiałaby spła-
cać ponad 1 mln złotych kredytu plus do 45 
tys. zł odsetek. - Co najważniejsze, to była 
pożyczka na stałej, niezmiennej stopie opro-
centowania w wielkości 0,5 proc. przez cały 
okres pożyczki: okres 20 lat – do tematu po-
wrócił burmistrz w swoim oświadczeniu na 
sesji w  sprawie referendum. - Przekonywa-
łem radnych, że już w czasie dyskusji nad tą 
pożyczką inflacja była większa niż wielkość 
oprocentowania i że inflacja będzie rosła po 

tym jak dodrukowano pieniądze w  czasie 
walki z COVID-19. I tak się stało. Skumulowa-
na oficjalna wielkość inflacji od lutego 2021 
do lipca 2022 r. wynosi ok. 20 proc. W dającej 
się przewidzieć przyszłości nie będzie tak 
korzystnej możliwości pozyskania finanso-
wania budowy – podsumował burmistrz.

Burmistrz stwierdził, że pływalnia została uto-
piona przez większość radnych. Przerzucanie 
się odpowiedzialnością za taki stan rzeczy nie 
powinien być tu jednak nadrzędny. Proble-
mem jest fakt, że spółka, o  której od dawna 
wiadomo, że nie przyniesie korzyści dla gmi-
ny, generuje olbrzymie straty w skali każdego 
miesiąca. W  harmonogramie sesji rady miej-
skiej z dnia 11 sierpnia 2022 roku znajdował 
się punkt dotyczący podjęcia decyzji w spra-
wie spółki „Park Strzelnica”. Decyzją radnych 
został on jednak zdjęty z planu obrad. - Pierw-
szą uchwałę dotyczącą likwidacji spółki Park 
Strzelnica poprzez połączenie z  ZUK Mosina 
sp. z o.o, Rada Miejska w Mosinie podjęła już 
w  marcu 2021 r. - tłumaczy przewodniczą-
cy rady, Dominik Michalak. - Następnie, po 
ponad 8 miesiącach, tj. 25 listopada 2021 r. 
burmistrz Przemysław Mieloch przedłożył po-
prawione uchwały, argumentując to koniecz-
nością skorygowania błędnie wskazanego 
zapisu dotyczącego kapitału spółki. Od tego 
czasu burmistrz ma pełne upoważnienie, by 
działać w  kierunku likwidacji spółki. Szaco-
wany czas połączenia przedłożonej przez 
Burmistrza uchwały miał wynieść do 4, mak-
symalnie 5 miesięcy – tłumaczy radny. - Przed-
łożone projekty uchwał na sesję 11 sierpnia 
2022 r. zostały przesłane do Rady znowu po 
9 miesiącach od podjęcia zgody w  formie 
uchwały. W tym czasie Burmistrz Przemysław 
Mieloch nie podjął żadnych czynności opty-
malizujących proces funkcjonowania spółki 
pod względem kosztów, jak na przykład re-
dukcja wynagrodzenia prezesa lub zerwanie 
kontraktu – podsumowuje Michalak.

Rada Miejska podjęła decyzję o  zdjęciu 
punktu dotyczącego likwidacji spółki na 
podstawie odpowiedzi, jaką udzielił bur-
mistrz na interpelację radnej Wiesławy 
Mani w  lipcu tego roku. Dowiadujemy się 
z  niej, że po obniżeniu kapitału zakłado-
wego pod koniec 2021 roku i  ogłoszeniu 
uchwały w ogólnopolskim dzienniku urzę-
dowym, do 2 maja 2022 roku minął termin 
zgłaszania ewentualnych wierzycieli, co 
wynika z przepisów. - W dniu 24 maja 2022 
r. Zgromadzenie Wspólników w formie aktu 
notarialnego podjęło uchwałę o  zmianie 
umowy spółki – informuje burmistrz. - Ko-
lejnym krokiem było skierowanie w  dniu 
23 czerwca 2022 r. wniosku do Krajowego 
Rejestru Sądowego o rejestrację obniżenia 
kapitału zakładowego. Szacowany termin 
rejestracji wynosi 4-6 tygodni. Następnie 
Spółka „Park Strzelnica” przystąpi do reali-
zacji uchwały o  połączeniu ze spółką Za-
kład Usług Komunalnych. Planowany czas 
zakończenia działalności spółki „Park Strzel-
nica” przewiduje się na koniec 2022 r. - pod-
sumowuje burmistrz.

Samo przygotowanie budowy pływalni 
kosztowało mosińskich podatników ponad 
600 tysięcy złotych. Na tę kwotę składają 
się: przygotowanie terenu pod inwestycję, 
utworzenie spółki „Park Strzelnica”, która 
miała zarządzać w  przyszłości obiektem, 
konsultacje dotyczące przygotowania do-
kumentacji do przetargu na projekt basenu, 
sam projekt za 246 tysięcy złotych, a  także 
300 tysięcy złotych podatku, który zapłaciła 
gmina od 4-milionowego aportu wniesione-
go do spółki basenowej. Do tego dochodzi 
koszt kilkunastu tysięcy, przeznaczonych na 
remont i umeblowanie siedziby spółki.

Z  rachunku zysku i  strat spółki za rok 2021 
dowiadujemy się, że główną i  w  zasadzie 
jedyną stratą, jaką poniosła spółka w ciągu 
12 miesięcy działalności w ostatnim roku to 
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne 
i  inne świadczenia w wysokości 239 416,26 
zł. W poprzednim roku, 2020, kwota ta wy-
niosła 169 213,83 zł.

Los spółki jest już od dawna przesądzony. 
Basenu nie było, i  na pewno w  najbliższej 
przyszłości nie będzie. Okazuje się jednak, 
że spółka, która jest jak huba na drzewie mo-
sińskiego samorządu, nie jest prosta do od-
cięcia. Według stworzonych symulacji, doty-
czących likwidacji lub przejęcia spółki przez 
ZUK, terminy są w obu przypadkach odległe: 
9 miesięcy lub 5 miesięcy. A kapitał, włożony 
na początek z budżetu gminy, maleje z mie-
siąca na miesiąc. (red)

Basen, którego nie ma, kosztuje coraz więcej
Kiełbasa wyborcza w postaci mosińskiego basenu serwowana jest od lat. Okazuje się, że to kiełbasa 
ciężkostrawna – nie dość, że basen nie powstał i nie powstanie, to jeszcze kosztuje nas, podatników, 
naprawdę sporo. I, co gorsza, nie możemy się tego obciążenia łatwo pozbyć.

Teren, na którym miał powstać basen.
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Urząd Miejski w Mosinie zawarł umowę, której wartość wynosi 8 
tysięcy złotych i jej kontrahentem jest PGE Energia Ciepła. W opi-
sie do tej umowy czytamy, że kwota zabezpieczona w budżecie 
jest przeznaczona na ponoszenie udziału w kosztach zatrudnie-
nia Przewodniczącego KM WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy.

29 lipca wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do Urzędu Miejskie-
go w Mosinie z prośbą o wyjaśnienie. W tym samym dniu inter-
pelację w tej sprawie złożył radny Jan Marciniak. Otrzymaliśmy 
odpowiedź z magistratu po 13 dniach:

Umowa zawarta między Gminą Mosina a  PGE Energia Ciepła 
S.A. Oddział Elektrociepłownia w  Bydgoszczy na ponoszenie 
udziału w  kosztach zatrudnienia Przewodniczącego KM WZZ 
„Sierpień 80” w  Bydgoszczy, wypełnia przepisy ustawy z  dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022r., poz. 
854), w  myśl których pracodawcy objęci działaniem między-
zakładowej organizacji związkowej, ponoszą koszty pracowni-
cze związane z  zatrudnianiem osoby zwolnionej z  obowiązku 
świadczenia pracy na okres jej kadencji w  zarządzie między-
zakładowej organizacji związkowej. Wśród pracodawców ob-
jętych działaniem KM WZZ „Sierpień 80” w Bydgoszczy, którzy 
ponoszą wspólnie koszty zatrudnienia jego Przewodniczącego, 
jest Urząd Miejski w Mosinie.

Jasność tej odpowiedzi pozostawia wiele do życzenia. Na sesji 
Rady Miejskiej w dniu 11 sierpnia zwrócił na to uwagę radny 
Jan Marciniak, który również otrzymał odpowiedź z  urzędu, 
w  jeszcze bardziej zawoalowanej formie. Sekretarz Gminy 

podczas sesji starała się wyjaśnić tę kwestię, przyznając, że 
sprawa jest skomplikowana.

Okazuje się, że da się temat wytłumaczyć w bardziej przystępny 
sposób. Wraz z perturbacjami wewnątrz urzędu, związanymi ze 
zmianami kadrowymi oraz atmosferą w magistracie, część pra-
cowników postanowiła w ubiegłym roku zapisać się do związku 
zawodowego. – Zapisali się, bo czuli zagrożenie. Nie bez powo-
du – dowiedzieliśmy się od mieszkańca (dane do wiedzy redak-
cji). W  ubiegłym roku pracowników zapisanych do związków 
zawodowych było więcej, ale część już sama się zwolniła. O sy-
tuacji wewnątrz urzędu pisaliśmy już na początku tego roku.

Tym samym, zgodnie z  przepisami o  związkach zawodowych, 
Urząd Miejski w Mosinie zobowiązany jest do płacenia na tzw. 
rekompensaty dla pracodawcy, w  tym wypadku PGE Energia 
Ciepła za to, że w godzinach swojej pracy ich pracownicy zaj-
mują się problemami członków związku z innych firm, instytucji, 
itp. Czyli członkowie z delegatury w Bydgoszczy, pod którą pod-
lega Mosina, przyglądają się pracy w  mosińskim magistracie. 
Kwota 8 tysięcy złotych, zawarta w umowie, jest więc kosztem 
dla pracodawcy (w tym wypadku UM w Mosinie) wynikającym 
z faktu, że jego pracownicy przynależą do związku zawodowe-
go. Jak tłumaczyła podczas sesji sekretarz gminy, jest to jedno-
razowa kwota za okres od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.

We wcześniejszych latach do WZZ „Sierpień 80” należały poje-
dyncze osoby. W ubiegłym roku zainteresowanie członkostwem 
wewnątrz mosińskiego magistratu nagle znacząco wzrosło. (red)

Policjanci otrzymali zgłoszenia od 
mieszkańców Kórnika i Mosiny o kra-
dzieży pieniędzy. Sprawcy podając się 
za pracowników banków poinformowali 
rozmówców, że środki, które mają zgro-
madzone na rachunkach bankowych, są 
zagrożone.

– Oszuści zapewniali, że powinni je prze-
kazać na konto rezerwowe – tymczaso-
we, gdzie będą bezpieczne do wyjaśnie-
nia sprawy. Rozmówcy zostali nakłonieni 
do zainstalowania na swoich kompute-
rach aplikacji do zdalnego kierowania 
pulpitem. W efekcie tego 34 i 55-latka 
straciły ponad 50 tys. złotych – wyjaśnia 
Marta Mróz z poznańskiej policji.

Oszuści nie próżnują i nie śpią, co rusz 
wymyślają nowe metody oszustw, aby 
wyłudzić od nas jak największą sumę 
pieniędzy. Oszuści podają się m.in. za 
policjantów rzekomo chcących ochronić 

nasze pieniądze, które mają być zagro-
żone w banku. Sposobów na wyłudzenie 
od nas pieniędzy, oszuści mają jednak 
więcej. Tylko w jeden dzień wyłudzono 
na terenie powiatu poznańskiego pra-
wie 200 tysięcy złotych. Policjanci przy-
znają, że sytuacja jest dramatyczna.

– Tylko w czwartek w Poznaniu doszło do 
kolejnych czterech oszustw, których ofia-
rami były osoby starsze. Przestępcy pod-
szyli się pod pracowników banku oraz 
służby zdrowia, a pokrzywdzone straciły 
łącznie blisko 200 tysięcy złotych – wyja-
śnia Marta Mróz z poznańskiej policji.

– Przestępstwa miały miejsce na terenie 
poznańskiego Grunwaldu oraz Północy. 
Modus operandi działania sprawców w 
dwóch przypadkach był podobny. Do 
starszej kobiet zadzwonił mężczyzna 
podający się za lekarza i poinformował 
seniorkę, że jej bliscy są w ciężkim stanie 

w szpitalu. Kontynuował w rozmowie, 
że znajdują się pod respiratorem, a żeby 
ich uratować potrzebne są pieniądze na 
zakup drogiego leku. Niczego nieświa-
doma 91-latka zawierzyła oszustom i 
przekazała kobiecie, która przyszła do 
jej domu, foliową reklamówkę w której 
było 100 tys. złotych – tłumaczy Marta 
Mróz. Do kolejnego zdarzenia doszło 
na poznańskiej Północy. 85-latka prze-
kazała nieznajomej kobiecie 34 tysiące 
złotych – dodaje policjantka. Pozosta-
łe przypadki dotyczyły wspomnianych 
mieszkańców Kórnika i Mosiny.

Zachowajmy czujność!

Dlaczego urząd dokłada do pensji przewodniczącego 
Związku Zawodowego „Sierpień 80” w Bydgoszczy

Mieszkańcy Mosiny i Kórnika stracili ponad 50 tys. złotych. 
Apelujemy o czujność!

W wykazie umów zawieranych przez mosiński urząd jeden z Czytelników znalazł budzący 
zdziwienie zapis, dotyczący wypłaty wynagrodzenia z budżetu gminy dla Przewodniczącego 
WZZ „Sierpień 80”.
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15 sierpnia w Mosinie - fotorelacja
Patrząc na pogodę za oknem i zbliżającą się nieuchronnie jesień, zapraszamy do fotorelacji z dnia 
pełnego lata. 15 sierpnia to święto obchodzone w kalendarzu kościoła rzymskokatolickiego, ale tak-
że Dzień Wojska Polskiego. Z tej okazji w Mosinie sporo się działo.

Sierpniowe święto to przypomnienie zwycięskiej Bitwy Warszaw-
skiej z 1920 roku. W całym kraju odbywają się uroczyste apele i na-
bożeństwa z udziałem wojskowych. Burmistrz Gminy Mosina wraz 
z  Dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w  Poznaniu w  Parku 
Strzelnica odsłonili tablicę pamięci pułkownika pilota balonowego 
i sterowcowego, Aleksandra Wańkowicza. Wielokrotnie odznaczony 
twórca wielkopolskich oddziałów aeronautycznych był mieszkań-
cem Mosiny, spoczywa tam na cmentarzu parafialnym. 

Od południa do godziny 17 w  Ptasim Parku przy ulicy Dworcowej 
trwało coroczne święto rękodzielników, pasjonatów, hobbystów i ko-
lekcjonerów. Szeroko na Wąskiej w tym roku odbywało się pod hasłem 
„Wodny Świat”. Od lat impreza spotyka się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Dla dzieci odbył się spektakl w wykonaniu teatru Fuzja. 
Na koniec dnia, na placu pomiędzy MOK a  bankiem, można było 
wysłuchać koncertu muzyki filmowej. Niestety, koncert odbył się 
w towarzystwie szemrania burzy w okolicy. (red)

"Szeroko na Wąskiej" to okazja do poznania wielu talentów, sympatycznych ludzi 
i dzieła ich rąk.

Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożyli m.in. burmstrz Gminy Mosina oraz Dyrektor IPN.

Drzewa w Ptasim Parku zapewniły cień wystawcom i zwiedzającym.

Aleksander Wańkowicz był związany z Mosiną, a jego zasługi wielokrotnie zauwa-
żane w skali kraju.

Co roku na imprezie wystawia się wielu lokalnych artystów.

Każde stoisko zachwycało innymi przedmiotami.
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Jednym z palących problemów są słupy energetyczne, które znajdują się 
na środku chodnika oraz zamieszczone na nich znaki ostrzegawcze.

Jak informuje radna, Jolanta Szymczak na portalu Facebook, znaki na słu-
pach zostaną zmienione. – „Z informacji jakie przekazali mi merytoryczni 
pracownicy urzędu w dniu dzisiejszym informuję, że znaki na słupach U-
-9a/U-9b zostaną zamontowane wyżej i będą mniejsze aby nie powiększa-
ły obrysu słupa”.

Nie można się spodziewać przeniesienia słupów energetycznych, ponie-
waż taka realizacja byłaby kosztowna i nie mieściła się w zakresie remontu 
szosy poznańskiej. Ponadto zarządca sieci energetycznej Enea oraz Wiel-
kopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich musiałyby odpowiednio wcześniej 
uzgodnić zmiany, co wydłużyłoby realizację remontu.

Mieszkańcy skarżą się również na wyjazdy z ulic równoległych do DW 430:

„A podjazd na Leśnej fatalny – auto stoi w pionie. Bardzo źle się wyjeżdża 
a co będzie w zimie.”

„Zgadzam się. Zimą będzie ciężko wyjechać z ulicy Leśnej…”

„Na Nizinnej to samo co na Leśnej zjazd z górki a pod górkę jeszcze gorzej”

„Na Wysokiej to samo zły wyjazd pod górę już w zimie się źle wyjeżdżało 
a teraz to będzie jakaś masakra.”

„Po prostu wszystkie zjazdy to masakra.”

„Na Świerkowej ta sama sytuacja co będzie zimą?”

„Ciekawe czy ktoś zwróci uwagę na te wszystkie zjazdy w czasie odbioru 
drogi. Oby ktoś nad tym czuwał…”

Problemem był też ustawiony kosz na śmieci przy ulicy Leśnej, który ogra-
niczał widoczność kierowcom. Zostanie on przestawiony w inne miejsce.

Mieszkańcy oczekiwaliby ścieżki rowerowej wzdłuż szosy poznańskiej, 
jednak koncepcja przebudowy DW 430 jej nie zakładała. Lokalni działacze 
proponują takie rozwiązanie:

– „Wg grupy mieszkańców, którzy społecznie opracowują koncepcje zrów-
noważonej sieci dróg rowerowych na terenie gminy, zbiorcza droga po-
winna powstać od początku ul. Nizinnej i biec dalej na całej długości ul. 
Chopina, aż do Puszczykówka. Na tych ulicach jest uspokojony ruch dro-
gowy a zarazem bliskość dojazdu wszystkich mieszkańców Czarnokurza 
do takiej drogi rowerowej, szczególnie bezpiecznie dla dzieci dojeżdżają-
cych do SP1” – pisze na portalu Facebook jeden z mieszkańców.

Wykonawca robót budowlanych, czyli firma Eurovia, musi zamontować 
barierki oddzielające chodnik od posesji oraz znaki pionowe i poziome. 
Po uporządkowaniu terenu nastąpi odbiór remontowanego odcinka DW 
430. (WZ)

Zapytaliśmy WZDW, zarządcę obiektu, o przebieg prac. – Na 
ukończeniu są roboty związane z wykonaniem kanalizacji desz-
czowej na skrzyżowaniach po obu stronach obiektu – informuje 
nas Kinga Hedrych, Zastępca Dyrektora WZDW. – Wkrótce Wyko-
nawca [Skanska S.A. – przyp. red.] przystąpi do wykonywania ko-
lejnych warstw nawierzchni jezdni i ciągów pieszo-rowerowych. 
Prace powinny się zakończyć najpóźniej w październiku i umożli-
wią likwidację ruchu wahadłowego – podsumowuje.

Mieszkańcy Rogalinka oraz kierowcy przypatrują się także roz-
biórce starego obiektu, co ma nastąpić zgodnie z umową do koń-
ca tego roku. – Rozebrano już 4 przęsła starego obiektu od strony 
Rogalinka i rozpoczęto rozbiórkę nasypu drogowego. Rozbiórka 
kolejnych przęseł uzależniona jest od opuszczenia przez jaskółki 
występujących pod obiektem gniazd – informuje Kinga Hedrych 
z WZDW. (MZ)

Remont DW 430 dobiega końca. 
Czy mieszkańcy są zadowoleni z realizacji?

Czekamy na płynny ruch na moście w Rogalinku: 
"jeszcze chwila"

W kwietniu rozpoczął się remont DW 430. Po kilku miesiącach utrudnień droga jest całkowicie otwar-
ta dla ruchu. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Zdaniem mieszkańców nie wszystko zostało wy-
konane zgodnie z ich oczekiwaniami.

Przeprawa przez nową konstrukcję w Rogalinku jest dużo sprawniejsza i wygodniejsza, lecz wciąż 
trzeba czekać na światłach, ponieważ ruch puszczony jest tylko jednym pasem. Czytelnicy pytają nas, 
„kiedy w końcu skończy się to wahadło”. 

Trwa rozbiórka starej konstrukcji. Wykonawca ma czas do końca roku.

Znaki na słupach na DW 430 (źródło portal Facebook).
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– Wykonany przegląd stanu technicznego wieży widokowej ujawnił niestety uszkodzenia belek 
wiążących słupy, kwalifikujące je do wymiany – wyjaśnia Joanna Nowaczyk w imieniu referatu 
mienia komunalnego UM w Mosinie. – Z uwagi na konstrukcję wieży, wymiana tych elemen-
tów jest skomplikowana, gdyż stanowią one podstawę dla podestów schodów. Przeprowadzo-
no konsultacje w sprawie zakresu oraz technologii prac z firmami zajmującymi się konstrukcja-
mi drewnianymi. Oględziny na obiekcie potwierdziły, iż prace będą trudne dla wykonawców, 
ponieważ konstrukcja wieży (sposób łączenia elementów, powiązanie wszystkich elementów 
nośnych, brak infrastruktury remontowej typu podesty, kładki etc.) jak i jej położenie (duża wil-
gotność i silne wiatry, utrudniona droga dojazdowa dla ciężkiego sprzętu/transportu) stwarza 
niestety wiele problemów technicznych i logistycznych – wylicza Joanna Nowaczyk.

To jedynie wstępny przegląd. Po demontażu elementów może okazać się, że stopień zniszcze-
nia konstrukcji jest jeszcze większy. – Zlecona została ekspertyza stanu i wytrzymałości mecha-
nicznej drewna, która prowadzona jest dwuetapowo: najpierw oględziny obiektu i przygoto-
wanie dokumentacji, a dopiero później pobranie i badanie próbek drewna. Koszt oględzin to 3 
tys. zł netto – dowiadujemy się z magistratu.

Kiedy (o ile w ogóle) możemy spodziewać się udostępnienia wieży turystom? – Trudno w tej 
chwili wskazać nawet szacunkowo datę udostępnienia wieży. Nie znamy także jeszcze kosz-
tów prac oraz ich ostatecznego zakresu. Wyników ekspertyzy stanu i wytrzymałości drewna 
możemy się spodziewać zapewne dopiero w połowie września br. Dalsze decyzje w sprawie 
wieży zostaną podjęte dopiero po otrzymaniu wyników zleconych zadań – tłumaczy Joanna 
Nowaczyk.

Wieża widokowa na Gliniankach powstała na przełomie lat 2011/2012. Od tego czasu, powoli, 
ale cały czas rozwija się teren wokół: powstały ścieżki, ławki, nasadzenia, plaża wraz z zadasze-
niami, wiaty rowerowe, a od niedawna także plac zabaw, rozbudowywany o kolejne elementy. 
Glinianki bez wątpienia mają ogromny potencjał turystyczny. Czy stracimy najbardziej charak-
terystyczny punkt w tej części Mosiny? Czas pokaże. (MZ)

Niepewny los wieży widokowej na Pożegowie. 
Prawdopodobna rozbiórka?

O zamknięciu wieży widokowej w Mosinie pisaliśmy w czerwcu: początek sezonu turystycznego, 
tłumy na Gliniankach, a górująca nad wodą wieża została zamknięta po interwencji patrolu policji. 
Stwierdzono wówczas, że korzystanie z niej może zagrażać bezpieczeństwu turystów. Najnowsze 
wieści z magistratu nie wróżą najlepiej.

Wieża widokowa jest zamknięta od 9 czerwca..

Joanna Kubisa nie prowadzi Fundacji, ona nią jest. To człowiek – or-
kiestra, serce tego miejsca: skromna, ale energiczna, motywująca lu-
dzi do pracy. Po śmierci Bohdana Smolenia wielu zastanawiało się, 
czy fundacja będzie dalej funkcjonować. Nie dość, że pracują dalej, 
to jeszcze rozwinęli działalność. Każdy, kto choć raz miał okazję być 
w Fundacji wie, ile tam się dzieje dobra każdego dnia, 365 dni w roku.

W maju bieżącego roku rozpoznano u pani Joasi glejaka mózgu IV 
stopnia. 18 maja przeszła operację usunięcia guza w  Szpitalu Kli-
nicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Obecnie przebywa 
w Wielkopolskim Centrum Onkologii, gdzie poddawana jest chemio 
i radioterapii. Jak informują organizatorzy zbiórki, nadzieją na prze-
dłużenie życia jest immunoterapia w Kolonii w Niemczech.

Potrzebne jest 600 tysięcy złotych, by pokryć koszty związane z le-
czeniem.

Niech każda wpłacona złotówka będzie naszym „dziękuję” za ciężką, 
wieloletnią pracę na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Zbiórkę Joanny Kubisy można wesprzeć na portalu Siepomaga.pl. 
Brakuje jeszcze ponad 400 tysięcy złotych. (red)

Niech dobro wróci! Pomóżmy pani Joasi 
z Fundacji Pana Smolenia

W Baranówku, w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia od lat dzieją się cuda: dzieci się śmieją w 
głos, przełamują swoje lęki, a poprzez hipoterapię otwierają się na świat. Nie do końca wiadomo, 
czy to zasługa koni, czy magii tego miejsca. Nad jego klimatem od początku pracuje Joanna Kubi-
sa, prezes fundacji, która sama po raz pierwszy potrzebuje naszej pomocy. Tak, Twojej też!

Joanna Kubisa z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia.



GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 09/202214

O zarośniętych parkach miejskich pisaliśmy nie raz. Aktualnie zarówno 
park Strzelnica, jak i ten przy ulicy Wagnera zostały „podcięte”: zlikwi-
dowano chwasty wzdłuż chodników i dróg rowerowych, co znacząco 
podniosło wygodę korzystania chociażby z ławek. Prace na tzw. placu 
cyrkowym Czytelnicy jednak szybko powiązali nie z sezonowym kosze-
niem, a uroczystością, która była zaplanowana w parku Strzelnica na 
dzień 15 sierpnia. – Zapewne ktoś za chwilkę zapyta co się dzieje na 
placu cyrkowo – basenowym – napisał na grupie na Facebook’u radny 
Dominik Michalak. – To zlecone przez Burmistrza prace porządkowe 
w związku z zainicjowanym przez jego osobę i Instytut Pamięci Naro-
dowej wydarzeniem tj. odsłonięciem 15 sierpnia kamienia upamiętnia-
jącego płk. pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza, byłego miesz-
kańca naszej gminy – poinformował radny.

Faktycznie, prace związane z porządkowaniem placu były osobnym 
zleceniem, zrealizowanym przez ZUK. - Chodniki zarośnięte, a  łąka 
na uboczu skoszona. Bareja by się tego nie powstydził – grzmieli na 
portalu mieszkańcy.

Postępowanie w  sprawie bieżącego utrzymania terenów zieleni pu-
blicznej w  gminie Mosina, czyli związane z  tym koszenie dróg i  ulic 
oraz terenów zieleni ogłoszono 8 lipca. Zamówienie podzielono na 
dwie części: teren miasta Mosina, obejmujący 106 701 m² oraz teren 

sołectw, obejmujący powierzchnię 48 589  m². 10 sierpnia poinformo-
wano o wyborze najkorzystniejszych ofert. Mosinę będzie kosić firma 
z  Popówka za nieco ponad 80 tysięcy złotych, natomiast o  sołectwa 
zadba poznańska firma, za niespełna 38 tysięcy zł. Umowy zostały 
podpisane w połowie sierpnia. Jak na sesji w sierpniu zapewnił wice-
burmistrz, koszenia miały się rozpocząć niezwłocznie. Jednak zgodnie 
z ogłoszonym przetargiem, okres realizacji umowy to… 30 październi-
ka 2022r. Miejmy nadzieję, że wyłonione w postępowaniu firmy uwiną 
się z pracą, zanim spadnie pierwszy śnieg. (red)

Rutynowe porządki czy przygotowania? 
Koszenie placu cyrkowo – basenowego

Tuż przed długim, sierpniowym weekendem na placu, gdzie miał powstać mosiński basen, trwało 
wielkie koszenie. Czytelnik przysłał nam zdjęcie traktora z zapytaniem – czy to znaczy, że nareszcie 
ruszą koszenia w gminie i pozbędziemy się chwastów? Niestety. Na porządki poza Parkiem Strzelnica 
przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

Koszenia placu przy Parku Strzelnica rozbudziły nadzieję w mieszkańcach o zadba-
nych chodnikach i parkach.

Jak poinformowali strażacy, w płonącym budynku znajdowały się zwie-
rzęta. – Podczas przeszukania pomieszczeń z budynku wyciągnięto 
trzy psy. Niestety jeden, mimo udzielonej pomocy nie przeżył –  po-
dają strażacy z OSP Puszczykowo. – Dwa udało się uratować, trzecie-
go niestety nie – potwierdza nam Michał Kołodziejczak z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mosinie. Ocalałe psy zostały zabrane do schroniska 
dla zwierząt.

Jak dodają zgodnie strażacy, działania utrudniały składowane we-
wnątrz budynku, na wszystkich poziomach odpady. Jak mówią, akcja 

gaśnicza trwała do późnych godzin wieczornych. Z powodu palących 
się sporych ilości śmieci, warunki były niezwykle trudne. – W środku 
było jak w piecu martenowskim – zauważają.

Z ogniem walczyli strażacy z mosińskiej jednostki SP w Mosinie (PSP 
i OSP), Szkoły Aspirantów, OSP Puszczykowo, OSP Luboń, JRG 7 w Po-
znaniu. Działali też policjanci, Pogotowie Energetyczne, Straż Miejska 
oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. (red)

Pożar domu w Puszczykowie. 
W budynku znajdowały się zwierzęta

W czwartek (04.08), po godzinie 17 w jednym z domów przy ulicy Bema w Puszczykowie wybuchł 
pożar. Paliło się w dwóch kondygnacjach budynku jednorodzinnego. Na miejsce skierowane zostały 
m.in. liczne zastępy straży pożarnej, które do późnych godzin wieczornych walczyły z ogniem. Nieste-
ty, w wyniku obrażeń nie przeżył jeden z psów właścicielki nieruchomości.

W budynku znajdowały się trzy psy, niestety jeden z nich nie przeżył, fot. OSP Mosina.Wnętrze spalonego budynku przy ulicy Bema w Puszczykowie, fot. OSP Puszczykowo.
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ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA
BONGO
SHISHA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY
FAJKI

AKCESORIA

Czynne
przez 7 dni w tygodniu

ul. Poznańska 10, Mosina

www.serwis-niedzwiedz-lock.pl

SPRAWDZONE
CZĘŚCI

ATRAKCYJNE
CENY

KRÓTKIE
TERMINY

DOŚWIADCZENI
FACHOWCY

ul. Powstańców Wlkp. 4A
62-030 Luboń

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

Tel. 668 865 148

ZATRUDNIMY

MECHANIKA/
ELEKTROMECHANIKA

BEZPIECZNIE
DO CELU
NA CZAS

kom. 798 254 784
lub 602 732 103

Preferujemy 
zamówienia terminowe

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

WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW



16 GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 09/2022

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

ATRAKCYJNE CENY
- ROŚLINY IGLASTE I LIŚCIASTE
- WRZOSY I WRZOŚCE
- RÓŻANECZKI I AZALIE
- FORMY SZCZEPIONE ROŚLIN 

IGLASTYCH I LIŚCIASTYCH
- ROŚLINY ŻYWOPŁOTOWE
- DRZEWA ALEJOWE
- BYLINY
- RÓŻE

Kunowo, ul. Kwiatowa 6, 63-800 Gostyń
(droga Dolsk-Gostyń)

Godziny pracy:
pn – pt: 8.00 – 18.00, sob: 8.00 – 16.00

tel./fax 65 571 81 04
kom. 505 233 131, 695 486 262, 503 379 282
e-mail: wawrzyniak.zbigniew@yahoo.com

www.szkolkawawrzyniak.pl www.facebook.com/szkolkawawrzyniak

30 LAT 
TRADYCJI

KUPUJ U PRODUCENTA!    GWARANCJA JAKOŚCI PO NAJNIŻSZYCH CENACH!

tel. 501 099 327, 572 202 280

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.

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

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

P1
36

WIERCENIE
STUDNI

Uruchamianie
hydroforów

885-027-128

woda na ogrodzie
fachowe wykonanie

Fachowe doradztwo, sprzedaż, 
oraz usługa montażu 

anten naziemnych DVB-T2 
oraz anten satelitarnych

FHU Daniel Radosz
ul. Sowiniecka 81

62-050 Mosina
tel. 601-737-887

email. danielsat@op.pl

Sprzedaż Tunerów Telewizji
Naziemnej DVB-T2 HEVC
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PERFECTA
Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20, 
62-052 Komorniki
www.perfecta-poznan.pl

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.

• Wykonywania instalacji:
elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych, automatyki przemysłowej.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

• Pracownik remontowo – budowlany.
  Zgłoszenia: tel. kom. +48 661 966 715

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

• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni 
magazynowych i biurowych.

- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62

ul. 3 Maja 103
62 - 040 Puszczykowo

LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.  tel./fax +48 61 8136 525; +48 61 8132 891
ul. Główna 51 B, Krosno    e-mail: lumo@lumo.com.pl
62-050 Mosina     www.lumo.com.pl

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych

FIRMA PRODUKUJE I POLECA:
- ekologiczne kotły grzewcze z certyfikatami „5 klasy” i  „Ecodesign”
  (na pellets o mocach od 15 do 300 kW, 
   na ekogroszek o mocach od 18 do 70 kW)

- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej

- gruntowe pompy ciepła

- systemy kominowe ze stali szlachetnych

- palniki wentylatorowe na olej opałowy

- pellets w workach 15kg

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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W 92 odcinku Vlogu Samorządowego burmistrz przedstawił wstęp-
ną koncepcję strzelnicy. 

– Wszyscy widzimy, jak dzielnie walczą żołnierze Ukraińscy o swoją oj-
czyznę. Mieli czas od roku 2014/2015 na przygotowanie się do kolej-
nego etapu wojny. Przygotowali się i teraz dzielnie walczą. Samorząd 
w  niewielkim stopniu może przyczyniać się do wzrostu gotowości 
naszego państwa, jeżeli chodzi o obronność, ale może w taki sposób, 
że gmina w  planie miejscowym może określić budowę strzelnicy. 
W piątek (29.07) złożyłem projekt uchwały o przystąpieniu do planu 
miejscowego na budowę strzelnicy w Mieczewie przy granicy z gmi-
ną Kórnik. Tam ten plan strzelnicy zakłada budowę torów 300 me-
trowych  oraz torów 200 metrowych odkrytych z wysokimi wałami, 
tak, żeby wątek akustyczny był jak najmniej uciążliwy. Jest możliwość 
dofinansowania budowy strzelnicy. Ministerstwo Obrony Narodowej 
wskakuje środki wysokości 80 % dofinansowania do budowy tego 
rodzaju obiektu. W tym momencie jeszcze nie wiem, kto będzie tego 
operatorem, natomiast są pieniądze na budowę i wszyscy wiemy, że 
tego rodzaju strzelnice są dochodowe. Uważam, że w taki sposób, 
jako gmina możemy mieć drobną cegiełkę do przygotowania pań-
stwa polskiego do tego, żebyśmy byli tak przygotowani, żeby nikt na 
nas nie napadł, ale, żeby do tego nie doszło, my wszyscy, czy również 
w gminie Mosina musimy podjąć odpowiednie kroki. 

Strzelnica miałaby powstać w Mieczewie na działce nr 366. 

Rozmowy dotyczące budowy strzelnicy sportowej miały zostać 
podjęte podczas Sesji Rady Miejskiej 11 sierpnia, jednak, jak poinfor-
mował redakcję Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej przewodniczący 

Rady Miejskiej, Dominik Michalak,  wiele aspektów w związku z pro-
jektem strzelnicy pozostaje do wyjaśnienia.

–  Podczas komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzen-
nego i  Bezpieczeństwa obyła się dyskusja nad propozycją zmiany 
MPZP w kierunku m.in. możliwości lokalizacji na wskazanym terenie 
strzelnicy. Radni zadawali szereg szczegółowych pytań dotyczących 
inicjatywy budowy obiektu. W wyniku dyskusji i wielu wątpliwości 
radni zaapelowali o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
do momentu wyjaśnienia merytorycznych aspektów projektu jak np. 
finansowania budowy, utrzymania obiektu oraz innych kwestii tech-
nicznych – napisał w odpowiedzi radny.

–  Burmistrz zaakceptował wniosek komisji i  podczas obrad złożył 
prośbę o wycofanie projektu z sesji. Teraz oczekujemy na przedłoże-
nie szczegółowych informacji, które pozwolą na przedstawienie ini-
cjatywy mieszkańcom Mieczewa – dodał przewodniczący.

Obiekt sportowy zakłada tory 200 i 300 metrowe. Byłyby one chro-
nione wałem, żeby ograniczyć powstający hałas. 

– W  naszej gminie byłaby to potrzebna i  trafiona inwestycja. Osie 
o  długości 300 metrów są duże i  nie ma ich zbyt dużo w  Polsce. 
W związku z tym obiekt miałby duże zainteresowanie w okolicy, roz-
winąłby potencjał turystyczny gminy Mosina. Strzelnica powinna być 
zaprojektowana, żeby spełniała standardy bezpieczeństwa zarówno 
użytkujących i otoczenia, w którym będzie się znajdować. Najlepiej, 
żeby była funkcjonalna, a  projekt był skonsultowany ze środowi-
skiem strzeleckim - mówi mieszkanka gminy, korzystająca ze strzel-
nic sportowych. (WZ)

Czy w Mieczewie powstanie strzelnica sportowa?
Wojna w Ukrainie trwa nieprzerwanie od kilku miesięcy. Działania zbrojne za wschodnią granicą 
mogą budzić niepokój. Pomysłem burmistrza Przemysława Mielocha jest wybudowanie strzelni-
cy sportowej w Mieczewie, gdzie można byłoby szkolić swoje umiejętności strzeleckie.

Działka, na której miałaby powstać strzelnica jest oznaczona w ewidencji gruntów 
i budynków numerem 366.

Strzelnica powstałaby przy granicy z gminą Kórnik.

Projekt strzelnicy w Mieczewie.  źródło: vlog samorządowy
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Uczniowie znów spotkali się na inauguracji nowego roku szkolnego 
na boisku, a dyrekcja zaciskała kciuki o dobrą pogodę. Zajęcia z wy-
chowania fizycznego nadal odbywać się będą w korytarzu, jeśli pogo-
da nie pozwoli na aktywności na zewnątrz. Dyrekcja kolejny rok musi 
wykazać się wyjątkową kreatywnością, jeśli chodzi o próbę poradze-
nia sobie z zasobami, które mają. - Oczywiście, mamy więcej dzieci i 
duże grupy klasowe ze względu na ciągle napływające dzieci z Ukrainy 
– tłumaczy nam Bogumiła Woroch, dyrektorka szkoły. - Mając na uwa-
dze powyższą sytuację, połączyłam dwa oddziały klas czwartych w 
jeden (były mało liczne) oraz poprosiłam burmistrza o wypożyczenie 
i postawienie kontenera z przeznaczeniem na świetlicę dla uczniów z 
klas 1-3. Otrzymałam odpowiedź, że warunki techniczne nie pozwala-
ją na takie rozwiązanie, ale jest możliwe udostępnienie sali w naszym 
wiejskim klubie. Na ten moment czekam na podpisanie umowy o 
przekazaniu sali do dyspozycji szkoły – dodaje.

Oficjalne otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej „Pod Lipa-
mi” w Krosinku miało miejsce w marcu 2018 roku. Byli goście, przecina-
nie wstęgi i ogromna radość: oto zakończył się pierwszy etap budowy: 
powstały sale lekcyjne, niezbędne dla rozwoju szkoły. Drugim etapem 
miało być postawienie hali sportowej. Minęły 4 lata, a łopata pod dal-
szą rozbudowę nadal nie została wbita w ziemię, a uczniów przybywa.

Gmina Mosina aktualnie posiada pozwolenie na budowę sali sporto-
wej wraz z zapleczem, ważne od czerwca 2021 roku. Środki w budżecie 
na rozpoczęcie budowy są zabezpieczone. Gdzie leży problem? Zapro-
jektowany budynek wchodzi w obrysie w altanę domu, leżącego przy 
szkole. Budynek przeznaczony jest do wyburzenia, w fatalnym stanie 
technicznym. Ale jest zamieszkany przez starszą panią, która budynku 
nie chce opuścić. – Gmina zaproponowała właścicielce mieszkanie w 
TBS w Krośnie, zaproponowaliśmy umorzenie sporych długów, które 
posiada. Pani nie chce z tego skorzystać – podkreślił na wiosennych 
obradach komisji do spraw oświaty wiceburmistrz Tomasz Łukowiak. 
Sprawa trafiła do sądu, ale ugody w sprawie nie udało się osiągnąć: 
spór o ten teren i dom trwa już od wielu lat. 

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację radnego Dominika 
Michalaka w tej sprawie, postępowanie sądowe w pierwszej instancji 
zakończyło się wydaniem wyroku nakazującego opuszczenie lokalu. 
- Wyrok został wydany zaocznie: pozwana nie odebrała pism z sądu 
o wniesionym pozwie i terminie rozprawy – informuje wiceburmistrz 

Tomasz Łukowiak. - Od tego wyroku zostało jednak złożone odwoła-
nie, a mieszkance został przyznany profesjonalny pełnomocnik z urzę-
du, który złożył już pismo z zarzutami dotyczącymi złożonego pozwu i 
wydanego wyroku. Sprawa będzie zatem rozpatrywana w ramach po-
stępowania odwoławczego przed sądem drugiej instancji – tłumaczy 
wiceburmistrz.

Dopóki sprawa ewentualnego wyburzenia nie zostanie wyjaśniona 
przez sąd, burmistrz nie ogłosi przetargu na wzniesienie hali spor-
towej, bo nie ma możliwości przekazania terenu pod budowę. Na 
kwietniowym spotkaniu roboczym, zwołanym z inicjatywy radnych, 
podsunięto pomysł kolejnego podziału budowy na etapy: postawie-
nie hali sportowej z pomieszczeniami gospodarczymi i szatniami, bez 
naruszenia spornego budynku. Niestety, analizy takiej możliwości nikt 
wcześniej nie zlecił. - Władze gminy dążą do etapowania prac, na ten 
moment prace nad takim rozwiązaniem utknęły w biurze projekto-
wym – mówi Bogumiła Woroch. Potwierdza to także wiceburmistrz: - 
Obecnie prowadzone są negocjacje z firmą ABK-Projekt, które mają na 
celu ustalenie ceny oraz ostatecznego zakresu podziału/wydzielenia 
części dokumentacji projektowo – kosztorysowej, który umożliwiłby 
przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wyko-
nawcy i realizację części inwestycji, położonej na terenie nie objętym 
postępowaniem sądowym – podsumowuje Tomasz Łukowiak.(red)

Uczniowie i nauczyciele szkoły w Krosinku od lat czekają na halę sportową.

Co słychać w sprawie rozbudowy szkoły w Krosinku?
Kiedy ostatni raz spotkaliśmy się z dyrektorką Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, była 
wiosna. Kwietniowe deszcze towarzyszyły naszej rozmowie o braku współpracy, trudnościach w co-
dziennym funkcjonowaniu dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły. Mamy wrzesień, a w 
temacie niewiele się zmieniło.

W  dniu 2 sierpnia padła tylko jedna wygrana trzeciego stop-
nia w grze Eurojackpot. Osoba, która skreśliła szczęśliwe liczby 
w  mosińskiej kolekturze przy ulicy Farbiarskiej, wygrała 658 
906,40 zł. Zadaniem szczęśliwca było wytypowanie 5 liczb z 50 
oraz 2 liczb z 10 lub skorzystanie z opcji na „chybił trafił”. Koszt 
wysłania jednego zakładu to 12,50 zł. (red)

Pieniądze szczęścia nie dają, ale… 
Wygrana w Eurojackpot w Mosinie!

Komuś z mieszkańców Mosiny właśnie powiększył 
się stan konta bankowego o całkiem sporą sumę. 
Wszystko za sprawą wygranej w grze Eurojackpot 
we wtorkowym losowaniu!
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Kiedy droga jest celem...
Jedni w ramach wakacyjnego odpoczynku budują mikroapartamenty z parawanów na plaży, za-
szywają się nad jeziorem z wędką lub lądują w hotelu z leżakiem, drinkiem i palmą nad głową. Inni 
w trakcie urlopu wybierają pot, błoto, zmęczenie i… ogrom satysfakcji.

Ultramaratony rowerowe to wydarzenia, 
w  których przeciętny Kowalski, z  dnia na 
dzień nie wystartuje. Poza zapałem niezbęd-
na jest do tego dobra kondycja oraz rower, 
dostosowany do trasy. A  ultramaratony są 
różne, także każdy zapalony kolarz znajdzie 
coś dla siebie.

Ultramaraton „Warta 800” to nie wyścig szo-
sowy, a  prawdziwa, rowerowa przygoda 
w terenie, prowadząca od źródła rzeki, aż do 
jej ujścia. Wstyd się przyznać, ale obstawiam, 
że nie jestem jedyną, która dotąd nie wie-
działa, gdzie Warta rozpoczyna swój bieg: 
start ultramaratonu miał miejsce w Kromo-
łowie, dzielnicy Zawiercia w  województwie 
śląskim, gdzie przy kaplicy św. Jana Nepo-
mucena bije źródło „naszej” rzeki.

Jedną z 64 osób, które stanęły na starcie, był 
Marek Kawczyński, pochodzący z  Mosiny 
mieszkaniec Śremu. O  planowanym, nieco 
szalonym i  nieprzewidywalnym ultramara-
tonie Marek dowiedział się w ubiegłym roku 
i  niemal od razu rozpoczął przygotowania. 
Kondycja już była, trzeba było ją jedynie szli-
fować: Marek jako zapalony pasjonat rowe-
ru i  ogólnie pojętego sportu (wielokrotnie 
startował w triathlonie), nieraz podejmował 
się dla rozrywki wycieczek dalszych niż prze-
ciętny rowerowy turysta, pokonując jedno-
razowo kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. 
Był to jednak jego debiut na tak długim dy-
stansie. Rower, na którym stanął na starcie, 
budował od niemal roku.

Organizatorzy przed startem pisali: - Zapra-
szamy Was na średniowieczne trakty, po 
których podróżowały najróżniejsze pojazdy, 
ale także na ścieżki, które rzadko odwiedzają 
nie tylko rowerzyści. Odkryjemy przed Wami 
piękno przyrody, której trudno szukać gdzie 

indziej, bo Warta to rzeka słabo uregulowa-
na, a  przez to niezwykle malownicza. Kie-
dy już pojawiają się wały, to droga po nich 
daje możliwość podziwiania rzeki, ze wzglę-
du na niewielką ich odległość od płynącej 
wody. Ślad prowadzić Was będzie faktycz-
nie wzdłuż rzeki, czasami o rzut kamieniem, 
a czasami centymetry od koryta rzeki. Mimo 
to, przedzierania się po krzakach nie zazna-
cie, a  jazdy po trawiastych wałach będzie 
może ździebko. Nie będzie też ciągnących 
się kilometrami asfaltów, bo to w końcu ma 
być przygoda, a nie wyścig szosowy! - prze-
konywali organizatorzy.

Ultramaraton rozpoczął się 13 sierpnia, w so-
botę, o godzinie 8. Marek znalazł się w gronie 
osób, które go ukończyły – a nie była to spra-
wa taka oczywista. Droga wiodła bowiem 
trochę przez asfalt, ale głównie przez szutry, 
drogi leśne, utwardzone drogi polne, zarośla 
oraz piaszczystych wałach. Trasa wyznaczona 
przez organizatorów miała dokładnie 810 km. 
Trasy nie wolno było skracać, ale można było 
z niej zboczyć: pod warunkiem powrotu w to 
samo miejsce. Można było także w  każdej 
chwili się zatrzymać i  zdrzemnąć, ale raczej 
we własnym zakresie, także maraton wy-
magał od zawodników sporo kreatywności 
i  zaradności. Marek metę w  Kostrzynie nad 
Odrą przekroczył na 9. miejscu, w  środę, 17 
sierpnia, o godzinie 8:13. Trasę pokonał w 71 
godzin, 54 minuty i 12 sekund.

- Przed wyjazdem zastanawiałem się, co 
będę robił w takiej długiej trasie – Marek ko-
mentował swoją wyprawę dla Portalu Śrem-
skiego, już po przekroczeniu mety. - Zwykle 
w  trakcie wypraw robię zdjęcia, oglądam 
widoki i rozmawiam z ludźmi. Jednak okaza-
ło się, że podczas ultramaratonu nie można 

było się nudzić. Na trasie było wiele ście-
żek, piachu i wzniesień. Cały czas skupienie 
200%, gdyż wystarczyła chwila nieuwagi 
i już można było zaliczyć glebę. Bywały gor-
sze momenty, że przez hałdy piachu czy 
ogrom gałęzi trzeba było zejść z roweru i go 
prowadzić, a czasem nawet pchać... Jednak 
nie zamieniłbym tej trasy na żadną inną – 
podsumował ultramaratończyk.

Wyprawa Marka miała charakter niemal su-
rvivalowy, też rower musiał być przystoso-
wany do trudnych warunków, nierówności, 
piasku i błota. Są jednak kolarze, którzy wy-
bierają rower szosowy i  wyścigi, w  których 
liczy się czas. - Oto on: pakiet startowy na 
tegoroczną edycję Bałtyk-Bieszczady Tour – 
pochwalił się w mediach społecznościowych 
Piotr Sternal, mieszkaniec Drużyny. - Z  jed-
nej strony się cieszę, z  drugiej stresuję. Po 
raz pierwszy atakuję taki dystans: Polska na 
skos, co najmniej dwa dni i dwie noce w sio-
dle, 1008 km non stop – pisał przed startem.

W pierwotnym zamyśle impreza była towa-
rzyskim rajdem dla rowerowych zapaleń-
ców. Pierwsza edycja miała miejsce w 2005 
roku i wzięło w niej udział 15 osób. Z czasem 
impreza przekształciła się w  profesjonalną 
imprezę sportową. W  2016 zawody zostały 
wpisane do kalendarza Międzynarodowej 
Unii Ultramaratonów Kolarskich, a  rok póź-
niej weszły w  skład cyklu Pucharu Polski 
w  Ultramaratonach, gdzie jest najwyżej 
punktowaną imprezą. W  2020 roku Bałtyk-
-Bieszczady Tour zyskał rangę imprezy kwa-
lifikacyjnej do Race Across America – najbar-
dziej prestiżowych zawodów w  kolarstwie 
długodystansowym na świecie.Trasa ultramaratonu prowadziła od źródła do ujścia 

Warty

Ultramaraton "Warta 800" jest dość nieprzewidywalny, 
trzeba być gotowym na utrudnienia na trasie.

Marek Kawczyński dotarł na metę na 9. miejscu.
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- Żeby wystartować, wystarczy wykazać 
ukończenie dowolnego ultramaratonu, or-
ganizowanego w  Polsce – tłumaczy Piotr. 
Z kwalifikacją nie miał problemu, bo ma na 
swoim koncie kilka długodystansowych za-
wodów. - Do tej pory udało mi się przejechać 
8 ultramaratonów, zaliczam do tego wszyst-
kie starty w  trasę powyżej 500 km. Ten jest 
dziewiąty. Do tej pory moja najdłuższa trasa 
to 754 km rowerem non stop przy okazji ze-
szłorocznego Tour de Pomorze, wokół wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Sporo 
doświadczenia mam na koncie, ale nie ma 
co ukrywać, że dotąd miałem sporo szczę-
ścia na trasie – dodaje. W tegorocznej edycji 
wzięło udział 370 osób. Starty odbywały się 
w  piątkowy wieczór oraz sobotni poranek. 
Piotr swoją wyprawę rozpoczął o 10:10 w so-
botę, 20 sierpnia, na promie w Świnoujściu. 
Do mety dojechał w poniedziałek, w 53 go-
dziny, 41 minut i  53 sekundy. Tegoroczna 
edycja miała dokładnie 1021 kilometrów 
i kończyła się w Ustrzykach Górnych w Biesz-

czadach. Zawodnicy mają także limit czasu 
na dojechanie do mety.

Bałtyk-Bieszczady Tour to impreza bardziej 
przewidywalna, niż wspomniana wcześniej 
„Warta 800”. - Ślad trasy ustalony przez orga-
nizatora, na trasie mieliśmy też wsparcie żyw-
nościowe na punktach, w  niektórych także 
miejsca do odpoczynku, drzemki – tłumaczy 
Piotr. - Nie była to samowystarczalna wypra-
wa. Organizator zapewnił trzy miejsca, tzw. 
przepaki, gdzie do dwóch z nich można było 
wysłać swoje rzeczy: ubrania na przebranie, 
żele energetyczne, powerbanki. Dodatkowo 
na starcie można było nadać swój osobisty 
bagaż, by po zakończonym maratonie móc 
spędzić kilka dni w  Bieszczadach, w  ramach 
regeneracji – dodaje.

Trasa wydaje się abstrakcją do przejechania 
autem „na raz”, a  co dopiero na dwóch kół-
kach, i  to z  limitem czasu. Prawda jest też 
taka, że najgorszy odcinek do przejechania 
jest wtedy, gdy kolarz jest najbardziej zmę-

czony: zaczynają się przewyższenia, a  orga-
nizm zaczyna domagać się odpoczynku. - Po 
500 km zaczęło robić się ciężko – przyznaje 
Piotr. - Najgorszy moment to końcówka nocy 
z  niedzieli na poniedziałek. Wtedy miałem 
kryzys psychiczny, słońce wstawało, siły fi-
zyczne jeszcze były, ale psychicznie byłem 
wykończony. Przez godzinę, dwie musiałem 
walczyć sam ze sobą, ale krótka drzemka na 
przystanku autobusowym zdziałała cuda.

Piotr, podobnie jak Marek przyznaje, że nie 
potrzebował specjalnych treningów przed 
startem. - Konkretnych przygotowań nie czy-
nię, cały rok żyję aktywnie, staram się jeździć 
rowerem od lat przez cały rok, także jesienią 
i zimą. Nie jest problemem aura, temperatu-
ra, opady. Nie stosuję drakońskich treningów, 
jedynie stały wysiłek przez cały rok. To podsta-
wa przygotowania – tłumaczy.

Jakie dalsze plany? - Rowerowych na ten rok 
już nie mam – przyznaje. - Mam plan na po-
znański maraton w połowie października. Ro-
wer już w tym roku tylko relaksacyjnie, po pra-
cy i do pracy. A co w przyszłym? Zobaczymy.

 Magdalena Zgrzeba

Metą ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady były Ustrzyki Górne.

Po 500 km zaczęło robić się ciężko - zmęczenie plus coraz większe przewyższenia dawały w kość.

Im dalej, tym bardziej pod górkę.

Na starcie Bałtyk-Bieszczady Tour stanęło w tym roku 
370 zawodników.
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Wraz z moim ojcem Romanem udało nam się stworzyć coś na 
kształt komiksu, który zatytułowaliśmy „Zygmunt Szczęsny Fe-
liński. Powstaniec, który został świętym”. W obrazkowej formie 
postanowiliśmy przybliżyć niesamowitą historię powstania 
roku 1848, którą z  wielką dbałością o  szczegóły zostawił po 
sobie Zygmunt Szczęsny. Znakomitą okazją ku temu jest przy-
padający w  tym roku jubileusz jego 200 urodzin. Liczymy na 
to, że każda osoba korzystająca ze Szlaku jego imienia będzie 
mogła choć na chwilę zatrzymać się i zadumać się nad dzieja-
mi naszych przodków. Przekaz komiksu w warstwie literackiej 
dopasowany jest do najmłodszych, co przyczynić się może do 
popularyzowania historii zarówno u uczniów, jak i osób doro-
słych i starszych. Komiks został także wydany w formie papie-
rowej dzięki owocnej współpracy z  wydawnictwem Bin-Com 
pana Krzysztofa Budzynia, któremu w tym miejscu należą się 
szczególne podziękowania. 

Zapraszamy Państwa do podziwiania obrazkowej opowieści, 
którą w odcinkach będziemy publikować w kolejnych numerach 
„Gazety”.

 Wojciech Czeski

Obrazem bawiąc, historii ucząc
W czerwcowym numerze „Gazety” wspominaliśmy o zainaugurowanym w tym roku Wielkopolskim 
Szlaku Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który przebiega między innymi przez tereny 
naszej Gminy. Na jego trasie znajdziemy tablice informacyjne, które od niedawno zostały wzboga-
cone w kody QR. Wystarczy taki kod zeskanować za pomocą telefonu i można podziwiać…obrazko-
wą opowieść o Wiośnie Ludów! 
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"Polska widziana z samolotu" z roku 1933
Począwszy od końca XIX wieku podpoznań-
skie Puszczykowo przyciągało swym urokiem 
i  malowniczością, chłonnych wytchnienia 
i krajobrazów wycieczkowiczów.

Okazuje się, że po Puszczykowie i  okolicach 
wędrowano nie tylko leśnymi, nadwarciań-
skimi ścieżkami, ale zamierzano też zwiedzać  
„z powietrza” (!).

W 1933 r. Polskie Linie Lotnicze „Lot” opraco-
wały ciekawe przedsięwzięcie - własną inno-
wację - o nazwie: „Polska widziana z samolo-
tu”.

Opracowano trasę lotów turystycznych, któ-
ra przebiegała wzdłuż rzeki Warty, dalej nad 
Dębcem, Starołęką, Puszczykowem, Puszczy-
kówkiem, Ludwikowem, Mosiną, Rogalinem, 
Rogalinkiem, Bninem, Kórnikiem, Kamionką, 
Gądkami, Głuszyną i Krzesinami, a następnie 
powrót na lotnisko Poznań-Ławica.

Długość trasy wynosiła prawie 100 km, a do 
lotów wytypowano luksusowy samolot pol-
skiej konstrukcji PWS-24.

Puszczykowską ciekawostką - zdaje się zwią-
zaną może z awiacją - był działający tu swe-
go czasu oryginalny punkt gastronomiczny 
o lotniczo brzmiącej nazwie - Bar piwny „Pod 
Skrzydłami”.

Z pewnością klienci, opuszczający to miejsce 
miewali często kłopoty z prawami fizyki, przy-
ciąganiem ziemskim i być może z obraniem 
prawidłowego kursu „do bazy”.

„Pod Skrzydłami” został zlikwidowany na po-
czątku lat 90-tych XX w.

 Opracował: Robert Kiszkurno

Źródło: Kurier Poznański z dnia 25.06.1933 r. nr 287

[...] Oburzająca scena miała miejsce minionej 
niedzieli w Puszczykowie w nowo otwartych 
tam łazienkach familijnych. Nad brzegiem 
Warty siedziało sobie spokojnie pewne mło-
de dziewczę w  zamiarze wzięcia kąpieli. 
W tym przystępuje do niej ni stąd ni zowąd 
kilku młodych ludzi i mimo błagań i wołania 
o pomoc z  jej strony zaciągnęli ją przemocą 
do Warty i zanurzali we wodzie tak długo, aż 
biedne dziewczę zemdlało. Z  rąk rozpustni-
ków oswobodziło dziewczynkę kilku innych 
ludzi, którzy zanieśli ją do brzegu. Omdlałą 
zajął się jeden z  obecnych w  Puszczykowie 
lekarzy i  po dłuższych staraniach przywołał 
ją znowu do przytomności. Nieludzkie trakto-
wanie owych rozpustników, których nie mi-
nie zasłużona kara wywołało wśród publicz-
ności ogromne oburzenie [...].

(Kurier Poznański nr 166 z dnia 24 lipca 1912 r.)

W  czerwcu 1912 r. niemieckie, lokalne to-
warzystwo o  nazwie "Towarzystwo Komu-
nikacyjne Puszczykowo-Mosina i  Okolice" 
(Verkehrsverein Unterberg, Moschin und 
Umgegend) założyło nad rzeką Wartą "wiel-
ki zakład kąpieli rzecznych" tzw. łazienki fa-
milijne (Familienbad). Kąpielisko oddalone 
zaledwie 250 m od stacji kolejowej w  Pusz-

czykowie w  okresie "latowym" było tłumnie 
odwiedzane przez Poznańczyków. Po kąpieli 
w  rzece i  wypoczynku na gorącym, prawie 
morskim piasku zmierzano na posiłek do re-
stauracji leśnej Paula Mandla, gdzie serwowa-
no też zimne piwa "dobrze warzone". Wszyst-
ko to w scenerii starych, malowniczych lasów 
i przy brzmieniu walców, granych przez orkie-

strę wojskową z garnizonu Poznań.

Poznańczycy kochali to miejsce...

 Opracował: Robert Kiszkurno

Źródło: Waldemar Karolczak - Puszczykowo - z 
dziejów podpoznańskiego letniska do 1914 r. w: 
Kronika Wielkopolski nr 2 z 1996 r.

Wielki zakład kąpieli rzecznych nad Wartą
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PRADZIEJE MOSINY I OKOLIC cz. 7

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

Zapraszamy
do zapisów

salony FIRMOWE:

tel. 515 182 736
e-mail: zpdpiotrnowak@vp.pl

Strona: www.tartakzakrzewice.pl
Zakrzewice Ul. Gogolewska 10

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS ZAŁATWIMY WSZYSTKO ZA CIEBIE

793 395 290
Mosina, ul. Czereśniowa 27

www.cnpcars.pl

cnp.cars.biuro@gmail.com

MIAŁEŚ WYPADEK?, KTOŚ USZKODZIŁ CI SAMOCHÓD?
KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA SZKÓD POWYPADKOWYCH

NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE
 BLACHARSTWO
  LAKIERNICTWO
   MECHANIKA
    POMOC DROGOWA
     FORMALNOŚCI ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM SZKODY
      WSZYSTKIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE
       AUTO ZASTĘPCZE NA CZAS NAPRAWY
        GWARANCJA NA WYKONANIE USŁUGI
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www.hertmanowska.pl

• 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
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szcze-
pione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare 

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

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

FOTOWOLTAIKA

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM

KOSZOWYM

WYCINKA DRZEW

ZRĘBKOWANIE
GAŁĘZI

602 757 043
• mycie Karcherem elewacji i dachów      • prace remontowo-budowlane        • montaż reklam

interaktywna szkoła językowa

zapisy również online:
www.kiwischool.pl
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ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000

www.condor-polska.pl

SKUP
(WYSOKIE CENY)

i

SPRZEDAŻ
• ZŁOMU
• MAKULATURY

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

tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
A0

16

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

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowocze-

snych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwalifikacji - 

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjo-

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

do Galerii Mrówka
Zapraszamy

784 692 501
ul. Główna 59
62-050 Krosno

Stacja-Bowling

stacjabowling@gmail.com

Producent barier drogowych, chodnikowych
Osprzęt rolniczy: łyżki krokodyle, 
paleciaki, adaptery.
Osprzęt do traktorka komunalnego 
John Deere
Gięcie rur  fi 60 i fi 48
Cięcie plazmowe
Spawalnictwo 

tel. 503 730 452

ZATRUDNIMY
LEKTORÓW J. ANGIELSKIEGO 

Zapraszamy lektorów j. angielskiego
do pracy z dziećmi i młodzieżą

do pracy stacjonarnej, okolice Poznania (Łęczyca, 
Wiry, Komorniki, Chomęcice, Puszczykowo, Mosina)

603 775 405 kontakt@lingopolis.pl

do pracy on-line
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Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina tel. 695 609 449 e-mail: kosewski@bksc.pl

tel. 602 468 329 e-mail: bartkowiak@bksc.plKancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem www.bksc.pl 
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Lasy Państwowe są zainteresowane  
nabywaniem lasów i gruntów  
przeznaczonych do zalesienia

Nabywamy Będą nowe lasy – kupujemy 
tereny pod zalesianie

lasy i grunty 
przeznaczone do zalesienia

Nadleśnictwo Konstantynowo

Leśnicy kontynuują akcję kupowania  lasów i gruntów od osób prywatnych  by  powięk-
szyć powierzchnię lasów w Polsce.  Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Progra-
mu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 
roku lesistość Polski zwiększy się do 33 procent. 

Jakie tereny interesują leśników? 
Leśnicy są zainteresowani gruntami w pobliżu kompleksów leśnych zarządzanych przez 
Lasy Państwowe. Ponadto w orbicie zainteresowań znajduje się również  ziemia, która 
nadaje się do zalesienia. To głównie nieużytki lub grunty rolne słabszej jakości, grunty 
położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek oraz 
na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych , tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, 
torfie. Bardzo ważne jest by grunt miał uregulowany stan prawny.

Ile zapłacą leśnicy?
Cena ziemi będzie uzależniona m.in. od położenia działki, jej kształtu, stanu drzew. Każdora-
zowo  zakup  poprzedza wycena nieruchomości  przez  rzeczoznawcę majątkowego.

Jak sprzedać swój las?
Wystarczy się skontaktować z Nadleśnictwem Konstantynowo. Warto we wstępnej ofercie 
podać:

1. Lokalizację gruntów (numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, gmina)

2. Powierzchnię gruntów

3. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu

4. Informację z ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytku oraz przeznaczenia gruntów.

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie internetowej Nadleśnictwa Konstantynowo 
Oferta zakupu - Aktualności - Nadleśnictwo Konstantynowo - Lasy Państwowe
lub kontaktując się telefonicznie z p. Mateuszem Menderą pod numerem 786 212 423.
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Naprawy blacharskie

Remonty silników

Naprawy aut współczesnych

Kompleksowe odbudowy 

Mechanika

Auto klimatyzacja

Renowacja i naprawa
aut zabytkowych i współczesnych

Rynkowa 103, 62-081 Przeźmierowo 
e-mail: info@robimyklasyki.pl 
Auto Serwis - tel. 728 668 833

Renowacja pojazdów: - tel. 698 167 000

Nasz warsztat to idealne 
miejsce, gdzie w sposób 

kompleksowy odnowisz swój 
samochód niezależnie od 
stanu, w jakim go do nas 

przyprowadzisz. Nasze usługi 
dla wszystkich klientów 

sprowadzają się do naszej pasji 
— renowacji samochodów 

zabytkowych!

znajdź nas:

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41

roletydudzik@onet.pl
601 775 420      61 817 18 39

Sprzedaż - Montaż - Serwis
Rolety, Bramy Garażowe, Moskitiery

Żaluzje, Verticale, 
Plisy, Roletki materiałowe



32 GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 09/2022

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

(J
04

1)
(J

03
8)

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl (J
02

5)
(J

02
7)
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03
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)
(J
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
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Ja i moje 
pieniądze

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

specjalista w dziedzinie fizjoterapii
fizjoterapeuta i DO osteopata 

(J
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3)

ulica Biedrzyckiego 18, Poznań

(J
03

2)
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KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

(P
00

4)

(J
02

6)Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, 
suknie wieczorowe, suknie ślubne

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
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PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl

* Sprzedaż części zamiennych do sprzętu 
gospodarstwa domowego: pralek, zmywarek, 
kuchenek, drobnego sprzętu AGD, itd.

* Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych

Zapraszamy
pn.-pt. 10-17

sob. 10-13

FHU ELGO
tel. 790 503 710

Mosina
ul. Kościelna

- więźby dachowe
- palety przemysłowe
- kantówki, deski
- tarcica obrzynana i nieobrzynana
- tarcica suszona
- łaty, kontrłaty
- impregnacja
- struganie - heblowanie
- obróbka fitosanitarna IPPC

Sulejewo 24, 63-112 Brodnica 
(powiat śremski)

e-mail: biuro@tartak-sulejewo.pl

Tel. +48 612 823 611

TRAK SULEJEWO
TARTAK

Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 
jeden z liderów w branży produkcji 

rolnej poszukuje osób na stanowisko:

PRACOWNIK
DO ZBIORU
JABŁEK

Zadaniem osób zatrudnionych
na tym stanowisku będzie:

ZBIÓR JABŁEK

Okres pracy: od 15 września

Miejsce pracy: sad Głuchowo

Oferujemy pracę godzinową
i akordową na umowę zlecenie.

Przyjmujemy również młodzież
od 16 roku życia.

Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt

w godzinach od 7:00 – 15:00
Top Farms Wielkopolska sp. z o.o.

Piotrowo Pierwsze 6
64-020 Czempiń

Telefon kontaktowy: 
666-832-153
666-832-151

P1
63

NAWADNIANIE
ZRASZACZE • WĘŻE • DYSZE

SYSTEMY RYNNOWE
WODNE I KANALIZACYJNE

SKLEP SYSTEM PLAST
Dobieżyńska 41

64-320 Buk
tel. 618 140 495 

www.sklepsystemplast.pl
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Magdalena Zgrzeba, 
Zastępca redaktor naczelnej: Weronika Zwierzchowska. Współpraca: Paulina Korytowska, 
Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa 
Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Wiktoria Kalimbet, 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

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/

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

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

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
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- DOMY, MIESZKANIA
- GRUNTY ROLNE
- GRUNTY PRZEMYSŁOWE
- CIĄGNIKI ROLNICZE,
- PRZYCZEPY,
- MASZYNY ROLNE,
- STARE MOTORY
- SAMOCHODY
- TRAKTORKI-KOSIARKI
- QUADY

K
U

PIĘ 
K

U
PIĘ K

U
PI

Ę 
K

U
PI

Ę 

SKUPUJEMY: 

tel. 604 989 218
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Firma zajmująca się budową stoisk targowych
na terenie europy 

zatrudni: 
stolarzy, malarzy-szpachlarzy-tynkarzy, 

instalatorów wod-kan, elektryków, kierowców C+E, 
monterów i kierowników grup montażowych stoisk.
Oferujemy stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki. 

Miejsce pracy Stęszew. Tel: 537 225 817

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL

OD MARC A DO WR ZEŚNIA
Z APR A SZ AMY RÓWNIEŻ

W NIEDZIELE W GODZ. 10-14

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888



36 GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 09/2022

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


