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  ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

• Wykonanie instalacji elektrycznych
• Monitoring i domofony
• Napędy do bram
• Pomiary kamerą termowizyjną

tel. 723 915 585
e-mail: automatyka.elektryka@gmail.com

„DACHY”
SZYMKOWIAK
CZŁONEK POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA
DEKARZY

OD 30 LAT
NA RYNKU

FIRMA POSIADA
UBEZPIECZENIE

OC FIRMOWE

tel. 604 213 854 dachyszymkowiak@gmail.com
 Główna 26, 62-053 Pecna

poszukujemy pracownika

(J
04

3)

WIERCENIE
STUDNI

Uruchamianie
hydroforów

885-027-128

woda na ogrodzie
fachowe wykonanie
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Właśnie pożegnaliśmy stary, a witamy nowy rok. Nie będziemy 
szacować, wróżyć z fusów ani prorokować, czy będzie on trud-
ny czy nie. W końcu ostatnie lata dobitnie pokazały, że plany to 
jedno, a życie to drugie.

W  styczniowym numerze numerem jeden jest dla nas temat, 
który nas, redakcję, bardzo poruszył: kwestia wysokich rachun-
ków za gaz w blokach w Mosinie. Aktualny sezon grzewczy jest 
najtrudniejszy od lat dla wielu rodzin, a pełnego emocji listu od 
mieszkańców na naszego redakcyjnego e-maila nie mogliśmy 
pozostawić bez echa.

W  przyszłym miesiącu czekają mieszkańców Gminy Mosina 
przedterminowe wybory burmistrza. Szykuje się emocjonujący 
początek roku – kandydaci rozpoczęli właśnie zbiórkę podpisów 
na listach poparcia, a po oficjalnym zatwierdzeniu kandydatury 
rozpocznie się kampania wyborcza. Mamy ogromną nadzieję, 
że kandydaci zachowają klasę i pominą „brudną kampanię”, któ-
ra jest ostatnim, czego Mosinie potrzeba. W numerze także wy-
wiad z pełniącym obowiązki burmistrza Marcinem Lisem.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu z  członkami 
mosińskiego Teatru. Na ich ostatnie dwie sztuki bilety rozeszły 
się w kilkadziesiąt minut, a owacje po występie trwały niemal 
drugie tyle. Wywiad okraszony jest klimatycznymi zdjęciami 
wprost ze sceny mosińskiego MOK.

Przełom roku to moment dla niektórych niezwykle trudny. 
W tym numerze chcielibyśmy także zwrócić szczególną uwa-
gę na osoby w kryzysie, dla których zwykła rozmowa czy po-
święcony czas może okazać się wydarzeniem ratującym życie. 
Dosłownie.

. . . . . . . . . . . 

Chciałabym życzyć Wam w imieniu całej redakcji bardzo szcze-
rze i od serca, by Nowy Rok był lepszy, niż miniony.

Życzę, żeby nie było w nim lęku. Mijający rok pokazał nam, jak 
wielką wartość mają sprawy błahe: bezpieczny dach nad głową, 
ciepły grzejnik i bieżąca woda.

Życzę, żeby był pełen zdrowia. Te najprostsze życzenia, powta-
rzane jak mantra, nabierają szczególnej mocy po ostatnich ty-
godniach: wysyp zachorowań na grypę i rsv spowodował prze-
pełnienie oddziałów szpitalnych, braki leków w aptekach i dla 
wielu święta spędzone w łóżku, z gorączką.

Życzę także, żeby znalazło się w  nim miejsce na spełnianie 
marzeń. Tych małych, i  tych nieco większych. Tych codzien-
nych, drobnych, ale także tych odkładanych od lat, na które 
wciąż mało nam było chęci, pieniędzy, czasu lub odpowied-
niego towarzystwa.

Życzę też ogromu dystansu do siebie 
i  świata. Nie traktujmy pojawiających się 
problemów jako kłód nie do przeskocze-
nia. Nie zawracajmy sobie głowy sprawa-
mi, które nie będą miały żadnego znacze-
nia za parę dni czy tygodni.

Żyjmy dobrze. I wykorzystajmy ten rok naj-
lepiej, jak możemy!

 W imieniu zespołu redakcyjnego
 Magdalena Zgrzeba  

SłOwO OD REDAkCJI

Drodzy Czytelnicy!

- Wiesz co, najlepiej jest, kiedy my tutaj czasem nabijamy się z mo-
jego męża. Ja go rozumiem, bo on jest, jak to się mówi, z zupełnie 
innych stron Polski i kompletnie nie radzi sobie z rozróżnieniem 
pierdoły z Gądek i eleganta z Mosiny. Co mu się wydaje, że już, już 
teraz na pewno wie o co w tym wszystkim chodzi, wtedy on za ja-
kiś czas przychodzi i najnormalniej w świecie zrozpaczony próbuje 
się dowiedzieć i pyta się: „jak to było: pierdoła z Mosiny i elegant 
z Gądek, co? Dobrze mówię?”. I na nowo mu tłumaczę, że nie tak. 
Najlepiej, kiedy na jakiś imieninach, wiesz, towarzystwo się rozkrę-
ca, a on wtedy chce się popisać czasem, że dobrze coś zapamiętał 
i jak nie palnie ni z gruszki, ni z pietruszki do kogoś, że jest jak ten 
elegant z Gądek, a wiaruchna w śmiech. Czasami będąc w dobrych 
nastrojach mówimy na niego pierdoła z Mosiny, bo faktycznie cza-
sem jest jak prawdziwa pierdoła i wszystko musi przekręcić. Sam 
musisz przyznać, że dla nas Poznaniaków powiedziane na opak 
brzmi dziwnie, bo są to oczywiste sprawy i z nimi się niejako uro-

dziliśmy, prawda. A on tego najnormalniej nie czuje i nie rozumie, 
że z Gądek nie może być elegant, tylko pierdoła, a z kolei do Mosiny 
absolutnie nie pasuje pierdoła.
 Roman Czeski

22.05.2013, Nowy Tomyśl (w bibliotece na wystawie Rysia), dyrektorka:

kącik eleganta z Mosiny, część 121
9 grudnia 2022 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej przeprawy przez Wartę w Rogalinku
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wstrzymano dostawy węgla na preferencyjnych warunkach

Sołtys Czapur stracił mandat 
radnego Rady Miejskiej

Nowa wersja
Programu

„Czyste Powietrze”

Na moment zamknięcia tego numeru (27.12.) 
wiemy, że do komisarza wyborczego w usta-
wowym terminie wpłynęły cztery zawiadomie-
nia o chęci utworzenia komitetów wyborczych. 

Zgłoszone komitety wyborcze to:

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DO-
MINIKA MICHALAKA; pełnomocnikiem 
wyborczym Komitetu jest: Andrzej Edward 
Raźny; pełnomocnikiem finansowym Ko-
mitetu jest: Urszula Maria Śliwińska; sie-
dziba Komitetu: Krosno, ul. Nadleśna 36, 
62-050 Mosina;

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOSI-
NA PONAD PODZIAŁAMI”; pełnomocnikiem 
wyborczym Komitetu jest: Adam Piwosz; 
pełnomocnikiem finansowym Komitetu 
jest: Agnieszka Bartkowiak; siedziba Komite-
tu: Drużyna, ul. Krańcowa 5, 62-053 Mosina;

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE 
OTWARCIE; pełnomocnikiem wyborczym 
Komitetu jest: Marek Tadeusz Malcher; peł-
nomocnikiem finansowym Komitetu jest: 
Marek Jerzy Niedzielski; siedziba Komitetu: 
ul. Kilińskiego 1, 62-050 Mosina;

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WY-
GRAMY DLA MIESZKAŃCÓW; pełnomoc-
nikiem wyborczym Komitetu jest: Hanna 
Stelmaszyk; pełnomocnikiem finansowym 
Komitetu jest: Magdalena Alicja Wolarczak; 
siedziba Komitetu: Dymaczewo Nowe, ul. 
Witosa 41, 62-050 Mosina.

Tuż po ogłoszeniu listy komitetów swoją kan-
dydaturę ogłosił publicznie przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mosinie, Dominik Micha-
lak. Tuż przed świętami w mediach społecz-
nościowych pojawił się profil promujący 

drugiego kandydata na burmistrza: Adama 
Piwosza z Drużyny. W tym samym czasie ofi-
cjalnie swoją kandydaturę potwierdził także 
radny Rady Miejskiej, łukasz kasprowicz.

Zgłoszone KWW mają czas do 11 stycznia do 
północy, by zgłosić kandydatów na burmi-
strza, a każdy z nich swoją kandydaturę musi 
potwierdzić podpisami 1500 mieszkańców 
gminy, ujętych w rejestrze wyborców. 

Wybory nowego burmistrza gminy Mosina 
odbędą się 5 lutego 2023 r., w godzinach 
7 - 21 w tradycyjnych lokalach wyborczych 
dla swojego okręgu. Jeśli żaden kandy-
dat nie otrzyma połowy ważnych głosów, 
wówczas po dwóch tygodniach, czyli 19 
lutego, odbędzie się druga tura.(red)

W dostawy węgla zaopatruję gminę spółka Wę-
glokoks S.A. Surowiec w  preferencyjnej cenie 
może kupić wyłącznie osoba fizyczna prowa-
dząca gospodarstwo domowe, która otrzymała 
dodatek węglowy lub jest uprawniona do jego 
otrzymania i złożyła deklarację do CEEB.

Jak informuje spółka Węglokoks S.A., z  po-
wodu niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych wstrzymano wydawanie węgla. 
Jednocześnie przedstawiciel spółki zapew-
nił, że odwołane zamówienia zostaną prze-

sunięte jako pierwsze w kolejności do zreali-
zowania po wznowieniu dostaw.

– Osoby posiadające bony na zakup węgla po 
preferencyjnych cenach prosimy o  informo-
wanie się w składach opału, czy węgiel jest już 
dostępny – podaje mosiński magistrat. – Spół-
ka Węglokoks S.A. przekazała dziś informację, 
że wstrzymuje wydawanie na terenie Factum 
Terminal w  Koninie zamówionego groszku 
i  orzecha dla transportów awizowanych na 
dzień 21.12.2022 r. – dodają urzędnicy.

Zgodnie z zapisami ustawy, cena węgla dys-
trybuowanego przez gminę wynosi 2000 zło-
tych brutto za 1 tonę (za każdy rodzaj paliwa 
stałego). Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

Dodatki węglowe w  gminie Mosina ruszają 
z opóźnieniem, w stosunku do innych regio-
nów w  Polsce. Powodem było wstrzymanie 
możliwości wydawania decyzji administracyj-
nych (przez około dwa tygodnie wstrzymane 
były też wszystkie przelewy) w związku z bra-
kiem osoby decyzyjnej w urzędzie.(red)

W lutym 2021 roku rada podjęła uchwałę 
w  sprawie wygaszenia mandatu radnego 
w związku z naruszeniem przez niego arty-
kułu 24 f ustawy o samorządzie gminnym, 
zakazujących członkom rady prowadzenia 
działalności gospodarczej z  wykorzysta-
niem mienia komunalnego. W  sprawie 
naruszenia tego zakazu przez Waldemara 
Waligórskiego kontrolę prowadziła gmin-
na komisja rewizyjna.

W toku postępowania członkowie komisji 
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 Wali-
górskiego nie wzbudziło na sesji w  2021 
roku większych kontrowersji. Opinia praw-
na wystawiona przez mecenasa obsługu-
jącego była dla radnego jednoznaczna – 
sołtys Czapur naruszył artykuł 24 f ustawy 
o samorządzie gminnym.

W  miejsce Waldemara Waligórskiego za-
przysiężony zostanie nowy radny. Może 
być to Robert Borkiewicz, kontrkandydat 
Przemysława Mielocha w ostatnich wybo-
rach na burmistrza, który otrzymał drugi 
wynik w okręgu wyborczym. (red)

Uruchomienie nowej, zmienionej wersji 
Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w 
dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną 
obowiązywać nowe warunki programu.

Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów do-
chodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz 
możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinanso-
wanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Pro-
gramu. W najnowszej wersji programu promowana 
jest kompleksowa termomodernizacja. - Efektywne 
energetycznie domy to mniejsze koszty ogrzewania 
budynku, ale i poprawa jakości powietrza - informu-
ją autorzy programu. 

Nowy Program, na podstawie którego nabór roz-
pocznie się od 03 stycznia 2023 r.

w pierwszą niedzielę lutego Mosiniacy staną przed możliwością wyboru nowego burmistrza dla swojej 
gminy. Przedterminowe wybory, na 14 miesięcy przed planowanymi wyborami samorządowymi (30 
kwietnia 2024 r.), są pokłosiem odwołania poprzedniego burmistrza w referendum z dnia 13 listopada.

Na cztery dni przed świętami, 20 grudnia, Urząd Miejski w Mosinie wydał komunikat dotyczący wstrzy-
mania sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach.

we wtorek, 20 grudnia, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę 
kasacyjną radnego waldemara waligórskiego. Tym samym traci on 
mandat radnego Rady Miejskiej w Mosinie.

Przedterminowe wybory burmistrza: 5 lutego 2023r.
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Uwaga, oszuści wciąż szukają nowych sposobów na wyłudzenia

Pan Sebastian opisuje całą sytuację:
„Rozmowa trwała 40 minut i była bardzo profesjonalna. Wszystkie 
pytania, które były zadawane, miały sens. Pan zadzwonił w sprawie 
podejrzanych przelewów, które zostały zablokowane przez bank 
w celu weryfikacji.
Operator znał:
- numery konta bankowego prywatnego oraz firmowego;
- kwoty, które były na kontach;
- lokalizację mojego telefonu;
- ostatnie przelewy które były wykonane.
Operator utworzył mi reklamację na ochronę konta oraz złożył mi 
konto rezerwowe z  nowym numerem klienta. SMS przychodziły 
od PKO BP, z którego miałem przykładowo kody do potwierdzenia 
przelewu.
Wszystko było skrupulatnie sprawdzane i  weryfikowane przez 
Pana. Wszystko było profesjonalne, jakby osoba pracowała kilka lat 
w oddziale. Niepewność i podejrzenia przyszły, gdy Pan powiedział, 
że trzeba dokonać przelewu na konto zastępcze. Nic nie było w tym 
dziwnego do czasu, gdy kwota przelewu BLIK miała wynosić 1000 
złotych w celu zakończenia procesu weryfikacji konta zastępczego.

Zacząłem dopytywać czy mogę skonsultować to z oddziałem banku 
więc wtedy Pan operator zaczął nalegać na dokonanie przelewu BLIK.
Przez 5 minut prosiłem o ponowne podanie imienia i nazwiska, co 
stanowiło problem, bo Pan na siłę próbował przekonać mnie, że 
jest to bezpieczne. Przedstawił się jako Daniel Nowak, co było bar-
dzo podejrzane, gdyż miał akcent ukraiński lub rosyjski.
Zerwałem rozmowę i  zadzwoniłem pod ten sam numer który 
dzwonił. Dodzwoniłem się na infolinię banku PKO BP. Rozmawia-
łem z Panią, która przyjmuje zgłoszenia, potwierdzając coraz więcej 
takich zgłoszeń…
Myślę, że dla wielu osób taka rozmowa profesjonalna jest stupro-
centową utratą swoich pieniędzy z konta.”
Historia pana Sebastiana to nie odosobniony przypadek. Po publi-
kacji na naszym portalu gazeta-mosina.pl odezwało się do nas jesz-
cze kilku innych mieszkańców, którzy otrzymali podobny telefon, 
w której ktoś podszywał się pod pracownika banku. Niektórzy nie-
stety dali się oszukać. Pamiętajcie, gdy spotkacie się z taką sytuacją 
natychmiast rozłączcie rozmowę i powiadomcie Policję, dzwoniąc 
na numer alarmowy 112. (red)

Otrzymaliśmy niepokojącą informację od pana Sebastiana, mieszkańca Mosiny, o próbie wyłudzenia 
przez telefon, dokonanej przez osobę podającą się za pracownika banku PkO BP. Co najbardziej niepo-
kojące, sms-y potwierdzające wykonywane działania na koncie pana Sebastiana przychodziły z tego 
samego numeru telefonu, z którego wcześniej wielokrotnie przychodziły kody weryfikujące, np. do po-
twierdzenia przelewów.

R E k L A M A
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Szalony wzrost czynszów dla mieszkań-
ców Mosiny
– W  imieniu części rodzin mieszkańców 
bloków Gruszkowej i  Czereśniowej chcę 
poinformować Państwa o  gigantycznym 
problemie. Dlaczego części mieszkańców? 
Bo reszta wydaje się zastraszona – zwrócili 
się do redakcji mieszkańcy.
– Te cztery bloki, które znajdują się na 
Gruszkowej i  Czereśniowej ogrzewane są 
z  kotłowni znajdującej się na terenie fir-
my Aquanet. Rząd podniósł cenę na gaz 
przedsiębiorcom, jak poinformował nas 
Aquanet, łącznie o 800%. Aquanet przerzu-
cił ten koszt na mieszkańców. Czynsze za 
mieszkania wzrosły z 500 – 600 zł na 1100 
– 1500 zł. Dodatkowo w zeszłym tygodniu 
[czyli na początku grudnia – przyp. red.] 
otrzymaliśmy rozliczenia za ogrzewanie 
i  pomimo płacenia 700 – 900 zł miesięcz-
nie przez cały rok na ogrzewanie, wszyscy 
otrzymali niedopłaty. Najniższa około 6 ty-
sięcy, najwyższa prawie 14 tysięcy złotych 
– brzmi treść listu.
„Całą emeryturę przekazują na czynsz, 
żeby tylko przeżyć”
– Większość mieszkańców to ludzie 75+, 
byli pracownicy Aquanet, mający emerytu-
ry po 1500 zł. Całą emeryturę przekazują na 
czynsz, żeby tylko przeżyć, a teraz otrzymali 
dodatkowo rachunek na 14 tysięcy złotych. 
Zarządca poinformował mieszkańców na 
spotkaniu, że Aquanet ostrzega przed na-
głaśnianiem sprawy, bo w przeciwnym razie 
natychmiast zerwą umowę na dostarczanie 
ciepła i nie będą patrzeć, czy jest zima czy 
nie – tłumaczą mieszkańcy. – Dodatkowo 
jest grupa młodszych ludzi, którzy pracują 
w  Aquanecie i  boją się odezwać i  jakkol-
wiek sprzeciwić pracodawcy – podkreśla 
autor korespondencji.
Na nasze zapytanie pierwszy odpowiedział 
przedstawiciel dostawcy gazu, czyli PGNiG. 
Zgodnie z tym, o czym informowali nas już 
wcześniej mieszkańcy, dostawca gazu nie-
wiele może pomóc: wspólnota mieszkanio-
wa nie jest stroną dla PGNiG. Ich klientem 
jest Aquanet Mosina. – Podmiot ten, jak 
sam zadeklarował w niedawno przeprowa-
dzonym postępowaniu przetargowym, nie 
jest uprawniony do korzystania z  ochrony 
taryfowej i  niższych cen gazu ziemnego, 
zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w  związku z  sytuacją na rynku 
gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 
roku – informuje przedstawiciel PGNiG.

Mosiński magistrat o  sprawie dowiedział 
się od nas oraz równolegle od mieszkań-
ców, za pośrednictwem osoby prowadzącej 
działalność usługową w Mosinie. – Stoję po 
stronie mieszkańców – podkreśla w odpo-
wiedzi p.o. burmistrza, Marcin Lis. – W Urzę-
dzie Miejskim w  Mosinie zostały podjęte 
działania w  celu pomocy mieszkańcom 
w  rozwiązaniu tego problemu. Zwróciłem 
się w tej sprawie do Aquanetu, PGNiG oraz 
do Urzędu Regulacji Energetyki. Staramy 
się zarówno o  rozwiązanie polubowne dla 
tego przypadku, jak i  systemowe, ponie-
waż takie sytuacje mogą zachodzić również 
w innych miejscach na terenie całego kraju 
– podkreśla Marcin Lis.
Aquanet: to konsekwencja trudnej sytu-
acji geopolitycznej
Rzeczniczka prasowa Aquanet podkreśla, 
że odbyły się spotkania wspólnot miesz-
kaniowych w  tej sprawie. – Bloki dwóch 
wspólnot mieszkaniowych są wpięte już 
od kilkunastu lat do sieci cieplnej Stacji 
Uzdatniania Wody w  Mosinie, dla której 
źródłem ciepła jest kocioł opalany gazem 
ziemnym – tłumaczy Zofia Koszutska–Ta-
ciak. – Aquanet część wytwarzanego przez 
własną kotłownię ciepła przesyła na potrze-
by tych Wspólnot, nie prowadząc w oparciu 
o to żadnej działalności zarobkowej. Koszty 
za gaz ziemny konieczny do ogrzewania 
(według zużycia) przyległych bloków re-
fakturowane są na wspólnoty mieszkanio-
we, zgodnie z zawartymi umowami. Odbył 
się szereg spotkań z  udziałem wspólnot 
mieszkaniowych w  tej sprawie. Podjęto 
również rozmowy z  dostawcą gazu, który 
w zaistniałej sytuacji potwierdził brak moż-

liwości formalno-prawnych obniżenia ceny 
gazu na potrzeby ogrzewania tych bloków. 
Mieszkańcy zostali poinformowani o wzro-
ście cen gazu na koniec 2021 r. – podkreśla 
rzeczniczka Aquanet. Jak dodaje, firma nie 
ma wpływu na rachunki, jakie otrzymali 
mieszkańcy. – Powyższa sytuacja jest kon-
sekwencją trudnej sytuacji geopolitycznej 
i  kosztów nośników cen energii, na które 
Aquanet nie ma wpływu.
Ostatnie miesiące są obarczone dużym, fi-
nansowym obciążeniem dla większości go-
spodarstw domowych. Mieszkańcy bloków 
przy Gruszkowej i Czereśniowej szukają po-
mocy w rozwiązaniu tej, jak sami wskazują, 
patowej sytuacji, gdzie się da. – Bloki mają 
w  kotłowni Aquanetu osobny piec i  da się 
nawet ustalić po licznikach, ile gazu czy 
ciepła idzie tylko na mieszkania – tłumaczą 
nam mieszkańcy. – PGNiG nie chce pomóc, 
bo twierdzą, że wspólnoty nie są dla nich 
stroną i nie będą z nimi rozmawiać. I jest pat. 
Tak jak moją rodzinę stać na to, żeby zaci-
snąć zęby i to zapłacić, choć jest to skrajnie 
nieuczciwe, bo nie jesteśmy przedsiębior-
stwem, to jak patrzymy na część emerytów, 
którzy ze łzami w oczach mówią, że stoją już 
nad grobem, a  zostają im odebrane resztki 
pieniędzy i  godności, bo siedzą o  świecz-
kach, żeby oszczędzić na prądzie, to serce 
się kraje. Może dziennikarze byliby w stanie 
jakoś wpłynąć na PGNiG czy sam Aquanet, 
żeby spróbować znaleźć jakiekolwiek roz-
wiązania w tej chorej sytuacji. Pisaliśmy już 
do Rzecznika Praw Obywatelskich, do mini-
ster Moskwy, do Urzędu Regulacji Energe-
tyki. I nic. Zdawkowe, zbywające nas odpo-
wiedzi, a spirala zadłużenia tych ludzi rośnie 
– kończą swój list mieszkańcy.

„Całą emeryturę przekazują na czynsz, żeby tylko przeżyć”
w drugim tygodniu grudnia otrzymaliśmy list od przedstawiciela mieszkańców bloków przy ulicy 
Gruszkowej i Czereśniowej w Mosinie. Ich wiadomość w perspektywie mrozów i szalejących wydat-
ków w każdym domu jest wołaniem o pomoc: firma Aquanet przerzuciła podwyżkę cen za gaz dla 
przedsiębiorstw na mieszkańców, którzy otrzymali rachunki przekraczające nawet 10 tysięcy złotych.

Większość mieszkańców to ludzie 75+, byli pracownicy Aquanet, mający emerytury po 1500 zł
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Rozwiązanie? wypowiedzenie umowy 
i zapewnienie innego źródła ogrzewania
Jak zapewnia rzeczniczka Aquanet, firma 
jest w stałym kontakcie z zarządem wspól-
not mieszkaniowych. – Na dzień dzisiejszy 
umowy z  wspólnotami mieszkaniowymi 
są w okresie wypowiedzenia (oficjalne wy-
powiedzenie nastąpi ze skutkiem na dzień 
30 września 2024 r. – termin uzgodniono 
wspólnie ze wspólnotami). Jeżeli Wspól-
nota zapewni inne, podstawowe źródło 
ogrzewania, Aquanet deklaruje możliwość 
skrócenia terminu wypowiedzenia – pod-
kreśla Zofia Koszutska–Taciak. – Aquanet 
dokłada wszelkich starań żeby zoptymali-
zować ceny zakupu gazu ziemnego. Efek-
tem jest obniżka ceny gazu w grudniu 2022 
r. i w pierwszym kwartale 2023 r. Na koniec 
listopada informacja ta została przekazana 
Wspólnotom – dodaje.
Wspomnianą korespondencję podesłali 
nam także mieszkańcy, z  przekąsem wska-
zując, że w tytule pojawia się hasło „obniż-
ka”, choć cena w styczniu będzie wyższa niż 
w  grudniu 2022 r.: „Cena za 1 GJ za ciepło 
zużyte w miesiącu grudniu 2022 r. wyniesie 
286,44 zł netto; cena za 1 GJ za ciepło zu-
żyte w I kwartale 2023 r. wyniesie 326,45 zł 
netto”. Obniżka tyczy się ceny, jaka obowią-
zywała do końca listopada – 385,42 zł netto.
Czy mieszkańcom pozostaje zagryźć zęby 
i  odliczać do znalezienia alternatywnego 
źródła ciepła? PGNiG w  swojej korespon-
dencji, jak i  nasi Czytelnicy na portalu ga-
zeta-mosina.pl, wskazali jednak na drogę, 
która mogłaby rozwiązać problem dla 
mieszkańców bloków przy Gruszkowej 
i  Czereśniowej. - PGNiG Obrót Detalicz-
ny nie może w  żaden sposób ingerować 
w kwestie rozliczeń opłat za ciepło pomię-
dzy Aquanet Mosina a  mieszkańcami – 
podkreślają. – Zwracamy jednak uwagę, że 
w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie 
ustawa o szczególnych rozwiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła w  związku 
z sytuacją na rynku paliw, której rozwiąza-
nia mogą okazać się kluczowe w  zakresie 
zagwarantowania mieszkańcom niższych 
cen ciepła dostarczanego przez Aquanet 
Mosina – dodają.
Gdyby zapisy ustawy można było zastosować 
w  tym wypadku, średnia cena wytwarzania 
ciepła z  rekompensatą przyjęłaby wartość 
150,95 zł za 1 GJ zużytego ciepła. To mniej 
jak połowa proponowanej stawki na nowy 
rok. – Jak ustawa weszła w życie, było bardzo 
głośno o podobnych problemach – pisze jed-
na z  Czytelniczek. – Dlaczego zarządca nie 
zainteresował się problemem w tym okresie? 
W tych budynkach mieszka dużo emerytów, 
budynki nieocieplone, w mieszkaniach niesa-
mowita wilgoć i grzyb – wylicza.
Ustawa w artykule 4 wylicza, kto może sko-
rzystać z  rekompensaty. Na liście są także 
„wspólnoty mieszkaniowe, które są upraw-

nione lub zobowiązane do zapewnienia 
ciepła w  lokalach mieszkalnych na potrze-
by zużycia przez gospodarstwa domowe”. 
Niestety, klientem dostawcy gazu nie jest 
wspólnota mieszkaniowa, a  Aquanet. Tym 
samym wspomniane przepisy nie mają za-
stosowania.
Administrator: sprawdziliśmy wszelkie 
możliwości skorzystania z ochrony cenowej
Pod koniec grudnia otrzymaliśmy stanowi-
sko administratora wspólnoty mieszkanio-
wej, przy ulicy Czereśniowej 6, 8 i 10, firmy 
Niwald Nieruchomości.
- Z początku mojego krótkiego wywodu, pra-
gnę stanowczo zaznaczyć, iż niewątpliwie 
nasza Wspólnota Mieszkaniowa jest w  tej 
sprawie stroną jednoznacznie poszkodowa-
ną, a podwyżki, które dotknęły współwłaści-
cieli przedmiotowej nieruchomości, zdecy-
dowanie przerastają możliwości finansowe 
części z  nich - podkreśla Agnieszka Niwald. 
- Prawdopodobnie, z  uwagi na ten właśnie 
fakt, jeden z mieszkańców postanowił zwró-
cić się do Państwa, a co za tym idzie, przesta-
wić problem, który Wspólnotę dotyka. Ow-
szem, sytuacja jest trudna - przyznaje. 
Dalsza część korespondencji odnosi się 
niemal do wszystkich kwestii, poruszonych 
w powyższym artykule.
“Po pierwsze, nikt z  mieszkańców nie zo-
stał zastraszony. Dostawca ciepła nie gro-
ził zerwaniem umowy, ani nawet tego nie 
zasugerował. Mało tego, dał on czas na 
podłączenie budynków do innego źródła 
ciepła, aby Wspólnota z dnia na dzień nie 
została pozbawiona dostępu do ogrzewa-
nia oraz ciepłej wody.
Po drugie, nie jest prawdą, że wszyscy 
mieszkańcy mają kilkutysięczne niedo-
płaty. Niektórzy właściciele mają nawet 
nadpłatę. Problem jest wspólny, natomiast 
konkretnie przypadki różnią się od siebie 
i  nie należy traktować w  tym wymiarze 
sprawy zerojedynkowo.
Po trzecie, po podwyżkach cen ciepła, wła-
ściciele na bieżąco byli informowani. Dlate-
go też, na ostatnich zebraniach Wspólnoty 
Mieszkaniowej, temat podwyżek był na 

przysłowiowym świeczniku przez lwią część 
trwania tych spotkań. W  związku z  tym, 
wielokrotnie przewijał się również temat 
konieczności oszczędzania energii, a  także 
zwiększenia wysokości zaliczek na poczet 
korzystania z  mediów. Wszystkie te działa-
nia, w  sposób oczywisty, ukierunkowane 
były na zwiększenie świadomości właści-
cielskiej, a także, służyły one przygotowaniu 
się na ciężkie czasy.
Po czwarte, Spółka Aquanet nie jest w tej sy-
tuacji „oprawcą". Od samego początku, pra-
cownicy wodociągów otwarci są na dialog 
ze Wspólnotą Mieszkaniową, reprezento-
waną przez Zarząd i Administratora. Starają 
się oni pomóc, na tyle, na ile pozwalają na 
to instrumenty którymi pracownicy Spółki 
dysponują. Spółka Aquanet nie wymaga 
od Wspólnoty żadnych dodatkowych opłat 
z tytułu wytwarzania oraz dostarczania cie-
pła. Rozliczana w związku z tym, jest jedynie 
opłata wynikająca z  faktycznego zużycia 
energii cieplnej. Koszt wytworzenia ciepła, 
niezbędnego do ogrzania obiektów przy ul. 
Czereśniowej 6,8,10 w  Mosinie, oparty jest 
o  stawki dostawcy paliwa gazowego. Ani 
Aquanet, ani Zarząd Wspólnoty Mieszka-
niowej ani Administrator nie mają niestety 
na nie żadnego wpływu.
Ponadto, co należy zaznaczyć, na mocy usta-
leń poczynionych podczas wielu spotkań, 
Spółka Aquanet wystosowała w tej sprawie 2 
wnioski do dostawcy gazu. Pisma te spotkały 
się jednak z odpowiedzią negatywną.
Jako Administrator oczywiście sprawdzi-
liśmy wszelkie możliwości skorzystania 
z  ochrony cenowej, względem Wspólnoty 
Mieszkaniowej. Niestety, w  myśl aktualnie 
obowiązujących przepisów, ustawodawca 
nie przewidział możliwości skorzystania 
z jakiejkolwiek pomocy dla podmiotu, który 
znalazł się w sytuacji takiej, w jakiej obecnie 
znaleźli się współwłaściciele obiektów przy 
ul. Czereśniowej 6,8,10 w  Mosinie. Wiemy 
również, iż nie jesteśmy jedynym podmio-
tem, który boryka się z luką w przepisach.”
Do sprawy mieszkańców bloków przy ulicy 
Gruszkowej i Czereśniowej będziemy wracać. 
(red)

Bloki przy ulicy Czereśniowej położone w sąsiedztwie Aquanetu
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Podczas wywiadu w redakcji w odpowiedzi na pytanie: „co dalej z ba-
senem, czy temat jest definitywnie zamknięty?” usłyszeliśmy: – A po 
co ta pływalnia? Żeby pływać? Czy żeby siedzieć w jacuzzi? – zapytał 
retorycznie Marcin Lis. – W mojej opinii jest to temat, który powinien 
być ostatecznie rozstrzygnięty po wyborach, aby burmistrz, który 
będzie miał mandat z wyboru, jednoznacznie wypowiedział się w tej 
kwestii. Obojętnie, kto nim będzie – dodał.

W połowie grudnia miał zostać podpisany akt notarialny, likwidujący 
spółkę „Park Strzelnica”. P.o. burmistrza Marcin Lis nie podpisał jed-
nak tego dokumentu. 22 grudnia, w mosińskim Biuletynie Informacji 
Publicznej pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa 
spółki. Dlaczego spółka poszukuje nowego prezesa? – Tam jest bez-
królewie – tłumaczy Marcin Lis. – Tak zdecydowała rada nadzorcza, 
by przetrwać moment do podjęcia ostatecznej decyzji, co dalej. Jak 
w spółce brak prezesa, normalną sytuacją jest to, że wybiera się no-
wego. Wybieranie likwidatora to już ewidentne nadanie kierunku, 
stąd decyzja o konkursie na prezesa, by szansę na podjęcie ostatecz-
nej decyzji dać tej osobie, która będzie miała mandat z wyboru po-
wszechnego – tłumaczy p.o. burmistrza.

Czy dalsze istnienie spółki ma sens? – Wolałbym dyskutować o tym, 
czy pływalnia ma sens, niż żeby to pytanie dotyczyło spółki – podkre-
śla Marcin Lis. – Dyskusja wokół basenu ma sens, bo to obiekt ocze-
kiwany przez wiele osób, który może wpłynąć pozytywnie na rozwój 
fizyczny i zdrowie, szczególnie dzieci i młodzieży. Mamy znakomitą 
okazję w gminie, by o tym publicznie porozmawiać: mamy przed-
terminowe wybory burmistrza i kandydaci mogą powiedzieć jasno, 
jaką mają wizję – dodaje.

Czy gminę Mosina stać nie tyle na samą budowę, co na dalsze 
utrzymanie działalności miejskiego basenu? W aktualnej sytuacji 

gospodarczej i rosnących kosztach energii elektrycznej i gazu nie-
jedna pływalnia stanęła przed trudną decyzją o zawieszeniu swojej 
działalności. Pod koniec grudnia decyzję o zawieszeniu działalności 
podjął zarząd pływalni w Szamotułach. – Wraz z dniem 2 stycznia 
2023 roku działalność szamotulskiej pływalni zostanie wygaszona 
– poinformował 21 grudnia lokalny portal szamotuly.naszemiasto.
pl. – W tym czasie na basenie zostaną przeprowadzone inwestycje, 
mające na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej. Czasowe wyłą-
czenie pływalni z użytkowania podyktowane zostało jednak wzglę-
dami ekonomicznymi – podkreślają. W wywiadzie udzielonym stacji 
TVN 24 przewodniczący przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu w 
Szamotułach, Bartosz Węglewski przyznaje wprost: miasta nie stać 
na utrzymanie basenu. – Wszystko przez gigantyczną, czternasto-
krotną podwyżkę za gaz w stosunku do roku obecnego – przyznaje 
Węglewski. (red)

Temat basenu wiecznie żywy?
Ogłoszono nabór na nowego prezesa

Podczas rozmowy z p.o. burmistrza, Marcinem Lisem, której pełny zapis przeczytacie w niniejszym 
wydaniu, nieco od niechcenia i przypadkowo poruszyliśmy temat basenu. Po decyzjach ostatnich 
miesięcy uznaliśmy, że temat jest już zamknięty. Jednak pod koniec grudnia w mosińskim BIP-ie 
pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko… prezesa zarządu „Park Strzelnica”.

Działka przeznaczona pod budowę pływalni miejskiej. Czy są jeszcze osoby wierzące 
w jej powstanie?

Rozrzucanie kiełbasy czy innych wędlin na-
faszerowanych gwoździami, trutką na szczu-
ry, czy jak w  Puszczykowie haczykiem jest 
częstym zabiegiem tych, którym zwierzęta 
przeszkadzają. Niejednokrotnie w  mediach 
pojawiają się informacje o takich znaleziskach 
w  parkach czy miejscach, gdzie właściciele 
wychodzą na spacer ze swoimi pupilami.  

 – Całą rodziną jesteśmy zbulwersowani tym, 
co się stało. Nie rozumiem jak ktoś w  ogóle 
może wpaść na pomysł zabijania psów, i  to 
jeszcze w tak okrutny sposób. Boimy się o na-
szego psa, regularnie sprawdzamy ogródek 
i żyjemy w niepokoju, że ktoś może skrzyw-
dzić naszego psa. Nie zdziwiłoby mnie to, 
jakby zrobił to ktoś z okolicy, jest parę psów 
na naszej ulicy i szczekają od czasu do czasu, 
jak to psy robią, ale to nie jest to powód, żeby 

je zabijać. Teraz nie wiemy czy to był odosob-
niony przypadek, czy zdarzy się to jeszcze raz, 
mam nadzieję że ktoś coś z tym zrobi, bo nie 
można tak żyć – napisała do naszej redakcji 
zaniepokojona mieszkanka ulicy Parkowej 
w Puszczykowie. 

Właściciele czworonogów chcą czuć się bez-
piecznie w  swojej okolicy, a  przede wszyst-
kim bez strachu wypuszczać psy na posesje. 

Po spożyciu przez zwierzę kiełbasy z  trutką 
lub metalem objawy nie zawsze pojawiają 
się natychmiastowo. Do pierwszych niepo-
kojących sygnałów należą drgawki, problemy 
z połykaniem i wymioty. Weterynarze radzą, 
żeby nie czekać i zgłosić się na wizytę jak naj-
szybciej, kiedy będzie jeszcze możliwość ura-
towania czworonoga. 

Bardzo trudno jest znaleźć sprawcę pozosta-
wiania takich „pułapek” na psy, jeśli nie zosta-
nie złapany na „gorącym uczynku”. Ustawo-
dawca przewidział za takie przestępstwo karę 
od 3 do 5 lat pozbawienia wolności kwalifiko-
waną jako za znęcanie się nad zwierzętami. 

Gdyby podczas spaceru ktoś zauważył kieł-
basę z  metalowymi elementami lub innymi 
dodatkami powinien zgłosić znalezisko na po-
licję. (WZ)

kiełbasa z haczykiem 
- pułapka na czworonogi znaleziona w Puszczykowie

Jeden z mieszkańców ulicy Parkowej w Puszczykowie znalazł pod swoim 
płotem kawałek kiełbasy z metalowym haczykiem. Niewinnie wyglądają-
ca wędlina może stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla czworonogów, 
wystarczy tylko chwila nieuwagi. 

Kiełbasa z haczykiem znaleziona w Puszczykowie przy 
jednej z posesji   Źródło: Facebook
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Miejscami chronionymi przez Ustawę o  wychowaniu w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są:

•	 szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze,

•	 boiska i place szkolne oraz place zabaw,

•	miejsca kultu religijnego, tj. kościoły, świątynie, domy modlitwy, 
kaplice,

•	 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. 

Pomiaru odległości dokonuje się według najkrótszych ciągów ko-
munikacyjnych, czyli najkrótszej drogi, jaką pokonuje się pieszo od 
miejsc sprzedaży lub podawania alkoholu od wejścia na teren wyżej 
wymienionych obiektów chronionych. Podczas głosowania 15 rad-
nych było za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i  podawa-
nia napojów alkoholowych. 

Jak jest w innych gminach?
W gminie Mosina w 2018 roku ustalono, że odległość między miej-
scami sprzedaży i podawania alkoholu ma wynosić 5 metrów. Pod-
jęcie takiej decyzji sprawiło, że skargę na uchwałę wniósł prokurator 
regionalny w  Poznaniu, zarzucając „istotne naruszenie przepisów 
prawa, polegające na ustaleniu zasad usytuowania miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy w sposób 
arbitralny, sprzeczny z celami ustawy o samorządzie gminnym i usta-
wy o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 
Od 20 października magistrat nie może wydawać zezwoleń na sprze-
daż i podawanie napojów alkoholowych. 

W pobliskich miejscowościach odległości wynoszą od 10 do 100 me-
trów. W Kórniku alkohol może być dystrybuowany już od 10 metrów 
od miejsc chronionych. Podobnie sytuacja wyglądała w  Szamotu-
łach, ale rada przyjęła ustawę, która zmieniła dystans na 30 metrów. 
W Puszczykowie, tak jak w większości miejscowości zawartych w ta-
beli odległość wynosi 50 metrów. 

W  ustawie Miasta Puszczykowa określono też ilość miejsc, gdzie 
można kupić lub spożyć alkohol:

„Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 35, w tym:

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 15;

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20”.

Dlaczego mosiński magistrat nie może wydawać zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu?
We wrześniu 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny Stwierdził 
nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr LXXII/865/18 z dnia 

9 sierpnia 2018 r. w  sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie 
gminy Mosina miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych. 
Ten wyrok został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
jednak nieważność ustawy została podtrzymana. – Wyrażone w  usta-
wie cele związane z ograniczeniem nadmiernej dostępności alkoholu, 
zwłaszcza dla młodzieży, mają charakter wiążących norm prawnych. Na 
tą ostatnią okoliczność zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny.

– Nie wiadomo ostatecznie, jakimi kryteriami kierowała się Rada przy 
ustalaniu odległości od obiektów chronionych – twierdzi prokurator. 
Jego zdaniem przyjęta w uchwale odległość nie mniejsza niż 5 metrów 
pomiędzy miejscami sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych 
a obiektami chronionymi (takimi jak szkoły, przedszkola, kościoły) to 
odległość bardzo bliska. – Dystans 5 metrów nie ogranicza dostępno-
ści do alkoholu. Skarżący wskazał, że rada winna wskazać przesłanki ja-
kimi kierowała się przy przyjęciu takiego dystansu. Kolejnym uchybie-
niem – zdaniem strony skarżącej – był brak sporządzenia pisemnego 
uzasadnienia uchwały. Zaniechanie to prowadzi do naruszenia art. 12 
ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – uzasadnia NSA w Poznaniu. 

Co na temat odległości sprzedaży alkoholu sądzą radni?
Podczas sesji głos zabrał radny Jan Marciniak, który przeprowadził 
analizę wyroku sądu oraz jego zasadność odnośnie ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości:

– „Wszystkie gminy musiały podjąć uchwały zgodnie z delegacją wynika-
jącą z art. 12 ust. 3. i podjęły. Przejrzałem sporo uchwał. Wszystkie prawie 
identyczne. W bardzo wielu, odległość od obiektów chronionych, m.in. 
szkół czy obiektów kultu religijnego wynosiła nie mniej niż 20 metrów.

Uchwały nie były kwestionowane przez organ nadzoru tj. Wojewodę 
i wchodziły w życie, także i ta nieszczęsna, nasza z 9 sierpnia 2018r. 

Do gry wszedł prokurator, który stwierdził niezgodność z prawem. Pro-
kuratura zarzuca m.in., że 20 metrów, w dodatku liczone w najkrótszy 
możliwy sposób, to odległość zbyt mała, aby cele ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości mogły być realizowane. Po zaskarżeniu WSA podtrzy-
mał stanowisko prokuratora. Dziś mamy projekt nowej uchwały. W po-
przedniej było 5 metrów, teraz 40. Co ta korekta zmieni? Na ile zmiana 
ta wpłynie na walkę z alkoholizmem? Moim zdaniem nie zmieni nic.”

Radni jednomyślnie doszli do wniosków, że odległość mniejsza niż 
20 metrów jest fikcyjnym przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Pomy-
słem, który pojawił się podczas dyskusji było zwiększenie odległości 
w  gminie Mosina  na 50 metrów, jednak podczas głosowanie nie 
spotkało się to z przychylnością radnych. 

– Uważam, że ta uchwała powinna być podjęta. […] To nie wyklucza, żeby 
rada i urząd podjęły prace nad kolejną wersją tej uchwały w przyszłym 
roku [która uwzględni wszystkie postulaty Jana Marciniaka – przyp. red.]. 
Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że pierwszego stycznia przed-
siębiorcy w gminie Mosina nie mogą działać w takim wymiarze, jak do 
tej pory, tylko dlatego, że Rada nie uchwaliła aktu prawnego. W związku 
z tym uważam, że powinniśmy dzisiaj podjąć to stanowisko. Co więcej, 
uważam, że stanowisko, które podejmiemy powinno być takie, które nie 
budzi i nie będzie budziło wątpliwości na zewnątrz gminy Mosina.  Nie 
wyobrażam sobie ponownie abyśmy stanęli przed sytuacją, kiedy nasza 
uchwała zostanie zaskarżona, bo to będzie bardzo źle świadczyło o nas, 
jako o radzie – mówił podczas sesji Rady Ziemowit Maląg. 

Rada miejska dysponuje możliwością wydawania decyzji w zakresie 
sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych. Zasady usytuowa-
nia na terenie gminy miejsc sprzedaży i  podawania napojów alko-
holowych ustala w  uchwale, która jest aktem prawa miejscowego. 
Podstawą prawną dla działania rady w tym zakresie jest art. 12 ust. 3 
ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. (red)

Odległości sprzedaży i podawania alkoholu od obiektów chronionyh w innych 
gminach. Źródło Esesja.pl

Czy w Gminie Mosina będzie trudniej kupić alkohol?
Podczas sesji Rady Miejskiej 14 grudnia radni przyjęli projekt uchwały usytuowania punk-
tów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Mosina. Trunki będą mogły 
być dystrybuowane w odległości nie mniejszej niż 40 metrów od określonych instytucji. 
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Był pan wcześniej w Mosinie?
Jestem ze Swarzędza, mieszkam tam od drugiego roku życia. W Mo-
sinie byłem wielokrotnie. Bywam od lat. Na ile mogłem, zapozna-
łem się z wieloma aspektami, znając gminę Mosina od kilkudziesię-
ciu lat na stopie prywatnych czy zawodowych kontaktów. Kiedyś 
zajmowałem się budownictwem w prywatnej firmie, pracowałem 
też w Agencji Mienia Wojskowego.
Jakie widzi pan priorytety w gminie?
Jest co robić w Mosinie, jak w każdej gminie w aglomeracji poznańskiej, 
która jest bardzo silnie rozwijającą się metropolią. Dużo ludzi osiedla 
się tutaj, czy też w ramach gminy zmienia miejsca zamieszkania. To ge-
neruje różne problemy do rozwiązania, takie jak budowa dróg, dbanie 
o to, by siatka szkół była wystarczająca do potrzeb, aby komunikacja 
publiczna jeździła we właściwych kierunkach. I to cały czas w tego typu 
gminach wymaga monitoringu i modyfikacji. Jest co robić.
Stanął pan przed nie lada wyzwaniem: niełatwym, i nagłym. Ja-
kie kluczowe zadania są już za Panem, a  jakie przed w  najbliż-
szym czasie?
Przede wszystkim były to dwa głośne tematy: po pierwsze kwestia 
przelewów do kontrahentów i  jednostek, sprawa wypłat świad-
czeń. To zostało załatwione w moich pierwszych krokach po przy-
byciu do Mosiny. Przy okazji serdecznie dziękuję bankowi, że był 
otwarty dla nas dłużej, mogliśmy po południu i wieczorem załatwić 
wszystkie naglące, pilne sprawy, by wykonać te kilkaset przelewów, 
czekających od szeregu dni na zatwierdzenie. Wisiała też w powie-
trzu umowa w sprawie węgla po preferencyjnych stawkach, to też 
zostało rozwiązane. To były rzeczy najbardziej pilne.
Teraz przed nami kwestia zagospodarowania odpadów na przy-
szły rok, trzeba zrobić postępowanie, bo aktualna umowa wyga-
sa wraz z końcem roku. Na przełomie roku najważniejszą kwestią 
jest budżet – sprawdzenie, czy wszystko jest zrealizowane, w jakim 
stopniu i dokonanie korekt, a także prace nad nowym budżetem. 
Poprzednik złożył projekt budżetu na 2023 rok, - to bardzo dobrze, 
a teraz mamy liczne spotkania z radnymi, którzy debatują nad tymi 
propozycjami. Trzeba się do tego odnosić i cały czas dbać, żeby bu-
dżet się bilansował. Są liczne dyskusje, każdy ma swoje postulaty, 
większość jest słuszna, ale trzeba się zmieścić w ramach, które nam 
zapewnią równowagę.
Jak układa się pańska współpraca z radą?
Bardzo dobrze, pierwszego dnia mieliśmy już okazję spotkać się na 
sesji. Uczestniczyłem w licznych komisjach, z radnymi rozmawiam, 
widzę ogromną życzliwość i  chęć współpracy. Mamy obustronną 
nadzieję na dobrą współpracę dla dobra gminy.
Zarówno nas, jak i  mieszkańców martwi sprawa pracownicza 
w magistracie. Jak to mówią, ryba psuje się od głowy – jeśli źle 
funkcjonuje magistrat, źle funkcjonuje cała gmina. Czy ma Pan 
plan na jego odbudowę?
Analizuję strukturę organizacyjną, poznałem się ze wszystkimi pra-
cownikami oraz rozpoznałem, jakie są wakaty, gdzie jest potrzeba 
wzmocnienia czy spięcia we wspólne ramy pewnych referatów. Je-
steśmy aktualnie na etapie przygotowywania projektu regulaminu 
organizacyjnego. Jest to bardzo ważne, żeby urząd dobrze funkcjo-
nował, bo jest to oparcie dla różnych jednostek w gminie.

Mieszkańcy obszarów wiejskich czują się pominięci, zapomnieni, 
co silnie pokazała frekwencja zarówno w referendum, jak i ostat-
nich wyborach. Jak to zmienić?
W gminie Mosina większość mieszkańców mieszka na wsi. Możemy 
oczywiście rozważać, co jest typową wsią, a co jest przedłużeniem 
miasta, jak chociażby granica między Mosiną a Krosnem: to już jest 
jeden organizm. Wszystkie miejscowości w  gminie odwiedziłem, 
rozmawiałem z ludźmi. Odwiedzając szkoły, strażaków czy świetlice, 
także podczas różnych wydarzeń, trzeba nawiązywać kontakt. Pod-
czas rozmowy w terenie, gdy możemy dotknąć problemu i widzimy, 
że tu jest ten element, który należy naprawić, poprawić, dołożyć, 
wtedy wiemy, co konkretnie trzeba zrobić. Oczywiście są sprawy do 
szybkiego załatwienia, są też sprawy wysoko kosztowne, o  długo-
trwałych procesach inwestycyjnych. Wiadomo, że jeśli ktoś mieszka 
przy ulicy, na której brodzi w błocie, to dla niego będzie najważniej-
sza sprawa. Oczywiście każda sprawa jest ważna, ale wszystko trzeba 
robić w  miarę możliwości, ale też rozsądku. Priorytetem są zawsze 
sprawy ogólnospołeczne, czyli drogi rozprowadzające, miejsca słu-
żące wszystkim mieszkańcom, typu szkoły czy świetlice, lub związa-
ne z bezpieczeństwem, jak remizy i ich wyposażenie.
Temat sam się wywołał: ranking dróg. To sprawa, która wielo-
krotnie była u nas poruszana, a nigdy nie sfinalizowana na tere-
nie naszej gminy.
Można mieć ranking, a nie brać go pod uwagę - to zupełnie różne 
kwestie – i działać wtedy na zasadzie wyjątku. Rozwój strefy pod-
miejskiej w ramach aglomeracji poznańskiej, oczywiście pamiętając 

Marcin Lis - p.o. burmistrza gminy Mosina

„Potrafię łączyć ludzi dla wspólnej, lokalnej idei” 
– rozmowa z Marcinem Lisem, p.o. burmistrza gminy Mosina

w miejsce odwołanego przez mieszkańców burmistrza został nominowany przez premiera Marcin Lis. 
Pochodzącego ze Swarzędza samorządowca zapytaliśmy o kwestie najgorętsze w ostatnich miesiącach 
w gminie: sytuacji w magistracie, budowie obwodnicy i pływalni. Poruszyliśmy także kwestię najważniej-
szych zadań stojących przed nim oraz przynależność do partii politycznej. I najważniejsze: czy widzi sie-
bie jako burmistrza Mosiny?
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o  wielowiekowych tradycjach miejskich Mosiny, jest dynamiczny. 
Nowi mieszkańcy wciąż się pojawiają, i  mają swoje oczekiwania. 
Podstawą są drogi wpływające na bezpieczeństwo, np. remon-
ty skrzyżowań, bo jest to ważniejsze niż wdepnięcie w błoto. Przy 
ograniczonej ilości środków trzeba wybierać priorytety. Można też 
zastosować rozwiązania uproszczone, takie jak drogi tłuczniowane 
czy z  destruktów asfaltowych, czy płyt. Żeby zrobić drogę, trzeba 
zadbać najpierw o to, co jest pod nią, żeby jej nie zrywać chwilę po 
założeniu. Normalne jest to, że każdy próbuje przeciągać na swoją 
stronę i udowadniać, że jego fyrtel jest najważniejszy.
Trzeba znaleźć złoty środek. A jak już jesteśmy przy drogach, to 
musimy zapytać o Czerwonkę. Obwodnica miasta. Było to oczko 
w głowie w kampanii wyborczej poprzedniego burmistrza. Plany 
spłonęły na panewce – koszty zostały poniesione, wykonano pla-
ny, projekty, wiele rozmawiano. Czy temat obwodnicy uznajemy 
za temat nieaktualny?
Jak najbardziej aktualny. To jest ważna sprawa, o której trzeba my-
śleć. Do rozmów trzeba wrócić i  analizować różne warianty. Jeśli 
jeden z powodów obiektywnych jest mało możliwy, to trzeba za-
proponować inny. Wiele tematów można dogadać – proszę sobie 
przypomnieć, że jak w Poznaniu autostrada miała iść przez tereny 
Aquanetu, też jakoś udało się znaleźć rozwiązanie. Większa sprawa 
została zrealizowana. Fakt, że była to sprawa rządowa, a nie samo-
rządowa, a rząd może wszystko.
Dotąd nikt nie poprowadził kreski na mapie, rysując obwodnicę, 
by ta nie wchodziła w żaden konflikt. A mieszkańców gminy jest 
coraz więcej.
Pewnym rozwiązaniem jest wzmocnienie transportu kolejowego, 
żeby część ruchu pasażerskiego przekierować na pociąg. To jest 
oczywiście sprawa szersza, która dotyczy przepustowości poznań-
skiego węzła kolejowego, ale jest to kwestia, w której jako gmina 
powinniśmy zawsze lobbować. Większa liczba połączeń kolejowych 
byłaby znakomitym rozwiązaniem, by w krótszym czasie być w cen-
trum Poznania niż samochodem, nawet po najlepszej drodze.
Pociąg to dobre rozwiązanie, ale co z  dotarciem do dworca na 
terenie gminy? Rozkład jazdy autobusów z  kluczowych miejsc 
pozostawia sporo do życzenia. Dojechanie rowerem to też roz-
wiązanie, ale brak nam bezpiecznej infrastruktury oraz miejsca 
do przypięcia rowerów pod dworcem, zarówno w  Mosinie, jak 
i chociażby w Drużynie.
To bardzo ważne zagadnienia. Na pewno trzeba zadbać o lepszą ko-
ordynację połączeń transportu zbiorowego i rozbudowę sieci dróg 
rowerowych. Jeżeli chodzi o  miejsca parkingowe dla rowerów, to 
jeśli brakuje terenów, to można zastosować np. parkingi piętrowe.
Wróćmy do urzędu. Jak Pan ocenia swojego poprzednika?
Brak mi czasu, by go w jakikolwiek sposób oceniać. Zajmuję się tym, 
co jest teraz, i tym co będzie w przyszłości. Mieszkańcy wypowie-
dzieli się w tej sprawie, przyjmuję to do wiadomości.
Będzie Pan kandydował w najbliższych wyborach?
Brak takiej decyzji.
To inaczej – czy uważa Pan, że burmistrz spoza Mosiny jest do-
brym rozwiązaniem dla naszej gminy?
Widzę taką możliwość, szczególnie, gdy trzeba na wiele spraw spoj-
rzeć w  sposób neutralny, bez preferencji dla jakiekolwiek obszaru. 
Mamy wiele tematów, które podczas tej rozmowy zostały poruszone, 
choćby czy bardziej jest doceniane miasto czy wieś, w  ramach wsi 
możemy jeszcze zapytać, czy te z lewego, czy te z prawego brzegu 
Warty. Spojrzenie z zewnątrz mogłoby być dobre. Łatwiej wtedy trak-
tować wszystkich równo, bez uprzedzeń, bez oglądania się w prze-
szłość. Jest to możliwe rozwiązanie, spotykane w wielu gminach.
Pańskie poglądy i preferencje polityczne są zbieżne z konkretną 
partią?

Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc poglądy mam ta-
kie, jakie reprezentuje partia. 12 lat temu byłem członkiem Platfor-
my Obywatelskiej, stare dzieje.
To coś nowego w  naszym samorządzie, taka jasna deklaracja. 
W skali lokalnej poglądy polityczne powinny mieć znaczenie?
Potrafię łączyć ludzi dla wspólnej, lokalnej idei.
Pójdźmy może jeszcze dalej w  sprawę pańskiego ewentualne-
go kandydowania. Gdyby był Pan burmistrzem na kolejne lata, 
jaką miałby pan koncepcję rozwoju gminy? W ostatnich latach 
mocno promowana była strefa przemysłowa, przedstawiając 
ją jako jedyną drogę rozwoju gminy. Co chociażby z  turystyką 
i potencjałem gminy?
Podstawą jest zrównoważony rozwój, żeby myśleć o  wszystkich 
sferach. Żeby ludziom dobrze się wiodło, trzeba mieć dobre miej-
sca pracy. Musimy rozważyć, w  jakich sferach te miejsca możemy 
uzyskać: może to być w  zakresie przemysłowym czy usługowym 
na miejscu, ale musimy pamiętać także o  ograniczeniach związa-
nych z  ujęciem wody czy bogatymi walorami przyrodniczymi. Tu 
jest piękny krajobraz, trzeba o tym pamiętać. Mimo wszystko w tu-
rystyce trudno nam konkurować z  takimi miejscami jak góry czy 
może, gdzie ludzie będą przyjeżdżać na kilka dni czy całe tygodnie. 
Tu mamy raczej turystykę jednodniową. Kwestia kilku punktów ga-
stronomicznych może zaistnieć, ale trudno stwierdzić, że będzie to 
znaczący zastrzyk dla ogółu mieszkańców gminy. Cieszymy się, że 
w gminie mamy tak pięknie, ale warto może bardziej postawić na 
rekreację dla mieszkańców, żeby mieli gdzie pobiegać, pojechać ro-
werem, czy przejść się na spacer?
Na koniec musimy zapytać o gorący temat; co z pływalnią? Czy 
jest jakaś droga, czy temat będzie wracał, czy zamykamy go de-
finitywnie?
A  po co ta pływalnia? Żeby pływać? Czy żeby siedzieć w  jacuzzi? 
W  mojej opinii jest to temat, który powinien być ostatecznie roz-
strzygnięty po wyborach, aby burmistrz, który będzie miał mandat 
z wyboru, jednoznacznie wypowiedział się w tej kwestii. Obojętnie, 
kto nim będzie. Tu dyskusje można zrobić między różnymi warian-
tami – są osoby, które mówią, że gmina powinna być absolutnie 
bez pływalni, inni mówią, że powinna być. Ci, którzy są za, powinni 
jeszcze określić, jak ona miałaby wyglądać – czy ma być to coś, co 
będzie przerastało skalę gminy, czy coś, czego głównym zadaniem 
będzie rozwój fizyczny dzieci i  młodzieży. Widzę często w  samo-
rządach silne przywiązanie do projektów. Tak, projekt pływalni był 
kosztowny. Ale często stworzenie nowego projektu, z rozwiązania-
mi dużo tańszymi, z użyciem nowocześniejszych rozwiązań, czy też 
większym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, może nam 
w kilka miesięcy zwrócić koszty nowego, racjonalniejszego projek-
tu. Z projektami jest czasami tak, jak z produktami spożywczymi – 
zwyczajnie ulegają przeterminowaniu. Sprawa jest otwarta.
 Rozmawiali Magdalena Zgrzeba i Jan Bylczyński

kronika OSP Puszczykowo
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których 
doszło od 21 października  2022 do 20 listopada 2022. Dziękujemy OSP 
Puszczykowo za ich udostępnienie.

22 listopada - Monitoring pożarowy w Liceum Ogólnokształcącym 
(Puszczykowo, ul. Jana Kasprowicza)

26 listopada - Otwarcie mieszkania- osoba bez kontaktu (Puszczyko-
wo, ul. Topolowa)

27 listopada - Pożar przy składzie opon (Puszczykowo, ul. Nadwar-
ciańska)
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4 grudnia mieszkańcy Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie postawili choinkę. Niestety, 
decyzją urzędników musieli w trybie pilnym ją rozebrać; fot. Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy”

Nasadzenia brzóz w mikroparku przy Chełmońskiego – 8 grudnia 2022r.

– Jest i ona! Niestety w tym roku, ze względu na wysokie ceny prądu 
i konieczne oszczędności nie mogła stanąć tradycyjnie przy szkole. 
Ale na szybko udało się znaleźć nową lokalizację. W mrozie i śniegu, 
ale daliśmy radę – pochwalili się kilka dni temu w mediach społecz-
nościowych mieszkańcy Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie.
Zbliżają się święta, czas w którym miasta i wsie mienią się choinko-
wymi lampkami i  innym ozdobami świątecznymi. Dla aktywnych 
mieszkańców mosińskiego osiedla, historia jak wiele innych. – 
Niestety… Aktywność społeczna przegrała z machiną urzędniczą, 
w której zawsze papier ważniejszy jest, niż ludzie i ich dobre chęci 
– smucą się społecznicy.
Przewodniczący osiedla otrzymał pismo z datą 7 grudnia, wydane 
przez referat ochrony środowiska UM w Mosinie, dotyczące pilnego 
usunięcia iluminacji świetlnej z okolic drzewa na terenie „Mikropar-
ku” przy ul. Strzeleckiej i ul. Chełmońskiego w Mosinie w związku 
z  planowaną na dzień 8 grudnia 2022 r. wymianą brzóz. Podczas 
rozmowy telefonicznej jeden z  przedstawicieli zarządu osiedla 
przedstawił trzy opcje: prośbę o wskazanie miejsca w mikroparku, 
w które można przenieść choinkę tak, aby nie kolidowała z planami 
nasadzeń; posadzenie nowej brzozy 2 metry dalej, by nie kolido-
wała ze stojącą już choinką; zarząd osiedla zaproponował także, 
że może we własnym zakresie i na własny koszt posadzić to jedno 
drzewo po demontażu choinki.
Na reakcję po tej rozmowie nie trzeba było długo czekać – prze-
wodniczący otrzymał wiadomość, która jak grom z jasnego nieba 
gruchnęła na nich: „W  związku z  tym, iż nie było wcześniejszych 
ustaleń z  Gminą o  ustawieniu iluminacji świetlnej w  miejscu pu-
blicznym należy ją usunąć w  trybie pilnym”. Bynajmniej, nie cho-
dzi tutaj o koszty energii. Te miały zostać pokryte przez prywatną 
osobę, przy pośrednictwie wspólnoty mieszkaniowej osiedla przy 
Chełmońskiego.
– Wydawało nam się, że coś co robimy od kilku lat, w ten sam spo-
sób, który dotychczas nikomu nie przeszkadzał i był na początku 
uzgodniony z gminą wystarczy… Niestety myliliśmy się, nasz błąd. 

Życzymy naszym urzędnikom, aby byli tak rygorystyczni i działali 
tak błyskawicznie przy likwidacji samowolek budowlanych, niele-
galnych reklam czy banerów, którymi nasza gmina jest upstrzona. 
Albo żeby tak wzorcowo reagowali na zgłoszenia mieszkańców 
o tragicznym stanie dróg, połamanych koszach na śmieci, uschnię-
tych drzewach czy zarośniętych pod niebo terenach zielonych – 
dodają. – Swoją drogą, chyba tylko w Mosinie choinki rozbiera się 
na ponad 2 tygodnie przed świętami – kończą.
– Choinka przy szkole pojawiała się od kilku lat – tłumaczy Łukasz 
Grzybak, przewodniczący zarządu Osiedla nr 3. – Za pierwszym ra-
zem gmina trochę kręciła nosem, że może za blisko pasa drogo-
wego, ale finalnie wyraziła zgodę i choinka stanęła. W kolejnych 
latach, lokalizacja i sposób stawiania drzewka się nie zmieniała, 
więc nie było problemu. Siłą rozpędu nie spodziewaliśmy się, że 
może nam narobić takich problemów w nowej lokalizacji – dodaje. 
Przewodniczący przyznaje jednak, że postawieni w ostatniej chwili 
przed faktem, że nie mogą rozświetlić choinki jak przed laty, pod 
szkołą, nie wystąpili do urzędu o zgodę na postawienie jej w nowej 
lokalizacji.
Zawiedzeni mieszkańcy zdecydowali, że więcej nie będą próbo-
wali przeprowadzać podobnych inicjatyw. Informacja, o nakazie 
usunięcia iluminacji obiegła już media społecznościowe. Niektóre 
z komentarzy, skierowane w stronę urzędników do przychylnych 
nie należą:
– Bo nasza gmina jest niezwykle skrupulatna w sprawach błahych, 
a totalnie bezużyteczna w sprawach poważnych – pisze Pan Prze-
mysław.
– To jest jakaś masakra tylko w Mosinie może tak być,  komu z urzę-
du przeszkadzała – komentuje Pani Małgorzata
– Zauważyli jak stoi tam choinka to może niech zwrócą uwagę, jak 
bezsensownie działa tam oświetlenie uliczne? Godzina 15, jasno 
na dworze, a światła już się świecą … 100 m dalej w kierunku Pia-
skowej latarnie ledowe też żyją własnym życiem, pisałem maile do 
UMG niestety ta sprawa ich przerasta – żali się Pan Michał. (red)

Nadgorliwa skrupulatność. 
Decyzją magistratu zniknęła świąteczna ozdoba

w niedzielę 4 grudnia mieszkańcy Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie, jak co roku, po-
chwalili się świąteczną iluminacją. Podczas niesprzyjającej pogody, społecznicy postawili 
sztuczną choinkę na skwerze przy ulicy Strzeleckiej. Niestety, w świąteczne przygotowania 
wmieszali się urzędnicy, którzy w trybie pilnym nakazali rozbiórkę ozdób.
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Most nad rzeką Wartą jest zlokalizowany w  Rogalinku w  otulinie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w obszarze Natura 2000. 
Przypomnijmy, że budowa nowego mostu w  Rogalinku na trasie 
między Mosiną i Kórnikiem rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. Po 
tym, jak na początku lipca 2022 roku oddano go do ruchu, w ograni-
czonym zakresie, przystąpiono do rozbiórki starej przeprawy.

Most zbudowany w technologii betonowania nawisowego ma po-
służyć dłużej, niż zdemontowana stalowa konstrukcja. – Budowa 
nowego mostu w Rogalinku została zrealizowana zgodnie z naszym 
złożeniem: bardzo sprawnie i  szybko – podkreśla wicemarszałek. 
– Dzisiaj mamy obiekt, który spełnia wszystkie nasze oczekiwania 
i będzie mógł być w eksploatacji nawet około stu lat. Duże znacze-
nie w  realizacji tej inwestycji miały też unijne pieniądze – dodaje 
Jankowiak.
Obecnie przez most wraz z dojazdami prowadzi jezdnia o szeroko-
ści 7 m i długości blisko 800 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową po 
obu stronach. Inwestycja w Rogalinku znacząco zwiększyła komfort 
jazdy i bez wątpienia podniosła poziom bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników ruchu: kierowców, rowerzystów (na starym moście 
nie było ścieżki rowerowej) oraz pieszych, a także pozwala spraw-
niej przemieszczać się w ramach aglomeracji poznańskiej.
Przy budowie mostu pracowało łącznie 150 osób. Inwestorem reali-
zacji tej inwestycji był Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a wykonawcą 
firma Skanska. Nowy most ma 315 metrów długości oraz 16 metrów 
szerokości. Wartość inwestycji to ponad 61 mln złotych, z czego po-
nad 50 mln zł sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. (red)

Most w Rogalinku oficjalnie otwarty!
Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy w piątek, 9 grudnia, oficjalnie otwarto nowy most 
w Rogalinku. – Możemy być dumni zarówno z projektu jak i z wykonawstwa – mówił w trak-
cie otwarcia wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
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karambol na moście w Rogalinku

W środę, 7 grudnia na drogach panowały trudne warunki. Tuż przed 
godziną 18 strażnicy miejscy otrzymali sygnał o oblodzeniu na moście 
w Rogalinku. Dyżurny strażników zawiadomił WZDW, który na miejsce 
niezwłocznie wysłał odpowiednie służby. Niestety, nie zdążyły doje-
chać na czas.

Deszcz ze śniegiem i  wieczorny przymrozek sprawiły, że na moście 
doszło do kolizji łącznie 10 pojazdów. Na miejsce skierowano służby 
i pomoc drogową, które z racji rozmiarów zdarzenia miały sporo pracy.

– Zderzyło się dziesięć samochodów. Na miejscu pracowały trzy zastę-
py straży pożarnej –poinformował dyżurny wielkopolskich strażaków

Przez jakiś czas droga była zablokowana, w tym czasie na moście poja-
wiła się piaskarka. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Apelujemy o  ostrożność i  rozwagę na drogach. Mamy okres zimowy, 
temperatura spada poniżej zera. Mokra i śliska nawierzchnia nie sprzyja 
przyczepności. Pamiętajmy też, że piaskarki i pługi nie zawsze są w stanie 
w krótkim czasie odśnieżyć i przygotować nawierzchnię dróg. (red)

8 grudnia na moście w Rogalinku doszło do karambolu z udziałem 10 pojazdów. Trasa, do czasu 
usunięcia uszkodzonych pojazdów, była zablokowana.

wypadek na ulicy 
Leszczyńskiej

W piątek (02.12), w godzinach popołudniowych, na skrzyżowaniu ulic 
Strzeleckiej i Leszczyńskiej w Mosinie doszło do wypadku z udziałem 
dwóch samochodów osobowych marki mercedes i opel. Na miejsce 
niezwłocznie zadysponowano służby. Ruch na odcinku Kasprowicza – 
Kolejowa na czas akcji został całkowicie wstrzymany. 

Przyczyną wypadku było prawdopodobnie nieudzielenie pierwszeń-
stwa przejazdu. (red)

Głuszyna: Potrącenie dwóch kobiet oraz dziecka

– Na łuku drogi kierowca opla prawdopodobnie nie opanował samo-
chodu i potrącił dwie kobiety oraz 3-letnie dziecko – relacjonuje kom. 
Maciej Święcichowski z  wielkopolskiej policji. Jak dodaje rzecznik 
prasowy, kobiety w wieku 36 i 38 lat z obrażeniami nóg trafiły do szpi-
tala, a dziecko skierowane zostało na obserwację medyczną. Poszko-
dowane osoby znajdowały się przy jednej z przydrożnych posesji.

– Nasz zastęp interweniował przy ul. Głuszyna, gdzie kierujący samo-
chodem osobowym potrącił 3 osoby oraz uderzył w ogrodzenie pose-
sji – poinformowali strażacy z OSP Poznań-Głuszyna. – Pierwsze infor-

macje od świadków zdarzenia pozwoliły na podjęcie szybkich działań, 
które polegały na pomocy w  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
udzieleniu KPP [Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – przyp.red] poszko-
dowanym i  ich zaopatrzeniu do czasu przyjazdu Zespołów Ratownic-
twa Medycznego – dodają ochotnicy. Kierujący oplem był trzeźwy.

Strażacy, biorący udział w akcji zaapelowali o zachowanie ostrożności, 
dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze oraz roz-
ważną jazdę. (red)

9 grudnia, kierujący samochodem osobowym potrącił trzy osoby oraz uderzył w ogrodzenie w Głuszy-
nie, niedaleko Daszewic. w wypadku poszkodowane zostały dwie kobiety oraz 3-letnie dziecko.

Karambol na moście w Rogalinku; fot. Pomoc Drogowa Kozłowski Mosina Rogalin

Wypadek w Głuszynie; fot. OSP Poznań-Głuszyna
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Świąteczne klasyki ponownie na mosińskim rynku
Był barszczyk, ciepła herbata, ale przede wszystkim dużo do-
brej energii i świątecznego klimatu – tak w dużym skrócie moż-
na podsumować niedzielne, późne popołudnie na mosińskim 
rynku, gdzie ponownie zawitały garbusy i inne klasyczne auta, 
przystrojone w kolorowe lampki.Spotkanie przy świątecznych 
samochodach tydzień przed świętami, 18 grudnia, zorganizo-
wała wspólnie Jadłodzielnia, Calluna Trip, mollDur oraz lokalni 
GarBusiarze.(red)

fot. Małgorzata Sobczak

Dla jednostki w Radzewicach nowy wóz to szansa na przyspieszenie 
rozwoju i o wiele sprawniejsze wykonywanie najważniejszych działań 
dotyczących ratowania ludzi, zwierząt i mienia. Jak mówią strażacy, tak 
duża inwestycja ma służyć wspólnemu bezpieczeństwu. Nowy wóz, 
bo o nim mowa, pojawił się w jednostce OSP Radzewice 29 listopada. 
– Podczas przejazdu nowego pojazdu do remizy asystowali strażacy 
z jednostki OSP Radzewo, jak również samochód bojowy Jelcz z rodzi-
mej jednostki – mówią strażacy. – Dziękujemy za liczny udział w po-
witaniu nowego ciężkiego wozu bojowego MAN. Będzie nam bardzo 
długo służył i dzięki niemu jeszcze efektywniej zapewnimy Państwu 
bezpieczeństwo! – chwalą strażacy z OSP Radzewice.

Było uroczyście, wjazd nowego wozu do remizy rozświetliły race, 
w powitaniu wzięli udział mieszkańcy. Po powitaniu każdy miał oka-
zję obejrzeć nowy wóz z bliska, jak również zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. – Pozyskanie nowego wozu było złożonym zadaniem, które 
powiodło się dzięki dotacji i wsparciu instytucji i ludzi dobrego serca – 
zwracają uwagę ochotnicy.

Dotychczasowy pojazd będący na wyposażeniu OSP Radzewice to 
ciężki samochód pożarniczy marki Jelcz z 2000 roku. Jego stan tech-
niczny pogarszał się z roku na rok, a częste awarie powodowały do-
datkowe koszty i zaburzały gotowość bojową jednostki. – Po prawie 
rocznych staraniach i zaangażowaniu wielu osób możemy cieszyć się 
nowym wozem strażackim po 75. latach istnienia jednostki – mówią.

Nowy pojazd zapewni jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa na te-
renie Gminy Mosina i okolicznych gmin, a szczególnie na terenie „Za-
warcia”. Oficjalne spotkanie z podziękowaniami i poświęceniem wozu 
odbędzie się w 2023 roku. Zarząd oraz druhny i druhowie z OSP Radze-
wice dziękują wszystkim darczyńcom i osobom, które przyczyniły się 
do otrzymania pojazdu. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! – poin-
formował Zarząd OSP w Radzewicach.(red)

Strażacy z Radzewic z nowym wozem!
Strażacy-ochotnicy z OSP Radzewice doczekali się nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Jak in-
formowaliśmy przed kilkoma miesiącami, jednostka OSP została wyróżniona, otrzymując subwencję z mi-
nisterstwa w wysokości 50% kosztu zakupu wozu strażackiego. Pozostałe 50% trzeba było pokryć ze środ-
ków własnych. Dzięki wsparciu wielu osób udało się uzbierać pieniądze, a nowy wóz z przytupem pojawił 
się w swojej nowej jednostce.

Wóz strażacki GCBA. Fot. OSP Radzewice.
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BEZPIECZNIE
DO CELU
NA CZAS

kom. 798 254 784
lub 602 732 103

Preferujemy 
zamówienia terminowe

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

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

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

W NIEDZIELE W GODZ. 10-14

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

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

Remonty silników

Naprawy aut współczesnych

Kompleksowe odbudowy 

Mechanika

Auto klimatyzacja

Renowacja i naprawa
aut zabytkowych i współczesnych

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

Renowacja pojazdów: - tel. 698 167 000

Nasz warsztat to idealne 
miejsce, gdzie w sposób 

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

przyprowadzisz. Nasze usługi 
dla wszystkich klientów 

sprowadzają się do naszej pasji 
— renowacji samochodów 

zabytkowych!

znajdź nas:

(J
02

6)

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.

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

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

WYPOSAŻONE MIESZKANIE 
3 - POKOJOWE 

W CENTRUM MOSINY.

Z dostępem do ogrodu 
i miejscami do parkowania.

WOLNE OD MARCA

DO WYNAJĘCIA

TEL . 507 510 351

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Pożar domu w Drużynie. Pomoc dla pogorzelców
16 grudnia strażacy otrzymali wezwanie do pożaru domu jednorodzinnego w Drużynie. w akcji gaśniczej 
brało udział 9 zastępów straży pożarnej oraz helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pożar wybuchł w garażu, zlokalizowanym w bryle budynku. Spaleniu 
uległ znajdujący się na terenie posesji samochód. Płomienie szybko 
przeniosły się na budynek mieszkalny. – Słup dymu widoczny był na 
kilkadziesiąt metrów wysokości. Jedna wielka pochodnia – relacjonuje 
świadek zdarzenia. W wyniku pożaru rodzina straciła dom wraz z ca-
łym dobytkiem swojego życia. – Niestety dom uległ dużym zniszcze-
niom – powiedział Michał Kołodziejczak, naczelnik OSP Mosina. 

Do pożaru zadysponowano m.in. dwa zastępy z  Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 9 w  Mosinie.  – W  momencie przyjazdu strażaków 
pożarem była objęta już duża część budynku – informuje mł. asp. Se-
bastian Koterbiak z JRG-9 w Mosinie. – Działania polegały m.in. na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia i gaszeniu budynku z kilku stron. Dzia-
łania gaśnicze prowadzone były zarówno wewnątrz pomieszczeń jak 
i na zewnątrz. W międzyczasie została udzielona Kwalifikowana Pierw-
sza Pomoc osobie poszkodowanej, którą następnie zaopiekowało się 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Akcja zakończyła się po upływie kilku 
godzin. Na miejscu, oprócz wspomnianych już JRG 9 oraz Lotnicze-

go Pogotowia Ratunkowego działali również Szkoła Aspirantów PSP 
Poznań, OSP Pecna, OSP Nowinki, OSP Mosina, Policja, Straż Miejska, 
Nadzór Budowlany – dodaje strażak.

– Spalona została cała powierzchnia górna domu: dach, 3 pokoje, ła-
zienka wraz z korytarzem – informuje Damian Łukaszewski, syn poszko-
dowanych. Jak informuje Pan Damian, sytuacja jest bardziej tragiczna 
ze względu na stan zdrowotny ojca. – Od lat jest schorowany w wyniku 
udaru mózgu, przewlekłych chorób neurologicznych i innych schorzeń 
wynikających z posiadanej grupy inwalidzkiej – opowiada syn. – Tata 
całe życie pracował, aby wybudować rodzinny dom, mieszkaliśmy tam 
19 lat , spędzaliśmy każde Święta Bożego Narodzenia razem, a teraz nie 
ma już naszego domu ani radosnych Świąt – smuci się syn pogorzelców.

– Kiedy doszło do tragedii, około godziny 15:20, tata był w domu sam. 
Udało mu się na szczęście wydostać z płonącego domu, wyszedł w ko-
szulce bez butów, z trudnością stał i patrzył jak płonie dorobek życia 
– opowiada.  – Jeśli chodzi o dolną część domu, pożar objął garaż, sy-
pialnię rodziców, łazienkę, korytarz, schody, tylko kuchnia pozostała 
nie spalona. Cały dom został zalany podczas akcji ratowniczej Straży 
pożarnej – dodaje.

Niestety dom nie był ubezpieczony. Jak mówił nam Pan Damian, ubez-
pieczenie zakończyło się kilka miesięcy przed pożarem.

Urząd Miejski w Mosinie uruchomił specjalne subkonto, na które moż-
na dokonywać wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców do-
tkniętych tragedią:

33 9048 0007 2101 0000 0215 0086
pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Drużynie

(red)Akcja gaśnicza

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

R E k L A M A
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"Życie warte jest rozmowy"
Część naszej redakcji wzięła udział w  grudniowym szkoleniu dotyczącym roli 
dziennikarzy w  zapobieganiu zachowaniom samobójczym oraz konstruowaniu 
prawidłowych treści z tym związanych. Sprawa dla wielu wydaje się marginalna. 
Ale jak przekonywał prowadzący szkolenie, doktor Adam Czabański, suicydolog 
i socjolog, każdy przekaz medialny czy komentarz w mediach społecznościowych 
ma niebagatelne znaczenie dla osób w kryzysie.

Życie warte jest rozmowy – to strona inter-
netowa (www.zwjr.pl) skupiająca w  jednym 
miejscu ogrom wiedzy specjalistycznej na te-
mat przyczyn samobójstw, sygnałów ostrze-
gawczych wysyłanych przez osoby w kryzysie 
– zarówno dorosłych, jak i  dzieci oraz mło-
dzież. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie 
można otrzymać anonimową, darmową po-
moc specjalistów.

Jak zapewniają autorzy strony, samobój-
stwom można zapobiegać. - Nie tylko uła-
twiając dostęp do pomocy psychologicznej 
czy psychiatrycznej, ale także dzięki eduka-
cji społecznej – podkreślają. - Uczymy się, jak 
udzielać pierwszej pomocy przy wypadku 
samochodowym czy zawale, tak samo po-
winniśmy uczyć się udzielania pierwszej po-
mocy emocjonalnej. Ona też może uratować 
czyjeś życie.

„W Polsce więcej osób ginie w wyniku samo-
bójstw, niż w  wypadkach samochodowych. 
Co 10 lat z  mapy naszego kraju znika jedno 
miasto zbliżonej wielkości do Ełku czy Bełcha-
towa. Na każdą 28-osobową klasę przypada 
średnio dwóch uczniów po próbie samobój-
czej. Każde samobójstwo i próba samobójcza 
wpływa nawet na 20 osób z najbliższego oto-
czenia. Żałoba przeżywana w wyniku śmierci 
samobójczej jest określana jako traumatycz-
na. Gdy dzieci podejmują próby samobójcze, 
ich rodzice są przerażeni, bezsilni, często nie 
wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Ta trage-

dia dotyka także ich rówieśników z klasy, po-
dwórka czy najbliższego otoczenia. Dzieci po-
trzebują wsparcia rodziców oraz opiekunów, 
zwłaszcza w  momentach, kiedy przychodzą 
pierwsze problemy i  kryzysy. Nie powinny 
wtedy zostawać z  nimi same. Dziecko czy 
nastolatek nie ma jeszcze narzędzi potrzeb-
nych do radzenia sobie w trudnych chwilach, 
potrzebuje czasu, aby je zdobyć. To my, doro-
śli, powinniśmy pełnić tę rolę, być stabilnym 
wsparciem i empatycznym słuchaczem, który 
przeprowadzi dziecko przez trudny okres do-
rastania.” (za: www.zwjr.pl). (red)

- - - - - - - - R e k l a m a - - - - - - - - 

SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
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Jadłodzielnia to oddolna inicjatywa grupy wolontariuszy. Zaczęło się 
od lodówki zlokalizowanej na tzw. Zielonym Rynku przy targowisku 
w  Mosinie. Przez lata zakres „usług” rozszerzył się o  wiele pozytyw-
nych, dobrze przyjętych przez mieszkańców inicjatyw. Były zrzutki, 
bezpłatne posiłki, pomoc medyczna, malowanie murali, pokazy, wy-
stawy sztuki, szkolenia oraz dziesiątki, jeśli nie setki innych udanych 
projektów. Prawdziwą siłę wolontariusze czerpią jednak z  ogromnej 
chęci pomagania innym. Nowych pomysłów nie brakuje. To co zaczęło 
się od lodówki dla potrzebujących, zmieniło się w Wielką, pozytywną 
inicjatywę. Pisaną przez duże W.  Teraz ta moc lawinowo przelewa się 
dalej, na naszych sąsiadów zza miedzy.

Puszczykowska Jadłodzielnia zlokalizowana jest przy straganach wa-
rzywnych na ulicy Poznańskiej. – Już wkrótce zostanie udostępniona 
zupełnie nowa, puszczykowska Jadłodzielnia - informowali wolonta-
riusze z mosińskiej Jadłodzielni. - Miejsce, w którym każdy (bez wzglę-
du na status materialny) będzie mógł przyczynić się do niemarnowa-
nia żywności – podkreślali.

Źródłem tego, co nazywamy jadłodzielnią jest lodówka, z produktami 
żywnościowym dla mieszkańców. Wolontariusze gospodarują żyw-
nością, która bez nich trafiłaby na wysypisko śmieci, zamiast dla osób 
głodnych i potrzebujących.- Do jadłodzielni może trafiać jedzenie, któ-
re zostaje nam w domu a nadaje się jeszcze do spożycia. Może tam 
trafiać żywność z kończącym się terminem ważności (np. ze sklepów, 
hurtowni). W jadłodzielni możemy umieszczać także potrawy zostają-
ce nam po imprezach okolicznościowych. A wszystko po to, by ograni-
czyć marnowanie. Podzielić może się każdy i każdy może się poczęsto-
wać tym, co znajdzie w jadłodzielni – zwracają uwagę wolontariusze.

Jak dodają, Jadłodzielnia-Puszczykowo jest efektem współpracy bur-
mistrza, Rady Miasta, Urzędu Miasta, mieszkanek i mieszkańców Pusz-
czykowa oraz Jadłodzielni-Mosina. Została sfinansowana przez Miasto 
Puszczykowo. Opieką nad miejscem zajmą się wolontariusze: Puszczy-
kowianki i Puszczykowianie.

Jadłodzielnia wpisuje się w trend foodsharingu, który jest coraz wy-
raźniej obecny w  Polsce. Podobnych inicjatyw w  Polsce jest więcej, 
sprawnie ograniczając marnowanie żywności.(red)

- Najlepszym sposobem na uczczenie tego wydarzenia był spływ ka-
jakowy - mówi Tomek, jeden z uczestników spływu. - Popłynęliśmy 
Kanałem z Mosiny do Rogalinka. Po drodze zjeidliśmy po talerzu pysz-
nej, ciepłej zupy w Bistro U Radzia. Całe szczęście, że po przepłynięciu 
trzech progów, przez co niektórzy trochę się pomoczyli, zdołaliśmy się 
ogrzać przy ognisku, które rozpaliła już wcześniej grupa kajakarzy, pły-
nąca z Trzykolnych Młynów do Mosiny (Wartą i Kanałem Mosińskim). 
Na Warcie, po małym slalomie między krami, zakończyliśmy spływ 
pod nowym mostem - dodaje. 

Na rozpoczęcie kolejnego sezonu kajakowego organizatorzy tradycyj-
nie zapraszają już 6 stycznia, w święto Trzech Króli. (red)

w Puszczykowie powstała Jadłodzielnia! 

Zakończenie sezonu kajakowego

Oddolny projekt grupy mieszkańców, który doskonale przyjął i sprawdził się w Mosinie, 17 grudnia rozpoczął 
swoją działalność w Puszczykowie. Czym jest jadłodzielnia i jakie korzyści przyniesie Puszczykowianom?

17 grudnia oficjalnie zakończyliśmy sezon kajakowy 
2022. Gorąca atmosfera i pozytywne nastawienie wygrały 
z zimową tego dnia aurą. 

Radość z dzielenia się - to główna idea wolontariuszy. Fot. Jadłodzielnia-Mosina.
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Na samym początku chciałabym się dowie-
dzieć od kiedy działa „Teatr bez kurtyny”? 
Kto zapoczątkował historię i  był pomysło-
dawcą tej działalności?
Joanna Niemczewska: Teatr działa od 10 lat. 
Zaczęło się tak, że Joanna Kaczmarek przy-
szła na jedno ze spotkań Dyskusyjnego Klu-
bu Książki i  zaproponowała, że stworzymy 
teatr. I tak się zaczęło. Od samego początku 
było około około 13 - 15 osób, aktualnie jest 
13. To Asia właśnie była naszą pierwszą re-
żyserką.

Mam wrażenie, że ostatni spektakl „Smok” 
przyniósł duży rozgłos i niektórzy z miesz-
kańców dowiedzieli się o  Waszych dzia-
łaniach dopiero teraz. Występowaliście 
zawsze w  Mosinie, czy również w  innych 
miejscach?
J.N.: Jeździliśmy po różnych konkursach, 
braliśmy udział między innymi w  Konkursie 
Teatrów Amatorskich Melpomena, który raz 
wygraliśmy, a  za drugim razem dostaliśmy 
specjalną nagrodę. Graliśmy w Poznaniu, na 
Mazurach. Zatem nie tylko Mosina.

Nadal jednak będę dociekać – skąd wzię-
ły się te osoby, które grają? To była grupa 
znajomych, którzy chcieli wspólnie działać 
tworzyć? Czy poznaliście się inaczej?
J.N.: Nasze początki to grupa Dyskusyjnego 
Klubu Książki, bibliotekarka Zosia ściągnęła 
Michała, ja męża (Marcina Niemczewskiego). 
W trakcie przygotowań do pierwszego spek-
taklu zmienił się nam reżyser. Za Asię poja-
wiła się Danuta Połczyńska, która miała nas 

przygotować w zakresie dykcji.

Wyprzedziłaś moje kolejne pytanie. Rozu-
miem, że nie nikt z Was nie jest zawodowym 
aktorem? Nie ukończyliście żadnych szkół 
teatralnych, warsztatów?
Marcin Niemczewski: Wszyscy Jesteśmy na-
turszczykami!

J.N.: Ale Ajżana się uczy i  za chwile będzie 
miała papiery.

M.N.: Nie aktorka, a  reżyserka, będziemy 
mieć niebawem dyplomowaną reżyserkę.

Czyli sam teatr powstał z  jakiej potrzeby? 
Dla siebie czy z innych powodów?
J.N.: Asia Kaczmarek miała potrzebę założyć 
teatr, a my wszyscy mieliśmy potrzebę spo-
tykać się, czyli towarzysko. Tak nam zresztą 
zostało. Chcieliśmy się pobawić, spotykać na 
próbach. „Pchła Szachrajka” miała być bajką, 
spektaklem dla dzieci. Jak zaczęły się próby, 
to wyszła nam opowieść typu Shrek. W  in-
nych momentach śmiali się dorośli, w innych 
dzieci. Jednak na początku myśleliśmy, że 
będzie to teatr dla dzieci. Od tego wyszliśmy.

Ale była lub jest idea, aby Wasze działania 
pobudziły kulturalnie lokalną społeczność?
J.N.: Nie, nie mieliśmy takiej idei. Może po-
winnam odpowiedzieć inaczej, ale nie. My 
się po prostu dobrze bawiliśmy. Najlepiej 
się bawiliśmy na próbach, ale jak już one tak 
trwały i  trwały i  ćwiczyliśmy, to stwierdzili-
śmy, że się pokażemy.

M.N.: To było raczej takie kółko teatralne…

Wasz ostatni spektakl „Smok” absolutnie 
nie przypomniał występu kółka teatralne-
go. Światło, kostiumy, muzyka, makijaż – 
wszystko było bardzo profesjonalne.
J.N.: My przeszliśmy bardzo dużą metamorfozę.

M.N.: Na pierwszym festiwalu, na który po-
jechaliśmy, pochwalono nas właśnie za to, 
że nasza gra wynika z nas, że jest naturalna. 
Wszystko „mamy źle”, ale tą naturalnością, za-
angażowaniem kupujemy publikę.

„wszyscy chcemy żyć pełnią życia” 
- czyli działania Teatru bez kurtyny w Mosinie

Teatr Bez kurtyny powstał z indywidualnych poszukiwań grupy ludzi i stał się ich wspólną pasją. Zarówno 
dla nich, jak i dla widzów pozwala być odskocznią od zwariowanej codzienności. Po premierze spektaklu 
„Smok” spotkałam się z częścią zespołu, aby porozmawiać o jego początkach, działaniach i planach na przy-
szłość. Byłam ciekawa ludzi, którzy podjęli tak wspaniałą inicjatywę, którzy z radością, z potrzeby serca, 
w wolnym czasie tworzą teatr w Mosinie.

ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Michał Staniszewski: Na ten festiwal przyjechało dużo różnych ze-
społów, które miały wysokie ambicje. Byli to często ludzie, którzy 
startowali do szkół i  traktowali to jako ćwiczenie warsztatowe. My 
przyjechaliśmy i  było widać, że jesteśmy totalnymi amatorami. Bez 
przygotowania aktorskiego, bez dykcji, robiący podstawowe błędy. 
Każdy zespół po występie był oceniany przez jury. Oni nie czuli żad-
nych oporów, aby każdy zespół ocenić bez skrupułów i pokazać mu 
dokładnie, co było źle.

M.N.: Ludzie wychodzili z płaczem, także naprawdę tam było ciężko.

M.S.: My tam weszliśmy i usłyszeliśmy zdanie „Tu było wszystko źle”.

J.N.: Tak, usłyszeliśmy: „brak Wam dykcji, brak ruchu scenicznego, brak 
reżyserii – jesteście kwintesencją amatorszczyzny… I  właśnie za to 
wszyscy Was kochają”.

Rozumiem jednak, że to Was nie zniechęciło, nie popsuło tej rado-
ści spotkań i dalszego działania. Patrząc na ostatni spektakl, widać 
olbrzymi rozwój.
M.N.: Ten rozwój był taką sinusoidą. Po rozstaniu się z naszymi reżyser-
kami – Asią i Danusią – co było trudne, kolejną sztukę przygotowywa-
liśmy sami. We wsparciu mentorskim Elżbiety Górczyńskiej z Wrześni, 
które de facto skończyło się na dwóch setach po sześć godzin. To było 
całe nasze reżyserskie przygotowanie. Ajżana nie może uwierzyć, że 
to można zrobić w 12 godzin.

Ajżana, od kiedy jesteś z Teatrem?
Ajżana Prendke: Jesteśmy wspólnie od dwóch lat, od 2020 roku. Zo-
stałam zaproszona do zespołu, ponieważ już mieli gotowy materiał na 
kolejny spektakl. Sztukę napisał Marek Próchniewski w latach 90 - tych, 
nazywała się „Pielgrzymi”. Zanim dołączyłam, grupa już pracowała nad 
tym materiałem. Ja z kolei prowadziłam wtedy zespół Teatru Amator-
skiego w Puszczykowie, zespół seniorów. Znaliśmy się więc nawzajem 
z widzenia, chodząc wzajemnie na swoje występy. Zawsze przychodzi-
łam z przyjemnością na występy do Mosiny. No dobra, na zwiady przy-
chodziłam, a oni z kolei do nas. Na początku poznałam Magdę (Mag-
dalenę Kaczmarek), członkinię zespołu. Na początku spotykałam się 

z nią towarzysko, spędzałyśmy razem czas. Kiedyś Magda wspomniała, 
że nie mają reżysera i powiedziałam, że mogę pomóc. Latem zostałam 
zaproszona na spotkanie. Powiedzieli, nad czym pracują, ja z kolei mia-
łam dla nich zupełnie inną sztukę. Bardzo ważne było, że w ich teatrze 
byli też mężczyźni, bo z  tym jest problem w  teatrach amatorskich.  
To jakoś kobiety mają potrzebę tworzenia, wyjścia, więc statystycznie 
mężczyzn jest mało. Rozstaliśmy się. Powiedziałam: „róbcie swoich Piel-
grzymów, a jak skończycie, to ja przyjdę z tym, co mam dla Was”. Minęło 
parę miesięcy i zadzwoniła do mnie Zosia, jedna z założycielek Teatru. 
Namawiała mnie z półtorej godziny. Ale obiecała mi złote góry. „Możesz 
zmieniać tekst, robić co chcesz, tylko przeczytaj to, co mamy”. Przeczy-
tałam. Fajne. Po krótkim namyśle zadzwoniłam do Zosi i powiedziałam: 
„wchodzę w to”. Nie wiedziałam w sumie, na co się piszę.

Przemysław Hoffman: To tak, jak ja.

M.N.: Przemo, opowiedz, jak Ty dołączyłeś, bo to ciekawa historia!

P.H.: Ja się wprosiłem do tego Teatru. Sprawdziłem to. 1 lipca 2018 napi-
sałem na Facebooku, że chciałbym spróbować działać w Teatrze. Chcia-
łem mieć coś poza pracą, zajęcia pozalekcyjne. Napisałam i dostałem 
zwrotnie informację, że nie, na razie nie potrzebują, nie chcą, może kie-
dyś. I tak co jakiś czas się przypominałem. Aż w końcu się udało.

J.N.: Z naszej strony wyglądało to tak: ten facet znowu napisał!

Jakie są plany na przyszłość? „Smok” był wystawiony dwa razy w Mosi-
nie. Czy w najbliższym czasie będzie można go jeszcze zobaczyć?
J.N.: Na razie jeszcze się cieszymy.

A.P.: Trzeba się nacieszyć, ale będziemy jeszcze grać na pewno.

P.H.: Ja się zgadzam. Trzeba teraz się nacieszyć. Tworzenie spekta-
klu to są nerwy, próby, poświęcamy swój czas. Zgrać cały zespół na 
spotkania, raz, czasami dwa razy w tygodniu nie jest łatwo. Jesteśmy 
zmęczeni, po pracy. Nic nie działa, nie wychodzi… I nagle: mamy to! 
Ja zauważyłem, że jesteśmy gotowi, jak zaczynamy do siebie mówić 
cytatami ze sztuki.

J.N.: Jest coraz lepiej. Z  każdym spektaklem jesteśmy przygotowani 
lepiej i jest mniej stresu.
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M.S.: Dokładnie. Na wszystkich poprzednich 
występach zawsze ktoś miał kryzys: „nie je-
steśmy gotowi”, „nie róbmy tego”. Tym razem 
tak nie było. Po raz pierwszy.

P.H.: Wydaje mi się, że jesteśmy siebie pewni. 
Wiem, że ja nie pokręcę tekstu, ty nie pokrę-
cisz tekstu.

J.N.: A ja myślę inaczej: nawet, jak pokręcimy, 
to jakoś z tego wybrniemy, prawda Ajżano?

Czyli doświadczenie procentuje i  potwier-
dza, że zespół jest zgrany. Jak już się nasyci-
cie radością z tej premiery, to co dalej? Chce-
cie więcej, dalej, szerzej… Jakieś warsztaty?
M.N.: Teatr rozwija się samoistnie. Smok zy-
skał sporo profesjonalnych aspektów. Muzy-
ka, kostiumy zrobione specjalnie dla nas.

J.N.: A  co do warsztatów, to braliśmy udział 
w  kilku: z  ruchu scenicznego, dykcji, czucia 
siebie nawzajem. Rozbijamy się jednak o  fi-
nanse. To nie jest biznes. Jeśli ktoś nas wspo-
może i da możliwość brania udziału w takich 
formach rozwoju, to jak najbardziej.

M.N.: Mamy teraz naszą panią reżyser, która pra-
wie skończyła studia, i na pewno nas przeszkoli.

A.P.: Ale was ciężko zagonić do roboty! Albo 
chcecie warsztaty albo się bawicie!

J.N.: Przez to, że robimy to po pracy i  jest to 
nasze hobby. Przegląd wiekowy jest różny, 
poglądy mamy różne, ale lubimy ze sobą 
przebywać i to jest nasza siła.

Zahaczyliście o  temat warsztatów i  finan-
sów. Jak to wygląda?
M.N.: Bardzo trudno o sponsoring kultury. Na 
początku zaangażowaliśmy kilka lokalnych, 
zaprzyjaźnionych firm, ale to takie mikro-
granty. Generalnie jest to trudne, ale czujemy 
wsparcie MOK-u, mamy salę, możemy ćwi-
czyć. A  dochód z  biletów możemy przezna-
czyć na funkcjonowanie Teatru.

To czego mogę Wam życzyć na najbliższą 
przyszłość? Jak się widzicie, powiedzmy, 
za 5 lat?

P.H.: Oskara już dostałem!

J.N.: Chyba to, żebyśmy nie musieli myśleć 
o finansach i mogli jeździć gdzieś dalej.

A.P.: Kazachstan zaprasza!

M.N.: A to właśnie jest super historia… Ajża-
na jest z Kazachstanu i  jest przesiąknięta te-
atrem, opowiedz o tym!

A.P.: Zawsze miałam zapędy twórcze. Brat 
mojej mamy był reżyserem filmowym, a wy-
chowywałam się od małego w rodzinie, któ-
ra wiecznie przebywała w teatrach. Chciałam 
zdawać do szkoły teatralnej w Kazachstanie, 
ale mi zabroniono. Stwierdzono, że to nie jest 
miejsce dla 17-letniej dziewczyny i wysłano 
mnie na filologię. Ale zawsze to we mnie 
było. Później przyjechałam do Polski, wy-
szłam za mąż: dzieci, rodzina. Nigdy nie było 
czasu, ale to zawsze w środku we mnie było. 
I  zdecydowałam się na studia na Akademii 
Sztuk Teatralnych, na wydziale reżyserii. I tak 
to się kręci.

I  to jest piękne podsumowanie naszej roz-
mowy. Bo potwierdza, że na spełnianie ma-
rzeń nigdy nie jest za późno! Jesteście na to 
dowodem. Życzę dalszych sukcesów, lokal-
nych i światowych! Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała Małgorzata Sobczak

"Smok"
Reżyseria: Ajżana Prendke

Występują: Dorota Antkowiak, Władysław 
Antkowiak, Kamila Grzelczak, Przemysław 
Hoffman, Magdalena Kaczmarek, Joanna 
Niemczewska, Marcin Niemczewski, Jolan-
ta Ossowska, Hanna Pawliczak, Aleksandra 
Pruchniewska, Misza Shekeruk, Halina Skrzyp-
czak, Zofia Staniszewska, Michał Staniszewski

Kostiumy: Aga Ostrowska

Opracowanie muzyczne i graficzne: Rafał 
Prendke
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Pradzieje Mosiny i okolic cz. 8

Osadnicy znad mosińskiej granicy

Mówiąc precyzyjnej granicę tę stanowi 
okres schyłkowego paleolitu, w  którym to 
wraz z nastaniem nowej epoki geologicznej 
tzw. holocenu, na terenach Wielkopolski 
pojawiły się dogodne warunki dla osadnic-
twa. Głównie za sprawą ocieplającego się 
klimatu, które to na tych ziemiach zakoń-
czyło srogie panowanie skandynawskiego 
lodowca. Datę tego granicznego punktu 
przyjmuje się między ok. 12.000/10.000 lat 
p. n. e. Przeciwległą granicę wyznacza data 
AD 1246 r. W tym czasie doszło do wydarze-
nia zapisanego w  Kronice Wielkopolskiej, 
w  którego to kontekście pierwszy raz na 
kartach historii pojawia się nazwa Mosina.
Trzeba przyznać, że rola Mosiny była w nim 
marginalna, jednak wnioski z niego płyną-
ce dostarczają wiele ciekawych informacji. 
Wydarzeniem, o  którym mowa w  kronice, 
jest sposób podziału ziem między książąt 
Przemysła i  Bolesława. Tak autor utrwalił 
w niej ten dziejowy moment:
„Wreszcie w  roku Pańskim 1246 wspo-
mniani książęta, rodzeni bracia Przemysł 
i Bolesław, w ten sposób podzielili ziemię 
wielkopolską, iż księciu Bolesławowi przy-
padł gród kaliski z  jego przyległościami 
i cały kraj, który rozciąga się od rzeki Pro-
sny aż do Przemętu, oraz sam gród Prze-
męt z  wszystkimi jego przyległościami; 
w  kierunku zaś północnym [ciągnie się] 
aż do rzeki warty i  aż do Mosiny oraz 
do bagna, które nazywa się Sepno, i dalej 
zamknięty jest Łąką, wreszcie rzeką Obrą.” 
Dalsza część tego aktu, pozostałą ziemię 

gnieźnieńską i  poznańską, poddaje pod 
władanie księcia Przemysła.
Ów podział Wielkopolski przetrwał w  nie-
mal niezmienionej postaci aż do XVIII wie-
ku, gdzie województwo poznańskie dzieli-
ło się wówczas na cztery powiaty. Granicę 
między dwoma najobszerniejszymi powia-
tami, poznańskim i kościańskim, ponownie 
stanowiła rzeka Warta i Mosina. Późniejsze 
podziały administracyjne w  okresie zabo-
rów, jak i przed drugą wojną światową, lo-
kują ją również na północnej granicy, tym 
razem powiatu śremskiego.
Trudno powiedzieć, czy autor kronikar-
skiego zapisu, wzmiankując w  nim Mosi-
nę, miał na myśli miasto czy rzekę, wszak 
wiadomo, że nazwy rzek mają przeważnie 
znacznie starszą metrykę od miast poło-
żonych nad ich brzegami. Tym bardziej, że 
do lokacji miasta doszło tu dopiero w 1302 
roku, czyli w  56 lat po ustanowieniu gra-
nicy między dwoma księstwami. Jak czyta-
my w  jubileuszowym albumie, wydanym 
z okazji 700 lat Mosiny „Mosina została lo-
kowana na prawie niemieckim jako miasto 
przeniesione z  pobliskiej Niwki przez jej 
właściciela – Mikołaja z rodu Łodziów, wo-
jewodę kaliskiego.” Dowiadujemy się stąd 
również, że pierwsze wzmianki o Mosinie, 
wsi z  kościołem parafialnym, pochodzi 
z 1298 r. Na tej podstawie należy wniosko-
wać, że teren ten musiał być zamieszkany 
również we wcześniejszych latach, chociaż 
nie zachowały się na ten temat żadne zapi-
sy. Niech w sprawie powstawania średnio-

wiecznych miast głos zabierze Kazimierz 
Tymieniecki (1887-1968), historyk i medie-
wista, który tak w jednej ze swoich książek 
pisał na ten temat:
„Miasta nigdzie prawie nie powstawa-
ły z  „surowego korzenia”, jak nazywano 
w  wiekach średnich nowe zupełnie osa-
dy; w szczególności dotyczy to wszystkich 
miast znaczniejszych. Proces powstawania 
miasta był zbyt skomplikowany, aby go 
można załatwić jednym aktem wychodzą-
cym od panującego. Miasto takie już przed 
wydaniem tzw. aktu lokacji na prawie nie-
mieckim lub miejskim miało z reguły dłuż-
szą historię jako handlowo-przemysłowe 
podgrodzie lub zwykła osada targowa, lub 
jako gród o znaczeniu nie tylko wojennym, 
lecz jednocześnie administracyjno-poli-
tycznym, a często również kościelnym”.
Dodać tu należy, na co też zwracał uwagę Ka-
zimierz Tymieniecki, że prawo niemieckie lub 
magdeburskie nie posiadało nic specyficznie 
niemieckiego, gdyż wyrastało ono z  życia 
miejskiego na zachodzie w  okresie feudal-
nym. Nazwę taką otrzymało z uwagi na fakt, 
iż na ziemie słowiańskie przybyło z Niemiec.
Zanim przyjrzymy się źródłom archeolo-
gicznym mówiących nam o tym, jak wyglą-
dało osadnictwo na tych terenach, zasta-
nówmy się nad tym, jak należy rozumieć 
sam termin „osadnictwo”. Definicja sformu-
łowana przez archeologa Jana Żaka (1923-
1990) każe ten termin rozumieć jako „taki 
przejaw uregulowanej społecznie działal-
ności ludzkiej w  określonym środowisku 

Punktem wyjścia do naszej poprzedniej wycieczki, mającej na celu poznanie znaczenia nazw topo-
graficznych i tego, co one mówią na temat przeszłości, była Mosina. Również i ona będzie punktem 
wyjścia w poszukiwaniu śladów archeologicznych po osadnikach, którzy niegdyś zamieszkiwali te 
tereny. Ta odległa przeszłość to nasze tytułowe pradzieje, a ich granice wyznaczają obszar naszych 
poszukiwań. Z jednej strony będą to czasy historyczne, dobrze znane z kart historii, drugą zaś gra-
nicą, znacznie odleglejszą, będzie moment pojawienia się tutaj pierwszych gromad ludzkich.

Grodzisko w Łękach Wielkich
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naturalnym, którego rezultaty związane zo-
stały w sposób względnie trwały z tym śro-
dowiskiem, poprzez proces habituacji (aut. 
zamieszkania) i  zarazem eksploatacji tego 
środowiska”. Zwięźlej „osadnictwo” definiu-
je historyk Henryk Łowmiański (1898-1984) 
jako „rezultat oddziaływania człowieka na 
środowisko związane trwale z danym tere-
nem”. Krótko mówiąc są to wszelkie ślady 
pobytu grup ludzkich pozostawione w da-
nym terenie, na którym się osiedliły/osiada-
ły. Można by tu dodać, że odczytywaniem 
tych śladów zajmuje się archeologia, na ob-
szar której, właśnie wkroczyliśmy.
Tuż za granicą czasów historycznych znaj-
duje się okres wczesnego średniowiecza i to 
tutaj przez chwilę się zatrzymamy próbując 
odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądało tu 
ówczesne osadnictwo.
Zanim Mieszko I utworzył Państwo Polskie, 
ziemie prapolskie zamieszkane były przez 
liczne plemiona słowiańskie, które często 
zrzeszały się w większe związki plemienne. 
Mieszko stojąc na czele plemienia Polan, 
stopniowo podporządkowywał sobie są-
siednie terytoria plemienne. Jednym z nich 
było plemię Obrzan, mające swoje siedziby 
w  środkowym dorzeczu Obry. Nazwę ple-
mienia „Obrzan” zrekonstruował na podsta-
wie danych lingwistycznych Jerzy Nalepa. 
Choć w  takiej postaci nigdzie na kartach 
historii ono nie występowało, to jednak po-
chodzenie nazwy plemienia od rzeki, nad 
którą ono bytowało nie należało do rzadko-
ści. Za przykład może posłużyć powszech-
nie znane plemię Wiślan mających swoje 
siedziby nad górną Wisłą.
O zasiedleniu górnego i środkowego dorze-
cza Obry w  okresie od VI do początków XI 
w dowiadujemy się z opracowania Zofii Hil-
czer-Kurnatowskiej (1932-2013). Przepro-
wadzona przez nią analiza materiałów ar-
cheologicznych potwierdziła wcześniejsze 
przypuszczenia licznych badaczy (Semko-

wicza, Arnolda i  Kowalenki) o  występowa-
niu na tym terenie odrębnego ugrupowania 
osadniczego. Główną oś tego osadnictwa 
stanowiła rzeka Obra.
Północną granicę analizowanego przez nią 
obszaru autorka sytuuje „między płynącą 
na północ Wartą, a  Kanałem Mosińskim – 
dawną Mosinką.” Trudno w tym miejscu nie 
dostrzec podobieństwa do granicy między 
dwoma częściami Wielkopolski, nakreślo-
nej przez książąt Bolesława i  Przemysła 
„aż do rzeki warty i  aż do Mosiny.” Jeśli 
zaś chodzi o  przebieg granicy plemiennej 
między Polanami, a Obrzanami wyraża ona 
następujący pogląd: „Szczegółowa anali-
za materiałów archeologicznych pozwala 
przychylić się do wspomnianego poglądu  
Z. Wojciechowskiego, że pierwotne tery-
torium „plemienne” Polan, z głównym cen-
trum między Gnieznem i  Poznaniem, nie 
przekraczało na południu równoleżnikowe-
go biegu Warty oraz pradolinnego odcin-
ka Obry (aut. w  tym Kanału Mosińskiego). 
Cały bowiem kompleks górno- i środkowo-
-obrzański stanowi, zgodnie z  dawniejszy-
mi przypuszczeniami, północną peryferię 
południowej prowincji kulturowej.”
Granica ta, jak dowodzą wyniki archeolo-
gicznych badań, była czymś więcej w owym 
czasie, niż tylko granicą między dwoma ple-
mionami, gdyż jak stwierdziła Zofia Hilczer-
-Kurnatowska „...związki zarówno kulturo-
we, jak i gospodarcze łączące we wczesnych 
fazach wczesnego średniowiecza grupę 
środkowo- i górnoobrzańską z Polską połu-
dniowo-zachodnią, a  w  pierwszym rzędzie 
z  Dolnym Śląskiem, były bez porównania 
silniejsze i  trwalsze niż kontakty z  Wielko-
polską północną i środkową – ziemią Polan.” 
Oznacza to, że ówcześni mieszkańcy Mosiny 
mogli bardziej czuć się Ślązakami, niż Wiel-
kopolanami, a  sama Mosina była prawdo-
podobnie osadą leżącą na pograniczu Ślą-
sko-Wielkopolskim.

Teza ta, dla mieszkańców Mosiny może wy-
dać się dość zaskakująca, jednak również 
i współcześni badacze zdają się ją potwier-
dzać. Argumenty na jej poparcie odnajdu-
jemy w  pracy archeologa Sławomira Moź-
dziocha, opisującej społeczność plemienną 
Śląska w  IX-X wieku. Oprócz analizy źródeł 
archeologicznych autor oparł swoje ba-
dania również na źródłach pisanych. Za 
główny dokument do zrekonstruowania 
geografii plemiennej Śląska uznał on tzw. 
dokument praski, datowany na 1086 rok. 
Dzięki analizie tego tekstu, w  którym opi-
sano obszar biskupstwa praskiego w skład 
którego miało również wchodzić terytorium 
Śląska, możliwym było zidentyfikowanie 
północnej granicy tego obszaru. Stwierdza 
on w niniejszej pracy „...że teren dzisiejsze-
go pogranicza wielkopolsko-śląskiego zaj-
mowały w  tym czasie (aut. we wczesnym 
średniowieczu) dwa znaczne „bezimienne” 
zgrupowania osadnicze: milicko-trzebnic-
kie oraz obrzańskie.”
Zwłaszcza po wczesnośredniowiecznym 
osadnictwie środkowoobrzańskim zacho-
wało do dnia dzisiejszego sporo wyraź-
nych śladów, dostrzegalnych gołym okiem 
w krajobrazie Łęgów Obrzańskich. Mowa tu 
o grodziskach, czyli o ziemno-drewnianych 
konstrukcjach o  funkcji obronnej. Choć 
obecnie mocno już zniszczone, głównie za 
sprawą rolniczej działalności, nadal części 
ich wałów przekraczające miejscami nawet 
3 metry wysokości (jak. Grodzisko w Łękach 
Wielkich, lub Białczu Starym) umożliwiają 
odnalezienie ich w terenie. Podmokły teren 
Łęgów Obrzańskich zarówno dawniej jaki 
dzisiaj chronił dostępu do tychże grodzisk. 
Przy samych wałach, po ich zewnętrznej 
stronie, dają się zauważyć jeszcze frag-
menty dawnych fos. Liczba 16 grodzisk, 
które zachowały się na tym stosunkowo 
niewielkim obszarze, stanowi unikatowy 
wręcz kompleks osadnictwa grodowego. 
Aż dziw bierze, że tylko przy jednym z nich 
spotkać można tablicę informacyjną. Pozo-
stałe trwają anonimowo. Nie prowadzi do 
nich żaden szlak turystyczny, ani ścieżka dy-
daktyczna, choć teren Łęgów Obrzańskich 
z uwagi na swoje walory przyrodnicze, sta-
nowi obszar o dużej atrakcyjności turystycz-
nej. Gęsta sieć kanałów wśród rozległych łąk 
i lasów oraz niewielka ilość zabudowań po-
zwalają odnaleźć tu wytchnienie od miej-
skiego zgiełku. Znaczną część tej rzecznej 
doliny obejmuje obszar specjalnej ochro-
ny ptaków zaliczony do Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000 noszący miano 
Wielkiego Łęgu Obrzańskiego. Zajmuje on 
powierzchnię 23 431 ha i położony jest na 
terenie gmin: Kamieniec, Wielichowo, Ko-
ścian, Śmigiel, Przemęt i Wolsztyn. Dla po-
równania powierzchnia Wielkopolskiego 
Parku Narodowego jest trzykrotnie od nie-
go mniejsza.

Mapa zasięgu wczesnośredniowiecznych plemion

ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Cmentarz w Dymaczewie Starym to dziedzictwo po Olędrach, któ-
rzy mieszkali tu od 1751 roku. Wolontariuszom Stowarzyszenia uda-
ło się dotrzeć do licznych informacji na temat historii Olędrów, która 
jest nierozerwalnie związana z dziejami wsi. Dzięki tablicy informa-
cyjnej mieszkańcy wsi oraz turyści odwiedzający Dymaczewo Stare 
będą mogli zapoznać się z tą historią.
Znane są nazwiska pierwszych osadników olęderskich w  Dyma-
czewie. Byli to m.in. starszy zboru ewangelickiego, Pfeiffer, cieśla 
Schramm i krawiec Starck. Podobnie jak większość wsi olęderskich, 
Dymaczewo miało też swój cmentarz. Ulokowany został on przy 
głównej drodze, niedaleko jeziora. Do dzisiaj niestety nie zachowały 
się na nim żadne nagrobki, a przez wiele lat miejsce to było opusz-
czone i zapomniane. 
W ostatnim czasie jednak pani sołtys, mieszkańcy wsi oraz wolon-
tariusze Stowarzyszenia Koimeterion podjęli działania na rzecz od-
nowy tego miejsca. Odbyło się już kilka akcji porządkowych oraz 
prelekcja w lokalnej świetlicy. 
Postawienie tablicy informacyjnej jest niezwykle ważne dla zacho-
wania pamięci o tym miejscu. Zbiórka prowadzona jest również na 

bieżące prace porządkowe i nasadzenia ozdobnych roślin, charak-
terystycznych dla starych cmentarzy. Środki można wpłacać pod 
adresem: pomagam.pl/dymaczewo-stare. 
 Joanna Hajdrych

Zbiórka na tablicę na cmentarzu ewangelickim 
w Dymaczewie Starym

Stowarzyszenie koimeterion, działające na rzecz zabytkowych cmentarzy, zbiera fundusze na postawienie 
tablicy informacyjnej na cmentarzu ewangelickim w Dymaczewie Starym.

Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Dymaczewie Starym

Zadać można pytanie co łączy tereny Łę-
gów Obrzańskich z  Mosiną? Otóż jest to 
Kanał Mosiński, który wchodzi w skład sieci 
kanałów obrzańskich i który jeszcze do nie-
dawna był nazywany Kanałem Obrzańskim. 
Dawniej w sposób naturalny, a później po-
przez skanalizowanie koryta rzeki Mosinki, 
odprowadzał on wody z  tejże doliny do 
Warty. I  to właśnie ta hydrograficzna przy-
należność pozwala zaliczyć ten obszar do 
objętego wpływami plemienia środkowo-
obrzańskiego zwanego Obrzanami.
Sama natura, która przygotowała ten teren 
pod osadnictwo człowieka już tysiące lat 
wcześniej, przyczyniła się w  dużej mierze 
do jego zasiedlania od najdawniejszy cza-
sów. Wiadomo, że osadnictwo człowieka na 
tych terenach związane było z dostępem do 
wody. Z tego też powodu obszary dolinne, 
rynny i baseny jeziorne, były objęte w spo-
sób szczególny intensywną eksploatacją 
osadniczą. Pradolinny odcinek, którym dzi-
siaj płynie Kanał Mosiński, stanowi również 
obecnie łącznik między Doliną Środkowej 
Obry, a  przepływającej tędy przez Kotlinę 
Śremską Wartą. To te geograficzne uwa-
runkowania, których odzwierciedlenie od-
najdujemy w  późniejszych zapisach histo-
rycznych, zaważyły na przebiegu procesów 
osadniczych.
Przyglądając się mapom zasiedlenia dorze-
cza Obry w starszych fazach średniowiecza 
od V do X w. n. e., sporządzonych przez Sta-
nisława Kurnatowskiego na podstawie ana-
lizy materiału archeologicznego, daje się za-
uważyć pewną odrębność terenów Mosiny. 
Obok wyraźnie zarysowanych skupisk środ-

kowo- i  górnoobrzańskich niejako osobny 
mikroregion zaznacza się Mosina. Widoczne 
jest, że mimo przynależności do tego same-
go plemienia, osadnictwo skupione na tere-
nie dzisiejszej Mosiny posiadało pewne od-
rębne cechy, być może z uwagi na pełnienie 
nieco odmiennej funkcji w społecznym or-
ganizmie. Odmienność ta znowu podykto-
wana jest względami przyrodniczymi. Pod-
czas gdy tereny szerokiej Doliny Obrzańskiej 
posiadają walory rolnicze, głównie z uwagi 
na żyzność tamtejszych gleb, tychże wa-
lorów pozbawiona jest niemal całkowicie 
ziemia mosińska. Można mniemać, że za tą 
odmiennością kryły się korzyści wynikające 
z granicznego położenia między obszarami 
Śląska, a tworzącym się Państwem Polan.
Właśnie rozwój Państwa Polan i  jego eks-
pansja w  kierunku południowym, przyczy-
niła się do schyłku osadnictwa w  dolinie 
środkowej Obry. Świadczą o tym fragmenty 
spalonych drewnianych konstrukcji grodów 
obrzańskich, odkrywane przez archeolo-
gów. Do wyludnienia terenów dolinnych 
tego obszaru przyczyniły się również zmia-
ny osadnicze zachodzące u  schyłku wcze-
snego średniowiecza. Wspomniany wcze-
śniej Stanisław Kurnatowski za przyczynę 
tych zmian podaje prowadzenie na większą 
skalę trzebieży lasów pokrywających tereny 
wysoczyznowe oraz późniejsze wykorzysta-
nie ich do celów rolniczych. Przypomnieć 
należy, że tereny te w poprzednich epokach 
nie były zasiedlane. Te znaczące przekształ-
cenia krajobrazu, ułatwiające spływ wód 
z obszarów wysoczyznowych do dolinnych, 
oraz zmiany klimatu zachodzące w tym cza-

sie, doprowadziły do znacznego podniesie-
nia się poziomu wód i zabagnienia terenów 
dolinnych, zamieniając je w pas nieużytków.
Tak oto po przekroczeniu granicy rozdzie-
lającej czasy historyczne od pradziejów 
i Wielkopolskę od Śląska, jawi nam się Mo-
sina czasów dawnych. Czasów, zanim urosła 
do rangi miasta w  dzisiejszym rozumieniu. 
Jak widać na podstawie przeglądu źró-
deł archeologicznych, korzenie jej sięgają 
znacznie dalej w  przeszłość. Już we wcze-
snym średniowieczu wyraźnie zaznacza się 
graniczny charakter i funkcja tej osady, któ-
ra widoczna była jeszcze przez kolejne setki 
lat. Dzisiaj granica ta jest już ledwie zauwa-
żalna. Konsolidacja Wielkopolski w  kolej-
nych stuleciach wokół największego miasta 
regionu, którym stał się Poznań, doprowa-
dziła do całkowitego jej zatarcia.
Wyznaczone przez nas na samym wstępie 
granice czasowe, definiujące obszar naszych 
poszukiwań, zobowiązują nas do kontynu-
acji tej wyprawy. Należy sobie uświadomić, 
że jej celem nie jest jedynie sentymentalna 
podróż do przeszłości, czy też próżne zaspo-
kojenie ciekawości. Celem tej wyprawy jest 
poznanie tożsamości naszego miasta, jego 
rodowodu i  uzupełnienie brakującej części 
jego drzewa genealogicznego. Do dalszej 
wyprawy motywować więc nas będzie chęć 
poznania przyczyn, które stały za tym, że 
dzisiaj Mosina jest taka, a nie inna. Że nazy-
wa się tak, a nie inaczej. A gdy już poznamy 
drogę przebytą przez naszych najdawniej-
szych przodków, z większą śmiałością i roz-
wagą wyruszymy w czasy przyszłe.
 Tomasz Kaczmarek

Pradzieje Mosiny i okolic cz. 8
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Zamiast układnej tkanki budowlanej, wpisującej się w poetykę prze-
strzeni obserwujemy bezmyślną zatratę żywicielskiej ziemi, dewa-
stację przyrody i naturalnego krajobrazu. W sferze ekonomicznej zaś 
spotykamy się z nadmiarem produktów techniki i nadprodukcją żyw-
ności. Oba strumienie dóbr oprócz wysiłku wytwarzania, zużywania 
kosztownych surowców i deficytowej energii zostawiają głęboki ślad: 
odpady, więc problemy z unicestwianiem poprzemysłowych i pokon-
sumpcyjnych pozostałości. Należy zauważyć, że zadaniem likwidacji 
nadwyżek nie są obciążeni ich wytwórcy ale odbiorcy – społeczno-
ści lokalne. To samorządy podejmują trud budowy i eksploatowania 
urządzeń, zbierania, segregowania, oczyszczania i utylizowania odpa-
dów i ścieków.
Wiele z tych zadań zostało w Polsce podjętych i z sukcesem zrealizo-
wanych, ale społeczność ludzka nie zawsze dobrze sobie radzi z nad-
miarem obciążenia, więc ciężar problemu przenosi się na bezbronne 
i wciąż jeszcze cierpliwe środowisko. W powietrzu zalega dwutlenek 
węgla, w wodach trucizny i plastik, a na suchej ziemi cała reszta. Połu-
dniowa Azja, Indie, Tajlandia, Afryka, zarówno lądy jak i oceany stają 
się światowymi śmietnikami, tykającą bombą biologiczną. Tubylcy 
żyją, mieszkają na śmietniskach, na dodatek sami też zatruwają wodę 
i glebę, potem konsumują tą wodę i produkty ziemi.
Widmo zagrożeń wzbudza zrozumiałą reakcję środowisk wyczulo-
nych na dobro planety i jej mieszkańców. Dotyczy to zarówno pozio-
mu fundamentalnego, więc fizycznego i biologicznego jak i wartości 
wyższych: kultury oraz wizerunku otoczenia. Wszystkie te przypadło-
ści ogniskują się w problemie tytułowym: jak skutecznie unicestwiać 
odpady nie narażając środowiska człowieka, czyli ziemi, przestrzeni, 
przyrody i krajobrazu.

***
Od czasu powstawania masy odpadowej w  Polsce problem unice-
stwiania resztek jest rozwiązywany raczej poprawnie, a w aglomeracji 
poznańskiej nawet pozytywnie. Na początku były to wysypiska i spa-
larnie śmieci, później powstawały i funkcjonują jednostki gromadze-
nia, sortowania i utylizacji odpadów. Systemy te doskonalą się, a po-
zyskiwany materiał na nowo staje się surowcem.
Ale do doskonałości daleko. Nadal powstają góry odpadów, a nieza-
leżnie od sprawnie ukierunkowanej zbiórki mamy do czynienia ze 
sporym procentem materiału zmieszanego. Do odpadów wspólnych 
dostaje się nieskonsumowana, podatna na gnicie żywność, co gorsze, 
odpady medyczne, a z zakładów chemicznych cała tablica groźnych, 
ale równocześnie cennych pierwiastków, które najtrudniej jest wyod-
rębnić i zgodnie ze sztuką traktować. Przykład z zatruciem Odry jest 
wielce pouczający.
Stąd bierze się troska o  zmniejszenie masy, o  segregację u  źródeł, 
o  odzysk materiałów, o  czystość i  zdrowie środowiska. Najtrudniej 
jednak w tym wszystkim o dyscyplinę mieszkańców. Jeżeli segrega-
cja w gospodarstwach jest trudna do uzyskania, kontrola nie istnieje, 
a system opłat jest mało spekulatywny, pozostaje segregacja na po-
ziomie gminnym. Gmina Mosina podejmowała dyskusję o projekcie 
budowy ośrodka przeładunku i sortowania odpadów. Obiekt wyma-
ga lokalizacji. Pojawiło się kilka propozycji, z których parcela w pobliżu 
Mieczewa została zagrożona najbardziej. Tutaj jawi się drugi element 
problematyki – niepożądana urbanizacja krajobrazowego obszaru. 
Przerażeni mieszkańcy protestują. Lokalizacja odosobnionego od 
wyznaczonych w planach gminy terenów aktywności gospodarczej, 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, rezydencjalnej i  rekreacyjnej, 

w  obszarze pól, łąk i  lasów grozi nie tylko wymogom poprawności 
urbanistycznej ale warunkom bezpieczeństwa biologicznego. Dodat-
kowo, należy wspomnieć, że lokalizacja w pobliżu wysoko krajobrazo-
wej szosy Kórnik – Mosina byłaby zaprzeczeniem wymogów ekologii, 
turystyki i… dobrego smaku. Skład węgla i materiałów budowlanych 
przy szosie w Mieczewie jest tego wymownym przykładem.

***
Wielkopolska jest uboga w akcenty krajobrazowe, nie mamy uroz-
maiconej rzeźby terenu, bogactwa wód, czy nagromadzenia zabyt-
ków. Do tego nieodpowiedzialna gospodarka przestrzenna ostat-
nich lat, zwłaszcza rabunkowa działalność developerska zniszczyła 
ogromne połacie naszego, zielonego terytorium. Ale nie wszystko 
stracone: szeroki, zielony, leśny pas od doliny Warty do ciągu jezior 
kórnickich cieszy się dotąd dużym statusem krajobrazowym. Teren 
jest zabezpieczony formułą „Natura 2000” i „Obszarem Chronione-
go Krajobrazu”. Niszczenie zielonej, unikalnej enklawy inwestycją 
o  uciążliwości przeczącej wartościom krajobrazowym będzie po-
ważnym nadużyciem.
Reakcją na destrukcję krajobrazu jest przygotowany przez Urząd Mar-
szałkowski, a uchwalony przez Sejmik Wojewódzki „Audyt Krajobrazo-
wy dla Województwa Wielkopolskiego”. Odtąd aspekt krajobrazowy 
winien być uwzględniany w planach urbanistycznych i przedsięwzię-
ciach inwestycyjnych. Chodzi o to, by każda inicjatywa anektująca zie-
mię była poddawana nie dostępnością czy ceną gruntu, więc suchym 
wyrachowaniem i skutkowała brzemienną decyzją urzędników ale by 
była sterowana logiką urbanistyczną – funkcjonalnością planu i eko-
logiczną ochroną przestrzeni.
Co robić, by istotna potrzeba samorządu gminy Mosina mogła być 
realizowana przy równoczesnej ochronie unikatowych walorów przy-
rody i kultury. Wydaje się, że najbardziej skutecznym sposobem jest 
drastyczne zmniejszenie masy odpadowej, restrykcyjnej segregacji 
odpadów już „u  źródła”. Najbardziej jednak skutecznym sposobem 
jest spekulatywna regulacja zobowiązań komunalnych; wyraźne 
zmniejszenie opłat za odpady segregowane i znaczące podniesienie 
opłat za odpady zmieszane. By osiągnąć najwyższe standardy, nie-
zbędne jest uporczywe edukowanie społeczeństwa o  sakramental-
nym obowiązku naszych czasów - skrupulatnej ochronie środowiska: 
gleby, wody, lasu, zielonych pól i kojącego krajobrazu. Jeżeli jednak 
zakład przeładunku i  sortowania odpadów okaże się Mosinie nie-
zbędny, należy mu znaleźć nie gorszące miejsce. Wydaje się, że społe-
czeństwo gminy i jej samorząd znajdą najlepsze rozwiązanie.
 Stefan Wojciechowski 

Jak unicestwiać odpady, nie niszcząc środowiska
Zmiana ustrojowa z 1989 r. przyniosła nam wolność, awans cywilizacyjny i niedoświadczony dotąd w Polsce 
dobrobyt. Jednak wraz z sukcesami dosięgły nas nowe przypadłości, a razem z nimi nowe wyzwania. Są 
to (między innymi) w sferze przestrzennej klęska zaborczej urbanizacji, a w ekonomicznej nadprodukcja 
i niehamowany niczym konsumpcjonizm. Negatywy te przekroczyły fazę zjawiskową i weszły w stadium 
realnych zagrożeń.

Budowa ulicy Lema w Mosinie.
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“Zygmunt Szczęsny Feliński. Powstaniec, który został świętym” 
- komiks autorstwa Romana i wojciecha Czeskich, część 5, ostatnia.
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tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

m
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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)

www.eko-klima.com.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. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo

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

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

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
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Ja i moje 
pieniądze

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

fizjoterapia i osteopatia 
uroginekologiczna, 
niemowląt i dzieci 

wizyty domowe po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym

specjalista w dziedzinie fizjoterapii, 
DO osteopata
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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
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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

artykuły biurowe i papiernicze

punkt czyszczenia odzieży

Zapraszamy od 3 października 2022 r.

SKLEP „ELBO” S.C.

Strzelecka 1A, Mosina 798 800 760

do Galerii Mrówka
Zapraszamy

784 692 501
ul. Główna 59
62-050 Krosno

Stacja-Bowling

stacjabowling@gmail.com

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 

P.U.H. KORMIX

DASZEWICE ul. Poznańska 5
tel. 61 893 97 56

tel. kom. 503 820 458

 konkurencyjne ceny
pojazdy o pojemnościach 17,16,11,5 m3

krótkie terminy
atrakcyjne warunki płatności
wystawiamy faktury VAT
podpisujemy umowy na wywóz 

nieczystości płynnych
możliwość wywozu według 

umówionego harmonogramu

Przygotuj się na SEZON GRZEWCZY 
w 2023 roku! 

Oszczędzaj na ogrzewaniu. 
ZACHOWAJ CIEPŁO W DOMU, 

ZADBAJ O UTRZYMANIE SWOICH OKIEN

Świadczymy następujące usługi:  
- REGULACJA okien oraz drzwi balkonowych 

(plastikowych, drewnianych); 
- WYMIANA uszczelek w oknach oraz drzwiach 

balkonowych (plastikowych, drewnianych); 
- NAPRAWA lub wymiana uszkodzonych części okuć 
- WYMIANA klamek, osłonek, docisków itd. 

Tel: +48 794 152 722 
e-mail: maxproko.biuro@gmail.com

 MaxPro
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta
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ZESPÓŁ REDAKCYJNY
wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Magdalena Zgrzeba, 
Zastępca redaktor naczelnej: Weronika Zwierzchowska. współpraca: Paulina Korytowska, 
Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa 
Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, Małgorzata Sobczak oraz Willma. 
 
Publikujemy interesujące teksty naszych czytelników dotyczące 
regionu, w którym działamy. Istnieje możliwość dostarczenia
artykułów bezpośrednio do skrzynki pocztowej znajdującej się 
przy budynku redakcji.

 
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz

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

KUPIĘ
grunty - min. 0,5 ha

 lub kamienicę

Tel. 663 808 241

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

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
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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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Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka
domowa atmosfera  |  katolickie wartości  |  wykwalifikowana kadra

bogata oferta zajęć: angielski, rytmika, gimnastyka, logopedia psycholog, 
koncerty, teatrzyki, wycieczki,zajęcia teatralno – artystyczne

tel. 797 411 901ul. Szkolna 2, 62-050 Mosina www.przedszkolemosina.caritaspoznan.pl

ZNAJDŹ NAS

Z.H.U. STOL-MEB
* szafy wnękowe (narożne, tradycyjne)
* meble na wymiar
* garderoby
* zabudowy (przedpokoje, skosy, poddasza)
* systemy drzwi przesuwnych
* wymiana drzwi w istniejącej zabudowie

tel. 504 467 371

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

U
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U
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Ę 
K
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SKUPUJEMY: 

tel. 604 989 218
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Zakres obowiązków:
• sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych 

dla Klientów biura (VAT, JPK, CIT/PIT)
• prowadzenie pełnej księgowości klientów biura
• przygotowanie zestawień na potrzeby Klientów biura
• zamykanie ksiąg na koniec roku obrotowego wraz z 

przygotowaniem sprawozdania �nansowego
• kontakt z Klientami biura

Wymagania wobec kandydata:
• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu ksiąg 

rachunkowych – mile widziane w biurze rachunkowym
• znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego
• umiejętność sporządzania deklaracji / rozliczeń 

podatkowych
• umiejętność organizacji czasu pracy, odpowiedzial-

ność i dokładność

Oferujemy:
• umowę o pracę
• możliwość podnoszenia kwali�kacji
• dużą samodzielność w działaniu

Samodzielna księgowa
/ Samodzielny księgowy

Miejsce pracy: KÓRNIK 

e-mail: biuro@pro-acco.pl

Tel. 502 182 182
Tel. 796 732 872
Tel. 511 970 995

ul. Poznańska 1/5, 62-035 Kórnik

(M
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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

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

mgr Katarzyna Jakuboszczak
Logopeda ogólny i kliniczny

Oligofrenopedagog

+48 695 437 016
biuro@ciociagadula.pl


