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• 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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Listopad powinien być miesiącem wy-
ciszenia, zadumy, spokoju i harmonii. W 
Mosinie wraz z opadającymi liśćmi nie 
opadają jednak emocje – już 13 listo-
pada mieszkańców czeka referendalna 
niedziela. Warto skorzystać ze swojego 
prawa wyborczego i pochylić się, choć 
na moment, nad sprawami swojej lokal-
nej społeczności.

W tym miesiącu piszemy o szkołach 
podstawowych: w Krosinku i Rogalinku. 
O pierwszej możemy pisać wreszcie w 
pozytywach – jest zielone światło do 
ogłoszenia przetargu na rozbudowę 
szkoły o upragnioną przez uczniów salę 
gimnastyczną i świetlicę. To genialna 
wiadomość dla całej, wciąż rozrastają-
cej się szkolnej społeczności. Szkoła w 
Rogalinku doczekała się upragnionej 
rozbudowy, ale… brakuje w niej pod-
stawowego wyposażenia, jak chociażby 
biurek.

Dużo miejsca poświęcamy na ostrze-
żenie przed oszustami, którzy w ostat-
nich tygodniach próbują coraz śmielej 
wymuszać gotówkę od mieszkańców 
okolic. Metoda „na wnuczka” lub „na 
wypadek” to ogromny problem, szcze-
gólnie wśród starszych osób, które w 
przypływie emocji decydują się na do-

browolne przekazanie oszczędności dla 
dobra syna czy wnuczki. Edukujmy sie-
bie nawzajem, przypominajmy naszym 
bliskim, by nie ufali osobie po drugiej 
stronie telefonu. Weryfikujmy telefo-
ny, wiadomości sms, czy nawet wizyty 
osób, które podają się za przyjaciela na-
szych najbliższych.

Zapraszamy także do Baranówka, do 
Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, 
gdzie odbyły się zawody parapowoże-
nia. Pomimo niesprzyjającej pogody 
dopisali uczestnicy: ponoć jak są konie, 
to już nic innego do szczęścia nie jest im 
potrzebne! Warto zajrzeć też na krótką 
fotorelację z baaardzo głośnej imprezy 
– nie na co dzień można w Mosińskim 
Ośrodku Kultury usłyszeć tak mocne 
brzmienia! Festiwal „Rock’w’rock” za-
brzmiał w tym roku po raz pierwszy, 
ale jak zapewniają organizatorzy – nie 
po raz ostatni. Polecamy szczególnej 
uwadze także tekst o wystawie w Gale-
rii Miejskiej w Mosinie, która jest punk-
tem wyjścia przemyśleń związanych ze 
zmianami i piętnie na naszym życiu, ja-
kie odcisnęła pandemia.

W imieniu zespołu redakcyjnego,

 Magdalena Zgrzeba

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

        - To pan nie wie, proszę pana, no nie, aż mi się nie chce wierzyć. 
Tutaj w najbliższej okolicy jak się mieszka, wtedy trudno nie znać 
tych historii, bo one co jakiś czas są wspominane. U nas na przykład 
raz po raz przy okazji spotkań rodzinnych, raczej tak w domu wie 
pan, wśród swoich. Ja w każdym razie wiem na pewno o dwóch 
całkowicie różnych wersjach, rozumie mnie pan? Inaczej mówiąc, 
słyszałem od zawsze o  dwóch różnych wersjach i  takie znam. 
One nam się bardzo podobają. Zaraz panu przedstawię, bo nie są 
za długie, jeśli oczywiście pan ma trochę czasu mnie wysłuchać. 
Pierwsza z nich jest o krawcach, a druga z kolei opowiada o hetma-
nie Czarnieckim. Proste, prawda?
    - Co, już koniec? Ale co dalej było o tych krawcach i o hetmanie, 
dalszy ciąg mnie interesuje najbardziej. Był hetman i co, od razu, że 
elegant z Mosiny?
    - Jak to co było dalej, a co niby miało być dalej, nic już nie ma! 
Opowiedziałem panu dwie wersje o elegancie i wszystko, mi wy-
starczy. Mówiłem chyba wyraźnie, że byli krawcy i był też hetman 
Czarniecki w Mosinie? Był. Więc o co jeszcze panu chodzi?
    - Panie, tutaj byli też inni: Pasek, Napoleon. A co takiego się stało, 
że mówimy o elegancie z Mosiny? Jaka jest przyczyna, że to było?
    - No nie panie, co mnie tam obchodzi, kiedy to mogło być, mnie 

dalszy ciąg już nie interesuje, bo normalnie nie mam głowy do 
tego. I niech mnie pan dalej nie męczy, ja tam niedowiarkiem ni-
gdy nie byłem. Jak mi pokazują w Krakowie smoczą jamę, wtedy 
wiem wszystko, albo koziołki poznańskie są, trykają się, a  widzi 
pan, trykają się i nikomu nie przychodzi do głowy, żeby się zastana-
wiać czemu się trykają albo pan to zaraz pewno by chciał wiedzieć 
jak się tam na górę dostały. Dobrze mówię? Skoro tam są, to pewne 
jest, że jakoś się tam musiały dostać. Proste, prawda? Tak samo jest 
z naszym elegantem. Są dwie wersje i szlus, więcej wersji nie znam.
    - Ale co taki Czarniecki mógł mieć do eleganta, bo krawcy to jakoś 
rozumiem?
    - Panie, pan znowu swoje, a ja wszystko co na temat wiem, po-
wiedziałem nic nie skłamałem, dwie wersje są? Są. Więc proszę bar-
dzo więcej się mnie nie czepiać. I do widzenia panu!
 Roman Czeski

16.05.2013 – ktoś w warsztacie
(dialog zupełnie nielogiczny):

Kącik eleganta z Mosiny, część 119

Tory kolei drezynowej w otulinie jesieni
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Czas na referendum

Mleko się rozlało
Po niemal jednogłośnej decyzji Rady Miej-
skiej w  Mosinie o  zorganizowaniu referen-
dum w Mosinie, 27 września 2022 r. Komisarz 
Wyborczy w Poznaniu wydał postanowienie 
o  jego przeprowadzeniu. Jednocześnie po-
informował, że warunkiem ważności refe-
rendum jest pobranie kart do głosowania 
przez minimum 5577 mieszkańców gminy, 
co stanowi, zgodnie z  ustawą, 3/5 liczby 
biorących udział w  wyborze tego organu 
w 2018 roku. Uprawnionych do głosowania 
jest około 25 tysięcy mieszkańców gminy. 
Koszt organizacji referendum, spoczywający 
na budżecie gminy, to 120 tysięcy złotych.
Choć pytanie postawione na karcie do gło-
sowania dotyczy burmistrza Przemysława 
Mielocha, w  referendum mieszkańcy mogą 
zadecydować o  dalszych losach także rady 
miejskiej. Jeśli większość zagłosuje przeciw 
odwołaniu burmistrza, rozwiązana zostanie 
rada miejska, a w jej miejsce pojawi się komi-
sarz do czasu przedterminowych wyborów.
Kwestią najważniejszą w  referendum jest 
frekwencja: przekroczenie progu ważności 
jest pierwszym krokiem do zmian w gminie.
Czy chcemy zmiany?
Czy to dobry czas na referendum? Zda-
nia są podzielone. Wybory samorządowe, 
zgodnie ze zmianami, które planuje rząd, 
zostaną przesunięte o pół roku i odbędą się 
najprawdopodobniej 30.04.2024 r., więc za 

niemal 1,5 roku. Tylko czy aż 1,5 roku? Są 
zdania, że decyzja powinna zostać podjęta 
wcześniej – rada miejska nie udzieliła bur-
mistrzowi wotum zaufania już po raz trzeci: 
za 2019, 2020 oraz 2021 rok. Radni tłuma-
czą jednak, że liczyli na poprawę sytuacji 
i dialog pomiędzy nimi a burmistrzem.
Jeśli nie ma porozumienia na linii rada miej-
ska – burmistrz, podstawowe decyzje do 
podjęcia stają się murem nie do przesko-
czenia. Zatargi, przepychanki i  drobne zło-
śliwości powodują odwlekanie wielu spraw, 
których podjęcie powinno nie sprawiać żad-
nego problemu w  dobrze funkcjonującym 
samorządzie. „Odpowiem na piśmie” – ta 
odpowiedź burmistrza podczas sesji powo-
duje szemranie wśród radnych i publiczno-
ści. Słyszą ją zbyt często, a  oczekiwanie na 
odpowiedź trwa zwykle bardzo długo.
Nie współpracuje. Nie rozmawia. Nie odpo-
wiada. Nie konsultuje.
To główne zarzuty, jakie stawiają burmi-
strzowi radni, przedsiębiorcy, pracownicy 
Urzędu Miejskiego czy mieszkańcy, którzy 
dzielą się spostrzeżeniami podczas roz-
mów, spotkań czy na portalach społeczno-
ściowych.
Radni też bez skazy nie są. Choć są przed-
stawicielami mieszkańców, czyli dostali kre-
dyt zaufania od wyborców, wielu z nich od 
początku kadencji nie zabrało głosu pod-
czas sesji.

Nie drążą. Nie dopytują. Nie składają inter-
pelacji. Nie zapoznają się wnikliwie z ma-
teriałami.
Wielokrotnie zarzuca się im przedkładanie 
interesów ze „swojego ogródka” ponad do-
bro wspólne. Ważniejsza staje się lampa na 
ulicy we własnej wsi niż cała nowa droga 
w innym miejscu gminy.
Czy to jest dobra kadencja dla mosiń-
skiego samorządu? Ocena leży w rękach 
mieszkańców.  (MZ)

13 listopada bezprecedensowe wydarzenie w mosińskim samorządzie: pierwszy raz w historii odbę-
dzie się referendum gminne. Głosowanie przeprowadzone będzie w godzinach od 7 do 21 w obwodo-
wych komisjach wyborczych, czyli w miejscach, gdzie odbywały się wszystkie poprzednie głosowania.
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ul. Niezłomnych 3
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518 055 810

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

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
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Vlog w całości poświęcony pływalni

– Pływalnia to marzenie mieszkańców gmi-
ny Mosiny od ponad 40 lat – rozpoczął Vlo-
ga burmistrz. – Kapitał początkowy spółki to 
3 mln 700 tysięcy zł. Spółka miała pozyskać 
środki na sfinansowanie budowy pływalni. 
Takie działania próbowaliśmy podejmować. 
Okazywało się, że jeśli chodzi o  instytucje 
finansowe, to spółka miała zbyt krótką hi-
storię, żeby mieć takie możliwości. Mówiło 
się o tzw. obligacjach przychodowych spół-
ki, ale z  racji krótkości istnienia spółki nie 

było takiej możliwości. Udało się pozyskać 
i  mieliśmy wstępną promesę, obietnicę na 
pozyskanie funduszy z programu Jessica 2. 
To jest fundusz, który pożyczałby gminie 20 
milionów złotych na 20 lat przy stałej stopie 
oprocentowania pół procenta, niezależnie 
od inflacji – tłumaczy burmistrz. – Proszę 
nie nazywać pożyczki, nawet nisko opro-
centowanej, pozyskaniem środków – sko-
mentował jeden z mieszkańców. – Pożycz-
kę trzeba oddać! Jako pozyskane środki 
rozumiem dotację bezzwrotną – dodał.

– Informacje, jakie Pan podawał radnym 
odnośnie kosztów budowy (sięgając lat 
2015 i  2016): wartość inwestycji kolejno: 
5 mln, 10 mln, 15 mln, 20 mln, 25 mln, 30 
mln, a  ostatnio padały kwoty… 35 mln 
PLN – skomentował radny Michał Kleiber. 
– Cytując Pana zdanie z  Vloga „wstępną 
promesę” na kwotę 20 mln. Zapomniał 
Pan dodać, że brakowało 15 mln. Skąd ta 
kwota? Przypomnę, że radni przez kilka lat 
obcinali Panu możliwość zaciągania obliga-
cji (chwali się Pan tym w  raporcie o  stanie 
gminy za rok 2021). Dzięki tej wstrzemięź-

Pływalnia została utopiona – nieważne kto, ważne, za ile
Burmistrz przemówił. Nie pojawił się co prawda na ostatniej stacjonarnej sesji Rady Miejskiej, 
nie pojawia się od dawna na spotkaniach radnych w ramach komisji, nie znalazł też czasu na 
spotkanie z Radą Nadzorczą spółki Park Strzelnica. Ale nagrał kolejnego Vloga, by ogłosić 
Mieszkańcom gminy: pływalnia została utopiona przez Radę Miejską. Argumenty burmistrza 
odpierają radni, w jedynej możliwej formie: komentarza pod materiałem video. Czy to jest 
dyskusja publiczna, na którą zasługują mieszkańcy gminy, którzy tę władzę wybrali?

Pracownicy mosińskiego magistratu nadal 
odchodzą, zasilając swoją wiedzą i kompe-
tencjami szeregi innych, okolicznych urzę-
dów. Z  pozyskanych przez nas informacji 
wynika, że wkrótce w Biuletynie Informacji 
Publicznej pojawi się kolejny nabór – w tym 
tygodniu nie przedłużono umowy kadro-
wej. To nie pierwsza zmiana na tym stano-
wisku w  ostatnich latach. A  chętnych do 
pracy w mosińskim urzędzie wielu nie ma.
Z  początkiem tego roku radni na sesji po-
ruszyli temat sytuacji pracowniczej w  mo-
sińskim magistracie. – Panie burmistrzu, 
coś złego dzieje się w  urzędzie – mówiła 
radna Wiesława Mania. Burmistrz wówczas 
tłumaczył, że winę za odejścia pracowni-
ków i  nierozstrzygnięte nabory na wakaty 
upatruje w  kilku radnych i  mieszkańcach, 
którzy wytwarzają złą atmosferę i nagonkę 
na pracowników urzędu.
– Zła organizacja pracy, problem z  po-
dejmowaniem decyzji przez burmistrza, 
niewłaściwy system motywacyjny to naj-
częstsze zarzuty, które są formułowane 
oceniając pracę burmistrza jako kierow-
nika Urzędu Miejskiego – piszą na stronie 
referendummosina.pl radni, tłumacząc 
przyczyny, dla których zdecydowali się na 
oddanie decyzji o  odwołaniu burmistrza 

w  ręce mieszkańców. – Symbolem chaosu 
jaki panuje w obecnej kadencji burmistrza 
jest fakt, że w  ciągu czterech lat urzędem 
kieruje czwarty z rzędu sekretarz, który jest 
odpowiedzialny za bieżące funkcjonowa-
nie jednostki – podkreślają radni.
Pomiędzy styczniową sesją, w  ciągu roku, 
zmieniła się argumentacja burmistrza: pod-
czas sesji w maju stwierdził, że pracownicy 
odchodzą z  powodu zbyt niskiego wyna-
grodzenia, którego nie chce podnieść Rada 
Miejska. Cokolwiek jest przyczyną takiego 
stanu rzeczy, prawda jest taka, że lista ogło-
szonych naborów na mosińskim BIP-ie ro-
śnie z tygodnia na tydzień, a większość po-
zostaje bez rozstrzygnięcia. – Najlepszym 
uzasadnieniem dla zobrazowania proble-
mu jest porównanie z  innymi okolicznymi 
gminami w roku 2021 dotyczącym ogłoszo-
nych naborów – tłumaczą radni. – Rotacja 
nie wpływa pozytywnie na komfort pracy, 
na pewno również nie podwyższa standar-
dów jakościowych – dodają.
W  zestawieniu opracowanym przez cza-
smosiny2.pl widać, że w gminach o podob-
nej liczbie mieszkańców co Mosina, waka-
tów w  magistracie było znacząco mniej. 
W 2021 roku mosiński urząd ogłosił 35 na-
borów, z  czego 22 pozostały bez rozstrzy-

gnięcia. W  analogicznym czasie w  Kórniku 
wakatów było 10 (bez rozstrzygnięcia 2), 
a w Luboniu 5 (bez rozstrzygnięcia 1).
Działający od kilku dni na Facebook’u ano-
nimowy Komitet Obrony Burmistrza na 
zarzut związany z  masowymi odejścia-
mi pracowników magistratu tłumaczy: – 
Urzędnicy odchodzą, bo nie możemy im 
więcej zapłacić. A to wina raczej Rady Miej-
skiej. Ale już niedługo mogą wracać, bo 
idzie kryzys i bezrobocie – skwitował KOB. 
Do sprawy odniosła się była sekretarz gmi-
ny, Monika Kujawska: – Co za bzdury, może 
jedna lub dwie osoby miały taką motywa-
cję odejścia, reszta odeszła z innego powo-
du niż wynagrodzenie. (red)

Urząd Miejski w Mosinie pustoszeje. 
Kolejne wakaty w magistracie

Pracownicy mosińskiego magistratu nadal odchodzą, zasilając swoją wiedzą i kompetencjami sze-
regi innych, okolicznych urzędów. Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że wkrótce w Biu-
letynie Informacji Publicznej pojawi się kolejny nabór – nie przedłużono umowy kadrowej. To nie 
pierwsza zmiana na tym stanowisku w ostatnich latach. A chętnych do pracy w mosińskim urzędzie 
wielu nie ma.

Urząd Miejski od strony rynku w Mosinie
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liwości rady mógł Pan tej jesieni wystąpić 
o  30 mln środków na pokrycie wzrostu 
energii w  roku 2023 r. i  utrzymać budżet 
w ryzach. Gdybyśmy zgodzili się na pożycz-
kę w ramach programu Jessica (20 mln), nie 
obcinali obligacji przez lata i  dobrali kolej-
ne 15 mln do kosztów budowy basenu, to 
gmina finansowo już by nie funkcjonowała, 
a  płynność mógłby Pan uzyskać kolejnymi 
zaciągniętymi zobowiązaniami. Możemy się 
nie zgadzać, ale gdyby rada ulegała Pana 
wnioskom o  obligacje, pożyczki itp., to 
w nadchodzącym roku i  realiach nie mieli-
byśmy już płynności i środków na… bieżącą 
działalność. Dowód? Wniosek z przedostat-
niej sesji o 30 mln obligacji – podsumował 
radny Kleiber.

ZUK miał budować pływalnię?

W  dalszej części Vloga burmistrz przedsta-
wia, że radni chcieli, by ZUK budował pły-
walnię. – To był początek roku 2021, i wtedy 
Rada Miejska podjęła uchwałę o połączeniu 
spółki Park Strzelnica z Zakładem Usług Ko-
munalnych. Radni nie chcieli się przyznać, 
że tak naprawdę nie chcą tej pływalni, tylko 
posłużyli się w uzasadnieniu słowami, że to 
ZUK ma wybudować pływalnię. To była tyl-
ko taka mgła, taka przykrywka, takie tłuma-
czenie realnej likwidacji zamierzenia budo-
wy pływalni. Ostatecznie wczoraj (tj. 10.10.) 
Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, że nie 
będzie łączenia spółki Park Strzelnica z ZUK, 
no bo jaki byłby sens łączenia, skoro za tym 
by nie szły pieniądze? Jak ZUK miałby wy-
budować pływalnię bez środków? Ta fikcja 
została zdjęta oraz druga uchwała o  likwi-
dacji spółki Park Strzelnica, czyli o  dopro-
wadzeniu stanu formalnego do zgodnego 
z rzeczywistością. A stan zgodny z rzeczywi-
stością jest taki, że rada miejska nie chcia-
ła w  większości swej budowy pływalni, no 
i  teraz ta prawdziwa uchwała została pod-
jęta – podsumował burmistrz Przemysław 
Mieloch.

– Aż trudno wysłuchać do końca tych ma-

nipulacji, których Pan się dopuszcza – sko-
mentował radny Roman Kolankiewicz. – 
Proszę przeczytać jeszcze raz wnioski rady, 
proszę odsłuchać, co mówiliśmy na komi-
sjach i  sesjach, kiedy się okazało, że zakpił 
Pan kolejny raz z  organu stanowiącego 
prawo w  gminie, i  wyszły na jaw prawdzi-
we koszty pływalni, kiedy zrozumieliśmy, 
że nas nie stać na to „marzenie”, nikt już nie 
krył intencji, jawnie mówiliśmy, że nie mo-
żemy budować basenu. Oszukał Pan miesz-
kańców, obiecując prezesa, który będzie 
miał pensje w  granicach średniej krajowej, 
a  zatrudnił Pan „przyjaciela” za kilkanaście 
tysięcy miesięcznie, chociaż obiecał Pan to 
przerwać, to utrzymywał go na stanowisku 
pomimo, że było to niezgodne z prawem – 
dodał Kolankiewicz.

W  podsumowaniu 6-cio minutowego na-
grania burmistrz stwierdza: – Szanowni 
Państwo, mieliśmy okazję na budowę pły-
walni z  pozyskania środków na 20 lat 20 
mln. Ja mówiłem radnym, że czeka nas in-
flacja, mówiłem, że wartość pieniądza real-
nego będzie dużo mniejsza. Od wiosny roku 
minionego do teraz inflacja to 25%. Czyli ¼ 
wartości pływalni mielibyśmy przez tą infla-
cję umniejszoną. Radni nie chcieli pływalni, 
szansa została zaprzepaszczona. Pływalnia 
została utopiona – podsumował.

Co na to przewodniczący RM?

W mediach społecznościowych całość base-
nowej historii podsumował przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, Dominik Michalak:

„Rada Miejska w Mosinie podjęła 18 miesię-
cy temu (marzec 2021 rok) pierwszą uchwa-
łę dotyczącą czynności zmierzających do 
zamknięcia spółki. Miało się to odbyć po-
przez połączenie z  funkcjonującą spółką 
Zakład Usług Komunalnych. Taki sposób 
(co wynika z  przedstawionych dokumen-
tów) był najszybszą formą zakończenia jej 
działalności. Po 8 miesiącach od podjęcia 
uchwały, w  listopadzie 2021 r. Burmistrz 

Gminy Mosina ponownie przedłożył rad-
nym tożsamą uchwałę ze wskazaniem miej-
sca, gdzie w  jego opinii został popełniony 
błąd. Chodziło o kwestie związane ze złym 
podaniem kwoty kapitału spółki (w  2020 
roku spółka została dokapitalizowana o 100 
000 PLN – wpis KRS ukazał się po podjęciu 
uchwały). Burmistrz zaakceptował taką for-
mę zakończenia spółki.

Po kolejnych 9 miesiącach Burmistrz uznał, 
że nie jest w  stanie przeprowadzić zakoń-
czenia działalności spółki w  zapropono-
wanej i  zaakceptowanej formie. Przedłożył 
uchwały dotyczące zakończenia działal-
ności poprzez likwidację. We wrześniu po 
interpelacji radnego Marciniaka wyszło na 
jaw złamanie przepisów przez pełniącego 
obowiązki prezesa spółki basenowej.

Do przeprowadzenia czynności połączenia 
spółek potrzebny jest Prezes. Umowa spół-
ki przewiduje tylko wybór prezesa poprzez 
konkurs. W  celu uniknięcia konieczności 
wyboru osoby na to stanowisko poprzez 
konkurs, należało podjąć decyzję o  zmia-
nie sposobu zakończenia działalności spół-
ki. Proces likwidacji ma potrwać od 7 do 9 
miesięcy. Burmistrz wraz z Radą Nadzorczą 
musi znaleźć jednak osobę, która będzie 
pełnić obowiązki likwidatora.

Na koniec roku 2021 spółka zaliczyła stratę 
w  wysokości – 489 543,30 zł. Nie chcę się 
powtarzać, ale wracam myślami do mojego 
wytłumaczenia dlaczego głosowałem prze-
ciwko utworzeniu spółki, a co za tym idzie 
budową tego obiektu – brak dokumentów 
strategicznych w  tym biznesplanu, brak 
koncepcji organizacyjnej budowy i finanso-
wania i tak dalej, i tak dalej”.

Temat pływalni zasłoną dymną?

– Już mam dość tematu „pływalnia” – skomen-
towała Vlog radna Ewelina Dudek. – Panie 
burmistrzu, są inne sprawy w  gminie, które 
też leżą. Weź się Pan np. za przetargi, zacznij 
wprowadzać plan oszczędności w  gminie 
dotyczący energii i gazu. Ciągle tylko basen, 
basen. Temat zastępczy dla innych, ważnych 
spraw – dodała radna.

Prezes gminnej spółki, Włodzimierz Kora-
lewski, decyzją Rady Nadzorczej przestał 
pełnić swoją funkcję 14 października. Umo-
wa została rozwiązana z powodu złamania 
przepisów dotyczących prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, tym samym preze-
sowi nie została przyznana trzymiesięczna 
odprawa. Podczas “prezesowania” gminnej 
spółce Włodzimierz Koralewski otrzymał 
blisko 280 tysięcy złotych netto wynagro-
dzenia. Z naszych informacji wynika, że pre-
zes rozważa odwołanie się do sądu w spra-
wie nieotrzymania odprawy w  wysokości 
niemal 36 tysięcy złotych. (red)

Rynek i centrum w Mosinie - widok z lotu ptaka; fot. UM Mosina
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Sporo czasu radnym zajęło przegłosowanie kilkudziesięciu popra-
wek, naniesionych na miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Krosinko. Następnie pochylono się nad udzie-
leniem dotacji na prace konserwatorskie dla parafii pw. św. Michała 
Archanioła i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku w wysokości 
70 tysięcy zł. Podjęto także uchwałę o podniesieniu kwoty udziela-
nej pomocy wojewodzie w realizacji Poznańskiej Kolei Metropoli-
tarnej w związku ze wzrostem kosztów utrzymania sieci.
W  zmianach w  budżecie pojawił się temat kosztów referendum, 
w  tym wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz in-
nych, związanych z tym finansowych obciążeniach dla budżetu. Na 
koniec dosyć długiej dyskusji wokół tej kwestii głos zabrał radny Mi-
chał Kleiber: – Od kilku miesięcy jest taka narracja, głównie na Vlo-
gu, że rada torpeduje wszystkie inwestycje, a burmistrz o nie walczy 
– rozpoczął podsumowanie radny. – Jest to dość odważne, ciekawe 
i osobliwe stwierdzenie, bo rok do roku mamy niewykonane inwe-
stycje na kwotę 8, 10, 12 mln złotych, czyli około 40% założeń. I to 
panowie [burmistrzowie – przyp.red.] jesteście odpowiedzialni za 
zarządzanie kadrami. Skoro dostajecie pieniądze na zadania, a ich 
nie wykonujecie, to stwierdzenie, że my je torpedujemy, jest po 
prostu nielogiczne. Ta dyskusja na temat kosztów referendum jest 
smutna. Tu jest rozmowa o kwocie za ręczniki papierowe, za papier 
toaletowy, pieczątki i kartki. Jednocześnie nie wykonujemy w 2021 
inwestycji na kwotę powiedzmy 12 milionów zł, i biorąc pod uwa-
gę inflację i przesunięcie tych zadań na kolejny rok, poprzez nie-
udolność w zarządzaniu straciliśmy jakieś 2, może i 2,5 mln zł. A my 
rozmawiamy o kosztach referendum i  różnicy rzędu 40 tysięcy zł. 
To jest smutne. To jest smutne dla burmistrzów, pani skarbnik, dla 
mnie i na pewno części radnych, bo dla mnie ta dzisiejsza sesja to 
idealny przykład, jak stracić 6 godzin. Bo jakbym siedział w domu 
i nie robił nic, to nic by się nie zmieniło – dodał Kleiber.
Tematy, które zostały na koniec sesji Rady Miejskiej, związane ze 
spółką „Park Strzelnica” i dalszymi krokami, związanymi z próbą li-
kwidacji spółki, najbardziej wymagały obecności burmistrza.
– Złożyliśmy wniosek o wycofanie tych punktów z porządku obrad, 
jednak radni dziś tego nie przyjęli – tłumaczył wiceburmistrz To-
masz Łukowiak. – Oczekujemy na miarodajną opinię, żebyśmy mo-
gli przekazać spójne stanowisko mecenasów w tej kwestii – dodał. 

Głos zabrała przewodnicząca komisji budżetu i finansów, Wiesława 
Mania, która zauważyła jednak, że materiały, które otrzymała komi-
sja, są sprzeczne z tym, co właśnie powiedział wiceburmistrz. – Brak 
decyzyjności ze strony wspólnika, czyli burmistrza, reprezentujące-
go gminę, powoduje, że procedura przeciąga się w czasie – podkre-
ślił przewodniczący Rady Miejskiej, Dominik Michalak.
W  sprawozdaniu z  działalności urzędu znajduje się zestawienie 
spotkań, w  których brali udział burmistrzowie. W  20 punktach, 
umieszczonych w zestawieniu, czyli tych najistotniejszych spotka-
niach w terminie od 24 września do 27 sierpnia, występuje wice-
burmistrz Ejchorst oraz Łukowiak. – Burmistrz Mieloch nie wystąpił 
na żadnym spotkaniu – podkreślił radny Kleiber.
– Wydaje mi się, że nie wynika to ze skromności, że nie umieścił tej 
informacji. Jest to po prostu smutne. Burmistrz się schował, nie po-
kazuje się – zauważył radny. Głos zabrał także radny Andrzej Raźny: 
– Od paru miesięcy burmistrz Przemysław Mieloch nie uczestniczy 
w żadnej komisji. Teraz zaczął ignorować także sesje Rady Miejskiej 
w  Mosinie, bez słowa i  bez wyjaśnienia. Ignorowanie i  arogancja 
wobec mieszkańców, którzy go wybrali i przed którymi złożył ślu-
bowanie – zakończył radny Andrzej Raźny.
– To, że pana burmistrza Mielocha dzisiaj z nami nie ma, to policzek 
dla mieszkańców – podsumował Michał Kleiber. – W drugiej turze 
wyborów udział wzięło 10 tysięcy mieszkańców, z czego niemal 5 
czy 6 tysięcy oddało na niego głos. I on tu nie musi przychodzić dla 
mnie, dla nas, radnych. Tylko dla mieszkańców. (red)

Nieobecność to policzek dla mieszkańców
Końcówka września obfitowała w tematy dużego kalibru - dyskutowano nad dalszymi losami spółki 
“Park Strzelnica”, odwołaniu jego prezesa, mówiono także sporo o referendum, naborach do ko-
misji referendalnych i kosztach. Choć burmistrz Przemysław Mieloch oddelegował na sesję wice-
burmistrzów: Adama Ejchorsta oraz Tomasza Łukowiaka, to jednak nie ich obecności oczekiwali w 
aktualnej sytuacji radni i mieszkańcy na sesji w dniu 29 września.

Sesja bez burmistrza.

Stanowisko Klubu Radnych Rady Miejskiej w Mosinie 
o przeprowadzeniu referendum

Stanowisko Klubu Radnych Rady Miejskiej w Mosinie – OdNowa w sprawie uchwały o przepro-
wadzeniu referendum o odwołaniu Przemysława Mielocha z funkcji Burmistrza Gminy Mosina

Klub OdNowa jest inicjatorem uchwały o  przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania Przemysława Mielocha z funkcji Burmistrza 
Gminy Mosina. Rada Miejska w Mosinie liczy 21 radnych. Uchwała zo-
stała poparta przed 18 radnych, dwóch radnych głosowało przeciwko, 
a jeden wstrzymał się od głosu.
Uznaliśmy, że trzykrotny brak udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina 
Przemysławowi Mielochowi wotum zaufania, w  latach: 2020, 2021, 

2022, a także brak pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Mosinie w spra-
wie wykonania budżetu muszą skutkować podjęciem działań zmierza-
jących do jednoznacznego rozstrzygnięcia – czy Przemysław Mieloch 
powinien nadal sprawować mandat Burmistrza Gminy Mosina, który 
trzymał w 2018 roku głosami mieszkańców naszej Gminy. Jako przed-
stawiciele lokalnej społeczności postanowiliśmy oddać głos w  tej 
sprawie najważniejszej władzy, to jest mieszkańcom.
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Jeszcze w tym roku rozstrzygną się losy dwóch radnych
Czy znów zmieni się skład Rady Miejskiej w Mosinie? Zadecyduje o tym Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny. Na wokandzie zawisły dwie sprawy dotyczące mosińskich radnych - 16 listopada 
zapadnie wyrok w sprawie wygaśnięcia mandatu Waldemara Wiązka, natomiast 20 grudnia 
swój finał będzie miała sprawa Waldemara Waligórskiego. 

Sprawa sięga lutego 2021 roku, kiedy Rada Miejska w Mosinie pod-
jęła uchwały o wygaszeniu mandatów dwóm radnym, którzy mieli 
naruszyć przepisy ustawy o samorządzie. Zarzut tyczy się prowa-
dzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego.
Członkowie komisji rewizyjnej ustalili, że sołtys Czapur wystawił 
w  2019 roku na rzecz ZUK trzy faktury o  łącznej wartości 930,91 
zł brutto. Głosowanie nad wygaszeniem mandatu Waldemara Wa-
ligórskiego nie wzbudziło większych kontrowersji. Opinia prawna 
wystawiona przez mecenasa obsługującego jest dla części radnych 
jednoznaczna – sołtys Czapur naruszył artykuł 24 f ustawy o samo-
rządzie gminnym.
Niejasności wzbudziły natomiast wyniki kontroli w sprawie radnego 
Wiązka. 4 stycznia 2021r. ZUK poinformował komisję rewizyjną, że 
Waldemar Wiązek, działał jako pełnomocnik firmy „Żwirex”, które to 
przedsiębiorstwo od 2018 roku wystawiło na rzecz spółki komunal-
nej osiem faktur. Okazało się jednak, że ZUK podał informację o peł-
nomocnictwie omyłkowo. – W  odpowiedzi, na zapytanie komisji 
rewizyjnej błędnie podano, że radny Wiązek jest pełnomocnikiem 
firmy „Żwirex”. Pracownik spółki, który merytorycznie weryfikował 
dane zasugerował się użytymi sformułowaniami w  skierowanym 
do spółki zapytaniu, między innymi o  pełnomocnictwa – mówił 
nam Jan Gurgun, ówczesny prezes ZUK. – Spółka dysponuje fak-
turami, wystawionymi przez przedsiębiorstwo „Żwirex”, ale nie są 
one podpisane przez radnego Waldemara Wiązka. Niezwłocznie 
wyjaśniliśmy tę sprawę z  pracownikiem i  ustalenia przekazaliśmy 
komisji rewizyjnej - poinformował prezes. 
– Numer telefonu, który Waldemar Wiązek wskazał do siebie jako 
radnego (…) widnieje także na fakturach wystawionych na Zakład 
Usług Komunalnych w  Mosinie. Ponadto na fakturach wystawio-
nych na ZUK w Mosinie, bezpośrednio pod nazwą i danymi adre-
sowymi oraz numerem identyfikacji podatkowej, widnieje adres 
e-mail, który radny Waldemar Wiązek używa do kontaktów jako 

radny Rady Miejskiej w Mosinie – tłumaczyli radni klubu “OdNowa” 
w swoim oświadczeniu. – Radny reprezentuje interesy firmy Żwirex 
Beata Wiązek w postępowaniach, których stroną jest m.in. gmina 
Mosina – informował wówczas klub „Odnowa”.
- Radny Wiązek wielokrotnie nazywał siebie przedsiębiorcą, opo-
wiadał o funkcjonowaniu żwirowni. Dla nas, jako radnych, nie ule-
ga wątpliwości, że to jego biznes, w imieniu którego występował. 
W takiej sytuacji, gdy widzimy ryzyko, że mogło dojść do narusze-
nia prawa, podjęliśmy uchwałę o wygaszeniu mandatu – tłumaczył 
w ubiegłym roku radny Roman Kolankiewicz. 
Waldemar Wiązek podczas dyskusji nad wygaszeniem jego manda-
tu zapewniał, że prawa nie złamał, nie czuje się winny i że z dzia-
łalnością gospodarczą „nie ma nic wspólnego”. Radny przedstawił 
także opinię prawną opracowaną na jego zamówienie, mówiącą, że 
podejmowanie uchwały w sprawie wygaszenia jego mandatu jest 
bezzasadne.
Radni zaskarżyli do WSA podjęte przez radę uchwały. Pod koniec 
lipca 2021 sąd wydał wyroki, w całości oddalając skargi obydwóch 
radnych. Ci jednak skorzystali z przysługującego im prawa do wnie-
sienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Tam zapadnie ostateczna decyzja w sprawie. (red)

Waldemar Waligórski i Waldemar Wiązek

Uważamy, że Przemysławowi Mielochowi brakuje kompetencji do 
pełnienia tak istotnej w samorządzie funkcji. Obserwujemy całkowity 
marazm w  zarządzaniu Urzędem Miejskim w  Mosinie, brak dialogu 
z Radą, a co za tym idzie, z mieszkańcami, których radni są reprezen-
tantami, próby autokratycznego zarządzania kadrami, brak umiejęt-
ności oddzielenia poglądów i  interesów prywatnych od publicznych 
oraz podważanie fundamentów samorządu.
Rada trzykrotnie nie udzieliła Burmistrzowi wotum zaufania. Mimo 
negatywnej oceny działalności Przemysława Mielocha wierzyliśmy 
w możliwość wspólnego decydowania i dbania o dobro naszej Ziemi 
Mosińskiej. Wielokrotnie podejmowaliśmy jako Rada próby rozmów, 
zapraszaliśmy Burmistrza na spotkania. Niestety, Przemysław Mieloch 
nie wykazał jakiejkolwiek, nawet najmniejszej woli porozumienia i dia-
logu, uparcie próbując forsować swoje wizje, które zdecydowanie nie 
uzyskują społecznego poparcia.
Uchwała podjęta 16 sierpnia 2022 roku oddaje w ręce mieszkańców 
decyzję o  dalszym losie organów Gminy Mosina i  to społeczeństwo 
ostatecznie zdecyduje, czy chce odwołania Przemysława Mielocha 
z funkcji Burmistrza Gminy Mosina, czy też chce, aby pozostał na tym 
stanowisku.
Przemysław Mieloch nie zrealizował i nie realizuje wielu ważnych za-
dań i to pomimo zagwarantowania przez Radę środków finansowych 

na ich realizację. Burmistrz podejmuje jednoosobowo, bez konsultacji 
z radnymi i mieszkańcami decyzje o przeznaczeniu wielomilionowych 
dotacji rządowych na inwestycje, które często nie stanowią dla miesz-
kańców priorytetu.
Przemysław Mieloch wielokrotnie nie informował radnych oraz miesz-
kańców o podejmowanych działaniach, jak również nie podawał peł-
nej informacji o rzeczywistej sytuacji związanej z trudnościami w reali-
zacji inwestycji.
Przemysław Mieloch nie prowadzi prawidłowej polityki kadrowej 
w Urzędzie. Przerost zatrudnienia z nieustannymi rotacjami na kluczo-
wych stanowiskach urzędniczych nie mają precedensu w historii funk-
cjonowania mosińskiego samorządu. Tak duża niekompetencja w zarzą-
dzaniu przyczynia się do pogorszenia warunków życia w naszej Gminie.
Jako radni klubu OdNowa, mając na względzie dobro Gminy i  jej 
mieszkańców, uważamy, że dalsze sprawowanie urzędu przez Przemy-
sława Mielocha przyniesie Gminie Mosina niepowetowane straty.
Utraconych szans na lepszy, zrównoważony rozwój nie da się nadgo-
nić. Ostateczną decyzję pozostawiamy jednak Państwu.
 Przewodniczący
 Klubu Radnych Rady Miejskiej w Mosinie OdNowa
 Roman Kolankiewicz
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19 października odbyło się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i  Pro-
mocji. Jednym z poruszanych tematów był 
brak wyposażenia nowo oddanego budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Rogalinku. 
 – Jako rada zostaliśmy zaskoczeni w  maju 
2022, że kolejny obiekt edukacyjny buduje-
my bez uwzględnienia w kosztach wyposa-
żenia - pisze o sprawie Roman Kolankiewicz, 
przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i  Promocji. - Zareagowaliśmy 
bardzo szybko, zabezpieczając ponad pół 
miliona na ten cel. Mija 5 miesięcy, szkoła 
oddana do użytku, a mebli i wyposażenia nie 
ma, może pojawią się w jeszcze w okolicach 
Bożego Narodzenia, a może dopiero w 2023 
roku. To bardzo smutne, że jako rada musimy 
angażować się w sprawy operacyjne urzędu, 
ale po wczorajszej komisji, mam wrażenie, że 
bez specjalnego nadzoru, nacisków a nawet 
gróźb, pewne, wydawałoby się, oczywiste 
sprawy, nie nabiorą tempa, lub wcale nie 
będą procedowane - dodał radny.
Z  czego wynika opóźnienie? - Dowiedzie-
liśmy się, że sprawa utknęła tak naprawdę 
na procesie decyzyjnym u burmistrza, któ-
ry nie zadysponował kilku godzin pracy 
urzędników, przez kilka miesięcy. Ta zwłoka 
kosztuje nas już około 40 tysięcy zł (pod-
wyżki cen wyposażenia od przygotowania 
wyceny przez panią dyrektor). Szkoła jest 
bardzo pięknym nowoczesnym obiektem, 
ale na komisji padły gorzkie słowa od ro-
dziców w  stylu: "odebrano nam radość 
z  otwarcia nowej szkoły". Niestety, tak bę-
dzie jeszcze przez kilka miesięcy – podsu-
mował na stronie Rady Miejskiej w Mosinie 
Roman Kolankiewicz.

Dyrektorka szkoły, Monika Szufranowska, 
planuje rozpoczęcie lekcji w nowym skrzy-
dle szkoły w  styczniu 2023 roku, po do-
starczeniu i  zamontowaniu potrzebnego 
wyposażenia. Jeśli podczas przetargu wy-
łoniony zostanie zwycięzca, będzie miał 2 
miesiące od podpisania umowy na dostar-
czenie mebli szkolnych. 
W czasie wyburzania starego skrzydła i bu-
dowy nowego zajęcia odbywają się w sys-
temie dwuzmianowym od 7:00-17:10, do-
datkowo jeden z  oddziałów zerówkowych 
uczy się w świetlicy wiejskiej. Jak podkreśla 
dyrekcja szkoły, takie rozwiązanie zostało 
zastosowane w  okresie przejściowym, wy-
nikającym z braku wystarczającej liczby sal 
lekcyjnych.

W nowej części szkoły na parterze znajdą się: 
pomieszczenia dla zerówki, dla obsługi, po-
kój pielęgniarki i  logopedy oraz biblioteka, 
na piętrze planuje się cztery sale lekcyjne 
(dwie dla klas 1-3, salę chemiczną z dygesto-
rium i salę komputerowo-językową), gabinet 
pedagoga i psychologa oraz archiwum.
Zakup mebli na potrzeby Szkoły Podstawowej 
w Rogalinku został wyceniony na 255 963,64 
złotych. W skład zamówienia wchodzą:
• 3 biurka nauczyciela
• 23 biurka ucznia 
• biurko na drukarkę 3D
• 7 sztuk biurek pojedynczych
• 3 sztuki nakładek na kaloryfery
Również na IV kwartał 2022 roku w planie 
zamówień publicznych zostało wyszcze-
gólnione przeprowadzenie przetargu na 
sprzęt komputerowo-audiowizualny na 
kwotę 227 138,77 złotych.
Szkoła Podstawowa otrzymała już pozwo-
lenie na użytkowanie. 13 października 
nowe skrzydło zostało przekazane przez 
wykonawcę Gminie Mosina. Burmistrz na 
zebraniu wiejskim w Rogalinku 15 września 
2022 roku  zapowiadał otwarcie nowej czę-
ści szkoły w Dniu Edukacji Narodowej, czyli 
14 października.  (WZ)

Nowe skrzydło szkoły podstawowej w Rogalinku gotowe, 
ale szkolnych ławek brak

Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej miało zostać otwarte w Dniu Edukacji Narodowej, czyli 14 paź-
dziernika. Niestety, dzieci nie mogą korzystać z nowego budynku, bo gmina nie zapewniła szkole 
wyposażenia. Przetarg na wyposażanie sal został ogłoszony 18 października, po długich staraniach 
dyrekcji szkoły. Składający oferty mieli czas do 26 października na przesłanie swoich ofert. 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w SP w Rogalinku. Źródło Portal Facebook - Rada Miejska w Mosinie

Sala chemiczna w nowym skrzydle szkoły w Rogaliku. Źródło Portal Facebook - Rada Miejska w Mosinie
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Nareszcie! Jest nadzieja na rozbudowę szkoły w Krosinku

Nowa nawierzchnia na boisku KP Las Puszczykowo

Wygląda na to, że społeczność szkoły podstawowej “Pod Lipami” w Krosinku nareszcie do-
czeka się upragnionej sali gimnastycznej. - Pojawiły się konkretne fakty i daty oraz promyk 
nadziei, że w końcu ruszy budowa - podsumowała spotkanie z wiceburmistrzem i radnymi 
Bogumiła Woroch, dyrektorka szkoły.

11 października w budynku szkoły “Pod Lipami” odbyło się drugie 
spotkanie robocze w sprawie rozbudowy szkoły o salę gimnastycz-
ną oraz świetlicą i salami lekcyjnymi. Tym samym udało się pokonać 
impas, który trwał od wielu miesięcy.
 Przypomnijmy: 16 marca 2018 roku miało miejsce oficjalne otwar-
cie nowego budynku Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku. 
Wtedy zakończył się pierwszy etap budowy: powstały sale lekcyj-
ne, niezbędne dla dalszego rozwoju szkoły. Kolejnym etapem, któ-
ry miał rozpocząć się niezwłocznie, miała być budowa sali gimna-
stycznej. Minęły 4 lata, a łopata pod dalszą rozbudowę nadal nie 
została wbita w ziemię.
Gdzie leży problem? Zaprojektowany budynek wchodzi w obrysie 
w altanę domu, leżącego przy szkole. Budynek przeznaczony jest 
do wyburzenia, w fatalnym stanie technicznym. Ale jest zamiesz-
kany przez starszą panią, która budynku nie chce opuścić. – Gmina 
zaproponowała właścicielce mieszkanie w TBS w Krośnie, zapro-
ponowaliśmy umorzenie sporych długów, które posiada. Pani nie 
chce z tego skorzystać – podkreślił na 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. 
5 kwietnia tego roku, z inicjatywy radnych, na boisku szkolnym 
odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział radni, zastępca bur-
mistrza, przedstawiciel rady rodziców i dyrekcja szkoły. Uczestnicy 
spotkania podsunęli pomysł podziału budowy na etapy: wybudo-
wanie sali sportowej z pomieszczeniami gospodarczymi i szatnia-

mi, bez naruszenia spornego budynku. Niestety, analizy takiej moż-
liwości wcześniej nie zlecono.
Na październikowym spotkaniu wiceburmistrz Tomasz Łukowiak 
wraz z projektantem zaprezentował koncepcję przeprowadzenia 
inwestycji. Zakłada ona ogłoszenie przetargu na całość z prawem 
opcji odstąpienia od realizacji części dydaktycznej podczas trwania 
budowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość elastycz-
nego działania, gdyby w trakcie trwania budowy zmieniła się sytu-
acja prawna spornego budynku.
Przetarg na rozbudowę szkoły zgodnie z założeniami powinien zo-
stać ogłoszony jeszcze w listopadzie. (MZ)

Boisko piłkarskie przy ulicy Kościelnej w Puszczykowie będzie mia-
ło nową nawierzchnię. Na początku października rozpoczęły się 
prace modernizacyjne. Polegają one na wymianie dotychczasowej 
nawierzchni z trawy naturalnej na sztuczną. Dodatkowo na płyta 
boiska zyska oświetlenie. Inwestycja zakłada także wybudowa-

nie zaplecza socjalno-sportowego. Całkowita wartość projektu to 
9.444.489,99 zł, a wnioskowane dofinansowanie 8.500.040,99 zł po-
chodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Źródło: UM Puszczykowo

Szkoła w Krosinku

Na boisku powstanie również oświetlenie i zaplecze socjalno-sportoweZmiana nawierzchni na sztuczną. Źródło: UM  w Puszczykowie
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Jak informuje mosiński magistrat, w związku 
z narzuconym bardzo krótkim czasem na ze-
branie odpowiednich danych (2 dni robocze), 
Gmina Mosina nie zdecydowała się na sondo-
wanie zapotrzebowania, które mogłoby być 
obarczone bardzo dużym błędem. – Deklaru-
jąc wojewodzie zapotrzebowanie na węgiel 
po preferencyjnych cenach, Gmina Mosina 
weźmie pod uwagę liczbę deklaracji złożo-
nych przez mieszkańców do systemu CEEB – 
czytamy w komunikacie urzędu.

Aby kupić węgiel od samorządu (po wejściu w 
życie ustawy) – uprawnieni do dodatku węglo-
wego mieszkańcy będą składali do Urzędu Mia-
sta stosowny wniosek o zakup preferencyjny.

Urzędnicy przypominają jednak, że cały pro-
ces dotyczący dostawy węgla jest w trakcie 
procedowania ustawy i sytuacja może ulec 
zmianie. Szczegóły dotyczące sprzedaży 
wraz z wnioskiem zostaną opublikowane po 
ukazaniu się stosownej ustawy wraz z rozpo-
rządzeniem. (red)

Zlikwidowane przejście dla pieszych 
budzi emocje mieszkańców

Spore poruszenie wśród mieszkańców Puszczykowa wywołała likwidacja przejścia dla pieszych na 
ulicy Wczasowej, przy dworcu w Puszczykowie. Kierowcy zmianę chwalą, ale piesi są oburzeni.

– Podoba mi się ta zmiana z punktu widzenia kierowcy – pisze pan 
Damian na puszczykowskiej grupie na Facebook’u. – Stare przejście 
było niebezpieczne dla kierowców i pieszych – kwituje pani Domi-
nika. Zlikwidowane przejście od strony ulicy Poznańskiej znajdo-
wało się tuż przy rogatkach. Wielokrotnie zdarzało się, że kierowcy, 
jadący ulicą Wczasową, wjeżdżali na przejazd kolejowy, a  w  tym 
samym czasie piesi wchodzili na przejście, znajdujące się za prze-
jazdem. Tym samym kierowcy znajdowali się pomiędzy rogatkami, 
stojąc na torach.
Z drugiej strony tej dyskusji stoją użytkownicy parkingu przy dwor-
cu oraz pasażerowie, którzy na co dzień korzystali z wspomniane-
go przejścia. – Niepotrzebne chodzenie dookoła, już widzę tych 
ludzi przebiegających skrzyżowanie na skos. Jeszcze bardziej lu-
dziom utrudnić życie, pięknie – piszą. Piesi idący na dworzec muszą 
przejść teraz na pasach dwukrotnie, przekraczając ulicę Poznańską 
w dwóch miejscach, obchodząc skrzyżowanie.
O sprawę zapytaliśmy Urząd Miasta w Puszczykowie: – Prowadzone 
obecnie prace przy przejeździe kolejowym przy stacji Puszczyko-
wo realizowane są na Zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Po-
znaniu. Zakres tych prac obejmuje wykonanie w nowej lokalizacji 
przejścia dla pieszych, co w znaczący sposób poprawi bezpieczeń-

stwo ruchu na drodze dla wszystkich użytkowników ruchu – infor-
muje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i  Infrastruktury 
Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
Sprawa bezpieczeństwa na przejeździe przy dworcu w Puszczyko-
wie była wielokrotnie poruszana, szczególnie od czasu głośnego 
wypadku z 2019 roku, w którym zginęły dwie osoby. Przyczyną tra-
gicznego wypadku karetki było zamknięcie samochodu pomiędzy 
rogatkami. (red)

Po wprowadzonych zmianach piesi muszą przejść przez dwa przejścia na ulicy Po-
znańskiej

Dawne przejście prowadzące w kierunku dworca zostało zlikwidowane

Przy dworcu w Puszczykowie zlikwidowano przejście dla pieszych oraz zamonto-
wano barierki

Mieszkańcy mogą zgłaszać do urzędu
zapotrzebowanie na węgiel

Wojewoda Wielkopolski wystąpił do samorządów z prośbą o wskazanie zapotrzebowania na dystrybucję 
węgla, w oparciu o potrzeby mieszkańców. Uczestnictwo w sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych 
zadeklarował już Urząd Miejski w Mosinie. Według wstępnych założeń ustawowych surowiec ma koszto-
wać maksymalnie 2200 zł za tonę.
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Powstanie
obwodnica Czempinia

Dokument podpisał Wojciech Jankowiak, wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego oraz Konrad Malicki, burmistrz Czempinia. Jak in-
formuje WZDW, zlecona koncepcja budowy czempińskiej obwodnicy 
ma uwzględnić ważne czynniki techniczno – ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe. Ma być optymalnym rozwiązaniem, które zawrze ist-
niejący i planowany sposób zagospodarowania przyległego terenu.
Głównym celem budowy jest wyprowadzenie 
ruchu ciężkich samochodów z centrum Czem-
pinia oraz rewitalizacja rynku, przez który każ-
dego dnia przejeżdża około 8 tysięcy samo-
chodów.
– Podpisanie listu intencyjnego dla budowy 
obwodnicy Czempinia to kolejny – ważny krok 
w procesie przygotowania inwestycji do reali-
zacji – zwraca uwagę WZDW. – Ten długofalo-
wy proces planowania, będzie miał szansę na 
realne odzwierciedlenie w budowie kolejnej, 
nowej drogi w regionie – dodaje. (red)

Czy klimat rowerowy zmienił się w ostatnich dwóch latach?
Minęły dwa lata od poprzedniego Badania Klimatu Rowerowego. Do wzięcia w nim udziału zarówno 
wcześniej, jak i teraz, namawiają samorządy, także puszczykowski i mosiński. – Wyniki umożliwia-
ją wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicz-
nych – podkreślają inicjatorzy badania. Problem polega na tym, żeby chcieć zmienić coś na lepsze, 
trzeba pochylić się nad wynikami takich badań. A o tym chyba decydenci zapomnieli.

17 października w Urzędzie Gminy w Czempiniu podpi-
sano list intencyjny dla budowy obwodnicy Czempinia. 
To znaczące usprawnienie ruchu w naszym regionie.

Drogi raport, który nic nie wnosi
Arkusz składa się z kilkunastu pytań i skiero-
wany jest zarówno do rowerzystów okazjo-
nalnych, jak i tych, dla których dwa kółka są 
podstawowym, codziennym środkiem komu-
nikacji. Logicznym wydaje się, by w planowa-
niu zmian w  przestrzeni publicznej, których 
celem jest poprawa istniejących manka-
mentów, zasięgnąć opinii jej użytkowników. 
Gmina Mosina po analizę aktualnej sytuacji 
dróg rowerowych w gminie zapytała jednak 
zewnętrzną firmę z Konina, która za kwotę 36 
tysięcy złotych dokonała przejazdu samocho-
dem po gminnych drogach, dróżkach i ścież-
kach, przedstawiła efekty w formie 150-stro-
nicowego raportu, który… nic nie wniósł. 
Opracowanie miało na celu przedstawienie 
możliwych kierunków rozwoju bezpiecznej 
i spójnej infrastruktury rowerowej – rowerzy-
ści z gminy nie pozostawili jednak na raporcie 
suchej nitki.
Teoria, a praktyka
Podczas dyskusji nad opracowaniem, 
w grudniu ubiegłego roku, radny Maciej Łu-

gawiak zwrócił uwagę, że problemu nie sta-
nowi tyle sam wykonany raport, co jego nie-
dostosowanie do lokalnych potrzeb: – Może 
przydałby się nam w urzędzie ktoś, kto był-
by pełnomocnikiem do spraw rozwoju dróg 
i infrastruktury rowerowej w gminie? Widać 
tu brak kogoś czuwającego nad akceptowa-
niem lub odrzucaniem koncepcji rozwoju 
dróg czy remontów, by już w fazie projekto-
wej uwzględnić potrzeby wszystkich użyt-
kowników. Warto byłoby zderzyć koncepcję 
teoretyczną z praktycznym spojrzeniem na 
sprawę – dodał.
Rowerem po Mosinie…
Minęły dwa lata od ostatnich badań klimatu 
rowerowego. Minęło kilkanaście miesięcy 
od wykonania analizy dróg rowerowych 
w  gminie. Trudno jednak dopatrywać się 
pozytywnych zmian w tym temacie. Kropką 
nad „i” w ulepszaniu przestrzeni publicznej 
jest korekta ścieżki rowerowej na ulicy Lesz-
czyńskiej w Mosinie i poszerzeniu jej o 8 cm 
kostką brukową i krawężnikiem, o czym pi-
saliśmy w poprzednim numerze.  (MZ)

...............................

Czy Twoja miejscowość odnosi się z ser-
cem do ruchu rowerowego? Czy czu-
jesz się bezpiecznie na dwóch kółkach 
w przestrzeni publicznej? Zapraszamy do 
wypełnienia ankiety on-line na stronie 
https://rowerowyklimat.pl/.

Urzędy namawiają do wypełnienia ankiet w celu po-
prawienia jakości infrastruktury rowerowej

Planowana obwodnica Czempinia  fot. koscianiak.pl

Podpisanie listu intencyjnego dla budowy obwodnicy Czempinia fot. WZDW
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W połowie września w pustostanie przy ulicy Tylnej w Mosinie odna-
leziono zwłoki 42-letniej kobiety. Na miejscu działała ekipa docho-
dzeniowo – śledcza pod nadzorem prokuratora. Sprawa wzbudziła 
niepokój wśród mieszkańców, zwłaszcza, że na początku października 
doszło do kolejnej śmierci w tej okolicy.
Działania służb przy ulicy Tylnej zyskały rozgłos wśród mieszkańców 
Mosiny. Powstało wiele teorii, które dotarły również do naszej redak-
cji. O wyjaśnienie sprawy zwróciliśmy się do policji. – Zgony nie były 
związane z popełnieniem żadnego przestępstwa – uspokaja komisarz 
Maciej Święcichowski z Zespołu Prasowego KWP w Poznaniu.
Pierwsza sprawa miała miejsce 14 września. W  pustostanie, znajdu-
jącym się przy ulicy Tylnej, odnaleziono zwłoki 42-letniej kobiety. 
– W  miejscu zgonu kobiety koroner wykluczył udział osób trzecich, 
stwierdzając zgon z  przyczyn naturalnych – informuje rzecznik Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. – Decyzją prokuratora wyko-
nano oględziny miejsca zdarzenia z udziałem technika kryminalistyki.
Druga sprawa dotyczyła śmierci 66-letniego mężczyzny, również 
w okolicach mosińskiego rynku, z początkiem października. – Drugi 
zgon to 66-letni mężczyzna. W tym przypadku również zgon nastąpił 

z przyczyn naturalnych – informuje komisarz Maciej Święcichowski.
– W obu przypadkach nasze czynności zostały zakończone – podkre-
śla rzecznik. – Zgony nastąpiły w dwóch różnych miejscach, nie były 
związane z  popełnieniem żadnego przestępstwa, zmarłe osoby nie 
miały ze sobą nic wspólnego – tłumaczy Święcichowski. (red)

Zmiana organizacji ruchu na Szosie Poznańskiej 
na lepsze czy gorsze?

Wraz z początkiem października na skrzyżowaniu ulic Szosa Poznańska i Poniatowskiego nastąpiła 
zmiana organizacji ruchu. Zlikwidowany został pas do skrętu w lewo. Pozostawiono pasy do jazdy na 
wprost do ronda i w prawo na ulicę Poniatowskiego. Czy kierowcy są zadowoleni z nowych rozwiązań?

Pod koniec września kierowcy poruszający się DW 431 mogli za-
uważyć biało-czerwone znaki ostrzegawcze i  tablice kierujące 
postawione na ulicy Szosa Poznańska na pasie do skrętu w  lewo 
w  stronę SP nr 1 w  Mosinie. Na drodze zabrakło tablic informa-
cyjnych dotyczących planowanych reorganizacji oraz ostrzeżenia 
o zmianie organizacji ruchu. Sygnalizacja świetlna przez kilka dni 
była wyłączona, co utrudniało pieszym przedostanie się na drugą 
stronę ulicy, a szczególnie dzieciom idącym do szkoły.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał modyfikacje na 
zlecenie Urzędu Miejskiego w Mosinie:
– Zmiana organizacji ruchu w  Mosinie przy DW 431 realizowana 
była na wniosek Urzędu Miejskiego. Oprócz zmiany organizacji ru-
chu na skrzyżowaniu z ulicą Poniatowskiego równocześnie wyko-
nano skorodowanie tej sygnalizacji z sygnalizacją na skrzyżowaniu 
z ul. Mocka. Zmiany mają na celu poprawę przepustowości na dro-
dze wojewódzkiej.
Dzisiaj (tj. 11.10) dokonano odbioru –  sygnalizacja działa popraw-
nie. Dodatkowo wprowadzono oznakowanie ostrzegające kierow-
ców tj. znak A-30 z tabliczką zmiana organizacji ruchu – poinformo-
wał nas WZDW.
Obecnie kierowcy na skrzyżowaniu mogą skorzystać ze skrętu 
w  prawo lub z  pasa do jazdy na wprost przy czym krzyżówę po-
konują wówczas „slalomem”. Na portalu Facebook na grupie Gmi-
na Mosina – aktualności, dyskusje kierowcy wyrażali swoje opinie 
o nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu:
„Wydaje mi się że więcej osób skręcało na tym skrzyżowaniu w pra-
wo niż lewo, także może to mieć sens. A jak będzie? Cóż, czas pokaże”.
„Nareszcie poprawiono to skrzyżowanie. Procent ludzi skręcających 
w lewo był znikomy w stosunku do skręcających w prawo. Wreszcie 
chociaż tam ktoś pomyślał”.

„Fakt, że skręcających w  lewo w  stronę szkoły było niewielu, tak 
samo jak stosunkowo niewielu skręcających w  prawo w  stronę 
Dino, ale obecne rozwiązanie po zmianach powoduje konieczność 
jazdy zygzakiem przez skrzyżowanie w kierunku jazdy prosto, bez-
pośrednio przed pojazdami skręcającymi w  lewo w  stronę Dino 
z  kierunku przeciwnego, co dodatkowo utrudni jazdę na wprost 
z kierunku od Poznania. Osobiście uważam, że to rozwiązanie po-
zbawione sensu. Może to jest jakaś część większych zmian”.
„Jedynie rondo jest tam dobrym rozwiązaniem”.
„Póki co dało to tyle, że dwa auta już mi z prawego pasa pojechały 
prosto wbrew przepisom bo nie zauważyły zmiany i prawie w nie 
przyłożyłem jadąc poprawnie”.
Kierowcy narzekają także na zmianę długości cyklu na skrzyżowa-
niu ulicy Mocka i Szosy Poznańskiej. Skrócił się czas wyświetlania 
zielonego sygnału dla kierowców skręcających w lewo z ulicy Moc-
ka, co powoduje korki. (WZ)

Skrzyżowanie ulicy Szosa Poznańska i Poniatowskiego w Mosinie

Pustostan przy ulicy Tylnej w Mosinie, w którym odnaleziono zwłoki 42-letniej kobiety.

Ustalenia prokuratora w sprawie zwłok
 w pustostanie przy ul. Tylnej w Mosinie
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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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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

Syndyk masy upadłości „Grupa Rolnik” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nacławiu, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące prawa 
użytkowania wieczystego gruntów i własność nieruchomości przeznaczone na cele produkcji rolnej, w tym skupu zboża:

• w Czempiniu, woj. Wielkopolskie, powiat kościański: 

- prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kolejowej 32 w Czempiniu dla której przez Sąd Rejonowy w Kościanie 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1K/00045095/8, zabudowanego budynkiem portierni, budynkiem 
socjalnym, budynkiem magazynu zbożowego, placem składowym i masztem telefonii komórkowej, działka nr 935 o łącznej 
powierzchni gruntu 13385m2, za cenę nie niższą niż 1.800.000-zł mln (jeden milion osiemset tysięcy) złotych brutto,  

• w Żninie,  woj. Kujawsko – Pomorskie 

- prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Żninie ul. Składowa 4a, zapisane w księdze wieczystej KW numer 
BY1Z/00006505/0. Grunt  jest zabudowany budynkiem laboratorium, 4 budynkami magazynowymi,  budynkiem biurowym, budyn-
kiem wagowym, placem składowym oraz  składa się z 2 działek nr 1166/1 oraz nr 1166/2 o łącznej powierzchni 13919m2, za cenę nie 
niższą niż 1.500.000,-zł (jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto.  

Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki: 

- Żnin: wtorek 29 listopada 2022r. godz. 10.00, na terenie nieruchomości ul. Składowa 4a,

- Czempiń:  wtorek 29 listopada 2022r., godz. 14.00, na terenie nieruchomości ul. Kolejowa 32.

Warunki zakupu każdej z ww. nieruchomości:

1. zakupu dokona podmiot oferujący syndykowi najwyższą cenę, publicznie w ww. dniach i godzinie,  który w tym samym dniu wpłaci 
przelewem na rachunek bankowy masy upadłości kwotę nie niższą niż 50% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma, 

2. wpłata pozostałej części ceny sprzedaży przy zawarciu aktu notarialnego przenoszącego własność, po wyczerpaniu procedury pierwokupu, 

3. koszty zakupu nieruchomości  w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący. 

Informacje: syndyk Ryszard Manikowski tel. 516-167-118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wypadek z udziałem pięciu aut na moście w Rogalinku

Wypadek przy ulicy 
Głównej w Krośnie

Na wahadle w m. Rogalinek miał miejsce wypadek z udziałem pięciu pojazdów. Jedna osoba 
trafiła do szpitala.

14.10 października przed południem, na  zjeździe z mostu w Roga-
linku, w kierunku Kórnika (DW431), doszło do groźnie wyglądają-
cego zdarzenia. – Ktoś nie wyhamował przy zjeżdżaniu z nowego 
wiaduktu i poleciała lawina – informuje świadek. – Stały cztery auta 
na czerwonym a piątym ktoś uderzył w nie, a że tam jest z górki to 
się dostało wszystkim – relacjonuje inny świadek.
Na miejsce wypadku wezwano straż pożarną, która po przybyciu 
natychmiast przystąpiła do działań. Przybyli też ratownicy medycz-
ni, którzy karetką pogotowia przetransportowali poszkodowaną 
osobę do szpitala.

Kilka dni po wypadku na moście usunięto ruch wahadłowy. Obec-
nie przejazd przez przeprawę odbywa się płynnie, bez korków.
Budowa mostu w Rogalinku teoretycznie jest już zakończona. Teo-
ria to jedno,  praktyka drugie Jak poinformowali w ostatnim czasie 
przedstawiciele WZWD, Gmina Mosina planuje budowę kanalizacji 
deszczowej od strony Rogalinka. Prace te będą wymagać częścio-
wego zamykania ruchu. Nie wiemy więc, ile jeszcze będą trwały 
prace w tym miejscu. (red)

20 października w okolicach marketu „Mrówka” przy uli-
cy Głównej w Krośnie miał miejsce wypadek. Z informa-
cji uzyskanych od służby wynika, że w zdarzeniu wzięły 
udział 3 samochody osobowe. Droga była zablokowana 
przez kilkadziesiąt minut.
Na miejscu pracowali strażacy oraz lądował helikopter 
LPR. Jedną poszkodowaną osobę zabrano do szpitala. 
(red) 

Wypadek na moście w Rogalinku (14.10.2022) fot. Pomoc Drogowa Kozłowski fot. Pomoc Drogowa Kozłowski

Dachowanie
na Nowym Osiedlu

– Wyglądało to tak strasznie, cud tylko, że nikt nie ucierpiał – napisała do 
nas Czytelniczka, dopytując o stan kierowcy samochodu, który 11 paździer-
nika dachował przy Orliku na Nowym Osiedlu w Puszczykowie.
Jak informuje OSP w  Puszczykowie około godziny 18 strażacy otrzymali 
wezwanie do pomocy do dachowania samochodu osobowego w  Pusz-
czykowie, na ulicy Niepodległości, przy Orliku. – Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu zagrożenia okazało się, że w pojeździe 
znajduje się osoba poszkodowana – informują strażacy z puszczykowskiej 
jednostki. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i użyto sprzętu hydrauliczne-
go, w celu ewakuacji osoby poszkodowanej z auta.
Kierowcę samochodu przetransportowano do szpitala. Działania straża-
ków, policji i zespołu ratownictwa medycznego trwały ponad godzinę. (MZ)

Wypadek na Nowym Osiedlu. Fot. OSP Puszczykowo
Wypadek przy ulicy Głównej w Krośnie, na miejscu lądował helikopter 
LPR; fot. Pomoc Drogowa Kozłowski Mosina Rogalin
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Jak tłumaczy Marta Mróz, córka oszukanej kobiety miała potrącić osobę 
na przejściu dla pieszych i w związku z tym została zatrzymana. Oszustka 
w rozmowie kontynuowała, że córka może uniknąć odpowiedzialności 
za ten czyn, ale konieczne, jest wpłacenie wysokiej kaucji. Początkowo 
oszustka żądała 70 tys. złotych, jednak gdy usłyszała, że starsza kobieta 
nie dysponuje taką gotówką, zgodziła się na nieco mniejszą kwotę. Prze-
stępczyni poinstruowała kobietę, że pieniądze odbierze adwokat córki 
i przekaże je policjantom. Zgodnie ze wskazówkami oszustki, kobieta wy-
płaciła z banku 40 tys. złotych i przekazała nieznanemu mężczyźnie, który 
przyjechał pod jej dom. Kiedy po czasie zadzwoniła do córki, zorientowa-
ła się, że została oszukana i zgłosiła sprawę na policję.

Pomimo licznych apeli policjantów skierowanych głównie do seniorów, 
niestety zdarzają się przypadki, w których starsi ludzie tracą czujność, 
a oszuści to skrzętnie wykorzystują i pozbawiają ich oszczędności życia. 
Tylko w ostatni weekend troje starszych ludzi straciło ponad 260 tys. 
złotych. Przestępcy działali metodami „na wypadek” oraz „na policjan-
ta”.  – Przedstawiając te historie ostrzegamy i apelujemy do seniorów 
ich bliskich oraz rodzin, aby przekazywać te informacje. Uświadamiając 
ich o zagrożeniu, możemy pomóc uchronić przed oszustami – apelują 
policjanci.

Kolejne zgłoszenie otrzymali policjanci z poznańskich Jeżyc. Modus ope-
randi działania sprawcy był podobny jak w poprzednim przypadku. Do 
starszej kobiety zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako policjant 
i poinformował, że jej córka spowodowała wypadek. Kontynuował roz-
mowę, o tym, że wjechała ona autem na czerwonym świetle i potrąciła 
inną kobietę. Dodał, że jest możliwość, aby uniknęła odpowiedzialności 
karnej, ale konieczne jest przekazanie gotówki. Kobieta zawierzyła oszu-
stom, po czym spakowała 22 tysiące złotych oraz cenną biżuterię do fo-
liowej reklamówki i przekazała kobiecie, która przyszła do jej mieszkania. 
Kiedy skontaktowała się z córką i usłyszała, że nie brała udziału w zdarze-
niu drogowym zorientowała się, że została oszukana.

Trzecią informację o przestępstwie otrzymali policjanci z poznańskiej 
Wildy. Na komisariacie stawiła się kobieta z  powiatu wrzesińskiego, 
która przekazała policjantom, że w miniony piątek, kiedy była w domu, 
zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta CBA. Oszust 
przekazał, że pracuje nad rozpracowaniem groźnej grupy przestępczej 
zajmującej się zatrzymaniem sprawców wyłudzeń kredytów, którzy 
posługują się fałszywymi dokumentami. W  rozmowie kontynuował, 
że konto bankowe kobiety jest obecnie zagrożone i  aby uchronić 
oszczędności przed utratą, powinna przelać pieniądze na „bezpieczne 
wskazane konto”. Pokrzywdzona postąpiła zgodnie z jego wskazaniami 
i w ten sposób straciła 190 tysięcy złotych.

Latem informowaliśmy o kradzieży pieniędzy od mieszkańców Kórni-
ka i Mosiny, którzy stracili ponad 50 tys. złotych. Sprawcy podając się 
za pracowników banków poinformowali rozmówców, że środki, które 
mają zgromadzone na rachunkach bankowych, są zagrożone. Do kilku 
prób wyłudzenia pieniędzy doszło też na terenie Rogalinka, o czym in-
formuje i ostrzega sołectwo. – W przypadku otrzymania takiego telefo-
nu nie przekazujemy obcej osobie pieniędzy, natomiast bezpośrednio 
należy powiadomić Policję: dzwoniąc pod numer 112, lub Komisariat 
Policji w Mosinie, tel. 500 107 120 – apeluje sołtys Rogalinka. Podobnie 
jak w opisywanym przypadku, sprawcy dzwonią do osób i opowiadają 
fikcyjne historie, podając się za policjantów (np. o rzekomym wypadku 
bliskiej osoby), próbując wyłudzić pieniądze.

Policjanci apelują
Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie 
przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane 
konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie prosimy 
zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpli-
wości należy natychmiast poinformować Policję.

– Apelujemy, zwłaszcza do osób młodych – informujmy naszych rodzi-
ców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich 
życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś za-
dzwoni do nich z prośbą o przekazanie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy 
uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają 
samotnie – zwracają uwagę policjanci.  – Ponadto o wszystkich próbach 
wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować Policję, korzysta-
jąc z numeru alarmowego 112 – dodają. (red)

Mieszkanka gminy Mosina straciła 40 tys. zł. 
Kolejne oszustwa „na wypadek” i „na policjanta”

– W godzinach popołudniowych odebrała telefon, a w słuchawce usłyszała głos kobiety, która 
przedstawiła się za policjantkę i poinformowała seniorkę, że jej córka spowodowała wypadek dro-
gowy – przekazuje Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tak zaczyna się wyłudzenie 
metodą „na wypadek” i „na policjanta”. Przekonała się o tym mieszkanka gminy Mosina, która stra-
ciła wszystkie swoje oszczędności.

Zaproś "Skorpiony" do swojej szkoły!
Kto lubił matmę? Kto bał się biologii? Dlacze-
go wszyscy uwielbiali WF? Który z zawodni-
ków nie lubił chodzić do przedszkola, a kto 
czasem... wagarował?
Dowiedz się tego bezpośrednio od "Skor-
pionów”! Zaproś żużlowców PSŻ Poznań do 
swojej szkoły!
Na uczestników pokazowej lekcji speedwaya 
czekać będzie dużo atrakcji. Oprócz samych 
rozmów z rycerzami "czarnego sportu" bę-

dzie można przekonać się, ile widać przez 
żużlowe gogle, jak z bliska wyglądają ochra-
niacze i kevlar, a także będzie okazja poznać 
tajniki motocykla żużlowego.
Projekt skierowany jest do przedszkoli, szkół, 
placówek opiekuńczych i edukacyjnych oraz 
akademii w Poznaniu i okolicach.
Zgłoszenia przyjmowane są do środy, 30 
listopada na adres mailowy: biuro@pszpo-
znan.com.pl
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"OdNowa", czyli życie po pandemii
Projekt “OdNowa” to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się w Galerii Sztuki w Mosinie w sobotę, 
8 października 2022 roku. Marek Lapis, artysta wizualny, fotograf i edukator stara się z pomocą 
dwóch warstw – słowa i obrazu opowiedzieć o tym, jak doświadczenie SARS-CoV-2 wpłynęło na lu-
dzi. Co zmieniło w nich oraz w ich życiu? Artysta poprzez swoje prace zmusza do refleksji, porusza 
doświadczania prywatne i trudne, wzbudzając w odbiorcy silne emocje.

Niezależnie od przekonań czy nawet wiary w  istnienie koronawirusa 
pandemia dotknęła wszystkich. Każdego w  jakiś sposób zmieniła. Co 
zyskałeś, co straciłeś? Co się zmieniło w Twoim postrzeganiu świata? 
Jedni ponieśli ogromną cenę i  stratę. Dla drugich sama sytuacja była 
swego rodzaju darem.

„To doświadczenie uczy pokory. Ogromna bezsilność, z  jaką nigdy 
wcześniej w pełni świadomości nie miałeś do czynienia, zmienia optykę 
patrzenia na świat. Okazuje się, że twoja wolna nic nie znaczy, jest zu-
pełnie nieistotna wobec czegoś nie do końca określonego, niewidzial-
nego, obcego…” opisuje Radek Rakowski, jeden z  fotografowanych. 
Wypowiedzi osób, które fotografował Marek Lapis, są integralną częścią 
projektu. Nie są tłumaczeniem obrazu. Są podsumowaniem w kilku zda-
niach rozmów, czasami wielogodzinnych, które artysta przeprowadzał 
w trakcie pracy. Już po wykonanych zdjęciach prosił swoich bohaterów 
o małe podsumowanie tego, co dla nich w tym trudnym doświadczeniu 
było najważniejsze.

Spowolnienie życia i  lockdown spowodowały, że po kilku miesiącach 
zatęskniliśmy za czymś, co wydawało się oczywiste. Kontaktem z dru-
gim człowiekiem, dotykiem, bliskością, spojrzeniem, spacerem. Czy 
teraz doceniamy bardziej możliwość bycia z  ludźmi? Czy lekcja, którą 
dostaliśmy dala długofalowe rezultaty, czy może na nowo wszystko wy-
daje się nam oczywiste…?

Miesiące zamknięcia były sprawdzianem dla małżeństw i innych relacji 
międzyludzkich. Może był to moment na zauważenie, kto jest ważny 
w naszym życiu? Czego i kogo potrzebujemy a bez czego możemy żyć 
i być szczęśliwi? Jednych bycie razem scaliło, innych rozdzieliło. Ciąża 
czy rozwód?

„Ujawniła się potrzeba przebywania w  niewielkim gronie przyjaciół. 
Tyle mi wystarczy, by czuć się szczęśliwą bez zbędnych słów i wszech-
obecnej paplaniny o niczym” pisze Anita, jedna z bohaterek projektu. 
Uzmysławiając nam przy tym, że to jakość naszego życia jest ważna. Nie 
ilość ludzi, znajomych w mediach społecznościowych, lecz prawdziwy 
przyjaciel. Ten, który jest obok niezależnie od sytuacji.

„Covid? Proszę bardzo! Dzięki niemu jestem bardziej świadoma tego, 
kogo kocham, kto jest dla mnie ważny, o kogo się boję i o kogo troszczę. 
Ale też na kogo mogę liczyć, kto pojawia się jedynie wtedy, gdy mu się 
to opłaca” podsumowuje Magdalena Kumor.

„Pandemia wytrąciła mnie z jakiegoś względnego dobrostanu i naiwności 
marzeń, przełożyła teorię na dotkliwie odczuwalną praktykę. Pandemia 
dała mi świadomość ulotności wszystkiego (…). Paradoksalnie pandemia 
oczyściła mnie z wielu nalotów, filtrów i masek. Zdaje mi się, że postrze-
gam teraz inaczej, a na pewno żyję inaczej” wypowiada się Marcin Muth.

Na każdego pandemia wywarła wpływ. Jedni uwierzyli w ludzi, czując 
sąsiedzką pomoc i  dobroć. Inni zostali zupełnie sami, stracili bliskich. 
Wielowymiarowość i  skala pandemii ma, i  będzie miała jeszcze przez 
długi czas swoje następstwa i  konsekwencje, które na chwilę obecną 
trudno przewidzieć. Myślę jednak, że na wielu płaszczyznach życia roz-
poczęła się zmiana. W naszym myśleniu i podejściu do świata, do pracy, 
ludzi i w zasadzie do każdej małej rzeczy, która być może kiedyś nam 
umykała, a teraz jest zauważona. A jak jest u Ciebie?

Pandemia SARS-CoV-2 jest odpowiedzialna za ponad 3 milionów zgo-
nów na całym świecie. Projekt zrealizowany przez Marka Lapisa z uży-
ciem fotograficznych technik szlachetnych, analogowych i cyfrowych to 
refleksja nad bezpośrednim wpływem SARS-CoV-2 na ludzi.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz obchodów 75-lecia Związku Polskich Artystów 
Fotografików; prezentowany w  ramach VI Wielkopolskiego Festiwalu 
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

 Małgorzata Sobczak
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Znaleźli lisią kitę w Fundacji Pana Smolenia
Hubertus to jesienne święto jeźdźców, myśliwych i leśników. Tradycyjne poszukiwanie lisie-
go ogona i Pierwszy Memoriał Charlesa Fletchera odbyły się w 22 października w Baranów-
ku. Podopieczni Fundacji Stworzenia Pana Smolenia brali udział w zawodach, na mniejszych 
i większych koniach, w zależności od swojego wieku i umiejętności. 

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia została utworzona przez ak-
tora kabaretowego Bohdana Smolenia w 2007 roku. Fundacja zaj-
muje się pomocą osobom z niepełnosprawnościami poprzez pro-
wadzenie działań hipoterapeutycznych. Obecnie podopiecznymi 
są dzieci od 3 do 10 lat, ale też osoby dorosłe. Zmagają się one ze 
spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa 
oraz porażeniem mózgowym. 
Po raz kolejny obchodzono Hubertusa, czyli święto między innymi 
jeźdźców, kończące sezon. – Od wielu lat świętujemy dzień św. Hu-
berta, czyli tzw. Hubertusa. Nasze dzieci mają ułatwione zadanie, 
bo w zależności od samodzielności albo koń jest prowadzony, albo 
mogą pojechać samodzielnie – mówi Joanna Kubisa, wieloletnia 
prezes i współzałożycielka Fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”
Oprócz tradycyjnego już Hubertusa, w tym roku zorganizowano też 
I Memoriał Charlesa Fletchera, twórcy i inicjatora parapowożenia. 
– W  tym roku połączyliśmy Hubertusa z  pierwszym memoriałem 
im. Charlesa Fletchera. Były to zawody w powożeniu dla osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną – w  odróżnieniu od parapowo-
żenia, które jest skierowane dla osób niesprawnych fizycznie. Dla 
osób z  niepełnosprawnością intelektualną zawodów się nie robi, 
jesteśmy więc pionierami tego typu działań. Wiadomo, że to są ła-
twiejsze przejazdy i odbywają się w tym roku tylko w stępie. Czy 
poza stęp wyjdziemy? Jak się poćwiczy, to się może udać. Zawod-
nikom trudniej jest zapamiętać kolejność przeszkód, ale nie ograni-
czamy nikogo, nie eliminujemy i często podopieczni zaskakują nas 
tym, że świetnie sobie radzą – tłumaczy pani Joanna.
Podczas naszej rozmowy przez okno można było zerknąć na trwa-
jące już wyścigi zaprzęgów konnych. Choć pogoda tego dnia była 
deszczowa, to nie przeszkadzała nikomu w czerpaniu radości z ob-
cowaniem ze zwierzętami. 
– Do tego, żeby korzystać z bryczki w zajęciach hipoterapii dojrza-
łam po wizycie w ośrodku Spirit Horse, u pana Charlesa Fletchera, 
dlatego jest to memoriał ku jego pamięci. Wykorzystywał on brycz-
kę dla osób, które obawiały się konia, osób z nadwagą jak również 
silną spastyką, która nie pozwala wsiąść na konia. Jazda bryczką 
pozwala otworzyć się i pokonywać takie przestrzenie, gdzie wóz-
kiem inwalidzkim na pewno nie dałoby się dojechać. Cieszymy 
się, że kolejne ośrodki zaczęły udostępniać swoim podopiecz-
nym możliwość powożenia, poza nami to już trzy kolejne miejsca 
– i mam nadzieję, że ich liczba będzie się zwiększać w skali kraju. 

Niewątpliwie takie powożenie jest znacznie bardziej kosztowne 
od standardowej hipoterapii, gdyż wymaga dodatkowego czasu 
na zaprzęganie, zajęcie się sprzętem, oraz wymaga asysty osób 
doświadczonych. Mam nadzieję, że będziemy w  stanie kontynu-
ować te zajęcia, bo włożyliśmy już sporo pracy w  przygotowanie 
naszych koni oraz sprzętu – są to specjalne bryczki, dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoda, że pan Fletcher nie 
dowie się o naszych działaniach, zawody odbywają się niemal do-
kładnie w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Jeszcze w 2019 roku był 
u  nas jako gość honorowy na organizowanej przez naszą Funda-
cję Ogólnopolskiej Konferencji Hipoterapeutycznej w  Poznaniu. 
Mimo zaawansowanego wieku przyleciał z Texasu, aby osobiście 
przedstawić metodę stosowaną w  jego ośrodku SpiritHorse. Był 
uroczym i wspaniałym człowiekiem, z ogromnym sercem do swych 
pacjentów, a Jego dewizą było „Dobro pacjenta przede wszystkim”, 
mawiał także „Jestem najbogatszym człowiekiem na świecie, gdyż 
zapłatę odbieram w dziecięcych uśmiechach” – z rozrzewnieniem 
wspomina pani Joanna
Memoriał zorganizowany był na wysokim poziomie, prowadzony 
przez znanego konferansjera, a  także profesjonalnego sędziego. 
Uczestnicy otrzymywali puchary i  nagrody.  Konkurs zwieńczyły 
pokazy dżygitówki, czyli kaskaderskie akrobcje na galopujących 
koniach w wykonaniu Apolinarski Group. Jeździeckie święto zakoń-
czyło się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. 

Akrobacje na galopującym koniu Pokaz dżygitówki

Pokaz Apolinarski Group
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– Zawodnicy bawili się bardzo dobrze - podsumował Janusz Skór-
kowski, sędzia zawodów. - Było widać emocje i  to jest właśnie 
miłe, że każdy się stara. Umiejętności są różne, ale ważna jest chęć 
i uczestnictwo oraz integracja. Wtedy zasady sportowe nie zawsze 
są najważniejsze. Z tymi końmi nie zawsze pracuje dany zawodnik, 
więc trzeba patrzeć, że to jest miła integracyjna impreza, w miłym 
gronie i mili ludzie. 
W  zaprzęgach konnych, w  dwóch kategoriach – małych i  dużych 
koni – wzięło udział ośmioro zawodników. Uczestnicy musieli za-
pamiętać trasę przejazdu oraz pokonać dystans w jak najkrótszym 
czasie i starać się nie popełniać błędów, za które otrzymywali punk-
ty karne.
W  Baranówku w  I  Memoriale brał udział Krzysztof z  rodzicami ze 
Szczecina, który cierpi na zespół Downa. – Jesteśmy pierwszy raz 
w Baranówku, bo syn zaczął powozić i przyjechaliśmy na zawody. 
Tutaj jest super wszystko rozwinięte. Sami jeździmy do Wierzbowe-
go Lasu [ośrodka terapeutycznego – przyp. red.], ale bardzo nam się 
tutaj podoba – podkreślają rodzice chłopca. 
Hipoterapia jest dedykowana przede wszystkim osobom z  pora-
żeniem mózgowym, ale spacery w siodle i przebywanie z koniem 
bardzo korzystnie wpływają na inne schorzenia. 
– Nasze zajęcia zależne są od potrzeb naszych pacjentów. W przy-
padku usprawniania ruchowego czy poprawy wzorca chodu naj-
ważniejsze ćwiczenie wykonuje koń. Nie zapomnę słów mojego 
nauczyciela hipoterapii, Jana Kurpińskiego: „nie róbcie z konia sali 
gimnastycznej” - podkreśla Joanna Kubisa. – Oczywiście dla dzieci 
z  innymi potrzebami stosujemy szereg ćwiczeń koordynacyjnych, 
równoważnych. Niedawno, 17 września, mieliśmy zawody jeździec-
kie oparte na schematach Polish Cowboy Race, które zaadaptowa-
liśmy dla potrzeb naszych dzieci. Świetnie się sprawdzają, bo dziec-
ko musi wykonać szereg różnych zadań, skupić się, przytrzymać 
czy przewieźć coś z punktu a do b. Czasami samo wzięcie czegoś 
i utrzymanie dłużej niż 5 sekund to dla nas – i pacjenta - wielki suk-
ces. Te zadania można mnożyć. Mamy dodatkowo  tor Extreme Trail 
- to jest jak ścieżka huculska, tor sprawdzający dzielność i odwagę 
konia. Do pokonania są przeszkody nieruchome i ruchome, most-
ki, przejazd pod górkę i z górki, wąskie i ruchome podesty: to jest, 
wbrew pozorom, bardzo trudne. Do tego wymagane są wytrenowa-
ne konie, które potrafią taki tor pokonać, a dla naszych podopiecz-
nych to coś niesamowitego: wjazd, zjazd czy nawet poprowadzenie 
konia przez taki tor przeszkód stanowi nie lada wyzwanie. Uważam, 
że zawody są kapitalną rzeczą w całorocznym cyklu naszych zajęć, 
bo one nieprawdopodobnie mobilizują dzieci do wykonania zadań, 
których zwykle by tak chętnie nie zrobiły – dodaje z dumą wielolet-
nia prezes Fundacji.
Hipoterapia to popularne zajęcia, wspomagające rozwój osób nie-
pełnosprawnych. Doświadczeni terapeuci dbają o  bezpieczeństwo 
podopiecznych i ich radość z jazdy na koniu. Jak mówi prezes Fundacji 

Stworzenia Pana Smolenia najlepszą rekomendacją jest to, że pod-
opieczni chętnie przyjeżdżają na zajęcia.  – Często słyszę od rodziców, 
że mają taką kartę przetargową. Proszą dzieci o wypełnienie obowiąz-
ków, żeby w zamian mogły „pojechać na konie” –  chęć bycia w ośrod-
ku w Baranówku jest w nich silna – uśmiecha się pani Joanna.
Fundacja oraz rodzice podopiecznych zmagają się z inflacją oraz ro-
snącymi cenami paliwa. Pani prezes uspokaja, że na razie nie musi 
się martwić o fundusze, ale żałuje, że uzbierane pieniądze na inwe-
stycje obecnie tracą na wartości i ograniczają możliwości rozwoju. 
To, co było najważniejsze dla fundacji, czyli hala namiotowa udało 
się wykonać i może ona cieszyć podopiecznych oraz terapeutów. 
Fundację Stworzenia Pana Smolenia można wspomóc przekazując 1% 
podatku lub poprzez wpłatę na  konto bankowe fundacji albo stronę 
Siepomaga.pl. Inną formą wsparcia jest przekazanie takich rzeczy, ja 
kaski, suplementy i leki dla koni, siano, słoma, owies oraz materiały pla-
styczne. W celu przekazania darów można się skontaktować za pomo-
cą adresu mailowego: fundacja@fundacja-smolenia.org. (WZ)

Zwycięski przejazd zawodnika Wszystkie zaprzęgi, ktore brały udział

Przejazd bryczek na zakończenie zawodów

Uczestnicy Memoriału im. Charlesa Fletchera
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Rock nie umarł
Ostre brzmienie wypełniło w sobotę 8 października MOK, a w niedzielę młodzi muzycy mogli zapre-
zentować się w centrum muzycznym MollDur. Gitary, perkusje i mocne głosy, a przede dobra zabawa 
towarzyszyła wszystkim, którzy zdecydowali się przyjść na festiwal Rock ‘w’ rock. 

Z inicjatywy mosińskiego centrum muzycznego mollDur, we współ-
pracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury powstał festiwal muzyczny, 
który zrzeszał fanów rocka. Pierwsza edycja Rock ‚w’ rock przycią-
gnęła do siebie młodzież, mieszkańców gminy Mosina i Poznania 
oraz okolic, a nawet publiczność z zagranicy.
– Jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni z festiwalu. Frekwencja 
była na poziomie naszych najbardziej optymistycznych założeń. 
Było dużo młodzieży, co Nas cieszy i świadczy o tym, że rock nie 
umarł – mówi Piotr Selke z mollDur. – Planujemy kolejną edycję, bo 
99% opinii o festiwalu było pozytywnych – dodaje.
W sobotę można było wysłuchać zespołów takich jak: Subway Sur-
fers, Nieśmiertelni, Dimera i LockDown. Muzycy w różnym wieku 

– młodsi i trochę starsi – pokazali swój talent i miłość do muzyki. 
Wybrzmiały ich własne kompozycje oraz covery znanych utworów, 
na przykład „Czarny chleb i czarna kawa”.
Podczas festiwalu zbierane były podpisy do inicjatywy, która może 
pozwolić na złożenie wniosku do Sejmu o zwiększenie niepełno-
sprawnym dorosłym, którzy z powodu choroby nie mają możli-
wości zatrudnienia, wysokości renty socjalnej. Małym bohaterem 
festiwalu był kilkuletni Eryk, który zachęcał wszystkich do składania 
podpisów, choć sam na co dzień zmaga się z wieloma chorobami.
– Eryk bawił się wyśmienicie. Odnalazł się przy perkusji, ale też od-
nalazł się w misji zbierania podpisów pod petycją. Eryk zagadywał 
wszystkich i dopóki się nie zmęczył, wszędzie było Go pełno – mówi 
Joanna Kopczyńska, mama Eryka.
Chłopiec urodził się jako wcześniak w 30 tygodniu ciąży, był re-
animowany zaraz po narodzinach, intubowany, a w 5 dobie życia 
przeszedł wylew krwi do mózgu III stopnia. Chłopiec cierpi na po-
rażenie dziecięce, wymaga ciągłej rehabilitacji oraz specjalistycz-
nego sprzętu. 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. Marzeniem chłopca jest 
specjalny wózek spacerowy, który pozwalałby Erykowi na to, co 
najbardziej kocha, czyli wycieczki. Można wspomóc zbiórkę Eryka 
oraz przekazać nakrętki do sklepów Prządka i do przedszkola inte-
gracyjnego przy ulicy Topolowej w Mosinie. (WZ)
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„Żyjemy na tykającej bombie, niebez-
piecznej dla mieszkańców i środowiska”
W  miejscowości Wielka Wieś na terenie 
gminy Stęszew, na granicy Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w  halach magazyno-
wych nieznana firma składowała odpady 
niebezpieczne, zagrażające środowisku 
i  życiu ludzkiemu. Spółka już nie istnieje, 
a  jej właściciel, prawdopodobnie słup, zo-
stał aresztowany. Problem jednak pozostał, 
gdyż magazyny pełne chemii wciąż istnieją. 

Interwencję w  tej sprawie podjęła senator 
Jadwiga Rotnicka.
– Miejsce składowania materiałów chemicz-
nych stanowiących mieszaninę substancji 
łatwopalnych i  wybuchowych ujawnione 
zostało w 2018 r. Odpady te trafiły do gmi-
ny Stęszew bez żadnej decyzji czy zgody – 
zwraca uwagę senator Jadwiga Rotnicka, 
która z  wykształcenia jest hydrologiem. – 
W obecnej sytuacji osoby, które z tego pro-
cederu uczyniły źródło dochodu, pozostają 

„bezkarne”, a koszt usunięcia odpadów ma 
ponieść gmina Stęszew – dodaje.
Jak twierdzi senator, gmina Stęszew nie jest 
w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów 
usunięcia i utylizacji odpadów, a żadna z in-
stytucji rządowych nie wyraziła gotowości 
do udzielenia pomocy.
– Sprawa jest pilna, gdyż według ustaleń 
prokuratury istnieje wysokie ryzyko eksplo-
zji materiałów wybuchowych i łatwopalnych 
i  rozprzestrzenienia się substancji trujących 

„Ryzyko eksplozji”. 
Niebezpieczne odpady na terenie otuliny WPN

Na terenie miejscowości Wielka Wieś (gmina Stęszew) składowane są odpady niebezpieczne dla 
życia i zdrowia ludzi oraz dla stanu środowiska naturalnego. Zagrożenie dotyczy też Warty oraz są-
siednich gmin, w tym Puszczykowa i Mosiny, które za pośrednictwem niosących wodę rzek, Samica 
Stęszewska i Kanału Mosińskiego, naturalnie łączą się z niebezpiecznym, położonym nad jeziorem 
Wielkowiejskim terenem.

„Zawiedzione nadzieje”. Gmina nie wywiązała się 
z odbioru odpadów po akcji Sprzątania Świata

W dniach 16-18 września odbywała się w całej Polsce akcja Sprzątanie Świata, polegająca na zbioro-
wym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Do akcji 
dołączyła Gmina Mosina, a do sprzątania jak zawsze ochoczo zabrali się (między innymi) członkowie 
Wolontariatu WPN. Okazuje się, że zgromadzone w umówionej z magistratem lokalizacji śmieci przez 
długi czas nie zostały odebrane przez ZUK.

– Wolontariat WPN podjął w tym dniu działania na terenie granicz-
nym Mosina – Wielkopolski Park Narodowy, ustalając wcześniej 
kwestię odbioru śmieci po akcji sprzątania z  burmistrzem Gminy 
Mosina Przemysławem Mielochem i kierownikiem Referatu Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa, Radosławem Łucka w  roz-
mowach, w ślad za którymi poszły oficjalne pisma skierowane przez 
Piotra Rubisza, koordynatora Wolontariatu WPN – pisze Wolontariat 
WPN na łamach swojego profilu społecznościowego.
1 października miejsce akcji odwiedził Artur, wolontariusz i miesz-
kaniec gminy Mosina. Okazało się, że śmieci przez dwa tygodnie nie 
zostały odebrane. – Są różne zawody: nauczyciel, urzędnik, ślusarz, 
kierowca. Jest też zawód miłosny. Są zawiedzione nadzieje. Zawieść 
można się też na ludziach. My zawiedliśmy się na obietnicach  – do-
dają wolontariusze.
Post opublikowany na łamach Wolontariatu trafił do urzędników. 
Sytuację skomentował kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i  Leśnictwa z  Urzędu Miejskiego w  Mosinie. – Urząd 
Miejski w Mosinie zgodnie z ustaleniami zlecił uprzątnięcie śmie-
ci zebranych podczas tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Zlece-
nie OŚ.7031.1.2022.KO z dnia 19.09.2022 r. zostało udzielone ZUK 
w Mosinie. Po naszym monicie dziś rano [03.10. – przyp. red.] po-
minięte odpady zostały usunięte. W sumie wywieźliśmy z 12 loka-
lizacji ponad 9 ton odpadów (!), co kosztowało prawie 8,5 tys. zł. 
Gmina poza tym sfinansowała worki i  rękawiczki dla uczestników 
tegorocznej akcji – podsumował Radosław Łucka z UM. – Wolonta-
riat WPN worki i rękawiczki posiada z innych źródeł – skomentowali 
wolontariusze.
Celem akcji Sprzątanie Świata jest wzrost świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa. W teren tego dnia ruszają przedszkolaki, dzieci 
szkolne, wolontariusze. Tym samym „brudna robota” raz w roku jest 
wykonywana za darmo, rękami mieszkańców, a zadaniem dla Gmi-

ny jest poniesienie kosztu związanego z odebraniem spakowanych 
worków, złożonych w określonych punktach. Upominanie się o ich 
odbiór przez ludzi, którzy poświęcili swój wolny czas na zbieranie 
zalegających w krzakach odpadów może niestety skutecznie znie-
chęcić do ponownego pochylenia się nad leżącymi śmieciami. (red)
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nie tylko w  najbliższej okolicy, ale także na 
obszarze dalece przekraczającym granice 
gminy. Magazyn znajduje się bowiem na te-
renie otuliny Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w odległości ok. 300 m od Jeziora Wiel-
kowiejskiego, przez które przepływa rzeka 
Samica niosąca wody do Kanału Mosińskie-
go i dalej do rzeki Warty – tłumaczy senator 
Rotnicka, która napisała w  tej sprawie do 
minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. 
Postawione pytania brzmią:
Czy ministerstwo jest świadome tego, że 
w obecnym stanie prawnym niemożliwe jest 
sprawne rozwiązanie tego typu problemów, 
ważnych z punktu widzenia lokalnych miesz-
kańców, ale także ze względu na dbałość 
o środowisko naturalne i zasoby wody?
Czy trwają prace związane ze zmianą opisa-
nego stanu prawnego?
– Beczki 200 litrowe, opakowania typu mau-
ser, pojemniki z tworzyw sztucznych oraz in-
nych znajdowały się na paletach na betono-
wej posadzce. Pojemniki umieszczone były 
na całej powierzchni magazynu, niektóre na 
2-3 warstwach – mówiła w rozmowie z Gło-
sem Wielkopolskim Małgorzata Koziarska, 
zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, która pod 
koniec 2018 roku wraz z innymi inspektora-
mi przeprowadziła oględziny magazynów.- 
Większość opakowań była zafoliowana, 
z pojemników były usunięte napisy identy-
fikujące. W halach unosił się zapach chemi-

kaliów. W  jednej z  hal w  dwóch miejscach 
stwierdzono wycieki substancji – mówiła 
Koziarska.
Zarzuty przedstawiono trzem osobom, 
dotyczą sprowadzenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa eksplozji materiałów 
wybuchowych i rozprzestrzenienia się sub-
stancji trujących.
– Żyjemy na tykającej bombie, niebezpiecz-
nej dla mieszkańców i środowiska – mówił 
jeszcze w  2019 r. burmistrz Stęszewa Wło-
dzimierz Pinczak.
Do sytuacji odniósł się także Wolontariat 
WPN, który od lat zajmuje się sprzątaniem, 
jeśli nie powiedzieć „wydobywaniem” 
ogromnych śmieci z  okolicznych terenów 
w obrębie parku.

– Jako nieformalna grupa wolontariuszy 
Wolontariat WPN działających na rzecz 
Wielkopolskiego Parku Narodowego i  jego 
otuliny żywo jesteśmy zainteresowani spra-
wą. O  sytuacji donosiły media już w  2019 
roku. Władze prosiły o  pomoc minister-
stwo, koszt utylizacji jest duży, samorząd 
Gmina Stęszew tego raczej sam nie udźwi-
gnie. Lata mijają, beczki rdzewieją, czy po-
trzeba kolejnej tragedii, jaką wydarzyła się 
w  związku z  zatruciem ekosystemu Odry? 
– skomentowali sprawę wolontariusze, któ-
rzy podziękowali pani senator za zajęcie się 
tym problemem. (JB)

Nowy Mosin
Mosińska „mennica” pana Witolda Wilhel-
ma wyemitowała nową edycję „1 Mosina” 
– naszej lokalnej monety. To gratka dla ko-
lekcjonerów, regionalistów, a także wszyst-
kich miłośników Ziemi Mosińskiej. „1 Mosin” 
ukazuje się od 2004 roku. Rewers każdej z 
monet w jej dorocznej edycji upamiętnia 
„Rzeczpospolitą Mosińską” z 1848 r. w czasie 
Wiosny Ludów. Awers z kolei, każdorazowo 
inną postać zasłużoną dla Ziemi Mosińskiej. 
Bohaterem tegorocznej edycji „1 Mosina” 

jest Stefan Kałamajski – działacz gospodar-
czy i polityczny, właściciel firm handlowych
i przemysłowych w Poznaniu, Toruniu i na 
Pomorzu, a także w Mosinie m.in. farbiarni 
parowej i pralni chemicznej „Barwa” w Mo-
sinie, a w Poznaniu: domu handlowego z 
wyrobami tekstylnymi oraz największego 
w Polsce Kina „Słońce”. Po 1945 r. mieszkał 
w Mosinie, gdzie zmarł w roku 1949. 
Źródło: Joanna Nowaczyk, UM

Z lewej strony widoczna moneta z 2018 r., z prawej rewers 1 Mosina z 2019 r. przedstawiający postać Burmistrza Mo-
siny W. Rosta Stefan Kałamajski

Kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP 
Puszczykowo, do których doszło od 21 wrze-
śnia  2022 do 20 października 2022. Dzięku-
jemy OSP Puszczykowo za ich udostępnienie.

24 września- Owady błonoskrzydłowe (Pusz-
czykowo, ul. A. Wodziczki)

11 października- Wypadek drogowy (Puszczy-
kowo, ul. Niepodległości)
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“Zygmunt Szczęsny Feliński. Powstaniec, który został świętym” 
- komiks autorstwa Romana i Wojciecha Czeskich, część 3.
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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

(J
02

6)
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W związku z likwidacją Jednostki ogłaszamy 

WYPRZEDAŻ
- jeszcze większe rabaty

wszystkich roślin
Oferujemy szeroki asortyment 
- drzew i krzewów liściastych, ozdobnych
- roślin iglastych,
- drzew alejowych,
- pnączy,
- drzew kopanych z gruntu

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)

Reżyseria: Mikołaj Grabowski 
Premiera: 11 listopada 2022  
Duża Scena 
 
Pierwsza premiera  
Sezonu Jubileuszowego 
Teatru Nowego w Poznaniu

WESELE
Stanisław Wyspiański
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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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kolor

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

P1
36

WIERCENIE
STUDNI

Uruchamianie
hydroforów

885-027-128

woda na ogrodzie
fachowe wykonanie

tel. 607 321 790
Pl. 20 Października 24, Mosina

• Mezoterapia mikroiglowa Dermapenem
• Mezoterapia igłowa
• Fale radiowe RF
• Infuzja tlenowa
• Terapia Gen Factor
• Makijaż permanentny brwi metodą 

piórkową
• Neuromasaż twarzy, szyi i głowy
• Pedicure leczniczy i kosmetyczny

Kosmetolog 
mgr Aldona Musielska

-1
0%

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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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
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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)

PRZEWÓZ OSÓB

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

- 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

PS MEBEL ART
Zapraszamy do pracowni renowacji 
mebli zabytkowych i współczesnych.

     * Odnawianie

     * Stylizacja

     * Malowanie

     * Politura

     * Renowacja

tel. 601 305 864
Puszczykowo, ul. Działkowa 2 A

do Galerii Mrówka
Zapraszamy

784 692 501
ul. Główna 59
62-050 Krosno

Stacja-Bowling

stacjabowling@gmail.com
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04
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Zeskanuj i napisz
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10:00 - 17:00
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e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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)

POSZUKUJEMY
OPIEKUNEK I PIELĘGNIAREK 

DO OPIEKI NAD SENIORAMI 
(Komorniki, Luboń, Mosina i okolice)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

782 522 846
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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:  700-1400

sobota:  800-1400

godziny otwarcia: 

SKLEP ORKA
(TARGOWISKO)

W MOSINIE
TEL. 504-107-570

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

UL. CZECHOSŁOWACKA 52

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

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

OD MARC A DO WR ZEŚNIA
Z APR A SZ AMY RÓWNIEŻ W NIEDZIELE W GODZ. 10-14
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(M
A

12
6)

32 lata na rynku

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

poleca węgiel:
kostka, orzech, miał, ekogroszek oraz  koks

oraz sezonowane drewno kominkowe

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

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia


