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Jesień w tym roku chyba wyjątkowo się 
za nami stęskniła. Płynnie przeskoczy-
liśmy z  letnich ubrań w  płaszcze, a  le-
moniadę zamieniliśmy na herbatę z cy-
tryną. Ale przed nami to, co o tej porze 
roku najpiękniejsze: prawdziwa, złota 
jesień. I  grzyby! Nasz sport narodowy. 
Piszemy parę słów o  grzybobraniu, bo 
też lubimy wypatrywać borowików, ale 
jednocześnie przypominamy o  idącym 
z nimi w parze sezonie na kleszcze.

W chwili zamknięcia tego numeru ogło-
szony został przez komisarza wybor-
czego termin referendum gminnego 
w  sprawie odwołania burmistrza Gmi-
ny Mosina. 13 listopada mieszkańcy 
skorzystają z  podstawowej formy de-
mokracji bezpośredniej: wypowiedzą 

swoje zdanie poprzez oddanie głosu na 
karcie w lokalu wyborczym. Jak zawsze 
w sprawie każdych wyborów przypomi-
namy: możliwość oddania głosu to nasz 
ogromny przywilej. Pobranie karty do 
głosowania to nasz obywatelski obo-
wiązek, a postawienie krzyżyka to tylko 
rzecz wtórna.

Jesteśmy dumni, że możemy pochwa-
lić się w  tym miejscu ogromnym suk-
cesem naszej redakcyjnej koleżanki, 
Marty Mrowińskiej. Właśnie została 
wydana książka jej autorstwa, zawie-
rająca serię artykułów, publikowanych 
częściowo także na łamach naszej Ga-
zety, o  życiu i  działalności Zygmunta 
Pniewskiego. W  Galerii Sztuki w  Mosi-
nie odbył się wernisaż wystawy foto-

graficznej, przedstawiającej zdjęcia ze 
wspólnej wyprawy Zygmunta Pniew-
skiego i  Arkadego Fiedlera do Amazo-
nii, wraz z  prezentacją książki. Marto, 
serdecznie gratulujemy!

Ten numer jest także pierwszym, na 
którego łamach prezentujemy zdjęcia 
i artykuł nowej osoby na naszym redak-
cyjnym pokładzie, Małgorzaty Sobczak: 
niezwykle zdolnej fotografki, która 
uwieczniła klimatyczny wieczór pełen 
tanga w  puszczykowskiej restauracji. 
Zdjęcia jej autorstwa są przepełnio-
ne ogromną pasją. Cieszymy się z  tej 
współpracy i  mamy nadzieję, że Gosia 
nieraz oczaruje Was swoją wrażliwością 
na łamach naszej Gazety.

Najważniejszym wrześniowym wyda-
rzeniem dla mieszkańców było bez 
wątpienia ostateczne pożegnanie sta-
rego mostu w Rogalinku. Ciepły, jak na 
wrzesień wieczór spowodował, że na 
nowym moście przez wiele godzin stali 
mieszkańcy Rogalinka, wymieniając się 
wspomnieniami związanymi z  budo-
wą, wcześniejszą przeprawą promową, 
uwieczniając na zdjęciach podcinanie 
kolejnych przęseł mostu. Zapraszamy 
do ostatniej fotorelacji konstrukcji, 
która choć już zniknęła, na stałe wrosła 
w pamięć mieszkańców.

Życzymy dużo słońca, grzybów i wspa-
niałego, nowego miesiąca!

W imieniu redakcji

 Magdalena Zgrzeba

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

    

- A tak, tak, słyszałem, słyszałem. Widzi pan, jak tak słyszę co też 
ludzie potrafią opowiadać, wierzyć się nie chce i jeszcze z jakim 
przekonaniem, panie, ciągle tylko o tych krawcach i krawcach. 

Bo ja wiem, czy to jest prawda, nie wiem, Na mój chłopski rozum 
panie, pewno kiedyś, ktoś miał taki właśnie pseudonim i tak mu-
sieli na niego wołać, bo co innego? Do tego musiał ten ktoś być 
na tyle znany w okolicy, pewnie zdrowo najorbrował, nawywijał i 
tak zostało, a nie tam bajdurzą o jakiś krawcach. Takie przezwiska 
mieliśmy w szkole i z czasem niektóre z nich robiły się pseudonima-
mi. A taki gościu nabroił pewno, bez dwóch zdań i dlatego stał się 
sławny, bo takie rzeczy przechodzą do legendy i ludzie łatwo zapa-
miętują, a potem jeszcze każdy coś tam od siebie dołoży i gotowe. 
Ale panie, mnie nikt nie chce słuchać, bo wiadomo, każdy prawie 
by chciał, aby ta historia była ładna, prawda i stąd ci nieszczęśni 
krawcy. Proste i jakie patriotyczne, prawda.

22.04.2013, Benon w warsztacie:
Kącik eleganta z Mosiny, część 118

Na muchomory tylko patrzymy, nie zbieramy!
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GUS rozpoczął publikację wyników spisu powszechnego, przepro-
wadzonego w  ubiegłym roku. W  statystyce ogólnokrajowej ilość 
Polaków zmniejszyła się o 1,2% w ostatnim dziesięcioleciu. Jedno-
cześnie dynamicznie wzrosła liczba budynków i mieszkań – zwięk-
szyła się o ponad 12%.

Gmina Mosina w 2011 roku liczyła 27 934 mieszkańców. W spisie 
z 2021 roku liczba ta wzrosła aż do 34 787 osób. Prym wiodą tu te-
reny wiejskie: obecnie mieszka na nich ponad 20 tysięcy osób, co 
stanowi 58% procent mieszkańców gminy. Ostatnie dziesięciolecie 
pokazało, że wiele osób, szczególnie młodych, ucieka z miasta: in-
tensywny rozwój terenów podmiejskich to również zasługa dewe-
loperów, szukających tańszych alternatyw dla swoich inwestycji. 
Ale gmina to także wiele powstałych w  ostatnich latach domów 
jednorodzinnych, często na terenach wiejskich, stąd też znaczący 
przyrost mieszkańców wsi.

Zgodnie z  ogólnokrajowymi trendami społeczeństwo w  gminie 
się starzeje, czyli żyje dłużej: niespełna 20% z mieszkańców jest już 
w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik ten urósł przez dekadę o nie-
mal 5%. Na drugim biegunie mamy dzieci i młodzież niepełnolet-
nią: stanowią oni 23% gminy.

Gmina się rozwija, widać to gołym okiem, że jest nas więcej: na uli-
cach, w szkołach, u  lekarzy. Przybywa ludzi, tym samym podatków 
wpływających do budżetu. W  parze z  tymi tendencjami powinien 
także następować intensywny rozwój infrastruktury: dróg, żłobków, 
szkół, miejsc rekreacji, punktów gastronomicznych, by zaspokoić 
podstawowe potrzeby mieszkańców. (MZ)

Gmina Mosina rośnie w oczach
- wyniki spisu powszechnego

Korki na wjeździe do Mosiny wydają się Wam większe z roku na rok? Nic dziwnego. Według danych 
podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w ciągu ostatnich dziesięciu lat ilość mieszkańców 
gminy Mosina wzrosła aż o 25%!

Przekroczenie poziomu manganu wodociągu Majątku Rogalin

Warunkowa przydatność wody, zaopatrującego mieszkańców miej-
scowości Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Mieczewo, Świątniki, Radze-
wice, Rogalin Podlesie, Huby Rogalińskie, i Huby Mieczewskie zwią-
zana jest z przekroczeniem poziomu manganu.

W  wyniku przeprowadzonej kontroli, Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w  Poznaniu nakazał spółce Majątek Rogalin do-
prowadzić jakość wody do wskazanych wymagań, poinformować 
konsumentów o  warunkowej przydatności wody do spożycia oraz 
przedstawić plan działań naprawczych, zaakceptowany przez bur-
mistrza Gminy Mosina, uwzględniający zwiększoną częstotliwość 
badania manganu, żelaza, mętności i barwy w wodzie z wodociągu 
wiejskiego Rogalin.

Decyzja Sanepidu jest pokłosiem przeprowadzonych badań. – Woda, 
pobrana z  próbek z  punktu zlokalizowanego na stacji uzdatniania 
wody, punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodo-
ciągu wiejskiego Rogalin oraz dwóch punktów zlokalizowanych na 
sieci, a wytypowanych dodatkowo w związku ze złożoną interwen-
cją na niewłaściwą jakość wody pochodzącą z wodociągu wiejskiego 
Rogalin, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parame-
trów: mangan, żelazo i mętność – informuje Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Poznaniu. – Dotychczasowe działania napraw-
cze prowadzone przez producenta wody, mające na celu zapewnie-
nie należytej jakości dostarczanej wody, były niewystarczające do 
zapewnienia wartości parametrycznych, a poziom i rodzaj przekro-
czenia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów – podkre-
śla Sanepid.

Woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów

Według Sanepidu przekroczone wartości mogą negatywnie wpły-
wać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do 
celów spożywczych i gospodarczych.

Według posiadanych przez Sanepid danych nie wykazano, aby spo-
życie manganu zawartego w  żywności i  wodzie przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi mogło wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie, 
także wtedy, gdy zawartość manganu znacznie przekracza warto-
ści optymalne. Umiarkowanie podwyższone zawartości manganu 
w wodzie nie wiążą się z bezpośrednią szkodliwością dla zdrowia lu-
dzi i mogą być akceptowalne przez określony czas.

„Pomyślałabym, że to żart, ale właśnie wyjęłam z  pralki białe 
ręczniki w dziwnych plamach”

Na złą jakość wody zwracają uwagę mieszkańcy, korzystający z ujęcia 
Majątku Rogalin. – Szare pranie wyprane w tej wodzie po wysuszeniu 
miało same plamy rdzy – skarży się jedna z konsumentek. – Niestety 
po kolejnym praniu nie schodzi, tylko ubranie jest do wyrzucenia… 
brak słów – zwraca uwagę inna mieszkanka. (jb)

Warunkowa przydatność wody do spożycia 
w Majątku Rogalin

Decyzją Sanepidu, woda z wodociągu wiejskiego Rogalin została warunkowo dopuszczona do 
spożycia. Związane jest to z przekroczeniem dopuszczalnych norm fizykochemicznych.
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518 055 810
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bezpłatne badanie wzroku
okulary na raty

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Artykuł 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospo-
darczej mówi jasno: osoby zarządzające gminną osobą prawną nie 
mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami. Zarówno w oświadczeniu Włodzimierza 
Koralewskiego za rok 2020, jak i 2021 czytamy, że prowadzi on dzia-
łalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. W 
oświadczeniu majątkowym prezesa (jako osoby zarządzającej gmin-
ną osobą prawną, czyli spółką gminną) za 2021 deklaruje, że dochód z 
działalności w roku minionym wyniósł niemal 33 tysiące złotych.

Sprawę nieścisłości w oświadczeniu majątkowym podjął radny Jan 
Marciniak, składając w dniu 12 września interpelację w tej sprawie do 
burmistrza. O sprawę zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Dominika Michalaka: – W odniesieniu do przedmiotu złożonej inter-
pelacji przez radnego Jana Marciniaka, otrzymałem potwierdzenie od 
mecenasa, dotyczące złamania przez Prezesa Spółki zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym pełnieniu funk-
cji prezesa spółki. Jest to niedopuszczalne – skomentował Michalak.

Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Koralewskiego znajduje się 
na BIP mosińskiego magistratu nie od dziś. Po złożeniu takiego do-
kumentu podlega on sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez organ nad-
zorujący, zanim zostanie opublikowany w Biuletynie. – Oświadczenia 
majątkowe osób zarządzających gminnymi spółkami są analizowane 
przez Burmistrza Gminy Mosina, który sprawuje bezpośredni nadzór 
nad spółkami z ramienia Gminy Mosina – informuje przewodniczą-
cy. – W konsekwencji złamania zapisów ustawy, zgodnie z art. 5 pkt. 
2, rozwiązanie umowy z Prezesem spółki musi nastąpić najpóźniej w 
ciągu miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie 
rozwiązania umowy o pracę – tłumaczy.

O komentarz do sprawy zapytaliśmy także mosiński magistrat. Na chwilę 
zamknięcia tego numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi pomimo upły-
wu 14 dni od wysłania zapytania. Odpowiedź na interpelację otrzymał 
jednak Jan Marciniak w dniu 26 września. Burmistrz informuje w niej, że 
“w związku z powzięciem informacji w dniu 12 września 2022 r. o nie-
prawidłowości związanej z faktem prowadzenia działalności gospodar-
czej przez członka organu zarządzającego gminną osobą prawną” złożył 
zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia czynu zabro-
nionego przez członków Rady Nadzorczej “Park Strzelnica” sp. z o.o. oraz 
wniósł do Rady Nadzorczej spółki o podjęcie czynności zgodnie z ustawą. 

Jak czytamy w opinii radcy prawnego, Michała Andrzejczaka, z dnia 
22.09., "na etapie zawierania umowy, prezes Zarządu oświadczył m.in., 
że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające 
mu wykonywanie obowiązków przewidzianych niniejszą umową". Jed-
nocześnie radca prawny podkreśla, że fakt prowadzenia działalności był 
umieszczany w oświadczeniu majątkowym, które zatwierdzał burmistrz, 
a Rada Nadzorcza spółki mogła w każdej chwili się z nim zapoznać.

Oliwy do ognia w sprawie dolał jeszcze radny Marcin Ługawiak infor-
mując w mediach społecznościowych o dokonywanej przez radcę 
prawnego analizy, dotyczącej możliwego wypłacenia prezesowi od-
prawy po odwołaniu z funkcji w kwocie trzymiesięcznej pensji, czyli 
około 36 tysięcy złotych.

Włodzimierz Koralewski został powołany na prezesa spółki Park 
Strzelnica 26 maja 2020 roku. Zadaniem prezesa i zarządu spółki było 
zaplanowanie, wybudowanie oraz późniejsze zarządzanie funkcjono-
waniem mosińskiej pływalni. Pod budowę pływalni nie wbito nawet 
łopaty w ziemię, a o rosnących kosztach i próbach zlikwidowania 
spółki pisaliśmy w poprzednim numerze Gazety. (red)

Prezes spółki basenowej złamał zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej

W pierwszych dniach września w komentarzach na łamach naszego portalu Czytelnik umieścił link 
do oświadczenia majątkowego Włodzimierza Koralewskiego, prezesa spółki Park Strzelnica, powo-
łanego do budowy basenu, wskazując na punkt dotyczący prowadzenia przez niego jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Zwrócił uwagę na fakt, że jest to niezgodne z ustawą.

13 listopada Mosiniacy pójdą do urn
Zgodnie z decyzją 18 z 21 radnych Rady Miejskiej w 
Mosinie, Komisarz Wyborczy w Poznaniu ustalił ter-
min referendum gminnego.
7 września w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego została opublikowana uchwała 
Rady Miejskiej w sprawie organizacji referendum 
o odwołaniu burmistrza. Wojewoda nie wniósł do 
uchwały zastrzeżeń. 
27 września Komisarz Wyborczy w Poznaniu wydał 
postanowienie o przeprowadzeniu referendum w 
sprawie odwołania burmistrza gminy Mosina przed 
upływem kadencji w dniu 13 listopada 2022 roku. 
Wraz z postanowieniem opublikowano także kalen-
darz czynności związanych z przeprowadzeniem re-
ferendum gminnego.
Pytanie postawione przed mieszkańcami brzmi: Czy 
jest Pan/Pani za odwołaniem Przemysława Mielocha 
Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji?
Referendum w sprawie odwołania organu jednostki 
samorządu terytorialnego pochodzącego z wybo-
rów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy 

udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 licz-
by biorących udział w wyborze odwoły-
wanego organu. Jeśli referendum będzie 
uznane za ważne, czekają nas wybory 
samorządowe. Jego wynik zadecyduje 

jednak o tym, czy będziemy wybierać no-
wego burmistrza, czy nową Radę Miejską: 
jeśli większość będzie przeciwna odwoła-
niu Przemysława Mielocha, wówczas roz-
wiązana zostanie Rada. (red)
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Kolejne miliony dla gminy Czempiń z WRPO na lata 2014-2020

Dofinansowane dotyczy termomodernizacji budynku filii Szkoły 
Podstawowej w  Czempiniu, zlokalizowanej w  Borowie; budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu; budynku przy ul. 
Nowej 2 w  Czempiniu obok Tlenowni; budynku Urzędu Gminy 
w Czempiniu oraz budynku hali sportowej w Starym Głębinie, 
gdzie inwestycją towarzyszącą będzie jednocześnie adaptacja 
obiektu na potrzeby oddziałów przedszkolnych, które znajdą tam 
swoją nową siedzibę. Prace termomodernizacyjne obejmą głównie 
ocieplenie ścian (niektórych od wewnątrz ze względu na ograni-
czenia konserwatorskie), dachów, stropów, modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, opraw oświetle-
niowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nastąpi także wymiana 
źródeł ciepła.

– Dzięki realizacji projektu planuje się osiągniecie redukcji CO2 
o ponad 87% i redukcji pyłu PM10 o ponad 99% – wyliczają urzęd-
nicy z czempińskiego magistratu. – Projekt przyczyni się do spadku 
ilości emitowanych gazów cieplarnianych o ponad 450 ton rocznie. 
Natomiast sumaryczna wartość redukcji zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną i cieplną wyniesie ponad 85%. Istotną rolę w osią-
gnięciu zakładanych w  projekcie redukcji odegra zastosowanie 
pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych – dodają.

– Uzyskanie tego dofinansowania jest ogromnym sukcesem –  mówi 
Andrzej Socha zastępca burmistrza Gminy Czempiń. – W dobie dra-
stycznie rosnących kosztów energii elektrycznej i cieplnej będziemy 
realizować projekt, który nie tylko przyczyni się do redukcji ilości 
emitowanych szkodliwych substancji do środowiska oraz poprawi 
jakość powietrza, ale który przyniesie oszczędności ekonomiczne. 
Efektem dodanym będzie także poprawa zewnętrznej estetyki tych 
pięciu budynków po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. 
Należy również pamiętać o tym, że już w innych projektach podej-
mowaliśmy działania, które podnoszą efektywność energetyczną 
różnych obiektów m.in. przeprowadzając termomodernizację szkół 
w Czempiniu i Głuchowie. Niebawem rozpocznie się także wymia-
na na terenie całej gminy opraw oświetlenia ulicznego na oprawy 
ze źródłem światła led – dodaje Andrzej Socha.

Projekt, w  ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 złożony przez gminę Czem-
piń znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej. Uzyskał ponad 
90% możliwych do zdobycia punktów. Gwarantuje to, przy alokacji 
zaplanowanej na konkurs, uzyskanie dofinansowania w wysokości 
ponad 5 600 000 zł i pokryje 85% kosztów kwalifikowanych całego 
przedsięwzięcia. Zwrócić należy uwagę, że w naborze złożono po-
nad 80 wniosków z terenu całego województwa.

Realizacja projektu związanego z  termomodernizacją budynków 
w  Borowie, Czempiniu i  Starym Gołębinie zakładana jest na lata 
2022-2023.

Otrzymanie kolejnych środków zewnętrznych przez czempiński 
samorząd skomentował Dominik Michalak, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie.

- Gmina Mosina, która składała wniosek w  tym samym konkursie 
niestety nie znalazła się nawet na ostatecznej liście rezerwowej. Po-
wodem były błędy formalne wnioskodawcy związane ze szczegó-
łowymi kryteriami oceny wniosku.Urząd zapowiada odwołanie, ale 
co z tego - zauważa radny Michalak. 

Jak dodaje, od kilku miesięcy Urząd Miejski nie ma osób, które 
bezpośrednio zajmowałyby się pozyskiwaniem środków zewnętrz-
nych. Rolę osoby, która administruje tym obszarem odgrywa pani, 
która jest również w urzędzie audytorem. Ma do wsparcia również 
osobę, która jest pomocą administracyjną.

- Szkoła w  Daszewicach, którą zgłosiliśmy do dofinansowania na 
szczęście została już docieplona. Kosztowało to ponad milion zło-
tych. Perspektyw na poprawę sytuacji nie ma. Zbliża się kolejna 
perspektywa pozyskiwania środków, pytanie, które trzeba sobie 
zadać jest dość istotne - czy jesteśmy w stanie przygotować się, by 
pozyskać środki na obszary strategiczne dla rozwoju naszej Gminy? 
- pyta przewodniczący. (red)

Czempiń: Kolejne miliony na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej. A Mosina?

Gmina Czempiń otrzyma ponad 5,6 mln zł  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. A jak pozyskiwanie 
dotacji wygląda w gminie Mosina? 

Gmina Czempiń otrzyma ponad 5 600 000 zł na termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej. fot. UM w Czempiniu

Rynek i centrum w Mosinie - widok z lotu ptaka; fot. UM Mosina
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Co Minister Środowiska i  Klimatu sądzi 
o zmianie obszarów ewidencji w Mosinie?
Teraz sprawie przyjrzał się Minister Środowiska 
i Klimatu, który unieważnił opinię ministerstwa 
z 2020 roku. 

– „W związku z powyższym na dzień dzisiejszy 
przedmiotowe grunty leśne nie posiadają sto-
sownej zgody na zmianę przeznaczenia” – moż-
na przeczytać w odpowiedzi wysłanej na pyta-
nie zadane przez naszą redakcję. 

Oznacza to, że niemożliwe na tym terenie jest 
uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, który zakładałby 
przeznaczenie tego terenu na drogi publiczne 
klasy głównej, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-
-rowerowe oraz infrastrukturę techniczną, czyli 
kanalizację. 

O  zmianie przeznaczenia leśnych gruntów na 
cele nieleśne pisaliśmy już w  2020 roku. Wów-
czas rozpatrywane było przeniesienie tych sa-
mych terenów, głównie leśnych, ujętych w  te-
gorocznym projekcie. Rada Miejska pozytywnie 
zaopiniowała zmiany, jednak wobec Rozporzą-
dzenia Regionalnego Dyrektora Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 roku, 
nie można zmieniać przeznaczenia gruntów 
rolnych i  leśnych położonych w  obrębach ewi-
dencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, 
Sowiniec i Sowinki na cele nierolnicze i nieleśne. 
Oznacza to, że rozporządzenie zakazuje odlesia-
nia i odrolniania tych gruntów.

Po sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2021 roku do 
zmian obszarów ewidencyjnych Sowiniec-Ża-
binko we Vlogu samorządowym nr 67 odniósł 
się burmistrz Przemysław Mieloch. – Jesteśmy 
teraz w  czymś w  rodzaju impasu. Starostwo 
powiatowe widząc postawę organu RDOŚ, pro-
jektuje teraz ścieżkę rowerową, tylko tam, gdzie 
może, czyli będzie kawałek od strony Żabinka 
i kawałek od strony Mosiny i będzie to fatalna in-
westycja. Mamy blokadę, wczoraj [tj. 14 września 

2021 roku – red.] drugi raz próbowałem podejść 
do tego w taki sposób, aby zmienić granice obrę-
bu Sowiniec, żeby inaczej przeprowadzić granicę 
w lesie, tak, żeby wyłączyć ten obszar, który miał 
iść w wzdłuż drogi powiatowej. Wyłączyć obszar 
lasu z tego obrębu, żeby temat odlesienia tego 
gruntu w  ogóle nie powstał. Aquanet zarzuca 
mi, że próbuję obejść – to nie jest obejście, to jest 
zmiana granic, natomiast realnie rzecz biorąc, to 
by przecięło ten impas […] – twierdzi burmistrz.

W  kwietniu 2020 roku została wydana de-
cyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach 
odmawiająca realizacji przedsięwzięcia po-
legającego na rozbudowie drogi powiatowej 
Mosina Żabinko – granica powiatu. Brak zgo-
dy był związany z  koniecznością odlesienia 
w strefie ochronnej, co jest niezgodne z obo-
wiązującymi przepisami.

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

W  maju 2021 roku dziennikarz Gazety Mosiń-
sko – Puszczykowskiej zwrócił się z zapytaniem 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego o udzielenie opinii dotyczącej 
zmiany przeznaczenia na cele nieleśne około 
2 ha gruntów leśnych stanowiących własność 
Skarbu Państwa położonych na części działki 
o  numerze ewidencyjnym 103 w  obrębie So-
winiec. Wówczas opinia udzielona na zadane 
pytania nie podejmowała analizy wniosku jako 
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych sta-
nowiących własność Skarbu Państwa na cele 
nieleśne pod kątem jego zgodności z  Rozpo-
rządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierp-
nia  2012 roku. Przygotowane dokumenty plani-
styczne powinny uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z  przepisów prawa. Złożone doku-
menty przez burmistrza Mosiny wskazywały na 
zgodność ich z wymogiem prawnym. Również 
zmiana przeznaczenia gruntów leśnych zosta-
ła pozytywnie rozpatrzona. Nasz dziennikarz 
wskazał wiele sprzeczności m.in. zakaz zmiany 
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie-
leśne a jednocześnie dopuszczenie lokalizowa-
nych na tym terenie szeregu przedsięwzięć, któ-
re mogłyby być lokalizowane na mocy decyzji 
o ustaleniu warunków zabudowy. (red)

Odyseja o drodze Mosina - Żabinko 
nadal nie ma końca

Zmiana obrębów ewidencyjnych gruntów w okolicach Sowińca powraca. Teraz nieważność decyzji 
z 2020 roku stwierdził Minister Środowiska i Klimatu. Co będzie dalej z planami rozbudowy drogi 
Mosina – Żabinko i wraz ze ścieżką rowerową i kanalizacją? Czy ujęcie wody Mosina – Krajkowo jest 
zagrożone?

Droga Mosina - Żabinko

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

Przepraszam serdecznie 
mojego przyjaciela 

Wiktora Cegłowskiego
 za to iż nie wierzyłem, że 

Erling Haaland, 
zawodnik Manchesteru City, strzeli 10 goli 

w pierwszych dziesięciu kolejkach w swoim debiutanckim sezonie 
Premier League.

Z poważaniem 
Damian Babula 
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Edward Raczyński   źródło: wikimedia.org

Cieszmy się z tego, co mamy - lepiej nie będzie
Czy do bylejakości możemy się przyzwyczaić? Oczywiście. Czy powinniśmy? Niekoniecznie. Znów 
wracamy do tematu drogi rowerowej na Leszczyńskiej. Było zalecenie ze starostwa, wykonano pro-
jekt, został zatwierdzony, zrealizowany i zapłacony (blisko 200 tys. zł). Czy komfort użytkowania 
drogi rowerowej się poprawił? Absolutnie nie. 

Protokół z  kontroli po wykonaniu zadania, przekazany w  sierpniu 
do mosińskiego magistratu, wskazuje szereg błędów popełnionych 
podczas wykonywania prac w  czerwcu. Większość uwag to błędy, 
które, jak zapewnia urząd, zostały zgłoszone do wykonawcy i zosta-
ną zlikwidowane do końca roku. Mankamentów i wad przedmioto-
wej drogi starosta wskazuje jednak wiele więcej.
Wróćmy do początku: w  związku z  uwagami starosty, jako zarząd-
cy ruchu na przedmiotowej drodze, przystąpiono do projektowa-
nia i  wykonania prac w  obrębie ulicy Leszczyńskiej, polegających 
na zmianie stałej organizacji ruchu. Zalecenia starosty obejmowały 
potrzebę uporządkowania oznakowania pionowego i  poziomego 
w  przebiegu ulicy Leszczyńskiej, aż do granicy miasta. To wykona-
no. - W trakcie zatwierdzania projektów przez Starostę, dodatkowo 
wskazał on także konieczność regulacji szerokości dotychczasowej 
ścieżki rowerowej, z przystosowaniem jej również do ruchu pieszego 
– informuje Joanna Nowaczyk z mosińskiego magistratu. - Za wska-
zaniem Starosty projektant wprowadził do projektu poszerzenie 
ścieżki pieszo-rowerowej o kostkę brukową betonową na odcinkach 
nie odpowiadających szerokości 2.5 metra i w takim kształcie projekt 
został zatwierdzony przez starostę – tłumaczy.
W  protokole z  kontroli realizacji zadania czytamy jednak, że staro-
stwo uznaje poszerzenie drogi o kostkę brukową za, mówiąc wprost, 
pozbawioną sensu. - W zakresie stanu nawierzchni drogi pieszo-ro-
werowej i występujących miejsc utrudniających ruch, a także w kwe-
stii przeprowadzonego remontu, jako organ zarządzający ruchem na 
drodze zwracam uwagę na brak poprawy warunków ruchu pieszych 
i rowerzystów na odcinkach wykonanego poszerzenia drogi pieszo-
-rowerowej w ramach przeprowadzonego remontu. Poszerzenie na-
wierzchni bitumicznej o kostkę betonową i obrzeże nie ma żadnych 
walorów użytkowych – informuje protokół.
Stan nawierzchni drogi rowerowej jest fatalny: ubytki, spękania, 
nierówności, wystające włazy studzienek. Teraz dodatkowo mogą 
się nią poruszać także piesi, którzy zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, mają na niej pierwszeństwo. Wicestarosta Tomasz Łubiński 
tłumaczy, że na remont nawierzchni nie ma póki co liczyć. - W kwe-
stii generalnej przebudowy ul. Leszczyńskiej wyjaśniam, iż w chwili 
obecnej koszty realizacji inwestycji drogowych są bardzo wysokie 
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dlatego też powiat skupia się na 

realizacji rozpoczętych zadań – tłumaczy wicestarosta. - Przebudowa 
drogi powiatowej uzależniona jest od możliwości finansowych po-
wiatu, które na dzień dzisiejszy nie pozwalają na rozpoczęcie tak sze-
rokiego zakresu robót. Ponadto podstawą ich przeprowadzania jest 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych 
uzgodnień, opinii i decyzji co trwa około 2 lata – reasumuje.
Podsumujmy: koszt wykonanych prac na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Śremską aż do granic Mosiny wyniósł 191 513 zł brutto. Poło-
wę kwoty w formie dotacji celowej udzielił gminie powiat poznański. 
Zakres prac obejmował uporządkowanie oznakowania poziomego 
i pionowego oraz wprowadzenia na niej możliwości ruchu pieszego. 
Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, by móc wprowadzić pie-
szych na drogę rowerową, jej szerokość musi wynosić 2,5 metra. To 
wykonano. Wszystko zgodnie z przepisami. Ale czy zgodnie z logiką 
i użytecznością? 
- Wychodząc naprzeciw uwagom starostwa w  sprawie funkcjonal-
ności użytkowej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, a  przede 
wszystkim korzystających z  niej mieszkańców, Burmistrz Gminy 
Mosina wystąpił do Starosty Poznańskiego o  przekazanie dotacji 
celowej w wysokości środków potrzebnych na realizację inwestycji 
w zakresie remontu ścieżki – informuje Joanna Nowaczyk. Zdaje się, 
że odpowiedź starosty w tej kwestii już znamy. (red)

Sposób poszerzenia drogi rowerowej do ustawowej szerokości ma wątpliwe walory użytkowe.
Droga Mosina - Żabinko

Most w Rogalinku będzie nosił imię byłego prezydenta

Do burmistrza wpłynęły trzy propozycje nazwy 
dla nowopowstałego mostu: imienia Pawła Ed-
munda Strzeleckiego, Stanisława Mikołajczyka 
oraz prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. 
Most leży na terenie gminy Mosina oraz miasta 
Puszczykowo, dlatego decyzja o jego nazwie 
musi zostać podjęta wspólnie przez Radę Mia-
sta Puszczykowo oraz Radę Miejską w Mosinie. 
23 sierpnia puszczykowscy radni jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowali nadanie mostu imie-
nia byłego prezydenta RP. Teraz czas na decy-
zję radnych z Mosiny.

Życiorys Edwarda Bernarda Raczyńskiego nie-
rozerwalnie związany jest z okolicą Rogalinka. 
Polityk, dyplomata, a przede wszystkim prezy-
dent RP na uchodźstwie w latach 1979-1986 
założył pod koniec 1990 roku Fundację im. 
Raczyńskich w Poznaniu, przekazując jej pa-
łac i park w Rogalinie, Galerię Rogalińską przy 
Muzeum Narodowym oraz prawa do majątku 
ziemskiego wokół pałacu i łąk rogalińskich. 
Po śmierci, w 1993 roku, został pochowany w 
krypcie rodowej pod kościołem p.w.  świętego 
Marcelina w Rogalinie. (red)

Radni Rady Miejskiej w Mosinie podczas sesji w dniu 29 września podjęli 
decyzję w sprawie nadania nazwy nowemu mostowi w Rogalinku. Z trzech 
propozycji wybrano na patrona prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego.
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Na naszych oczach zamknęła się pewna epoka
9 września 2022 roku zapisał się na kartach historii Rogalinka jako ostatni dzień, gdy nad Wartą stały 
jednocześnie dwa mosty. Konstrukcja oddana do użytku w 1960 roku ostatecznie 30 minut po półno-
cy, 10 września, wpadła do Warty, tym samym znikając z krajobrazu okolicy.

– Mój dziadek to budował. Jakby żył, to chyba 
by mu serce dziś pękło – mówi kobieta, przy-
glądająca się odcinaniu kolejnych elementów 
stalowej konstrukcji nad Wartą. – Pamiętam, 
jak to budowali. Byłam małą dziewczynką, ale 
to było takie wydarzenie, że wszyscy w okolicy 
tym żyli – opowiada inna. Takich głosów, stojąc 
w piątkowe popołudnie na moście w Rogalin-
ku, można było usłyszeć wiele.
– Historia Rogalinka wpadnie do wody – mówi 
mieszkaniec, stojąc z aparatem, oparty o balu-
stradę nowej konstrukcji. Wielu budowniczych, 
którzy brali udział w  budowie mostu, osiadła 
na resztę życia w  jego okolicach, jak chociaż-
by Tadeusz Niewiarowski, o  którym pisaliśmy 
w sierpniowym numerze. Tym samym most stał 
się dla wielu z  nich sentymentalną budowlą, 
dzięki której założyli rodziny, zbudowali domy 
i znaleźli swoje miejsce.
Na moście w dniu wyburzania starej konstruk-
cji oraz kilku kolejnych, podczas cięcia przęseł 
na przysłowiowe żyletki, pojawiło się mnóstwo 
mieszkańców: starszych osób, całych rodzin, 
matek z dziećmi, grupek młodzieży. Kierowcy, 
przejeżdżający obok, zatrzymywali się, by spoj-
rzeć, co się dzieje. Nic dziwnego: na naszych 
oczach znikała historia. (MZ)
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– Obejrzycie reportaż o gminie Baranów koło Warszawy, o ludziach, 
którzy będą musieli opuścić swoje domy, a potem zastanówcie się, 
czy będziecie brali udział w tym pikniku – pisze pani Kasia na jednej 
z mosińskich grup pod informacją o  imprezie. Z programu „Inter-
wencja” stacji Polsat News z lipca dowiadujemy się, że wstępne wy-
ceny nieruchomości, których mieszkańcy mają zostać wysiedleni, 
są na poziomie połowy ich realnej wartości. Dziennikarze informują 
o dwudziestu trzech miejscowościach, które mają zniknąć z mapy 
w związku z budową CPK.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jeden z flagowych 
projektów ostatnich lat: planowany węzeł przesiadkowy między 
Warszawą a  Łodzią ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy 
i  drogowy. Modernizacja w  założeniu ma podnieść komfort życia 
mieszkańców, ale ceną tego są wysiedlenia mieszkańców, gdzie ma 
powstać port oraz tzw. szprych, czyli nowych torów kolejowych, 
które przecinają cały kraj, także Wielkopolskę.

Każdy z zaproponowanych planów mocno ingeruje w tkankę miej-
ską – przecina miasta, wsie, niszczy wieloletnie, a nieraz i wielopo-
koleniowe dorobki całych rodzin. Sprawa budowy portu budzi więc 
sprzeciw grup mieszkańców, czemu trudno się nie dziwić.

Otrzymaliśmy także pełną emocji wiadomość od Czytelnika, który 
wiele lat temu podjął, jak się teraz okazało, pechową decyzję: za-
łożył rodzinę i wybudował dom. Dom, który musi zostać zburzony 
pod budowę CPK. – Niestety, od roku oboje z żoną zaangażowali-
śmy się dosyć mocno w walce o naszą gminę, którą w ramach swo-
ich inwestycji kolejowych bez pardonu chce rozjechać spółka CPK – 
pisze Marek (prawdziwe dane do wiadomości redakcji). – Niestety, 
te wszystkie negatywne informacje o niej to prawda. To prawda, że 
oferują ludziom 30-40% wartości ich ziem, nieruchomości, o  tym 
że cała ta inwestycja w żaden sposób finansowo się nie spina też 
można by wiele pisać – żali się.

– To jest absolutny skandal, że CPK wywala miliardy na PR, pikniki, 
reklamy, miliony na eventy dla rodzin w gminach, w których nie bę-

dzie nawet metra torów, a nie ma czasu i środków, żeby spotkać się 
czy zorganizować konsultacje społeczne np. w mojej gminie, gdzie 
pod spychacz ma pójść koło 600 domów, a ludzie mają dostać 30% 
wartości albo iść do domu starców, bo i  takie propozycje padają 
– pisze w  pełnym emocji liście. W  2018 roku odbyło się referen-
dum wśród mieszkańców gminy Baranowo, w  którym stanowczo 
sprzeciwili się planowanej budowie. Jak informuje PAP, wicemini-
ster Marcin Horała zapewnia, że jest procedowany zapis w ustawie, 
by  ustalić korzystniejsze dla mieszkańców zasady odszkodowań za 
wywłaszczenia na inwestycje dla celu publicznego. – Postulujemy, 
żeby dla nieruchomości zabudowanych było to 140 procent, a dla 
nieruchomości niezabudowanych 120 procent wartości, wycenio-
nej przez rzeczoznawcę – tłumaczy dla PAP Horała.

Zdania specjalistów z branży są podzielone. – To megalomański po-
mysł bez ekonomicznego i społecznego uzasadnienia, to jest „Miś” 
na skalę PiS – skomentował dla „Newsweek’a” Maciej Lasek, poseł, 
inżynier lotnictwa i specjalista ruchu lotniczego. (MZ)

Piknik cieszył się zainteresowaniem głównie rodzin z dziećmi.

Piknik promujący CPK w Ptasim Parku
W Ptasim Parku 3 września odbył się piknik rodzinny Centralnego Portu Komunikacyjnego. Orga-
nizatorzy zapewniali dmuchańce, watę cukrową i obecność stewardess, ale warto pamiętać, że cała 
impreza okraszona jest także dramatem setek ludzi, których próbuje się wysiedlić z ich domów, go-
spodarstw i firm.

Kawał dobrej roboty dla Ziemi
Wrzesień od lat kojarzy się ze sprzątaniem świata. Dzieciaki uzbrojone w worki i rękawiczki ruszają 
w teren, by posprzątać bliższe i dalsze okolice swoich szkół. W lasach Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego działa jednak ekipa specjalistyczna: Wolontariat WPN.

27 worków wypełniono śmieciami w niespełna 2 godziny. Fot. Wolontariat WPN.

17 września grupa wolontariuszy, wzmocniona 
o nowych członków gotowych do pracy na rzecz 
naszego lokalnego skarbu, ruszyła sprzątać świat. 
Niestety, najbardziej zanieczyszczone są zwykle 
tereny najbliższe człowiekowi: okolice domów 
i  osiedli. Tym razem wybór miejsca do pracy dla 
24 wolontariuszy padł na granicę gminy Mosina 
z  WPN: okolice „Czerwonki”. W  ciągu niespełna 2 
godzin pracy zapełnili 27 worków śmieciami. Ale 
nie były to małe reklamówki, tylko 120-litrowe 
worki na odpady.
Wniosek z  rozpoczęcia nowego sezonu wolonta-
riatu był smutny i przygnębiający: pracy szukać nie 
będą. Śmieci jest tyle, że nie wiadomo, od czego za-
cząć. Trzymamy kciuki za niegasnący zapał do pra-
cy! I docenianie Waszych działań przez innych. (red)
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Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których 
doszło od 21 sierpnia  2022 do 20 września 2022. Dziękujemy OSP Pusz-
czykowo za ich udostępnienie.

20 sierpnia- Zalany dom i droga (Puszczykowo, ul. Gajowa)

4 września- Pomoc policji (Puszczykowo, ul. Nadwarciańska)

4 września- Ognisko bez nadzoru (Puszczykowo, ul. J. Kochanowskiego)

4 września- Wyciek gazu (Alarm fałszywy) (Puszczykowo, ul. St. Czarnieckiego)

10 września- Powalone drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Wysoka)

– To już czwarty raz, kiedy mogliśmy się spotkać, pobyć razem, na-
brać sił po wakacjach. Dla ludzi to jest bardzo ważne – tłumaczy na 
mecie Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku. – W  ubiegłym 
roku płynęliśmy dla Klaudii, w tym roku płyniemy tak po prostu, dla 
siebie. Myślę, że to jest taki dobry czas. Ludzie to lubią, a żeby razem 
pomagać, trzeba się lubić. A żeby się lubić, trzeba się znać, także cały-
mi rodzinami – dodaje.

Drużyna Szpiku to grupa ludzi promująca ideę dawstwa szpiku. Pro-
pagowanie takiej możliwości pomocy drugiej osobie jest ważne, bo 
wielu wciąż wydaje się, że to nie dla niego, to za dużo, nie jest gotów 
na takie poświęcenie. Prawda jest jednak taka, że w bazie jest wiele 
milionów osób na całym świecie, a jedynie niewielki odsetek z nich 
miał to wielkie szczęście, by móc komuś podarować szpik, a  wraz 
z nim – życie.

Czy trzeba spełnić jakieś specjalne wymagania, by przyłączyć się do 
Drużyny? – Potrzebujemy każdego. Niezależnie kim jesteś, ile masz 
lat, potrzebujemy Ciebie – mówi Dorota Raczkiewicz. – Dziś na przy-
kład jest z  nami chłopak, który wrócił do nas po latach, był kiedyś 
w domu poprawczym, bo tam mamy także Drużynę. Dziś wraca jako 
dorosły człowiek, który zmienił swoje życie, pracuje, jest zaangażo-

wany w wiele inicjatyw. To jest taki sygnał, że to wszystko ma sens. Są 
osoby z dziećmi, z niepełnosprawnościami, są ludzie z różnych grup 
zawodowych: zapraszamy wszystkich. Działamy sportowo, edukacyj-
nie w  szkołach, możemy przeprowadzić edukację, oswoić z  krwio-
dawstwem – wylicza szefowa Drużyny Szpiku. (MZ)

„Niezależnie kim jesteś, ile masz lat, potrzebujemy Ciebie”. 
Drużyna Szpiku popłynęła Wartą

W sobotnie południe, 3 września, puszczykowska przystań zamieniła się w zagłębie czerwonych ko-
szulek. To tutaj metę miał spływ kajakowy Drużyny Szpiku, która po raz kolejny miała okazję nałado-
wać akumulatory podczas wspólnie spędzonego czasu na wodzie.

- Żeby razem pracować, musimy się lubić i razem spędzać czas - mówi Dorota Racz-
kiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.

Drużyna Szpiku zajmuje się promowania idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku.

Drużyna Szpiku płynęła z Radzewic do przystani w Puszczykowie.
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URODZINOWO  W

W LUBONIU

OD DZIEWIĘCIU LAT TAKŻE W LUBONIU

JESTEŚMY Z TOBĄ, ABYŚ MIAŁ JAK NAJTAŃSZE ŻYCIE KUPUJĄC CODZIENNIE 
BARDZO DOBREJ JAKOŚCI PRODUKTY OFEROWANE W JAK NAJNIŻSZYCH CENACH. 
TA FILOZOFIA I STRATEGIA TOWARZYSZY NAM JUŻ OD DWUDZIESTU PIĘCIU LAT.

Oprócz stosowania ciągłej promocji cenowej na produkty wszystkich 
grup towarowych wzmagamy ją jeszcze bardziej szczególnie w 

czterech okresach zależnie od ich specyfiki: Świąt Bożego Narodzenia, 
Świąt Wielkanocnych, obchodzonego w czerwcu „Święta Muszkieterów" 

oraz obecnie swoich październikowych urodzin. Wszystkie one są bardzo 
istotne i stanowią jedno z kluczowych miejsc w strategii jaką obraliśmy.

Funkcjonujący od pół roku Klub Czytelnika w Intermarché jest dodat-
kową atrakcją w naszym sklepie. W specjalnie urządzonej przestrzeni 
można zajrzeć do eksponowanych tam publikacji, przeczytać gazetę 
lub wybrać ksiażkę do wypożyczenia do domu. W klubie czytelnika 
można będzie wkrótce znaleźć również literaturę w języku ukrań-
skim. Ponadto planowane są spotkania promujące czytelnictwo z 
wydawcami, autorami oraz przedstawicielami kultury i sztuki. Klub 
jest czynny w godzinach otwarcia supermarketu od poniedziałku do 
niedzieli od 8 do 22.

UL. ŻABIKOWSKA 53B
LUBOŃ

Zapraszamy Szanownych Klientów
na INTERTANIE i świeże zakupy 
w miłej atmosferze, a zwłaszcza 

na październikowe Urodziny Muszkieterów.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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BEZPIECZNIE
DO CELU
NA CZAS

kom. 798 254 784
lub 602 732 103

Preferujemy 
zamówienia terminowe

Prowadzimy nabór całoroczny 
(ograniczona liczba miejsc)

Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe:
• J. angielski,
• Rytmika,
• Gimnastyka korekcyjna,
• Piłka nożna,
• Zajęcia artystyczne „Dzieciaki i Ciotka Klotka",
• Robotyka,
• Logopedia,
• Terapia pedagogiczna,
• Religia.

Wprowadzamy dietę dla Dzieci 
z alergiami pokarmowymi.

Dysponujemy pięknym, dużym 
ogrodem z placem zabaw dla Dzieci.

Ponadto obejmujemy Dzieci opieką 
psychologiczno-pedagogiczną, zapew-
niając wsparcie Dzieciom i Rodzicom.

W naszym przedszkolu odbywają się 
cykliczne przedstawienia teatralne, 
wszechstronne warsztaty, organizujemy 
edukacyjne wycieczki i liczne spacery. 

Zapraszamy do kontaktu!
ul. Szkolna 2 

(przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie)
62-050 Mosina 

lub pod nr tel. 797 411 901

Przedszkole
Niepubliczne 

im. Janka Wędrowniczka 
w Mosinie 

serdecznie
zaprasza 

Dzieci w wieku 
2,5 do 5 lat.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.plBIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

WWW.BUMARO.PL TEL. 602 660 986

OCIEPLENIA
ELEWACJE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
OFICJALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
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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. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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TANGO w Puszczykowie
W sobotę 24 września, we wnętrzu restauracji Szafoniera w Puszczykowie zagościło TANGO. Pojawiło 
się ono na kilku płaszczyznach. Taniec, muzyka na żywo i wystawa zdjęć przeplatały się w trakcie tego 
wieczoru pobudzając zmysły zgromadzonych gości. Bo tango to nie tylko taniec…

‘Podczas tanga dzieją się w duszy człowieka rzeczy zgoła niepo-
jęte’ pisze w swojej książce „Osiem kroków tanga” Krzysztof Ma-
zurek. Dla każdego, kto tańczy tango ten cytat ma głęboki sens. 
Celem spotkania w restauracji Szafoniera było przybliżenie tanga 
osobom, które go nie znają. Przełamanie stereotypowego wy-
obrażenia o tangu i poznanie jego zakamarków, sekretów i oby-
czajów. W tangu bowiem za krokiem idzie emocja, za ruchem 
oddech. Tango jest rozmową między tańczącymi, wzajemnym 
dialogiem. Występujący tego wieczoru Agnieszka Stempniak i 
Kuba Gwizdała pokazywali tango nie tylko poprzez sam taniec, 
ale też opowieści o nim. Czym jest abrazo ( objęcie ), na czym po-
lega zwyczaj cabaceo w tangu, jak wyglądają milongi, czyli spo-
tkania, podczas których tańczy się tango argentyńskie. To właśnie 
o tym mogli usłyszeć zgromadzeni goście.
Muzycznie zaczarowały wszystkich skrzypaczka Urszula Pietz oraz 
pianistka Katarzyna Kluczyńska. Specjalnie na ten wieczór opra-
cowane tanga brzmiały pięknie. Można było usłyszeć między in-
nymi utwory Astora Piazolli, Carlosa Gardela, Joachima Raffa.
Dopełnieniem całości była wystawa zdjęć Małgorzaty Sobczak, 
która od kilku lat fotografuje tańczących tango, zatrzymując w 
kadrze emocje towarzyszące tańczącym, tak różne, jak różne 
może być samo tango. Czasami dramatyczne, czasami zmysłowe 
a innym razem pełne radości. I to właśnie ta różnorodność po-
woduje, że tango jest tak niezwykłe samo w sobie. Czarno-bia-
łe kadry, umieszczone w restauracji kontrastowały przepięknie 
z wnętrzem, w którym dominowały piękne czerwone zasłony… 
świeczki na stolikach i oświetlenie dodawały klimatu całości.
Wieczór zakończył taniec do utworu „Por una cabeza” z filmu 
„Zapach kobiety”. Tango przyciągnęło w ten wieczór mnóstwo 
ludzi, wszystkie stoliki zostały zarezerwowane. Przy dobrym wi-
nie, muzyce i wśród zdjęć można było złapać piękny oddech od 
codzienności i ‘posmakować’ tanga. A z tangiem jest tak, że jak się 
je pokocha, to jest to miłość na całe życie. Jestem ciekawa, kto się 
w trakcie tego wieczoru zakochał?
 Tekst i zdjęcia: Małgorzata Sobczak
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Towarzystwo Przyjaciół Dębów oraz człon-
kowie pracowni zapraszają na godzinę 11 
na mszę świętą do kościoła w Rogalinku. Po 
mszy nastąpi złożenie kwiatów na grobie 
Lucyny Smok, a następnie wspólne przejście 
pod dąb, który znajduje się na placu zabaw 
przy ulicy Kościelnej. 

W 1992 roku w Rogalinku powstało Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dębów. Pracownia ar-
tystyczna w  Rogalinku została otworzona 
w 2000 roku. Inicjatorką i opiekunką od sa-
mego początku była Lucyna Smok. 

Malarka była nauczycielką, a  w  latach 
1990-1996 dyrektorką szkoły podstawo-
wej w Rogalinku. W 2000 roku zainicjowała 
utworzenie Pracowni, gdzie pełniła funkcję 
instruktorki i  mentorki. Organizowała wer-
nisaże oraz warsztaty plastyczne, a także za-

chęcała do odwiedzenia Pracowni, a w razie 
potrzeby i artystycznych dylematów służyła 
radą i wsparciem. 

W 2020 roku Pracownia Artystyczna obcho-
dziła swój jubileusz. Zrzeszała ona wielu 
malarzy – amatorów, w tym niepełnospraw-
nych, którzy rozwinęli swoje talenty, dzięki 
pomocy pani Lucyny. W  2010 r. artystka – 
plastyczka została uhonorowana Medalem 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Choć pocho-
dziła z  Dębowca na Podkarpaciu, to całe 
dorosłe życie była bardzo związana z Roga-
linkiem i   Gminą Mosina. Jej obrazy wiszą 
nie tylko w  Pracowni przy ulicy Kościelnej, 
ale także w wielu domach mieszkańców wsi 
i okolic. Wszystkim okazywała wsparcie oraz 
serdeczność, a  w  każdym przedsięwzięciu 
była skromna – właśnie w ten sposób zosta-
nie zapamiętana. (WZ)

Uroczystość nadania pracowni plastycznej w Rogalinku 
imienia Lucyny Smok

12 listopada 2022 roku odbędzie się uroczyste nadanie pracowni w Rogalinku imienia Lucyny 
Smok. Posadzony w 2009 roku dąb przez panią Lucynę i panią Dorotę Domagała również otrzyma 
imię zasłużonej plastyczki. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy zaprezentowana zostanie wystawa 
twórczości Lucyny Smok. 

Mosina stanie się miastem rocka 
Pierwsza edycja festiwalu Rock ‘w’ rock odbędzie się już 8 października. Scenę Mosińskiego Ośrod-
ka kultury zapełni pięć kapel. W niedzielę, w mollDur, przy ulicy Niezłomnych, zorganizowany zo-
stanie przegląd lokalnych młodzieżowych zespołów muzycznych. Na festiwal wstęp jest wolny.

Do udziału zaproszonych zostało pięć ze-
społów: 
- grający w nurcie garage rock Subway Sur-
fers z Mosiny;
- Nieśmiertelni, założona w 2009 roku hard 
rockowa grupa z Czarnkowa;

- LockDown, grający Hard Core / Punk ze-
spół z  Powiatu Poznańskiego. Pomimo, iż 
większość członków tej grupy nie ukończyła 
jeszcze piętnastego roku życia, już teraz kon-
certują na terenie całego kraju.
- Dimera, grający Nu-metalcore/rock zespół 
z  Poznania. Muzycy grają razem od 2016 
roku, a  niebawem ukazać się ma ich drugi 
studyjny album.
- jako ostatni na scenie wystąpią zwycięzcy 
tegorocznego Ogólnopolskiego Przeglądu 
Kapel Gitarowych, hard rockowy zespół Me-
teroids z Zielonej Góry.
Po zakończeniu części koncertowej organi-
zatorzy przewidzieli jam session z udziałem 
publiczności i zaproszonych artystów.
Podczas koncertu zaplanowana została 
zbiórka charytatywna na rehabilitację bar-
dzo młodego miłośnika gry na perkusji 
z gminy Mosina. Eryk, dziś, radzi sobie z cho-
robą, ale już od pierwszych dni  musiał wal-
czyć o życie. Urodził się jako wcześniak w 30 
tygodniu ciąży, był reanimowany zaraz po 
narodzinach, intubowany, a w 5 dobie życia 
przeszedł wylew III stopnia. Chłopiec cier-
pi na porażenie dziecięce, wymaga ciągłej 
rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzę-
tu. Dzięki operacjom, które przeszedł, Eryk 

stanął na nogi i  stara się funkcjonować jak 
jego rówieśnicy. Walka chłopca o  poprawę 
zdrowia toczy się każdego dnia, żeby mógł 
być w  coraz lepszej formie, potrzebne jest 
wsparcie.  (WZ)

Eryk, dla którego zostanie przeprowadzona zbiórka.

Śp. Lucyna Smok
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Budowa ul. Tulipanowej była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Korzystając z dofinansowa-
nia Miasto ma obowiązek umieścić tablicę informacyjną przy inwe-
stycji i powinna być ona wyeksponowana przez okres 5 lat - zwracają 
uwagę puszczykowscy urzędnicy. 

Tablica, którą zniszczyli wandale została zamontowana na począt-
ku roku 2022, a całkowity koszt jej wykonania i montażu wyniósł 2 
115,60 zł.

W konsekwencji aktu wandalizmu Miasto będzie zmuszone pokryć 
koszty naprawy tablicy. Ponadto niepokojący jest fakt, iż zdewasto-
wanie mienia posiada symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej 
– na tablicy znajduje się bowiem godło oraz barwy biało-czerwone 
- dodaje magistrat. (red)

Puszczykowo: Zniszczona tablica przy ul. Tulipanowej
Pod koniec września w Puszczykowie doszło do dewastacji tablicy informacyjnej znajdującej się 
przy ul. Tulipanowej. Nieznany sprawca lub sprawcy zamazali sprayem treść tablicy oraz namalo-
wali wulgarny rysunek.

Używane ubrania to mniej chemii i więcej w portfelu

O ile kupowanie odzieży nowej jest oczywiste, 
o tyle chodzenie po sklepach z odzieżą używa-
ną wciąż dla niektórych wydaje się pewnego 
rodzaju ujmą, żeby nie powiedzieć – wstydem. 
Ale jak to, chodzić w swetrze po kimś? Nosić 
spodnie, które ktoś już nosił? Jeśli tak myślisz, 
drogi Czytelniku, to zapytam: a jak coś kupu-
jesz w  sklepie z  nowymi ubraniami, to tego 
ubrania nie przymierzasz? Po zakupie wszyst-
ko pierzesz przed pierwszym założeniem? 
Ktoś przecież już to dotykał, zakładał, mierzył. 
A możliwe, że były to nawet setki osób.
Sklepy z  odzieżą używaną funkcjonują od 
lat. Zmienił się jednak zdecydowanie ich cha-
rakter. Kiedyś częściej ubrania znajdowały się 
w  koszach, a  nie na wieszakach. Ich zapach, 
bardzo specyficzny, był trudny do pozbycia 
w trakcie nawet wielu prań, a  i nieraz trafiały 
się ubrania dziurawe, poplamione czy od-
barwione. Znalezienie „perełek” faktycznie 
było wydarzeniem, okupionym intensywny-
mi poszukiwaniami. Dziś większość sklepów 
wymienia całkowicie towar w  ciągu jednego 
tygodnia, ubrania są przejrzane, wywieszone, 
często także wyprane i wyprasowane. Konse-
kwencją tego są ceny używanej odzieży, które 
znacznie wzrosły w  ostatnich latach – na tą 
chwilę w miejscach, gdzie ubrania sprzedawa-
ne są na wagę, ceny za 1 kg kształtują się nawet 
w okolicach 60 – 80 zł w dniu dostawy. Zwykle 
w kolejnych dniach ubrania tanieją, by ostat-
niego dnia przed nową dostawą faktycznie 
być w cenie „pół-darmo”. - Największy ruch jest 
zawsze pierwszego dnia, gdy mamy nowy to-
war – mówi właścicielka jednego z mosińskich 
lumpeksów. - Drugi szturm jest zawsze ostat-
niego dnia, gdy czyścimy wieszaki i szykujemy 
miejsce na nową dostawę. Wtedy można za 
grosze ubrać się od stóp do głów – dodaje.
Idea kupowania ubrań z drugiego obiegu ma 
kilka niewątpliwych walorów.

Po pierwsze, i co najważniejsze dla konsumen-
tów: kwestie ekonomiczne. W przypadku tego 
punktu wielu się może obruszyć: ale przecież 
w sieciówce na wyprzedaży kupię taniej! Ow-
szem. Ale w sklepie z używaną odzieżą w tej 
samej cenie, co na wyprzedaży, możesz kupić 
produkt nieraz lepszej jakości, o lepszym skła-
dzie. Warto zwracać uwagę właśnie na składy 
ubrań, które kupujemy. Czy ubrałbyś, drogi 
Czytelniku, worek na śmieci? W życiu! A pięk-
ną, kolorową koszulę, ale z poliestru? No wła-
śnie. A obydwa produkty są wyprodukowane 
dokładnie z tego samego.
Drugą kwestią jest kupowanie ubrań używa-
nych jako tych pozbawionych chemicznych 
środków konserwujących. Dermatolodzy 
ostrzegają: na ubraniach ze sklepu mogą być 
chemikalia z procesu produkcji, a także bakte-
rie, grzyby, a nawet pasożyty w związku z kon-
taktem z wieloma rękami klientów w sklepach. 
Nieraz potrzeba kilku prań, by pozbyć się 
z  tkaniny często używanego formaldehydu. 
To substancja wykorzystywana między inny-
mi do balsamowania zwłok. Często używana 
jest w procesie produkcji ubrań, dzięki czemu 
materiały się mniej gniotą, kolory są trwalsze, 
a  tkaniny oporne na wspomniane wcześniej 
grzyby i pasożyty. Ubranie z lumpeksu często 
jest wyprane już wielokrotnie.
Trzecią zaletą, o której trzeba wspomnieć, jest 
nie wprowadzanie do obiegu kolejnych ubrań. 
Moda na odzież cyrkularną idzie w  parze 
z dbaniem o klimat i ekologię. Branża modo-
wa ma ogromny wpływ na zmiany klimatycz-
ne. Gospodarka cyrkularna zakłada, że pro-
dukty, które powstają, będą krążyć w obiegu 
zamkniętym tak długo, jak to możliwe, biorąc 
większą odpowiedzialność za produkt, który 
tworzy. Można trafić na badania i analizy, które 
pokazują, że jeszcze 15 lat temu każde posia-
dane przez nas ubranie założyliśmy około 35% 

częściej, niż obecnie. Tu wystarczy pomyśleć 
o  naszych mamach i  babciach – nawet, jeśli 
posiadały dużo nowych ubrań, zwykle trafiały 
one dalej w rodzinę, znajomych. Nie lądowały 
na śmietniku po jednym wyjściu. Model tzw. 
fast fashion to ogromny problem marno-
trawienia surowców, pracy ludzkiej, energii, 
wody: ile to razy koszulka po pierwszym pra-
niu straciła kolor lub fason?
Minusem kupowania w „drugim obiegu” jest 
ograniczenie możliwości planowania zaku-
pów. Idziesz po dżinsy, a wychodzisz ze swe-
trem. Planujesz kupno szlafroka, ale akurat tra-
fiła się piękna kurtka na wiosnę. Żal nie brać. 
Jak mawiał klasyk: życie jest jak pudełko cze-
koladek: nigdy nie wiesz, na co trafisz. Widzę 
tu mocną analogię!  (MZ)

Drugi obieg dla każdego! 
Dlaczego warto zajrzeć do lumpeksu?

Poniedziałek. Wrześniowy, słoneczny poranek. Pod jednym z budynków w centrum Mosiny zaczy-
nają się kręcić różne osoby – w średnim wieku, ale także wiele młodszych. Głównie kobiety, choć 
panów na uboczu także można zauważyć. Aż chciałoby się zapytać: a za czym ta kolejka stoi? Ano, 
za ciuchami.
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Grzybiarzem może zostać każdy: lekarz, mechanik, hydraulik czy 
prawnik. Nie sposób ich odróżnić w lesie: każdy grzybiarz w lesie wy-
gląda podobnie: dres, wiadro, nóż i wzrok wbity w mech. Szanse każ-
dy ma równe: no, może trochę mniejsze Ci, którzy lubią dłużej pospać.

Już z początkiem września otrzymaliśmy od Czytelników pierwsze 
zdjęcia z informacją: SĄ! Ale nikt nie chciał zdradzić miejsca, gdzie 
znalazł te pojedyncze sztuki. Jedno jest pewne: sezon trwa i ilość 
znalezionych podgrzybków czy prawdziwków będzie tylko wzrastać.

Przypominamy, że nieraz jednak łatwiej przynieść z lasu kleszcza, 
niż wiadro grzybów. Aktywność tych pajęczaków utrzymuje się aż 
do przełomu października i listopada, a przy zmianach klimatu na-
wet dłużej. Warto więc do wyposażenia grzybiarza dorzucić także 
spray przeciw kleszczom, a po powrocie do domu przeprowadzić 
dokładną analizę skóry, centymetr po centymetrze.

– Aby zapobiec ukąszeniu należy się przede wszystkim odpowied-
nio ubrać – mówi Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny, dr Jadwiga Kuczma-Napierała. – Planując spacer po lesie 
załóżmy jasne ubranie – dobrze widać na nim kleszcze. Wybierzmy 

długie spodnie i długie skarpetki oraz bluzkę z długim rękawem. 
Można również użyć odpowiednich repelentów, czyli środków od-
straszających owady. Po powrocie do domu dokładnie obejrzyjmy 
całe ciało zwracając szczególną uwagę na okolice pach, pachwin, 
pod kolanami oraz inne naturalne zagięcia skóry – dodaje dr Jadwi-
ga Kuczma-Napierała. (MZ)

O  wydarzeniu i  czekających nas emocjach rozmawiam z  Łukaszem 
Szulcem - organizatorem, trenerem oraz utytułowanym zawodnikiem 
(w 2018 r. zdobył tytuł zawodowego Mistrza Świata w formule K1). 
M.M.: Skąd wziął się pomysł zorganizowania takiego wydarze-
nia w Mosinie?
Ł.Sz.: Zawsze o tym marzyłem, a teraz nadarza się szczególna oka-
zja. Od dziesięciu lat działa w Mosinie klub sportów walki Shoot-
boxer, mamy świetnych zawodników i warto ich pokazać. Jak po-
wiedziałem, zawsze marzyłem o  zorganizowaniu takiej gali, a  jak 
wiemy - marzenia się nie spełniają: marzenia się spełnia. Zacząłem 
więc działać i  dzięki pomocy oraz współpracy Akademii Boksu 
Krzysztofa Chudeckiego i Grzegorza Samolewskiego udało się zor-
ganizować galę.
M.M.: Dlaczego jest to tak wyjątkowe wydarzenie?
Ł.Sz.: Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Mosinie, a poza tym 
gala zorganizowana została w  formule, gdzie walczą zawodnicy 
z jednego klubu kontra reszta Polski. Mamy w Mosinie wielu dobrych 
zawodników i chcemy ich pokazać, bo robimy tu naprawdę dobrą 
robotę. Jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni na mapie sportów 
walki w całej Polsce, nasi zawodnicy walczą w Europie, a wciąż mało 
osób o tym wie. Warto to podkreślać i pokazywać światu wielkie ta-
lenty. Intensywnie się rozwijamy - zaczynaliśmy w kickboxingu, bo 
ja się z niego wywodzę, ale zdobywamy coraz więcej medali w za-
wodach parterowych, chcemy podbić polską scenę MMA - jednym 
słowem, gala to okazja, gdzie będzie można zobaczyć najlepszych 
zawodników z naszego klubu i całego regionu. 
M.M.: Jak wyglądają przygotowania do gali i czego możemy się 
spodziewać?
Ł.Sz.: Dla mnie to bardzo intensywna praca, występuję bowiem 
w potrójnej roli: organizatora, trenera dziesięciu zawodników i za-

Sezon grzybowy wystartował!

Wyjątkowa Gala Sportów Walki w Mosinie

Pierwsze zdjęcia grzybów, zebranych w okolicznych lasach na przełomie sierpnia i września to zawsze 
miły akcent na przełamanie złego nastroju po skończonych wakacjach. W końcu grzybobranie to je-
den z naszych sportów narodowych!

15 października br. w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Mosinie odbędzie się historyczne wyda-
rzenie - pierwsza Extra Gala “Mosina Fight Night”. Gala organizowana jest w celu uhonorowania 10-le-
cia działalności Klubu Shootboxer Mosina, a organizatorami są: Akademia Boksu Krzysztof Chudecki 
oraz Shootboxer - Klub Sportów Walki.
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O sytuacji poinformowała komenda policji w Poznaniu. Pod koniec 
lipca mieszkanka Koninka poinformowała policjantów z  Kórnika 
o odebranym telefonie z informacją o bombie w jej domu. Dziewczy-
ny w rozmowie zażądały 20 tysięcy złotych, albo groziły wybuchem 
ładunku. Na miejscu pojawili się pirotechnicy, którzy po sprawdzeniu 
obiektu stwierdzili, że alarm był fałszywy.

Dziewczyny zostały namierzone dzięki współpracy policji z Kórnika 
z  pomorską policją. Dziewczyny przyznały, że miała być to forma 
żartu, do którego zainspirował je filmik obejrzany w mediach spo-
łecznościowych. Teraz czeka je sprawa przed sądem rodzinnym. (red)

Przyglądając się zdjęciom wypadku, zrobionym przez strażaków 
z Żabna, kierująca pojazdem miała mnóstwo szczęścia. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, że do wypadku doszło w wyniku niedo-
stosowania prędkości do panujących warunków drogowych. Auto 
wypadło z prostej drogi, dachując i zatrzymując się w krzakach i drze-
wach w rowie. Obrażenia kobiety były niegroźne. – Po przyjeździe za-
jęliśmy się poszkodowaną. Była to młoda kobieta z urazem głowy, rąk, 
kończyn dolnych. Poszkodowaną zajęła się załoga karetki pogotowia 

– poinformował dowodzący działaniami ratowniczymi asp. sztab. Da-
wid Miszczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracowały cztery jednostki straży pożarnej oraz policji. 
Droga pomiędzy Sulejewem i Folwarkiem była nieprzejezdna przez 
niespełna godzinę. (red) 

Zdjęcia: OSP KSRG Żabno

O włos od tragedii. Groźny wypadek w okolicach Sulejewa
W piątek, 23 września, tuż przed godziną 15, strażacy otrzymali wezwanie do wypadku na drodze po-
między Sulejewem, a Folwarkiem Sulejewo. Samochód marki Renault Clio, kierowany przez młodą ko-
bietę, został całkowicie zniszczony.

Strażacy mówią o sporym szczęściu kobiety, pro-
wadzącej auto.

Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej.Auto dachowało i zatrzymało się w rowie, między 
drzewami. 

Alarm bombowy w Koninku koło Kórnika. 
Nastolatki staną przed sądem

O tym, że żarty mogą sporo kosztować, przekonały się dwie 14-letnie mieszkanki województwa po-
morskiego. Dziewczyny, wybierając losowy numer telefonu, dodzwoniły się do kobiety mieszkającej 
w Koninku k/Kórnika i zagroziły wybuchem bomby. Teraz czeka je sprawa przed sądem rodzinnym.

wodnika. W  programie przewidzianych jest dziesięć pojedynków 
w różnych formułach: trzy pojedynki w formule K1, trzy w formule 
bokserskiej i  cztery w  formule MMA. Kartę walk skonstruowałem 
w taki sposób, by tworzyli ją zawodnicy z lokalnych klubów, takich, 
z którymi współpracujemy. Chcemy pokazać zawodników nie tylko 
z Mosiny, ale i okolicznych klubów. Założenie było takie, by stworzyć 
lokalną kartę walk, tak, by każdy, kto jest zainteresowany, mógł przy-
jechać pokibicować swoim faworytom. 

Wspomnę jeszcze o walce wieczoru - odbędzie się ona w formule 
bokserskiej i jest to mój powrót na ring po czterech latach przerwy. 
M.M.: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na gali! 
Zapraszamy - bilety na galę można nabyć w siedzibie klubu Shoot-
boxer oraz na Ticketos.pl. Nie może Was zabraknąć!
 Marta Mrowińska
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Elegant z Mosiny. Legendarne określenie
z potencjałem na promocję miasta

Wizerunek miasta jest istotnym elementem lokalnej polityki. Świadome i konsekwentne jego bu-
dowanie pozwala na zwiększenie konkurencyjności, przyciąganie inwestorów, turystów, daje za-
dowolenie mieszkańcom. Jednym ze sposobów na promocję miasta jest dobrze znany, także poza 
naszym regionem, Elegant. Dowiódł tego Roman Czeski, która od wielu lat, także na łamach gazety, 
tworzy legendę tej niezwykłej postaci.

Elegant z Mosiny - List do redakcji
Szanowna Redakcjo!
Zapoznałem się z artykułami na temat „Czy 
Mosina wykorzystuje swój turystyczny po-
tencjał”. Skromnie napisałem „zapoznałem 
się”, bo właściwie powinienem dodać, że 
przeczytałem je z zaciekawieniem, które to 
zachęciło mnie do zabrania w  tej sprawie 
głosu. Może uda się sprowokować jakąś 
sensowną dyskusję na ten temat. Zobaczy-
my.
Na samym początku oświadczam z  całą 
mocą, iż największy potencjał turystyczny 
naszego miasta tkwi w  popularnym nie-
gdyś bardzo określeniu „elegant z Mosiny”. 
Postaram się pokrótce omówić ten temat 
i  uzasadnić swój pogląd. Od ponad 20 lat 
zajmuję się tym problemem na półama-
torsko, można tak powiedzieć, ale stosując 
się ściśle do naukowych uwag profesora 
Krzysztofa Kwaśniewskiego, wybitnego 
znawcy lokalnych anegdot i historyjek.
Spotykając się z  różnymi ludźmi, najczę-
ściej zupełnie mi nieznanymi w  Mosinie 
oraz w trakcie moich wędrówek z Danusią 
po uroczych zakątkach naszego kraju, sta-
ram się wypytywać ich o  naszego elegan-
ta, formułując pytania z  zaskoczenia. Nie 
wszystkie odpowiedzi są oryginalne i god-
ne zapamiętania, ale zdarzają się interpre-
tacje zgoła niezwykłe. Spisuję starannie 
oczywiście te ciekawsze i mam ich na dzi-
siaj ponad trzysta, publikując je w  kąciku 
„Na tropie eleganta z  Mosiny”. W  ten spo-
sób pragnę wykazać, że jest to powiedzon-
ko bardzo pojemne, właściwie bez dna. 
Daje to jemu zdecydowaną przewagę nad 
smokiem wawelskim, który został dokład-
nie zbadany i opisany. W tym stanie rzeczy 
niezrozumiałe dla mnie jest propagowanie 
jedynie słusznej wersji, skąd się niby wziął 
elegant z Mosiny.
Niezwykła moc tego określenia polega 
właśnie na tej jego tajemnicy braku jedno-
znacznego aktu urodzenia i co najważniej-
sze, prawdopodobnie nigdzie w  żadnych 
kronikach nie znajdziemy choćby szkico-
wego rysopisu. Odczarować go można tyl-
ko w prosty sposób, upubliczniając w prze-
strzeni miejskiej. Zaręczam czytelników, że 
na hasło „elegant z  Mosiny” prawie każdy 
ma coś innego do powiedzenia i  co waż-
ne, wszystkie te opowieści są prawdziwe, 

oczywiście każda na swój sposób. Jeszcze 
raz z całą mocą podkreślam, elegant z Mo-
siny jest jedynym dobrem gotowym do 
promowania, ale nie tylko w  zaciszu gabi-
netów, biur i gablot. Aby tak się stało, musi 
on niejako wyjść do ludzi, pobudzając ich 
ciekawość. Szkoda mi tego „zabytku”, który 
historia niejako sama dała nam w  prezen-
cie. Nie trzeba tego zabytku restaurować, 
tracić sporo funduszy, żaden konserwator 
niczego nam nie może zabronić, bo nale-
ży on do kategorii idei-pojęcia abstrakcyj-
nego, takich jak junek z Buku czy pierdoła 
z  Gądek. Wspomniany był w  telewizyjnym 
serialu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Eu-
ropy”, co wiem od gościa, który przy nim 
pracował; w  czasie telewizyjnego kon-
certu „Piosenki biesiadnej” pod dyrekcją 
Zbigniewa Górnego, wreszcie dwukrotnie 
brał z  powodzeniem udział jako skromna 
statuetka w  licytacjach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, osiągając kosmiczne 
przebicia. Świadczy to o  jego mało zbada-
nej popularności.
Upubliczniając imię eleganta z Mosiny z hu-
morem i dowcipnie w przestrzeni miejskiej 
można zapewne dla Mosiny więcej zrobić 
niż reklamować nasze atrakcje pałacem 
w Rogalinie. Brak przy tej metodzie wielo-
letniej konsekwencji, bo trudno chociażby 
w  nazwach ulic szukać najmniejszego śla-
du po tej wspaniałej rodzinie Raczyńskich 
czy chociażby skwerku dębów rogalińskich. 
Jest to zatem przykład delikatnie mówiąc, 
niekonsekwencji. Trzeba zacząć umiejętnie 
podsycać atmosferę do poznawania róż-
norodności pojęć na temat eleganta z Mo-
siny, wielości znaczeń w  ujęciu historycz-
nym poprzez propagowanie legend o nim. 
W  młodym pokoleniu niestety on prawie 
nie funkcjonuje z  tą siłą emocjonalną jak 
do niedawna pośród starszej generacji. 
Zaobserwowałem ciekawe zjawisko, które 
nazwałbym utożsamianiem się z  tym po-
wiedzeniem wynikającym z  faktu tutaj za-
mieszkania, czyli że z adresu wynika kto jest 
elegantem lub też istnieje wyraźna katego-
ria miejsca urodzenia, która daje w metryce 
niezmywalny stempel czystej krwi elegan-
ta z Mosiny. Wokół tych dwóch możliwości 
występuje kilka typów kombinacji. Są one 
dowodem na autentyczne wzięcie sobie 
do serca optymistycznej i dumnej idei niby 
bycia elegantem lub całkowitym zaprze-

czeniem wobec sarkastycznych i że tak po-
wiem, delikatnie prześmiewczych uwag ja-
kich wobec nich stosowano w  przeszłości. 
Podam dla zilustrowania dwa przykłady au-
tentycznych wypowiedzi, cytuję z pamięci:
„…panie, ja tam w  Mosinie co prawda 
mieszkam przeszło 50 lat, ale elegantką nie 
jestem i  nie będę, bo tutaj się nie urodzi-
łam…”. I drugi przeciwstawny: „…ja zawsze 
czułem się elegantem z Mosiny, bo tutaj się 
urodziłem, zobacz jak mam w samochodzie 
wszystko poukładane, kiedyś w pracy w Po-
znaniu koledzy się naśmiewali ze mnie, 
że mam taki porządek w  narzędziach i  na 
warsztacie, bo jestem elegantem z Mosiny, 
ale do czasu aż ten mój porządek wskazał 
jako wzór majster, dostałem premię i wtedy 
dopiero zaczęli mnie szanować i w ten spo-
sób odwróciłem ich kąśliwe uwagi i  przy-
wróciłem swoim przykładem rangę mojego 
ukochanego eleganta…”.
Zacznijmy zatem chwalić się nim na prze-
kór, że tak powiem przesądem starej daty, 
chociażby dla tych, którzy do naszego 
miasteczka tyle co się wprowadzili i  z  tru-
dem odnajdują tak zwany skwerek z  jego 
domniemaną figurą. Jak tego dokonać? 
Na pewno potencjalnego turystę stojące-
go czasem w korku na wjeździe do miasta 
powinien przywitać w jakiś dowcipny spo-
sób, bo aktualny „witacz” do zwiedzanie 

Pomnik Eleganta z Mosiny, autorstwa Romana Czeskiego 
(skwer eleganta przy Kanale Mosińskim).
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Zygmunt Pniewski. Naukowiec czy artysta. Wspomnienia - publikacja autorstwa 
Marty Mrowińskiej

niczym nie zachęca, bo może jeszcze dla 
kogoś jest powodem do wstydu i  zażeno-
wania. Nie wiem. W  Mosińskim Ośrodku 
Kultury widziałem kiedyś niezwykłej urody 
plastyczne przedstawienia elegantów z Mo-
siny, swym ujęciem odbiegającym znacznie 
od powielanego schematu, które można 
by na przykład w  formie murali rozmieścić 
na budynkach. Oczywiście nie powinny 
zajmować całych elewacji, wystarczą nie-
wielkie figurki na odpowiednio bezpiecznej 
wysokości. Uporządkowane w  jakiś prze-
myślany sposób mogłyby stanowić rodzaj 
gry terenowej, której finał byłby na skwerku 
przy kanale. Do tego obowiązkowo wymy-
ślić sposób na zaprezentowanie różnorod-
nych historyjek z nim związanych w formie 
krótkich opowiadań, koniecznie o  różnych 
zabarwieniach od hurra optymistycznych 
do tych przyziemnych. Przekonałem się 
niejednokrotnie, że pojęcie elegant z Mosi-
ny jest klejnocikiem, czym zgoła nie czyni 
„wiochy”, ale niezwykłym darem historii, 
które przy odrobinie fantazji daje się wy-
pełnić odległymi skojarzeniami. W  sposób 
dowcipny ujawnić prawdziwe fakty z  jego 
narodzin. Przecież w  jego życiorysie mam 
zanotowane przeróżne daty, poczynając 
od bitwy pod Grunwaldem. Ukazując róż-
norodność interpretacyjną, można byłoby 

oswoić wszystkich z tym, że niosą one treści 
zgoła mityczne i  swobodne bujanie w  ob-
łokach akurat nikomu nie czyni bynajmniej 
najmniejszych nawet plamek na honorze. 
Wręczając komukolwiek jeden z wielu jego 
wizerunków, można by niejako przy okazji 
opowiedzieć coś na temat naszej dość ubo-
giej historii. Mam na myśli cesarza Napole-
ona czy hetmana Stefana Czarnieckiego. 
Chyba się teraz nie pomylę, kiedy powiem, 
że wszystkie znane mi interpretacje są same 
w  sobie autentyczne, bo tworzą legendę, 
a do legendy potrzebne jest tylko ziarenko 
prawdy, z którego wyrasta cała reszta zależ-
na od fantazji. Jedna dość popularna wersja 
jest łatwa do skojarzenia i mija się z prawdą. 
Mianowicie, że Jan Chryzostom Pasek pisał 
już o elegancie, jest łatwe do sprawdzenia, 
bo nie ma w  jego „Pamiętnikach” po nim 
żadnego śladu. Natomiast pierwsze napo-
tkane przeze mnie źródło pisane znaleźć 
można u Oskara Kolberga, który około 150 
lat temu zanotował krótko bez komentarza 
samo powiedzonko.
Taka forma jak zaproponowałem, nikogo 
nie naraziłaby na wydatki, bowiem bilet na 
zwiedzanie byłby niepotrzebny, a co więcej, 
całą dobę oglądanie byłoby dostępne bez 
ograniczeń i  we wszystkie dni tygodnia. 
Przed laty we Wrocławiu z pozoru niewinny 

żart z  krasnalem rozwinął się znakomicie, 
bawiąc nie tylko najmłodszych i przy okazji 
zamienił się w sprawnie działający przemysł 
pamiątkarski.
Kulminacją promocji winno być święto ele-
ganta z  Mosiny wraz z  konkursem na ele-
ganta, coś na wzór tych, jakie odbywały się 
przed laty. Często w moich mini wywiadach 
przepytywani przywołują wspomnienia jak 
to kiedyś uśmiali się oglądając popisy na 
scenie Andrzeja. Może do kogoś dotrze mój 
pomysł i uda się jeszcze coś innego wymy-
ślić.
Ostatnia zanotowana anegdota w  moich 
brulionie pod kolejnym numerem 311, a za-
słyszana w majątku Rogalin mówi o białych, 
ślubnych rękawiczkach, które miały tylko 
trzy palce. Jeśli ukazywanie się „kącika ele-
ganta” będzie się odbywało jak dotychczas 
co miesiąc, wtedy dalszy ciąg tej historii 
poznacie Państwo w  okolicach 2040 roku. 
Zatem zapraszam.
PS. Urodziłem się w  niedalekim Buku, stąd 
zawsze jestem dumny z tego, że jestem jun-
kiem z  Buku, a  ponieważ serce zgubiłem 
w Mosinie, stąd tak naprawdę czuję się ele-
ganckim junkiem.
 Roman Czeski

Zygmunt Pniewski - naukowiec czy artysta? 
- publikacja i wystawa

Do 30 października br. w Galerii Sztuki w Mosinie można oglądać wystawę fotografii ze wspólnej 
wyprawy do Brazylii Zygmunta Pniewskiego i Arkadego Fiedlera w 1967 r. Zbieg osobistych, nie-
zwykle ważnych wydarzeń nie pozwolił mi uczestniczyć w tak ciekawym i wyjątkowym wydarzeniu, 
jakim był wernisaż wystawy, chciałabym jednak podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi pu-
blikacji wspomnień dotyczących osoby Zygmunta Pniewskiego.

Wyprawa miała miejsce ponad 50 lat temu, ale dla mnie pozosta-
je barwna i żywa - podobnie jak wszystkie wspomnienia związane 
z osobą Pana Zygmunta. Opracowywanie wspomnień z nim zwią-
zanych to od początku była ogromna radość pisania, ale przede 
wszystkim - radość poznawania tego wspaniałego, wszechstronnie 
utalentowanego człowieka. Zachwyciła mnie jego pasja i zaanga-
żowanie, z jakim podejmował się dosłownie wszystkiego. Żałuję, że 
nie dane mi było poznać go osobiście, choć od początku mam prze-
konanie, że żyje i jest obecny w swoich dziełach i wspomnieniach 
bliskich mu osób. 

Opisane wspomnienia z życia pana Zygmunta to jedynie niewielka 
część bogactwa, jakie wniósł w życie moje i innych. Ogromny talent, 
nieprzeciętna osobowość, wielki umysł i otwarte serce - oto, co ujęło 
mnie w tej filigranowej, a jakże silnej osobie. Spisane przeze mnie 
wspomnienia mają w sobie duży ładunek emocjonalny i absolutnie 
nie są biografią Zygmunta Pniewskiego. Ale też takie miały być - peł-
ne emocji, wzruszeń, pasji i subiektywnego spojrzenia. 

Ogromne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wspierali 
mnie i pomogli w opracowaniu tych wspomnień. Wszystkich, którzy 
podzielili się cząstką swoich własnych przeżyć. A przede wszystkim 
- dziękuję panu Sławomirowi za wsparcie w każdej chwili, nie usta-
wanie w dążeniu do celu i udostępnienie bezcennych materiałów. 
Bez Pana to by się nie udało :) 

 Marta Mrowińska
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“Zygmunt Szczęsny Feliński. Powstaniec, który został świętym” 
- komiks autorstwa Romana i Wojciecha Czeskich, część 2.
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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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PRADZIEJE MOSINY I OKOLIC cz. 7

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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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ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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interaktywna szkoła językowa

zapisy również online:
www.kiwischool.pl

W związku z likwidacją Jednostki ogłaszamy 

WYPRZEDAŻ
wszystkich roślin

Oferujemy szeroki asortyment 
- drzew i krzewów liściastych, ozdobnych
- roślin iglastych,
- drzew alejowych,
- pnączy,
- różaneczników,
- drzewa kopane z gruntu (po wcześniejszym zamówieniu)

ZAPRASZAMY

SPRZEDAŻ DETALICZNA tel. 502-407-281
KÓRNIK UL. ŚREDZKA 1

pon. – pt. 900 - 1700

sob. 900 - 1600 

SPRZEDAŻ HURTOWA tel. 502-407-288
pon. – pt. 700 - 1400

S z k ó ł k i  
K ó r n i c k i e

istnieją od 1820 roku

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku w likwidacji

ADRES: 62-035 Kórnik, ul. Średzka 20
tel. 61 8170 - 155

www. szkolkikornickie.pl
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pan.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. 507 510 351 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
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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 

(P
02

3)

kolor

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

(J
00

8)

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



36 GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 10/2022

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 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)

(J
03

5

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

04
7)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
02

8)

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
02

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)

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
05

0)

KUPIĘ
- meble

- zegary i zegarki (również części)

- srebra, platery

- porcelanę

- aparaty fotogra�czne

- biżuterię (broszki, kolczyki, pierścionki)

- monety (pojedyncze oraz całe kolekcje)

- banknoty

- fotogra�e (wojskowe)

- militaria (części mundurów, 
bagnety, szable)

- odznaczenia, medale

- przedwojenne pocztówki

tel. 502 020 929
Dojazd do domu klienta bezpłatny

Kupię za gotówkę 
stare przedmioty:

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

Doktor nauk przyrodniczych 
udziela lekcji biologii, 

chemii i biochemii 
na wszystkich poziomach 

nauczania. 

KOREPETYCJE

tel. 601-94-77-21

Korepetycje 
z matematyki i fizyki 

na wszystkich 
poziomach nauczania.

KOREPETYCJE

tel. 601-75-75-22

A Bb

a

artykuły biurowe i papiernicze

punkt czyszczenia odzieży

Zapraszamy od 3 października 2022 r.

SKLEP „ELBO” S.C.

Strzelecka 1A, Mosina 798 800 760
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

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
03

7)

- 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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REKLAMA

kolor

SKLEP RYBNY
Z PONAD 30-LETNIĄ TRADYCJĄ 

POLECA:

RYBY ŚWIEŻE, 
MROŻONE, WĘDZONE, 

PRZETWORY 
I SAŁATKI RYBNE

SKLEP:
poniedziałek:  800-1600

wtorek, piątek:  700-1700

środa, czwartek:  800-1700

sobota:   800-1400

SMAŻALNIA RYB:
wtorek, piątek:  700-1700

sobota:   800-1400

godziny otwarcia: 

SKLEP ORKA
(TARGOWISKO)

W MOSINIE
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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
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