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Kancelaria czynna jest 
od poniedziałku 

do piątku w godzinach 
10:00 - 16:00.
Inne terminy 

(w tym sobota) 
dostępne po uzgodnieniu.

NOTARIUSZ
dr Joanna Zawiejska - Rataj

uprzejmie informuje o uruchomieniu kancelarii notarialnej

W PUSZCZYKOWIE
przy ul. Poznańskiej 56.

Telefon:

500 108 508
mail: biuro@notariusz-puszczykowo.pl

www.notariusz-puszczykowo.pl

OPIEKA 24h W DOMU

TEL. 508-254-545

Firma z kilkuletnim doświadczeniem zapewnia 
opiekę 24h w domu nad osobami starszymi, 

niesamodzielnymi. Poznań i okolice.

Możliwość prowadzenia domu.

Posiadamy wykwali�kowaną kadrę, która z sercem 
podchodzi do każdego podopiecznego. Oferujemy 
konsultacje medyczne, rehabilitację oraz transport.

Specjalizujemy się w opiece:
- dziennej - okazjonalnej

- całodobowej - długoterminowej

KUPIĘ
- meble

- zegary i zegarki (również części)

- srebra, platery

- porcelanę

- aparaty fotogra�czne

- biżuterię (broszki, kolczyki, pierścionki)

- monety (pojedyncze oraz całe kolekcje)

- banknoty

- fotogra�e (wojskowe)

- militaria (części mundurów, 
bagnety, szable)

- odznaczenia, medale

- przedwojenne pocztówki

tel. 502 020 929
Dojazd do domu klienta bezpłatny

Kupię za gotówkę 
stare przedmioty:

TANI OPAŁ - DREWNO SEZONOWE 
PRODUKCJA: FASZYNA

WYCINKA DRZEW

STAWIANIE OGRODZEŃ 
Z SIATKI I Z PŁYT BETONOWYCH

PROJEKTOWANIE 
I ZAKŁADANIE OGRODÓW

MONTOWANIE
MONITORINGU I OŚWIETLENIA

tel. 690 645 191

WYBIERZ NAJKORZYSTNIEJ 
Z PONAD 10 FUNDUSZY LEASINGOWYCH

na : Samochody Osobowe
Dostawcze / Ciężarowe

Maszyny / Urządzenia / i Inne

KONTAKT 

LEASING
tel. 889 933 922

e-mail: afs.kontakt@gmail.com
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Kolejny rok dobiega końca. Choć wiele 
się zmieniło w sytuacji na świecie, gminie 
Mosina i w życiu każdego z nas, to wkra-
czamy w  nowy 2023 rok pełni nadziei na 
stabilizację. W lutym okazało się, że potra-
fimy otworzyć swoje serca oraz mieszkania 
i  przyjąć do siebie potrzebujących schro-
nienia przed rosyjską agresją obywateli 
Ukrainy. Organizacja i  chęć pomocy nie-
sionej bezinteresownie okazały wsparcie 
Ukraińcom, którzy niejednokrotnie musieli 
poradzić sobie ze stratą domu lub kogoś 
bliskiego oraz traumą. Niestety wojna od-
biła się również na całej Europie. Kryzys 
energetyczny, stale wzrastające ceny pali-
wa i  żywności sprawiły, że nasze portfele 
stały się chudsze. Każde problemy jednak 
kiedyś się skończą. Liczymy na szybkie za-
kończenie wojny i  powrót do ułożonego 
życia sprzed pandemii. W 2022 roku wyda-
rzyło się znacznie więcej, choćby bezpre-
cedensowe referendum w gminie Mosina. 
Na łamach Gazety Mosińsko – Puszczy-
kowskiej przedstawiliśmy podsumowanie 

wydarzeń politycznych. Na początku przy-
szłego roku będą czekać mieszkańców 
kolejne wybory samorządowe, których ka-
dencja potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. 

Zimowa aura zawitała na chwilę w naszych 
progach. Dni są najkrótsze w  ciągu roku. 
Spacery po zmroku w ciemnych ubraniach 
podczas opadów deszczu lub śniegu spra-
wiają, że piesi oraz rowerzyści są słabo wi-
doczni. Zachęcamy do zadbania o  swoje 
bezpieczeństwo i  zakładanie odblasków 
po zmroku, nawet w  terenie zabudowa-
nym oraz sprawdzenie lampek w  rowe-
rach. Grudzień kojarzy się jednoznacznie 
ze świętami. Zapraszamy do zapoznania 
się z dwoma wywiadami. Jeden opowiada 
o  działalności Fundacji „Niesiemy nadzie-
ję”. Wiceprezes Jacek Konieczny opowia-
da niezwykłe historie zwyczajnych osób, 
które zaangażowały się w  pomoc innym, 
choć same niekiedy jej potrzebują. Druga 
rozmowa wprawi każdego w  świąteczny 
nastrój. Pochodzący z  Mosiny Filip Po-

krzywniak, napisał książkę, która odpowia-
da na wszystkie nurtujące nas świąteczne 
pytania – jak Gwiazdor wchodzi przez tak 
wąskie kominy? A  ile pali jego zaprzęg? 
O  tym, jak powstała jego książka można 
przeczytać w  artykule „Dobre historie za-
czynają się od dobrych pytań”. W tym roku 
mamy dla Państwa niespodziankę – dwie 
książki „Zawód:  Święty Mikołaj” będzie 
można wygrać w konkursie na Facebooku 
Gazety. Zanim kolorowe światełka roz-
świetlą nasze domy, a pomieszczenia wy-
pełni zapach pierników i  ciast oddajemy 
Państwu grudniowy numer Gazety Mosiń-
sko – Puszczykowskiej. 

Życzymy wesołych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia, a nadchodzący nowy rok 
niech będzie pełny miłości, radości, szczę-
ścia, pomyślności oraz wytchnienia. 

W imieniu zespołu redakcyjnego,

 Weronika Zwierzchowska 

SŁOWO OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!

- Tak, tak, słyszałem, oczywiście, że znam. Kiedyś proszę pana, zaraz 
po wojnie to było bardzo popularne powiedzenie, takie dowcipne, 
mocno rozweselające, rozumie mnie pan, wesołe. Wzięło się po-
dobno stąd, że w Mosinie był onegdaj ze swoimi żołnierzami ten, 
no nie wie pan, no ten, on tam wisi na pewno, taki okrągły, no mów 
pan, no zapomniałem szybko, a mniejsza o to. Będziemy chwilę 
stali, wtedy sobie przypomnę. No więc proszę pana, w tym czasie, 
kiedy oni tutaj byli, w Mosinie mieszkało bardzo dużo krawców, 
rozumiesz mnie pan, podobno przy Rynku najwięcej i teraz niech 
pan dobrze uważa, oni ci krawcy uszyli tym jego wojskom zupełnie 
nowe mundury i właśnie od tego czasu zaczęto mówić o elegancie 
z Mosiny. Wie pan, ja kiedyś bardzo dużo miałem kontaktów z ludź-
mi, a zwłaszcza miejscowymi i oni mi kilka razy opowiadali właśnie 
taką historię. Kiedy tak się jeździ po Polsce, wtedy od czasu do cza-
su można spotkać się w różnych miejscach z ludźmi, którzy zna-

ją to określenie. No co ja tam będę dużo mówił, panie szanowny. 
Nie dalej jak w zeszłym tygodniu pojechałem na to targowisko na 
Świerczewie, wie pan, co tam handlują gołębiami, psami i różnymi 
innymi stworami. A byłem tam po króliki i co? Jak facetowi powie-
działem, gdzie z nimi teraz jadę, to on się uśmiechnął i zaraz dodał: 
„o, to elegant z Mosiny!”. I widzisz pan, do dzisiaj jednak jest znane.
 Roman Czeski

Pan M. (senior) w swojej 
rodzinnej firmie:

Kącik eleganta z Mosiny, część 120
Jezioro Dymaczewskie, WPN

Wesołych
Świąt
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Referendum w Mosinie: „Utrata zaufania, narastająca frus-
tracja mieszkańców, potęgowana konfliktem interesów”

„Referendum wygrywa się niską frekwen-
cją”: to hasło powtarzało się wielokrotnie w 
ostatnich tygodniach w naszej gminie. Czy 
faktycznie tak jest? – W przypadku referen-
dum w sprawie odwołania organu jednostki 
samorządu terytorialnego pochodzącego z 
wyborów bezpośrednich (na przykład wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta) wymagane 
jest wzięcie udziału nie mniej niż 3/5 liczby 
uczestniczących w wyborze odwoływanego 
organu – tłumaczy dla nas dr Katarzyna Wal-
kowiak z Zakładu Badań Władz Lokalnych i 
Samorządu Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. – Nieosiągnięcie progu fre-
kwencji skutkuje nieważnością referendum. 
Jak wynika z danych Państwowej Komisji 
Wyborczej wskaźnik ważnych referendów 
odwoławczych nie zmienia się znacząco: jest 
wciąż niski i wynika z małej frekwencji, która 
wynosi zaledwie kilkanaście procent. Nie-
wielka frekwencja w referendach lokalnych 

skutkuje jednocześnie tym, że do odwołania 
organu bardzo często dochodzi z woli mniej 
niż dziesiątej części wyborców danej wspól-
noty terytorialnej – podkreśla.
Gmina Mosina od lat jest na szarym koń-
cu w rankingach frekwencji w powiecie i 
województwie, we wszystkich wyborach. 
Referendum osiągnęło jednak zaskakują-
co wysoki wynik. Czym możemy tłuma-
czyć tę sytuację? Dr Katarzyna Walkowiak 
wskazuje na fakt, że referenda w sprawie 
odwołania wójta czy burmistrza najczęściej 
mobilizują lokalne społeczności. – Lokal-
ni liderzy polityczni obejmując swój urząd 
stają przed wieloma wyzwaniami – tłuma-
czy. – W ustawie o samorządzie gminnym 
zdefiniowano szerokie spektrum spraw, za 
realizację których odpowiedzialność spo-
czywa na włodarzach gmin. Realizacja tych 
zadań i w efekcie dbanie o dobro miesz-
kańców, dążenie do poprawy jakości życia 

i rozwój swojego terenu wymaga wiedzy, 
doświadczenia, umiejętnego i skutecznego 
zarządzania. Nie bez znaczenia pozostaje też 
możliwość udziału mieszkańców w tworze-
niu i realizacji lokalnych polityk publicznych. 
Wójt czy burmistrz, jako przywódca lokalny, 
powinien posiadać umiejętność oddziały-
wania na mieszkańców w dążeniu do osią-
gnięcia określonych celów, mieć poczucie 
współpracy, współzależności od innych w 
trakcie realizacji celu, a mieszkańcy poczu-
cie upodmiotowienia i realnego wpływu na 
sprawy lokalnej wspólnoty – wylicza dr Ka-
tarzyna Walkowiak. – Tymczasem praktyka 
pokazuje, że niektórzy z przywódców lokal-
nych nie potrafią sprostać tym wyzwaniom. 
Utrata zaufania, narastająca frustracja miesz-
kańców potęgowana konfliktem interesów 
rady i w tym wypadku burmistrza w konse-
kwencji mobilizuje mieszkańców do udziału 
w referendum – podsumowuje.

13 listopada 2022 roku to dzień, który zapisze się w historii mosińskiego samorządu, jako bezpre-
cedensowe wydarzenie: mieszkańcy w referendum odwołali burmistrza przed upływem kadencji. 
Wszystkich zaskoczyła wysoka frekwencja. Samego włodarza zaskoczył wynik. Jak można wytłuma-
czyć to, co wydarzyło się w tą listopadową niedzielę?

Numer 
obwodu Siedziba

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania

Liczba osób, 
którym wydano 

karty do 
głosowania

Liczba 
głosów 

nieważnych

Liczba 
głosów 

ważnych

Liczba 
głosów 

pozytywnych 
Tak

Liczba 
głosów 

negatywnych 
Nie

Frekwencja

1 Szkoła Podstawowa, Czapury 2 294 229 1 228 208 20 10,00%
2 Szkoła Podstawowa, Czapury 1 060 98 3 95 79 16 9,20%
3 Świetlica Wiejska, Daszewice 1 516 317 3 314 298 16 20,90%
4 Szkoła Podstawowa, Rogalinek 1 451 294 5 289 278 11 20,30%
5 Szkoła Podstawowa, Rogalin 554 155 1 154 143 11 28,00%
6 Świetlica Wiejska, Świątniki 1 036 275 3 272 256 16 26,50%
7 Centrum Kształcenia, Nowinki 918 269 6 263 247 16 29,30%
8 Szkoła Podstawowa, Pecna 1 497 346 4 341 325 16 23,10%
9 Szkoła Podstawowa, Krosinko 1 392 393 3 390 385 5 28,20%
10 Zespół Szkół, Krosno 912 252 2 250 243 7 27,60%
11 Świetlica Wiejska, Krosno 1 169 285 2 283 271 12 24,40%
12 Przedszkole nr 4, Mosina 1 394 507 4 503 473 30 36,40%
13 Zespół Szkół, Mosina 1 567 558 2 556 540 16 35,60%
14 Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina 859 296 3 293 279 14 34,50%
15 Przedszkole Nr 2, Mosina 1 731 630 7 623 596 27 36,40%

16 Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy, Mosina 955 317 6 313 286 27 33,20%

17 Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina 1 413 419 1 418 401 17 29,70%

18 Zespół Szkół 
im. Adama Wodziczki, Mosina 1 059 379 1 377 346 31 35,80%

19 Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina 893 333 5 328 306 22 37,30%
20 Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina 946 379 3 378 354 24 40,10%
21 Klub Rolnika, Sowinki 681 150 0 150 132 18 22,00%

RAZEM 25 297 6 881 65 6 818 6 446 372 27,20%
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Dużo radości w święta
i na nowy rok 2023!

Na prezenty polecamy
BONY UPOMINKOWE

dowolnej wartości

518 055 810, ul. Niezłomnych 3 Mosina

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

Czy możemy w takim razie mówić o mo-
sińskim społeczeństwie obywatelskim? 
– Niewątpliwie wysoka frekwencja w refe-
rendum odwoławczym jest wyrazem ak-
tywności społecznej i wyrazem poczucia 
odpowiedzialności mieszkańców za sprawy 
publiczne. Podjęta aktywność powinna być 
utrwalana, zmierzać w kierunku świadomej 
partycypacji obywatelskiej, która jest środ-
kiem do zwiększenia zrozumienia i skutecz-
ności działań, sprzyja osiągnięciu spójności 
społecznej, zwiększa przejrzystość i odpo-

wiedzialność, wzmacnia poczucie upodmio-
towienia i zdolność ludzi do uczenia się i 
działania – podkreśla.
Na ostatniej prostej przed referendum 
pojawiła się deklaracja burmistrza w jego 
mediach społecznościowych, że nie bierze 
udziału w referendum, podważając sens 
jego organizacji. – Znane są częste przypadki 
naruszenia zasady swobodnego głosowania 
przez zniechęcanie mieszkańców do udziału 
w referendum odwoławczym – przyznaje dr 
Walkowiak. – Wójtowie czy burmistrzowie 

prowadzą otwartą kampanię informacyjną 
w mediach lokalnych, portalach społeczno-
ściowych, wykorzystując prywatne i służbo-
we relacje i przekonując mieszkańców, że 
referendum jest motywowane politycznie. 
W ten sposób włodarze nadużywają swojej 
władzy w lokalnym układzie społecznym, 
zapominając, że to mieszkańcy są podmio-
tem władzy, a przyjmowanie postawy domi-
nacji i tłumienia negacji tylko osłabia lokalną 
demokrację – podkreśla dr Katarzyna Walko-
wiak. (MZ)

R E K L A M A
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Jeszcze tego samego dnia protokół komisarza wyborczego został 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskie-
go. W tym momencie burmistrz oficjalnie stracił swoje uprawnienia, 
a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wraz z nim jego zastępcy.
Wojewoda wielkopolski zobowiązany jest do wskazania osoby, któ-
ra będzie pełniła tymczasowo rolę komisarza w  gminie, a  Prezes 
Rady Ministrów powołuje ją na to stanowisko. Do czasu powoła-
nia komisarza, pełniącego obowiązki burmistrza, urząd miał funk-
cjonować normalnie. Niestety, wstrzymane są wszystkie przelewy 
z  UM w  Mosinie oraz nie ma możliwości podjęcia żadnej decyzji 
administracyjnej, w  tym tej dotyczącej choćby sprzedaży węgla 
w niższej cenie.
„Bezkrólewie” w gminie zbiera żniwo
Na chwilę zamknięcia tego numeru (27.11) wskazany przez wojewo-
dę Komisarz nie otrzymał nominacji przez premiera. Jak się dowie-
dzieliśmy u rzecznika prezesa rady ministrów, sprawa jest nadal pro-
cedowana i decyzje jeszcze nie zapadły. Jak się okazuje, zamieszania 
można było uniknąć. – Tutaj określone pełnomocnictwa mogły zostać 
przekazane sekretarzowi lub skarbnikowi gminy przez burmistrza 
na etapie procedowania tego referendum – powiedział dla TVP 3 
rzecznik Wojewody Wielkopolskiego Mateusz Daszkiewicz. Niestety, 
burmistrz nie udzielił pełnomocnictw, tym samym mieszkańcy gminy 
muszą czekać na wyznaczoną osobę przez wojewodę.
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mosinie poinformował 23.11., że 
termin wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z  funduszu ali-
mentacyjnego ulega przesunięciu do momentu powołania Komi-

sarza. Podobnie sytuacja wygląda z podpisaniem umowy z Węglo-
koksem w sprawie sprzedaży węgla po preferencyjnych stawkach 
– nie ma w gminie osoby decyzyjnej do podpisania umowy z do-
stawcą. Przez kolejne dni swoistego “bezkrólewia” kolejne sprawy 
będą się nawarstwiać, jak choćby wypłata pensji dla pracowników 
urzędu miejskiego czy nauczycieli.
Kiedy Komisarz zostanie powołany, będzie on pełnił swoją funkcję 
do czasu wyborów. – Zakres działania komisarza rządowego oraz 
osoby pełniącej funkcję rozwiązanych organów są takie same jak 
zakres działania organów, a więc również wchodzi w to np. wyda-
wanie aktów prawa miejscowego – informuje portal prawo.pl.
Kiedy nowy burmistrz?
Jednocześnie, w drodze rozporządzenia, premier zarządzi ponow-
ne wybory na burmistrza w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny 
ich zarządzenia. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi wów-
czas kalendarz wyborczy, zawierający wszelkie szczegóły, dotyczą-
ce terminów wykonania czynności wyborczych, które mogą być 
krótsze niż w przypadku głosowania zgodnego z harmonogramem 
ordynacji wyborczej.
Konkretny termin wyborów wskazany przez premiera powinniśmy 
więc poznać w grudniu, a data wyboru nowego burmistrza będzie 
oscylowała w okolicach lutego.
Co ważne, kadencja nowego burmistrza będzie trwała do kolejnych 
wyborów, czyli do 30 kwietnia 2024 roku – wówczas odbędą się ko-
lejne wybory samorządowe, zgodnie z ordynacją wyborczą. (red)

Kurz po referendum opada. I co dalej?
Komisarz wyborczy w Poznaniu, sędzia Krzysztof Józefowicz potwierdził w poniedziałek, 14 listopada: 
frekwencja we wczorajszym referendum była wystarczająca, a 90 procent głosujących było za odwoła-
niem burmistrza Przemysława Mielocha. Co dalej czeka mieszkańców gminy?

Wieści z  innych części kraju o  referendach 
lokalnych nie napawały optymizmem. Wy-
niki głosowań były wiążące w  kontekście 
ułamka z  nich. Frekwencja zazwyczaj oka-
zywała się zbyt niska: gdzieś brakowało 
ponad tysiąca uczestników, gdzie indziej 
czterdziestu trzech, jak w  przypadku Mu-
rowanej Gośliny. A na północ od Poznania 
sprawa odwołania burmistrza była przecież 
wzbogacona skandalami obyczajowymi, 
które wydawać by się mogło, najprędzej 
trafią do świadomości mieszkańców.
Jednak w  Mosinie, dwa dni po 104. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, mieszkańcy postanowili przedłużyć 
świętowanie i  rogale zagryźć jeszcze zwy-
cięstwem. Frekwencja została nie tylko 
osiągnięta, ale znacząco przebita – dolny 
próg wynosił 5577 głosujących – a do urn 
wybrało się o 1304 więcej. Za odwołaniem 
Przemysława Mielocha zagłosowało 6446 
z  nich. Gdyby referendum miało postać 
walki w ringu, jeden z zawodników leżałby 

na deskach.  „Nokaut” – przewijało się czę-
sto w powyborczych komentarzach.
Mieszkańcy Mosiny postanowili wyprowa-
dzić 13 listopada decydujący lewy demo-
kratyczny. Cios, po którym dotychczasowy 
burmistrz w  ringu samorządowym może 
już się nie podnieść. W  końcu trudno dys-
kutować ze zdaniem 6446 osób, z  których 
każda miała swój własny powód, by wziąć 
sprawy w swoje ręce i zagłosować za odwo-
łaniem Przemysława Mielocha.
Udane, mosińskie referendum nosi imię 
wszystkich mieszkańców gminy, których 
kasę zmarnowano na wynagrodzenia dla 
osób związanych ze spółką basenową; wal-
czących mieszkańców Sowinek i Krajkowa; 
sygnalistów, dzięki którym wiadomo o wo-
dociągu w Pecnej i kulisach afery targowi-
skowej; niedocenianych przez byłego już 
burmistrza strażaków, z  którymi walczył 
przy pomocy dekodera; samotnych matek 
z dziećmi marznących w lokalach komunal-

nych; byłych urzędników, którzy nawet po 
opuszczeniu Mosiny bali się opowiedzieć 
o metodach zarządzania szefa; wodzonych 
za nos wolontariuszy sprzątających WPN; 
mieszkańców ulic Gałczyńskiego czy Lema, 
którym chciano wybudować 40-metro-
we monstrum pod oknami; walczących ze 
smogiem…
Można wymieniać długo. Ale 13 listopada 
mieszkańcy pokazali coś więcej, niż tylko 
niezadowolenie z  kadencji Przemysława 
Mielocha. Każdemu następnemu burmi-
strzowi już na teraz powiedzieli: „Mamy Cię 
na oku”. Każdy z  następnych burmistrzów, 
jeśli nie chce podzielić losu dotychczaso-
wego, powinien znać na pamięć te liczby: 
5577, 6881 i 6446. Dla Przemysława Mielo-
cha te numery już zawsze będą pechowe. 
Dla Mosiny okazały się „szóstką” w  totka. 
A  dla przyszłego burmistrza? To się okaże 
za kilka miesięcy. Do tego czasu pozostaje 
mieć nadzieję, że następna kadencja nie 
będzie kolejną na chybił trafił. (WP)

Sześć tysięcy powodów, by wziąć sprawy w swoje ręce
Mieszkańcy Mosiny postanowili wyprowadzić 13 listopada decydujący lewy demokratyczny. Cios, 
po którym dotychczasowy burmistrz w ringu samorządowym może już się nie podnieść.



GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 12/2022 7

„Takie sytuacje są niedopuszczalne, to 
złamanie prawa”
Jak się okazuje, były burmistrz, po odwo-
łaniu przez mieszkańców ze stanowiska 
dwukrotnie przebywał jeszcze w swoim ga-
binecie. Pod nadzorem byłego pracownika 
urzędu, robił porządki. Przez dwa dni po 
oficjalnym zakończeniu pracy na rzecz sa-
morządu. O całym zajściu pierwszy poinfor-
mował radny Łukasz Kasprowicz. – Nieste-
ty, zdymisjonowany burmistrz, w tym dniu 
w urzędzie przebywał do 21.00, i  zdaniem 
świadków jedne dokumenty podpisywał, 
a inne z kolei niszczył. Mało tego. Wszedł do 
urzędu dnia następnego, gdzie przez cały 
dzień miał robić to samo – zwraca uwagę 
radny. – Samorządowcy zastanawiają się ja-
kie dokumenty niszczył i  jakie podpisywał 
na odchodne Mieloch – dodaje Kasprowicz.
Nielegalny nadzór. Zawiadomiono woje-
wodę
Oficjalne pożegnanie burmistrza i  jego za-
stępców z  pracownikami urzędu miejskie-
go miało miejsce dzień później, czyli 15 li-
stopada. Były kwiaty, kawa, podziękowania. 
I sprzątanie gabinetu. W związku z zaistnia-
łą sytuacją, interweniował radny Roman Ko-
lankiewicz, przewodniczący Klubu radnych 
„OdNowa”, który zgłosił sekretarz gminy 
Dorocie Tomyślak, złamanie prawa. Jak do-
wiadujemy się z  relacji radnego, sekretarz 
oddelegowała wówczas jednego, a następ-
nego dnia dwóch pracowników do nadzoru 

i  kontroli burmistrza. Nieoficjalnie dowia-
dujemy się, że byli to zaufani pracownicy 
burmistrza. O jakiekolwiek kontroli nad nie-
legalnymi działaniami mówić więc trudno. 
Zdaniem Kolankiewicza, sprawą powinna 
zająć się komisja rewizyjna, a  także zawia-
domić prokuraturę w  związku z  niedo-
pełnieniem obowiązków i  przekroczenia 
uprawnień przez sekretarz gminy. Z  kolei 
przewodniczący rady miejskiej Dominik Mi-
chalak zawiadomił już o sytuacji wojewodę 
wielkopolskiego.
Pożegnanie burmistrza
– Chciałbym podziękować całej wspólnocie 
samorządowej za czas, w  którym miałem 
możliwość pracować na jej rzecz, pełniąc 
funkcję najpierw zastępcy, a potem Burmi-

strza Gminy Mosina. Praca na tych stano-
wiskach była dla mnie cennym i  dobrym 
doświadczeniem, które zachowam w  pa-
mięci. Mam świadomość, że nie wszystkie 
zamierzone działania powiodły się, jednak 
to, co udało się urzeczywistnić, pozostanie 
trwałym wkładem w  budowanie pomyśl-
ności naszej Małej Ojczyzny – moim i moich 
współpracowników – napisał w  pożegna-
niu na swoim profilu społecznościowym 
Przemysław Mieloch.
Przypomnijmy, mieszkańcy gminy Mosina 
zadecydowali w  referendum o  odwołaniu 
Przemysława Mielocha ze stanowiska. Do 
urn przyszło 6881 mieszkańców, z  czego 
6446 zagłosowało za odwołaniem burmi-
strza, a 372 przeciw.  (red)

Nielegalne porządki i łamanie prawa? 
Tak się kończy kadencja Mielocha

14 listopada, dzień po referendum w sprawie odwołania Przemysława Mielocha, włodarz gminy 
oraz jego zastępcy oficjalnie przestali pełnić swoje funkcje. Nastąpiło to o godzinie 14:09, a więc 
w chwili publikacji protokołu z wynikami referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. Jak się okazuje, jeszcze o godzinie 21:00 oraz w dniu następnym były burmistrz 
przebywał w swoim gabinecie, gdzie „podpisywał dokumenty, a inne z kolei niszczył”. W sprawie 
interweniowali radni, m.in. Roman Kolankiewicz, przewodniczący Klubu radnych „OdNowa” oraz 
przewodniczący rady miejskiej Dominik Michalak.

Przemysław Mieloch, Tatiana Cynka (skarbnik) i Dorota Tomyślak (sekretarz gminy Mosina)

Przed nami kolejna podwyżka 
opłat za śmieci w gminie Mosina

Jest gotowy projekt uchwały w sprawie ustalenia nowej, wyższej stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. Opłata według szacunków od nowego roku miałaby wynieść 34 zł od osoby 
w przypadku selektywnej zbiórki odpadów oraz 68 zł dla osób niesegregujących śmieci.

Z wyliczenia, wykonanego na podstawie kalkulacji szacunkowych 
kosztów funkcjonowania systemu w 2023 roku wynika, że dotychcza-
sowa opłata w wysokości 30 zł za osobę nie pokryje wydatków z tym 
związanych. Określając stawkę, urzędnicy wzięli pod uwagę szacowa-
ną ilość mieszkańców (32 700 osób), przewidywaną masę wytwarza-
nych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu.
Przewidywany, całkowity koszt systemu w roku 2023 to niespełna 
13,5 mln zł. Na kwotę tę składają się koszty odbioru i transportu od-

padów z nieruchomości, prowadzenia PSZOK, utrzymania aplikacji 
Ecoharmonogram, zagospodarowania odpadów w instalacji, admi-
nistrowania systemu oraz wydatki inwestycyjne, takie jak zakup no-
wych śmieciarek oraz projekt budowlany nowego PSZOK.
Komisja budżetu i finansów zaopiniowała jednak zmniejszenie pro-
ponowanej stawki do 33 zł od osoby. Nad propozycją komisji pochylili 
się radni podczas sesji w dniu 30 listopada. O ostatecznych decyzjach 
poinformujemy w kolejnym numerze GMP. (red) 
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Sprawa sięga lutego 2021 roku, kiedy Rada Miejska w Mosinie pod-
jęła uchwały o wygaszeniu mandatów dwóm radnym – Waldema-
rowi Wiązkowi oraz Waldemarowi Waligórskiemu, którzy mieli naru-
szyć przepisy ustawy o samorządzie. Zarzut tyczy się prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.
W  przypadku radnego Wiązka sprawa była bardziej złożona, niż 
w przypadku radnego Waligórskiego. 4 stycznia 2021 r. ZUK poinfor-
mował komisję rewizyjną, że Waldemar Wiązek, działał jako pełno-
mocnik firmy „Żwirex”, które to przedsiębiorstwo od 2018 roku wysta-
wiło na rzecz spółki komunalnej osiem faktur. Okazało się jednak, że 
ZUK podał informację o pełnomocnictwie omyłkowo. – W odpowie-
dzi, na zapytanie komisji rewizyjnej błędnie podano, że radny Wiązek 
jest pełnomocnikiem firmy „Żwirex”. Pracownik spółki, który meryto-
rycznie weryfikował dane zasugerował się użytymi sformułowaniami 
w skierowanym do spółki zapytaniu, między innymi o pełnomocnic-
twa – mówił nam Jan Gurgun, ówczesny prezes ZUK. – Spółka dys-
ponuje fakturami, wystawionymi przez przedsiębiorstwo „Żwirex”, ale 
nie są one podpisane przez radnego Waldemara Wiązka. Niezwłocz-
nie wyjaśniliśmy tę sprawę z pracownikiem i ustalenia przekazaliśmy 
komisji rewizyjnej – poinformował prezes.
– Numer telefonu, który Waldemar Wiązek wskazał do siebie jako 
radnego (…) widnieje także na fakturach wystawionych na Zakład 
Usług Komunalnych w  Mosinie. Ponadto na fakturach wystawio-
nych na ZUK w Mosinie, bezpośrednio pod nazwą i danymi adre-
sowymi oraz numerem identyfikacji podatkowej, widnieje adres 
e-mail, który radny Waldemar Wiązek używa do kontaktów jako 
radny Rady Miejskiej w Mosinie – tłumaczyli radni klubu “OdNowa” 
w swoim oświadczeniu. – Radny reprezentuje interesy firmy Żwirex 
Beata Wiązek w postępowaniach, których stroną jest m.in. gmina 
Mosina – informował wówczas klub „Odnowa”.
– Radny Wiązek wielokrotnie nazywał siebie przedsiębiorcą, opo-
wiadał o funkcjonowaniu żwirowni. Dla nas, jako radnych, nie ule-
ga wątpliwości, że to jego biznes, w imieniu którego występował. 
W takiej sytuacji, gdy widzimy ryzyko, że mogło dojść do narusze-
nia prawa, podjęliśmy uchwałę o wygaszeniu mandatu – tłumaczył 
w ubiegłym roku radny Roman Kolankiewicz.
Waldemar Wiązek podczas dyskusji nad wygaszeniem jego mandatu 
zapewniał, że prawa nie złamał, nie czuje się winny i że z działalnością 

gospodarczą „nie ma nic wspólnego”. Radny przedstawił także opinię 
prawną opracowaną na jego zamówienie, mówiącą, że podejmowa-
nie uchwały w sprawie wygaszenia jego mandatu jest bezzasadne.
Radny zaskarżył do WSA podjęte przez radę uchwałę. Pod koniec 
lipca 2021 sąd wydał wyrok, w całości oddalając skargę radnego. 
Ten jednak skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Waldemar Wiązek „zasłynął” także w  szeroko opisywanej na na-
szych łamach inwestycji we wsi Pecna, gdzie do leśnych działek 
żony byłego już radnego doprowadzono wodociąg. Radny sam 
lobbował za inwestycją, m.in. jako ówczesny przewodniczący Ko-
misji Ochrony Środowiska, czy podczas sesji Rady Miejskiej. Cała 
sytuacja znana jest pod nazwą Afery Wodociągowej. Aktualnie 
zajmuje się nią prokuratura.
Co warto podkreślić, wygaszenie mandatu radnego Waldemara 
Wiązka nie blokuje mu możliwości startowania w kolejnych wybo-
rach samorządowych, które odbędą się 30 kwietnia 2024 r.
W miejsce Waldemara Wiązka zaprzysiężony zostanie nowy radny. 
Może być to Witold Ostrowicz z Pecnej, który otrzymał drugi wynik 
w okręgu wyborczym. To być może nie koniec zmian w mosińskiej 
radzie w tej kadencji – 20 grudnia swój finał będzie miała sprawa 
Waldemara Waligórskiego. (red)

Zapadł wyrok w sprawie radnego Wiązka
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał 16 listopada wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego z lipca 2021 roku w sprawie odrzucenia skargi radnego Waldemara Wiązka na decyzję 
Rady Miejskiej w Mosinie o wygaszeniu jego mandatu. Jest więc to ostateczny finał sprawy, to-
czącej się ponad 20 miesięcy.

Waldemar Wiązek podczas sesji Rady Miejskiej

W listopadowym numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej w ar-
tykule pt. „Nowe skrzydło szkoły podstawowej w Rogalinku goto-
we, ale szkolnych ławek brak” opublikowana została informacja 
dotycząca wyposażenia szkoły w  meble. Podana została jedynie 
część mebli, które wykonane zostaną na zamówienie. Za kwotę 
314 835,28 złotych zakupione zostaną jeszcze między innymi szaf-
ki, krzesła, tablice, regały, stojaki, fotele biurowe, drzwi oraz wypo-
sażenie szatni. Całość zamówienia można sprawdzić pod linkiem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677785 w  dokumencie 
PDF zatytułowanym SWZ.  
W artykule wkradł się także błąd w nazwisko dyrektor szkoły pod-
stawowej w Rogalinku, pani Moniki Szufnarowskiej, za co serdecz-
nie przepraszamy. (red)

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

Sala chemiczna w nowym skrzydle szkoły w Rogaliku. 
Źródło Portal Facebook - Rada Miejska w Mosinie
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Jak zmienił się Urząd Skarbowy? 
Długie kolejki i stosy dokumentów dawno odeszły w zapomnie-
nie. Dziś Urząd Skarbowy kojarzy się z otwartością i pomocą klien-
tom w załatwieniu wszelkich formalności. Pracownicy zachęcają 
do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu udzielenia od-
powiedzi na wszelkie pytania. Kontakt z Urzędem Skarbowym jest 
jeszcze łatwiejszy przez stronę internetową. Wystarczy wpisać ad-
res: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ i  zalogować się jed-
nym z trzech sposobów: 
- Login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna)    
- Aplikacja mObywatel (aplikacja mobilna do logowania)    
- Dane autoryzujące (PESEL lub NIP i kwoty przychodu) – pozwala 

tylko na dostęp do usługi e-PIT. 
Pracownicy urzędu otwarci są na klienta oraz zrozumienie jego sytu-
acji. Sprawa może być załatwiona szybko i dobrze, a dzień miły i przy-
jemny. Nie trzeba już brać urlopu, większość formalności jest moż-
liwa do wypełnienia przez usługi online. E-korespondencja pozwala 
na przesyłanie dokumentów na konto podatnika, co zdecydowanie 
skraca czas oczekiwania oraz gwarantuje dostarczenie wniosków. Wy-
starczy zaznaczyć zgodę na korespondencję elektroniczną. Powiado-
mienie o oczekującej wiadomości przyjdzie także mailowo lub przez 
wiadomość sms. Warto wskazywać adres e-mail lub numer telefonu, 
ponieważ pracownik będzie mógł szybciej skontaktować się z nami 
i poprosić o ewentualne poprawki w składanym wniosku, niż wysyłać 
oficjalne pismo. 
Jakie sprawy można załatwić poprzez e-urząd skarbowy?
Podatnik może m.in. składać deklaracje i pisma do urzędów skarbo-
wych, sprawdzić i edytować swoje dane, pełnomocnictwo, a także 
zobaczyć (i opłacić) mandaty, a ponadto sprawdzić status zwrotu 
podatku, wyrazić czynny żal przy spóźnieniu złożenia deklaracji PIT. 
Również można pobrać zaświadczenia np. o niezaleganiu w podat-
kach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o wysokości docho-
du podatnika w  PIT (ZAS-DF), o  wysokości przychodu, dochodu, 
podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT 
(ZAS-DFU). Co jest istotne, podatnik, który składa wnioski online, 
jest zwolniony z opłaty skarbowej. Innymi usługami jest lista aktów 
notarialnych, która pozwala na podgląd informacji z dokumentów 
notarialnych oraz korzystanie z  E-TOLL (można zarejestrować się 

do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za 
przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce). Po złożeniu wnio-
sku podatnik, jeśli nie ma zaległości, po kilku sekundach otrzymuje 
zaświadczenie widoczne na jego koncie. 
Obecnie e-urząd dostępny jest dla osób fizycznych. Już wkrótce 
przedsiębiorcy będą musieli korzystać z systemu e-faktur. W 2023 
roku zapowiedziane jest rozwinięcie usług online Urzędu Skarbo-
wego dla przedsiębiorstw, spółek i osób je reprezentujących. Takim 
pełnomocnikiem do kontaktu z  Urzędem Skarbowym może być 
księgowa. Nie będzie trzeba stać w  kolejce na poczcie, a  sprawy 
urzędowe załatwiać z dowolnego miejsca przez komputer. Już te-
raz można korzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia pro-
wadzenie ewidencji faktur zakupowych i  sprzedażowych, a  także 
przygotowanie plików JPK_VAT, a  najnowsza wersja aplikacji jest 
już zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur. 
W razie wątpliwości lub pytań związanych z e-urzędem skarbowym 
pracownik pokieruje i wytłumaczy, w  jaki sposób wypełnić doku-
menty. E-usługi przygotowane są jasno i  przejrzyście. Załączone 
odnośniki informują, jak wypełniać formularze. Nie warto gene-
rować kolejek. Osobiste przyjście do Urzędu niech będzie trakto-
wane jako ostateczność. E-Urząd Skarbowy funkcjonuje w  języku 
polskim, angielskim i ukraińskim. (WZ)

Pracownicy Urzędu Skarbowego chętnie pomogą w uzyskaniu informacji

W Urzędzie Skarbowym nie ma wielu klientów, bo formalności można załatwić przez 
internet lub umówić wizytę na godzinę Zespół Jednostek Skarbowych w Poznaniu

Masz do załatwienia sprawę w skarbówce? 
Teraz dopełnisz formalności bez wychodzenia z domu

E-urząd skarbowy pozwala każdemu podatnikowi na dopełnienie formalności bez wycho-
dzenia z domu. Oszczędność czasu, paliwa i brak kolejek to korzyści, jakie niesie korzystanie 
z elektronicznego serwisu urzędu skarbowego. Dostępne usługi pozwalają na składanie de-
klaracji, pobieranie zaświadczeń oraz ewidencję mandatów. 

Sala chemiczna w nowym skrzydle szkoły w Rogaliku. 
Źródło Portal Facebook - Rada Miejska w Mosinie
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Rower niekiedy jest jedynym całorocznym środkiem 
transportu. Szczególnie w  okresie jesienno-zimowym 
rowerzyści powinni zadbać o  wyraźne oświetlenie 
swojego pojazdu. Do podstawowego wyposażenia po-
jazdu należy białe lub żółte światło przednie oraz dwa 
tylne – odblaskowe lub czerwone świecące ciągle lub 
migająco. Za zły stan techniczny roweru, na przykład 
niedziałający hamulec lub brak oświetlenia,  można 
otrzymać grzywnę w wysokości od 20 do 500 złotych. 
Przepisy nie nakazują posiadania kamizelki odblasko-
wej, jednak warto założyć ją dla własnego bezpieczeń-
stwa. Policyjne statystyki pokazują, że choć w  2021 
roku zginęło o 255 rowerzystów mniej, to jednak w co 
piątym zdarzeniu poza obszarem zabudowanym był to 
wypadek śmiertelny.

– Jak cię widzą, tak cię piszą: stare porzekadło zimą 
nabiera innego wymiaru - tłumaczy nam mieszkaniec 
Mosiny, korzystający z jednośladu niezależnie od pogo-
dy. - Jako rowerzysta aktywny cały rok nie wyobrażam 
sobie poruszać się rowerem po zmroku bez wymaga-
nego przepisami prawa oświetlenia. To nie tylko prze-
jaw respektowania prawa, ale przede wszystkim wyraz 
szacunku wobec innych uczestników ruchu drogowe-
go oraz szacunek dla własnego zdrowia i życia. Zimą, gdy zmrok zapa-
da wyjątkowo szybko, a i za dnia panuje znaczny deficyt światła, warto 
zainwestować w  dobre oświetlenie pojazdu, jakim jest rower. Warto 
go używać nawet za dnia. Niestety w polskich realiach standardem są 
wciąż "jeźdźcy ciemności". Infrastruktura drogowa, a zwłaszcza rowero-
wa w Polsce wygląda jak wygląda, więc chociaż my rowerzyści świeć-
my przykładem i pokażmy, że nas widać i to cały rok – podsumowuje.
Piesi według policyjnych statystyk przedstawiają, że w 2021 roku ofiarami 
potrąceń stało się 4831 osób, z czego 4304 zostało rannych, w tym 1672 
ciężko, a  ze skutkiem śmiertelnym potrąconych zostało 527 pieszych. 
Oznacza to, że są jeszcze bardziej narażeni na wypadki niż rowerzyści. 
Za każdą cyfrą ujętą w  tej statystyce kryje się często niewiarygodne 
cierpienie i  tragedia poszkodowanych oraz ich najbliższych – rodzin 
i  przyjaciół. Należy jednak pamiętać, że potrącenie pieszego może 
także zostawić trwałą skazę na psychice zarówno osoby kierującej po-
jazdem, jak i  pasażerów. Stres związany z  utratą bliskiej osoby w  tak 
tragicznych okolicznościach może być szczególnie doskwierający 
w  czasie świątecznym, kiedy chcemy być blisko najważniejszych dla 
nas osób. Zwracajmy więc szczególną uwagę na bezpieczeństwo na 
drodze, nasze i  innych, pamiętajmy o  tym, aby wybierając się gdzieś 
pieszo po zmroku, zadbać o to, abyśmy byli dobrze widoczni.
„Widoczność pieszego czy rowerzysty, wyposażonego w  odblaski, 
zmieniają się diametralnie w porównaniu do sytuacji, kiedy mamy do 
czynienia z osobami nie wyposażonymi w takie elementy. Droga ha-
mowania pojazdu jadącego z prędkością 100 kilometrów na godzinę 
wynosi 60-75 metrów, a pieszy bez odblasków zauważony zostaje z od-
ległości 30 metrów. Co to oznacza, każdy wie. Ale już przy elementach 
odblaskowych kierowca widzi pieszego 150-200 metrów wcześniej. 
To właściwy czas na reakcję i manewry gwarantujące bezpieczeństwo 
niechronionym uczestnikom ruchu drogowego” – można przeczytać 

w policyjnym komunikacie opublikowanym wraz z rozpoczęciem akcji 
„Świeć przykładem”.
Przepisy nie nakazują noszenia po zmroku elementów odblaskowych 
osobom poruszającym się pieszo w terenie zabudowanym, lecz warto 
się w takie zaopatrzyć. Obecność odblasków takich jak kamizelki, spe-
cjalne opaski, breloki, elementy wszyte w ubiór, czy na przykład całych 
kurtek zimowych uszytych z odblaskowego materiału może sprawić, że 
bezpieczeństwo na drodze wzrośnie. 
Sytuacja wygląda inaczej, kiedy pieszy porusza się poza terenem za-
budowanym po zmroku. Tam jego obowiązkiem jest wyposażyć się 
w elementy odblaskowe. Za niestosowanie się do przepisów grozi 
grzywna 100 zł. 
Osoby piesze są najbardziej wrażliwe i narażone na uszczerbek na zdro-
wiu w przypadku potrącenia przez pojazd. Niebezpieczeństwo i praw-
dopodobieństwo takiego zdarzenia wzrasta, gdy widoczność jest 
słaba, na dworze jest ciemno, a kolory odzieży sprawiają że sylwetka 
pieszego zlewa się z otoczeniem w zmroku. Zbliżający się kierowca po-
jazdu może nie zauważyć w porę osoby, która wchodzi na przejście dla 
pieszych, nawet w oświetlonych miejscach. Jeżeli natomiast pieszy wy-
posaży się w elementy odblaskowe, takie jak na przykład wyżej wspo-
mniane opaski, prawdopodobieństwo, że zostanie zauważony wzrasta. 
Oczywiście im więcej elementów odblaskowych lub im są większe tym 
lepiej i bezpieczniej, zarówno z perspektywy pieszego jak i kierującego 
pojazdem, który ma więcej czasu na reakcję gdy zawczasu dostrzeże 
przechodnia. Jeśli chcesz czuć się bezpieczniej po zmroku zakładaj ele-
menty odblaskowe. Dla siebie, i dla innych. (red)

Aby zimowy spacer nie okazał się tragedią
Zima już za pasem, za nami pierwszy śnieg i mrozy. W związku z panującą aurą, widoczność na dro-
dze jest mocno ograniczona, a światła nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów oślepiają jeszcze 
bardziej niż zwykle. W takich warunkach nietrudno o wypadek z udziałem niewidocznego pieszego 
lub rowerzysty. 

Zdjęcie przedstawia, jak zmienia się widoczność chłopca przed przejściem dla pieszych z i bez kamizelki 
odblaskowej. Źródło Twitter

Źródło tabel: Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogo-
wego. Wypadki Drogowe w Polsce w 2021 roku. 

Rodzaj użytkownika drogi Ofiary ogółem Zabici Ranni
ROWERZYŚCI 3 513 185 3 192

Rodzaj użytkownika drogi Ofiary ogółem Zabici Ranni w tym: ciężko ranni
PIESI 4 831 527 4 304 1 672
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Auto wpadło 
do Kanału Mosińskiego

Wyciek paliwa z tira na 
Poznańskiej w Puszczykowie

Kontrole SM 
w Mosinie i Puszczykowie

Zwłoki w polu
kukurydzy 
na granicy 

Wir i Lubonia 

16 listopada, około godziny 17:20, strażacy z mosiń-
skiej jednostki straży pożarnej otrzymali wezwanie do 
auta, które znajdowało się w Kanale Mosińskim.

9 listopada kierowcy w Puszczykowie musieli zmierzyć się 
ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Około 7 rano straża-
cy otrzymali wezwanie na ulicę Poznańską. Przy cukierni 
Błaszkowiak nastąpił wyciek substancji z tira na jezdnię.Dwie jednostki przyjechały we wskazane miejsce – na ulicę Niezłom-

nych w Mosinie. Okazało się jednak, że auto znajduje się bliżej targowi-
ska niż wskazanej ulicy. Po udaniu się na teren targowiska rozpoczęto 
proces wyciągania z wody samochodu marki Volkswagen. Na miejscu 
pojawiły się dodatkowe jednostki oraz straż miejska.

Jak dowiedzieliśmy się od strażaków, pojazd stoczył się do kanału 
w wyniku niezaciągniętego hamulca ręcznego po zaparkowaniu auta 
na stromym podjeździe. Na szczęście nic nikomu się nie stało. (red)

W tirze, który zatrzymał się przy cukierni, uległ awarii zbiornik paliwa. 
Strażacy zadysponowani na miejsce zdarzenia zabezpieczyli wyciek 
oraz zneutralizowali substancję. Następnie przekazali miejsce zdarze-
nia policji oraz Gminnemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu 
uprzątnięcia drogi.

Utrudnienia na miejscu trwały ponad godzinę. (red)

Jak poinformował nas komendant Straży Miej-
skiej, Damian Pietruszewski, kontrole mają 
związek z nowelizacją ustawy z dnia 9 sierpnia 
br. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Zakłada ona kontrolę co najmniej raz na 
dwa lata wszystkich bezodpływowych zbior-
ników na ścieki oraz przydomowych oczysz-
czalni. Związane jest to z  niedostatecznym 
wdrożeniem w  Polsce przepisów dyrektywy 
ściekowej UE. - Oprócz kontroli czy posesja 
jest przyłączona do instalacji sanitarnej lub też 
posiada zbiornik bezodpływowy bądź przydo-
mową oczyszczalnię ścieków, osoba kontrolu-
jąca odnotowuje, czy posesja wyposażona jest 
w numerek porządkowy, prowadzona jest se-
gregacja odpadów, właściciel nieruchomości 
posiada rachunki potwierdzające odbiór nie-
czystości w sposób zgodny z przepisami, czy 
jest zawarta umowa z podmiotem odbierają-
cym nieczystości oraz czy na posesji znajdują 
się psy – wylicza komendant.

Listę nieruchomości w gminie do skontrolo-
wania przygotował Referat Ochrony Środowi-

ska i Rolnictwa UM w Mosinie na podstawie 
gminnej ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych. Według informacji przekazanych przez 
referat, kontroli nie podlegają nieruchomości 
podłączone do sieci kanalizacyjnej. - Mam ka-
nalizację od 7 lat, a strażnicy u mnie wczoraj 
byli. I tylko u mnie, u żadnego innego sąsiada 
– informują nas jednak mieszkańcy.

Komendant Straży Miejskiej przypomina, by 
nie wpuszczać na działkę i  nie podawać in-
formacji innym osobom. - Pragnę zaznaczyć, 
że kontrola prowadzona jest zawsze przez 
umundurowanych funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej w Mosinie, którzy posiadają przy so-
bie upoważnienia do kontroli wydane przez 
Burmistrza Gminy Mosina – podkreśla ko-
mendant Damian Pietruszewski. 

Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, że 
kontrole w Mosinie dotyczą osób niekoniecz-
nie przychylnych władzom miasta. Tak przy-
najmniej wynika z relacji osób, które kontak-
towały się w tej sprawie z naszą redakcją. Do 
sprawy na pewno jeszcze wrócimy. (red)

W  poniedziałkowe popołudnie,  
7 listopada, podczas koszenia pola 
kukurydzy na granicy Lubonia 
i  Wir, mieszkaniec natknął się na 
ludzkie zwłoki. Po zawiadomieniu 
służb okazało się, że są w  znacz-
nym rozkładzie.
Na miejscu pracowali technicy kryminalistyki 
i patolog. Jak poinformował Łukasz Wawrzy-
niak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Poznaniu, ciało zostało zabezpieczone do 
sekcji. Ze względu na ich stan, do identyfikacji 
niezbędne będą badania DNA.

Polska Agencja Prasowa poinformowała nie-
oficjalnie, że wstępne ustalenia nie wskazują 
na udział osób trzecich w śmierci znalezionej 
osoby. (red)

W połowie listopada otrzymaliśmy kilka sygnałów od naszych Czy-
telników w sprawie wyrywkowych kontroli nieruchomości na tere-
nie gminy Mosina, przeprowadzanych przez Straż Miejską. Podob-
ne kontrole odbywają się także na terenie Puszczykowa.

Rodzaj użytkownika drogi Ofiary ogółem Zabici Ranni w tym: ciężko ranni
PIESI 4 831 527 4 304 1 672
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Coroczny ranking smogowy opracowany przez Polski Alarm Smogo-
wy, który przedstawia dane za rok 2021, publikowane przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska obejmuje dane w trzech katego-
riach: najwyższego stężenia pyłów PM10, najwyższego stężenia ben-
zo[a]pirenu i liczby smogowych dni.

W 2021 roku czujniki w Mosinie zarejestrowały przekroczenie stężenia 
pyłu PM10 przez 74 dni w roku. Norma krajowa to 35 dni.

– Moim zdaniem wynik ten jest mocno zaniżony. Certyfikowany czuj-
nik WIOŚ, na którym opiera się ranking znajduje się na ul. Czereśniowej 
na terenie Aquanet i nie oddaje prawdziwej sytuacji, jaka występuje 
w mieście. Czujnik tylko w połowie otoczony jest budynkami, które 
mogą powodować emisję. Z drugiej strony są budynki Aquanet, a 
dalej jest już tylko las. Prawdziwa tragedia rozgrywa się już kilka ulic 
dalej, gdzie z każdej strony mamy dymiące kominy i brak możliwości 
“przewiania” terenu świeżym powietrzem – mówi Adam Moskal z Mo-
sińskiego Alarmu Smogowego.

Skąd się bierze smog?
Zanieczyszczenie powietrza w Gminie Mosina pojawia się w sezonie 
grzewczym. Spowodowany jest tzw. niską emisją z domów jednoro-
dzinnych. Najwięcej szkodliwego pyłu produkują stare kotły niespeł-
niające norm emisji. – Taki stary kocioł czy kominek rozpalany legal-
nym, suchym i certyfikowanym paliwem, ale niezgodnie ze sztuką 
potrafi zadymić całe osiedle. Nie bez znaczenia są również złe nastawy 
dmuchawy oraz przewymiarowane piece. Kocioł o za dużej mocy to 
same problemy. Użytkownik musi mocno takie urządzenie „przy-
mknąć” żeby nie zagotować wody albo zwyczajnie nie mieć 30 stopni 
w domu. W takiej sytuacji opał się powoli „smaży” bez dostępu tlenu 
zamiast czysto spalać – opowiada działacz środowiskowy.

Temat smogu w Mosinie i Puszczykowie poruszaliśmy wielokrotnie na 
naszych łamach. Powyższe wyniki pokazują jednak, że nie wyciągamy 
żadnych wniosków: ani mieszkańcy, ani decydenci.

Problem związany z emisją szkodliwych substancji do atmosfery po-
chodzi z ogrzewania domów piecami węglowymi oraz innymi, w któ-
rych ludzie palą nie tylko węglem. Śmieci, jak wskazywał w ubiegłym 
roku Jarosław Dobicki, ówczesny komendant straży miejskiej, nie są 
największym problemem. – Spalanie śmieci w smogu stanowi jedy-
nie kilka procent, natomiast głównie zauważamy, że chodzi o spala-
nie paliw kopalnych i instalacje CO, popularne kopciuchy – tłumaczył 
komendant w styczniu 2021, podczas pikiety Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego pod mosińskim magistratem. Według funkcjonariusza, 

strażnicy, przeprowadzając kontrole zawsze informują mieszkańców 
o możliwości skorzystania z dofinansowania oraz zalecają palenie od 
góry.

– Mieszkańcy mają ogromny wpływ na jakość powietrza, bo to czym 
i jak palą, by się ogrzać, bezpośrednio wpływa na to, co wylatuje z 
komina. Jeżeli ktoś ogrzewa swój dom kotłem starej generacji, który 
nie spełnia najnowszych norm to nie ma siły – truje mniej lub bardziej 
wszystkich dookoła i samego siebie. Nie można jednak nikogo ob-
winiać za jego sytuację materialną. Nie każdego stać na moderniza-
cję źródła ciepła zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej.  Od lat 
propaguję metodę spalania paliw stałych, która obniża emisję nawet 
o 80% i podnosi sprawność procesu spalania nawet o 30%, na co są 
międzynarodowe badania laboratoryjne. Sposób jest zalecany przez 
Ministerstwo Środowiska i z powodzeniem wdrażany jest w innych 
krajach. Metoda dotyczy tych najbardziej kopcących źródeł ciepła tzw. 
urządzeń górnego spalania, a są to min. kominki, kozy, piece kaflowe 
czy popularne „kopciuchy”. Całe to poprawne rozpalanie sprowadza 
się do naśladowania kotłów na eko-groszek, tam paliwo podawane 
jest od dołu a pali się od góry. Właśnie tak powinniśmy użytkować 
nasze kotły górnego spalania. Wsypujemy węgiel lub drewno i odpa-
lamy od góry a całość spali się jak świeczka. Dym wydobywający się z 
paliwa przechodzi przez płomień i ulega spaleniu zamiast trafić przez 
komin do atmosfery. Dym to niespalone paliwo dlatego rozpalając „od 
góry” wykorzystujemy lepiej nasz opał a to przekłada się na znaczne 
oszczędności. Przy obecnych cenach węgla będzie to około 1000zł na 
1 tonie – tłumaczy Adam Moskal. 

Jak samorządy mogą walczyć z zanieczyszczeniem powietrza? 
Rozwiązaniem na zanieczyszczenia byłaby wymiana starych kotłów na 
nowe. Niestety, program wymiany kotłów nie przyniósł oczekiwanych 
efektów. Obecnie sytuacja finansowa mieszkańców spowodowana 
inflacją, może wielu osobom nie pozwolić na takie inwestycje. Adam 
Moskal radzi przyjrzenie się szwajcarskim rozwiązaniom, które skupiły 
się na edukacji o prawidłowym spalaniu i po kilku latach obszernych 
działań Szwajcaria poradziła sobie ze smogiem. Mieszkańcy nie muszą 
inwestować wówczas swoich pieniędzy, a nawet mogą zaoszczędzić 
na opale. 

– Dotychczasowe działania władz w całym kraju, mam tu na myśli na-
mawianie do wymiany kopciuchów poprzez dopłaty itp. nie przyno-
szą rezultatów.  Od lat sytuacja nie ulega widocznej poprawie i nic nie 
wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie coś drgnęło. W Mosińskim 

Mosina w niechlubnej czołówce. 
Druzgocący raport Polskiego Alarmu Smogowego

Polski Alarm Smogowy opublikował najnowszy ranking najbardziej zanieczyszczonych smogiem miej-
scowości w Polsce w 2021 roku. Mosina znalazła się na 7. miejscu, zaraz za miastami z zagłębia górniczego. 
Czy, zgodnie ze sloganem, Mosina to naturalnie piękne miejsce do życia?
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Urzędzie próbowaliśmy zaszczepić  ideę edukacji o metodzie popraw-
nego rozpalania. Każdy pamięta jeszcze naszą inicjatywę uchwało-
dawczą i zbieranie podpisów. Niestety wielokrotne walenie głową w 
mur, jakim był Pan Burmistrz Mieloch, skutecznie zniechęciło nas do 
pchania się tam gdzie nas nie chcą. Przykładowo zaproponowałem kil-
ka darmowych pokazów dla Mosiny i nikt się do mnie w tej sprawie nie 
odezwał. Z drugiej strony potrafiłem jechać na zaproszenie oddalonej 
o 350 km gminy, by tam wykonać pokaz prawidłowego palenia. Na 
szczęście nastąpiła zmiana na tym stanowisku i liczę, że nowy Burmistrz 
będzie bardziej otwartym człowiekiem – podsumowuje działacz. 

Jak powinniśmy się zachować kiedy na zewnątrz jest smog?

Alert RCB rozsyłany jest do mieszkańców dopiero na drugi dzień po 
wykryciu zanieczyszczenia. Adam Moskal poleca aplikację „Kanarek”, 

która na bieżąco alarmuje o złym stanie powietrza. Dodane są tam 
także obywatelskie czujniki smogu. Lepiej jednak unikać spacerów w 
takie dni. Smog wdziera się nawet do domów. Warto rozważyć zakup 
oczyszczacza powietrza. Polecane maski smogowe, które mają ochra-
niać nas podczas sportowych aktywności, często nie spełniają zało-
żonych norm. Smog ma znaczący wpływ na zdrowie, bo zawieszone 
mikrocząsteczki przedostają się do krwioobiegu. Smog ma wpływ mię-
dzy innymi na nasilenie astmy, osłabienie czynności płuc, nowotwory 
płuc, gardła i krtani, miażdżycę, czy świszczący oddech. 

W tym roku sytuacja smogowa może być nawet gorsza ze względu na 
wysokie ceny węgla oraz możliwość, w niektórych miastach, zakupu 
węgla brunatnego, który wcześniej był zakazany. (WZ)

„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

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

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - - 
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ZAPRASZAMY NA
ŚWIĄTECZNE ZAKUPY

RÓWNIEŻ W NIEDZIELE

Funkcjonujący od pół roku Klub 
Czytelnika w Intermarché jest 
dodatkową atrakcją w naszym 

sklepie. W specjalnie urządzonej 
przestrzeni można zajrzeć do 

eksponowanych tam publikacji, 
przeczytać gazetę lub wybrać 

książkę do wypożyczenia do domu.

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



REKLAMA 15GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 12/2022

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

OFERUJEMY:
ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, 
GRUZU, KOMUNALNYCH, ZIELONYCH, 

WIELKOGABARYTOWYCH.
USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

SPRZEDAŻ I TRANSPORT KRUSZYW
PRASOKONTENERY

Tel: 663 414 414
Tel: 61 8 232 832

POTRZEBNY KONTENER
NA ODPADY?

KONTENER NA MAŁY
LUB DUŻY REMONT?
ZADZWOŃ DO NAS!

www.eko-tom.pl
e-mail: bok@eko-tom.pl

NA HASŁO
„GAZETA”CENA SPECJALNA

BEZPIECZNIE
DO CELU
NA CZAS

kom. 798 254 784
lub 602 732 103

Preferujemy 
zamówienia terminowe

Prowadzimy nabór całoroczny 
(ograniczona liczba miejsc)

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

Wprowadzamy dietę dla Dzieci 
z alergiami pokarmowymi.

Dysponujemy pięknym, dużym 
ogrodem z placem zabaw dla Dzieci.

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

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

Zapraszamy do kontaktu!
ul. Szkolna 2 

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

lub pod nr tel. 797 411 901

Przedszkole
Niepubliczne 

im. Janka Wędrowniczka 
w Mosinie 

serdecznie
zaprasza 

Dzieci w wieku 
2,5 do 5 lat.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.plBIURO OGŁOSZEŃ tel. 507 510 351 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Co to jest świerkoleum?
- Jak to, co? To jest linoleum, które jest eko-
logiczne. To była akurat jedna z  rzeczy, nad 
którą dłużej myślałem, bo, ku mojemu zdzi-
wieniu, większość rzeczy przychodziła mi 
dosyć łatwo. Ale bez żadnego powodu, iskry, 
ta książka by nie powstała. Od 8 lat pracuję 
w wydawnictwie Zielona Sowa. I przez te 8 lat 
jeżdżę przez Polskę wzdłuż i wszerz na targi 
książkowe. W zeszłym roku, na grudniowych 
targach we Wrocławiu, przyszła do nas pani, 
która mówi: „mam bardzo, ale to bardzo waż-
ne pytanie: czy jest książka, w której jest odpo-
wiedź na pytanie, w jaki sposób święty Mikołaj 
przechodzi przez komin, skoro jest taki gruby?”. 
Wtedy faktycznie nie mieliśmy takiej książki 
w  swoim portfolio wydawniczym. I  tak po-
myślałem: to jest bardzo dobre pytanie! I jest 
dużo więcej takich pytań, wręcz kluczowych, 
na które nie znam odpowiedzi, a związane są 
ze świętym Mikołajem.

Dalej już poszło?
- Tak, jakoś to pytanie mi zabrnęło bardzo da-
leko w głowie. Jadąc z powrotem do Warsza-
wy z Wrocławia nadawałem na cały przedział 
w pociągu z dziewczynami, z którymi praco-
wałem na tych targach: „ale słuchajcie, bo jest 
jeszcze taka sprawa do rozstrzygnięcia: wszyst-
ko jest teraz takie ekologiczne, a  ile pali taki 
zaprzęg świętego Mikołaja? Przecież to może 
nie być wcale ekologiczne, skoro, między inny-
mi, renifery wytwarzają gazy. Chcąc nie chcąc, 
muszą!”. Wiele takich pytań powstało już pod-
czas tej drogi. Później spisałem te wszystkie 
pytania, stworzyłem jakiś wstępny zarys po-
działu tej książki oraz miejsca, w których się 
dzieje cała ta świąteczna magia. Tak powstał 
konspekt. To było szybkie, dwa, trzy dni, bo 
w głowie miałem już wszystko ułożone. Prze-
słałem go do redakcji. Mówię: patrzcie, mam 
taki pomysł. Rozszedł się też po wszystkich 
osobach decyzyjnych: do dyrektora działu 
handlowego i prezesa. Wszyscy podłapali, że 
to świetny pomysł. Robimy!

To teraz trzeba to napisać.
- W sumie to rozbudować już istniejący kon-
spekt o  wiele detali: nazwy własne, imiona. 
Jeden z  elfów miał się nazywać Elfon Dżon, 
ale też to nie przeszło: dzieciaki nie załapią, 
a  z  nazwami inspirowanymi nazwami wła-
snymi może być później problem. Tak więc 
czujne oko redaktorki wychwyciło miejsca, 
w których było zbyt mocno i dosadnie. Gdzie 
moje poczucie humoru zabrnęło zbyt daleko. 
Samo napisanie książki zajęło miesiąc. Wiado-
mo, że nie non stop, bo po pracy, w weeken-
dy, itp. To był kwiecień, musiałem zrobić so-
bie świąteczny nastrój w mieszkaniu. Święta 

bożonarodzeniowe to dla mnie najfajniejsze 
ze wszystkich możliwych świąt, i na nie cze-
kam cały rok: klimat, Mikołaj, lampki, pyszne 
jedzenie. Jestem trochę świątecznym waria-
tem, bo potrafię film o  Kevinie włączyć so-
bie w sierpniu, żeby poczuć tą przyjemność, 
związaną ze świątecznym klimatem. W kwiet-
niu okazało się zresztą, że klimat świąt u mnie 
najlepiej wyzwala nie „Last Christmas”, czy 
inne topowe tytuły, tylko ścieżka dźwięko-
wa z  Harrego Pottera: tworzy klimat zimo-
wy, a  jednocześnie nóżka nie podryguje do 
tańca. Tym samym, w okolicach Wielkanocy, 
zdałem w wydawnictwie tekst do bożonaro-
dzeniowej książki.

A jak wygląda współpraca z ilustratorem? 
W  przypadku takiej książki to nie tylko 
ładne rysunki, ale oddanie jej sensu, który 
siedzi w Twojej głowie.
- Pierwszy zarys książki miał załączoną, wy-
konaną przeze mnie, mapę całej wioski świę-
tego Mikołaja, bo tam istotną kwestią był 
między innymi tunel, łączący dom Mikołaja 
z fabryką elfów i umiejscowienie budynków 
względem siebie. Sklejałem trochę zdjęć 
z internetu w programie Paint, w formę ko-
laży. Ale, przyznajmy, bardzo kiepskich, bo 
moje zdolności ilustratorskie zbliżone są 
raczej do przeciętnego dwulatka. Ilustra-
tor wykonał kawał dobrej roboty: nie tylko 
wykonał to, co trzeba było zrobić, ale dał 
sporo od siebie do tej książki, jak chociażby 
elfy. Na ile sposobów można narysować elfa, 
żeby każdy wyglądał inaczej? Okazało się, że 
można. I dzieci je odróżniają.

Twoja książka wpisuje się w  trendy, jakie 
w  literaturze dziecięcej można zauważyć 
od kilku lat: to nie czytanie od deski do de-
ski, ale interakcja, rozmowa, wymiana opi-
nii z małym czytelnikiem. Do każdej strony 
pojawia się mnóstwo pytań.
- Miałem tą przyjemność, że byłem świad-
kiem czytania pierwszego egzemplarza 
książki, tak zwanego egzemplarza sygnalne-
go, przez mamę dla jej dzieciaków, i zobaczyć 
ich reakcję. Dzieci miały 4 i 6 lat, nieco mniej 
niż wiek, dla którego książka jest kierowana. 
Kiedy usłyszały, że to ja napisałem, oczy sze-
roko otworzyły, aż się niemal zapowietrzyły: 
„Ale skąd Ty to wszystko wiesz?!”. Przyznałem, 
że nie mogę zdradzać swoich źródeł, skąd 
czerpię informacje. W  końcu mówię, że mu-
siałem skontaktować się ze świętym Mikoła-
jem. „Seeeeerio?!” - usłyszałem w odpowiedzi. 
Książka przeznaczona jest dla 6-cio latków, 
z  myślą o  tym, że patrząc na ilustracje, gdy 
coś go zainteresuje, jest w  stanie sobie coś 
przeczytać, jakiś krótki fragmencik. Albo wy-

szukiwać smaczki na ilustracjach: drobiazgi, 
które zaciekawią, pobudzą wyobraźnię. Taka 
forma książek mi osobiście sprawiała zawsze 
najwięcej przyjemności. I  widać to także po 
dzieciach, które na targach do nas zaglądają 
i  widzą coś takiego, to zatrzymują się przy 
nich zawsze na dłużej. Nie nudzą się.

Czuć, że dobrze się bawiłeś w trakcie pisa-
nia tej książki.
- Tak, powiem szczerze, że pisząc to miałem 
niezły ubaw. I taki był też był mój cel: żeby do-
rosły czytelnik też się przy niej nieraz zaśmiał. 
Oczywiście nie wszystko, co było w  mojej 
wersji, znalazło się w książce, napisałem dużo 
więcej głupot. Był na przykład bardzo dokład-
ny opis rozgrywek curlingu na plaży. Jestem 
ogromnym fanem tego sportu, dlatego prze-
niosłem go na letnią wersję. Ale to zajęłoby 
kolejną rozkładówkę i stwierdziliśmy, że jed-
nak jest to sport na tyle mało znany, że jako 
pierwsze poszło do wycięcia.

Dużo jest tu Ciebie w tej książce? Zauwa-
żyłam odniesienie do trasy Poznań – War-
szawa, więc to na pewno zaczerpnięte 
z Twoich prywatnych doświadczeń.
- Tak, to też. Pojawił się Bigos, pies testujący 
wytrzymałość zabawek. Mam psa Bigosa. Wy-
gląda trochę inaczej, ale faktycznie, testuje 
w  domu wszystko, od swoich zabawek, po 
moje skarpety. Ostatnio zaczął też testować 
meble. Część rzeczy może być podświadoma, 
i nawet nie wiem, że zdradza to mnie jako au-
tora. Kto mnie zna, niech szuka wskazówek. 
Może znajdzie.

Dobre historie zaczynają się od dobrych pytań
Kiedy w jednym z mosińskich marketów na półce natrafiłam na kolorową, świąteczną książkę „Zawód: świę-
ty Mikołaj”, moją uwagę przykuło nazwisko autora: Filip Pokrzywniak. Pochodzący z Mosiny twórca (bo nie 
pisarz, jak sam podkreśla), od kilku lat pracuje w warszawskim wydawnictwie Zielona Sowa. Wydał właśnie 
książkę, zdradzając w niej tajemnice nie byle jakie, bo pochodzące wprost z mikołajowego zaplecza.

Jak ktoś mnie hucznie nazywa pisarzem, ja się czuję 
totalnie skrępowany - przyznaje. Fot. Paulina Kurcin
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8 lat pracujesz w wydawnictwie. Myślałeś o tym, że napiszesz wła-
sną książkę? To realizacja jakiegoś małego marzenia z dzieciństwa?
- Absolutnie nie. Ale pracując tyle lat w takim wydawnictwie, iskierka 
dla książek dla dzieci we mnie jest. Ale nigdy od takiej autorskiej strony. 
Jak ktoś mnie hucznie nazywa pisarzem, ja się czuję totalnie skrępowa-
ny. Ja mogę być co najwyżej autorem książki.

Albo twórcą. To praca bardziej kreatywna niż pisarska.
- Dokładnie tak. W życiu nie porównałbym się do nikogo, kto napisał 
inne książki, chociażby te wydane w  naszym wydawnictwie w  tym 
roku. Na przykład Joanna Jagiełło, która napisała powieść „Wieczór 
pełen cudów”. To ponad 120 stron ciągłej opowieści: wzruszającej, 
pięknej, bardzo klasycznej. Cudowna książka. Siedziałem, czytałem 
i płakałem. Dlatego myślę, że twórca to idealna nazwa dla mnie. Nigdy 
wcześniej i nigdy później raczej już nic nie wydam.

Chyba, że ktoś Ci zada jakieś ciekawe pytanie na targach.
- Tak może być.

Wracając do pracy w wydawnictwie. Czy jest dużo pomysłów na 
książki, które ludzie Wam przesyłają, ale są odrzucane na wstępie?
- Zacznijmy od tego, że sporo pomysłów mają dziewczyny z redakcji. 
One siedzą w tych książkach dziecięcych, czytają je od deski do deski, 
więc czują najbardziej tą branżę. Mamy też naszych dotychczasowych 
autorów, którzy przesyłają nam kolejne propozycje powieści swojego 
autorstwa. I  mamy też wspaniałego, magicznego maila, na którego 
dostajemy mnóstwo pomysłów, napisanych książek. Niektóre oczywi-
ście nie nadają się do publikacji, inne nadają się do publikacji, ale nie 
w wydawnictwie dziecięcym – w dobie erotyków, które są na topkach 
księgarń, jest ich sporo także w naszej skrzynce, ale my takich nie wy-
dajemy, nie mamy na nie miejsca w naszym portfolio wydawniczym. 
Nie można łapać kilku srok za ogony, nam wystarczą nasze dwie – lite-
ratura dziecięca i młodzieżowa, i to też pod różnymi brandami: Zielo-
na Sowa wydaje książki dla najmłodszych, a Books4YA dla młodzieży. 
Całe szczęście czytanie wśród młodzieży stało się modne. Na szczęście. 

To, co przeżyliśmy na ostatnich targach w Krakowie, to było oblężenie 
przez młodzież. Dla mnie osobiście to ogromna radość: to bardzo bu-
dujące, że ci nastolatkowie przychodzą, są ciekawi, wiedzą co chcą. Aż 
chce się planować i wydawać kolejne tytuły.

 Rozmawiała:

 Magdalena Zgrzeba

Dwa egzemplarze książki “Zawód: święty Mikołaj” czekają na naszych 
Czytelników w redakcji. Autor podarował je dla Was wraz z oryginalną 
dedykacją. Co zrobić, by je zdobyć? Zajrzyjcie na nasz profil społeczno-
ściowy na Facebook’u, gdzie znajdziecie szczegóły konkursu! Czas na 
zgłoszenia do 17 grudnia.

Dwie książki z dedykacją czekają w naszej redakcji!

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: SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888
SPŁYWY KAJAKOWE
790 819 888

- - - - - - - - R E K L A M A - - - - - - - - 
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Marek Oliwier Fiedler i Stefania Abbasova swoim filmem zabierają nas w podróż 
sentymentalną. Chwilami humorystycznie, za to z odzwierciedleniem charakte-
rystycznych dla tego czasu detali, historia zakładu przeplata się z życiem samego 
bohatera.

Nieistniejący zakład rowerowy „Romet”, mieścił się przy ulicy Powstańców Wielko-
polskich 38/40 w Luboniu. Poszukując informacji na temat lubońskiego zakładu 
Marek Oliwier Fiedler nie natrafił na żadne szersze opracowanie. W lokalnej gaze-
cie „Lubońskie Wieści” z października 1995 roku, znalazł artykuł informujący, że 
luboński „Romet” postawiono w stan likwidacji – decyzja ta spowodowana była 
olbrzymim importem rowerów z krajów azjatyckich, który przyczynił się do ban-
kructwa znanej polskiej marki. Zakład funkcjonował od 1952 roku i produkował 
części, piasty rowerowe oraz oświetlenie rowerowe i  łańcuchy do popularnych 
Jubilatów i innych polskich rowerów i motorowerów.

Były pracownik lubońskiego Rometu Bogdan Skrzypczak przepracował w zakła-
dzie całe życie, został kierownikiem wydziału produkcji piast rowerowych i oświe-
tlenia rowerowego. Przez te lata był świadkiem wielu wydarzeń, m.in. likwidacji 
lubońskiej fabryki w  latach 90 i  przeniesienia uszczuplonej załogi oraz maszyn 
na ulicę Serbską w  Poznaniu. Bogdan pracę w  Romecie zakończył w  Poznaniu 
w 2001 roku. W 2002 roku nastąpiło ostateczne bankructwo fabryki.

Wśród zgromadzonych na Sali gości można było spotkać występujących w filmie 
aktorów oraz osoby, które pomagały przy jego powstawaniu. Nie zabrakło też 
głównego bohatera – Pana Romana Skrzypczaka, który po zakończonej projekcji 
filmu z radością odpowiadał na dodatkowe pytania gości. Film skłania do refleksji 
nad zmianami, jakie następują w świecie. Coraz rzadziej bowiem spotykamy się 
z sytuacją, by praktycznie całe życie spędzić w jednym miejscu pracy.

 Małgorzata Sobczak

 „ROMET” - historia pewnego pracownika
Pokaz filmu dokumentalnego „Romet”, który odbył się w piątek 18 listopada w Centrum Animacji Kultury 
w Puszczykowie „Mimoza”, przyciągnął pasjonatów starych pojazdów. Już przed willą witał nas stary polski 
„Maluch”, czyli Fiat 126p. Zgromadzona publika miała możliwość premierowo zobaczyć film, który pokazu-
jąc historię życia Bogdana Skrzypczaka, pracownika zakładów rowerowych „Romet”, przeniósł nas trochę 
w inne czasy.

Kadr z prezentowanego filmu Romet

Marek Oliwier Fiedler i Stefania Abbasova, autorzy filmu

- - - - R E K L A M A - - - - 
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Malarka była nauczycielką, a w latach 1990-1996 dyrektorką szkoły pod-
stawowej w Rogalinku. W 2000 roku zainicjowała utworzenie Pracowni, 
gdzie pełniła funkcję instruktorki i  mentorki. Organizowała wernisaże 
oraz warsztaty plastyczne, a także zachęcała do odwiedzenia Pracowni, 
a w razie potrzeby i artystycznych dylematów służyła radą i wsparciem.

– Niedawno minęła pierwsza rocznica śmierć śp. Lucyny Smok. Wyra-
zem naszego uznania i wdzięczności jest nadanie imienia Lucyny Smok 
utworzonej przez nią pracowni artystycznej oraz dębowi który posa-
dziła przy tej pracowni. Będzie on upamiętniał jej umiłowanie dębów, 
którym poświęciła ogrom czasu, farby i płótna na niezliczonych obra-
zach. A szczególnie poprzez założenie w 1992 roku Towarzystwa Przy-
jaciół Dębów Rogalińskich – rozpoczęła przemowę laudacyjną Regina 
Zajączek. – Pracownia dla mieszkańców i zainteresowanych, stworzyła 
środowisko twórcze, będąc organizatorem plenerów, wystaw, rajdów, 
warsztatów, także dla dzieci i młodzieży. W pracowni Lucyna Smok sku-
piła grupę malarską nadając jej charakter przyjaznego współdziałania 
przy wspólnej pracy i łączących ją pasji twórczych. Całą działalność Lu-
cyny Smok po przejściu na emeryturę nadal cechowała bezinteresow-
ność. Działała charytatywnie angażując swój czas i środki. Doceniono 
to odznaczając Ją Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej – przemawia-
ła ze wzruszeniem pani Regina.

– Wiele osób mówiło o Lucynce, jako o aniele. Myślę, że była takim lo-
kalnym aniołem. Dla mnie stała się takim anielskim wsparciem. Pojawi-
łam się u niej w pracowni z  tęsknoty za sztuką. Przechodziłam wtedy 
codziennie odbierając syna z przedszkola i jak zapach kawy, przywiódł 
mnie tutaj zapach terpentyny. Postanowiłam wejść i poznać panią Lu-
cynkę. Ona mnie zaprosiła do rysowania, porozmawiałyśmy, pojawiłam 
się za kilka dni i tak się zaczęła nasza znajomość. Mam również wykształ-
cenie plastyczne, ale przyznałam się jej, że niezbyt często rysowałam su-
chymi pastelami. Pani Lucynka słysząc to szybciutko, swoim radosnym 
kroczkiem pobiegła na zaplecze i przyniosła mi pastele, włączyła muzy-
kę i zachęciła do rysowania – wspomina pani Sylwia Waligóra.

– Z panią Lucyną znamy się ze szkoły, bo razem pracowałyśmy jako na-
uczycielki. 25 lat byłyśmy koleżankami z pracy w szkole podstawowej 
w Rogalinku. W 1990 roku Lucyna objęła funkcję dyrektora szkoły pod-
stawowej, którą potem po niej przejęłam. W podobnym czasie poszły-
śmy na emeryturę – wraca pamięcią pani Dorota Domagała. – Zasadzo-
ny dąb obok pracowni, to „drzewko za makulaturę”, który posadziłyśmy 
w 2009 roku, jako symbol Towarzystwa Przyjaciół Dębów, które Lucyna 

założyła w 1992 roku i do końca była jego Prezesem. Upamiętniliśmy jej 
działania nadając dębowi imię „Dąb Lucyny”. Pracownia przeszła cięż-
kie koleje losu. Najpierw nie było ogrzewania, występowały problemy 
z wodą, a ze względu na to, że teren jest podmokły, podczas większych 
ulew pracownia była zalewana. Kiedy byłam sołtysem wiele sił i środ-
ków przeznaczonych było na istniejącą pracownię. Do końca byłyśmy 
bardzo zaprzyjaźnione. Wspomagałam pracownię finansowo od strony 
sołectwa, a Lucyna była dobrym duchem tego miejsca. Panie, które tu-
taj malują w większości są na emeryturze i wcześniej nie zajmowały się 
malarstwem. Lucyna mówiła „jak weźmiecie pędzel do ręki, to nauczę 
was malować” – z rozrzewnieniem mówi pani Dorota.

– Wspominam Lucynę tak, jak napisałam w swoim zbiorze poezji jako 
ikonę mądrości, miłości, cierpliwości, dachu nad głową dla ludzi, którzy 
duchowo go zgubili. Myślę o niej, jak o wielkiej przyjaciółce, jako mocy 
i  sile przekonującej do tego, że każdy z  nas jest coś wart, coś dostał 
i otrzymał od Boga. Wspominam ją jako mój drogowskaz, jako wielką 
orędowniczkę miłości do drugiego człowieka i rozdawania wszystkie-
go wszem i wobec. Lucynka była dla mnie kimś bardzo ważnym, noszę 
ją w  sercu.  Kiedy zaproponowano mi napisanie ikony Matki Boskiej 
Częstochowskiej do kościoła, nie miałam tej odwagi, żebym mogła to 
zrobić, ja taki zwykły człowiek, a  ona stanęła i  powiedziała” „Zrobisz, 
zrobisz ją od deski, od rysunku, od złota”. Po pół rocznej pracy udało się 
skończyć ikonę. Cieszę się, że Lucyna była w moim życiu i bardzo jej za 
to dziękuję całym sercem – opowiada Joanna Olejniczak.

Dzieci ze szkoły podstawowej w  Rogalinku przygotowały część arty-
styczną deklamując wiersze i  śpiewając piosenki dotyczące między 
innymi Rogalinka i  dębów rogalińskich, które znajdują się na wielu 
pracach Lucyny Smok. W pracowni malarskiej zaprezentowana została 
część dorobku artystycznego artystki.

W 2020 roku pracownia artystyczna obchodziła swój jubileusz. Zrze-
szała ona wielu malarzy – amatorów, w tym niepełnosprawnych, którzy 
rozwinęli swoje talenty, dzięki pomocy pani Lucyny. W 2010 r. artystka 
– plastyczka została uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. Choć pochodziła z Dębowca na Podkarpaciu, to całe dorosłe życie 
była bardzo związana z Rogalinkiem i Gminą Mosina. Jej obrazy wiszą 
nie tylko w Pracowni przy ulicy Kościelnej, ale także w wielu domach 
mieszkańców wsi i okolic. Wszystkim okazywała wsparcie oraz serdecz-
ność, a w każdym przedsięwzięciu była skromna – właśnie w ten spo-
sób zostanie zapamiętana. (WZ)

Pracownia malarska w Rogalinku 
otrzymała imię Lucyny Smok

W sobotę, 12 listopada nadano imię Lucyny Smok pracowni artystycznej w Rogalinku. Uroczystość miała 
na celu upamiętnienie zasług wieloletniej opiekunki tego miejsca w pierwszą rocznicę jej śmierci. Lucyna 
Smok była założycielką Stowarzyszenia Przyjaciół Dębów Rogalińskich oraz działaczką na rzecz lokalnej 
społeczności. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Rogalinku i złożeniem kwiatów na gro-
bie artystki. Następnie przy pracowni artystycznej przy zasadzonym dębie wspominano Lucynę Smok - jej 
pracę w szkole i dorobek artystyczny. 

Marek Oliwier Fiedler i Stefania Abbasova, autorzy filmu

Wystąpienie dzieci z SP RogalinekGoście oglądający wystawę prac Lucyny SmokOdsłonięcie nowej tablicy pracowni
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być zdecydowanie wyższy. Na uwagę zasłu-
guje rola zmienników, każdy z zawodników 
wchodzących na boisko z ławki rezerwo-
wych dodał jakości w grze”.

Las Puszczykowo rozegrał w rundzie jesien-
nej 13 meczów. Zdobył w nich 18 punktów, 
zajmując 8 miejsce w tabeli. Puszczykowia-
nie odnieśli 5 zwycięstw,3 mecze zremiso-
wali i doznali 5 porażek. Zdobyli 21 bramek, 
tracąc 24. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
mecze piłkarze Lasu rozegrali na wyjazdach 
ponieważ w Puszczykowie jest przeprowa-
dzany remont płyty boiska.

 Władysław Szczepaniak

W niedzielę, 6 listopada Luboński KS podej-
mował przy ul. Rzecznej sąsiada zza miedzy 
– Las Puszczykowo. W prestiżowym spotka-
niu które zawsze dodaje smaczku i emocji 
padło 5  bramek. Lubonianie bardzo dobrze 
weszli w mecz. Po rzucie wolnym, w 27 min. 
spotkania Radosław Kaszuba zdobył prowa-
dzenie dla LKS-u. W 27 minucie, po rzucie 
rożnym bramkę dla gości strzelił Hubert Ko-
walkiewicz wyrównując stan meczu na 1:1. 
Takim rezultatem zakończyła się pierwsza 
połowa. W drugiej odsłonie lubonianie groź-
nie kontratakowali. Zanosiło się, że zwycię-
stwo i 3 punkty zostaną w Luboniu, jednak 
zespół Lasu – grając bardzo ambitnie prze-
jął inicjatywę. Na 20 minut przed zakończe-
niem spotkania Jakub Smura zdobył gola, 
wyrównując stan meczu na 2:2. W ostatnich 
minutach szczęście dopisało zawodnikom 
Lasu, którzy po wspaniałej kontrze i bramce 
zdobytej poprzez Filipa Bąkowskiego do-
prowadzili do zwycięstwa puszczykowian 
3:2. W ten sposób trzy punkty pojechały do 
Puszczykowa. Lubonianie musieli przełknąć 
gorycz porażki. Jeżeli myślą o awansie do 
klasy okręgowej – nie mogą tracić punktów 
na własnym boisku.

Po meczu trenerzy powiedzieli:
Trener Lubońskiego KS-u – Marek Wil-
czyński:
„Zagraliśmy słaby mecz. Las stworzył sobie 
więcej sytuacji podbramkowych i wygrał 
zasłużenie. Mimo prowadzenia w drugiej 
połowie nie utrzymaliśmy korzystnego re-
zultatu. Wpływ na to miała ławka rezerwo-
wych składająca się z młodych juniorów, 
którzy w tym meczu jak cały zespół się nie 
popisali.
Trener Lasu Puszczykowo – Sebastian 
Maćkowski:
„Lepiej w mecz weszła drużyna gospoda-
rzy, która objęła prowadzenie. Jednak nasz 
zespół zdołał szybko wyrównać, po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego bramkę zdobył 
Hubert Kowalkiewicz. Po bramce wyrów-
nującej zespół z Lubonia miał optyczną 
przewagę ale nie przekładało się to na sy-
tuacje bramkowe. Druga połowa należała 
już zdecydowanie do zespołu Lasu. Stwa-
rzaliśmy sytuacje podbramkowe, lecz przy-
trafił nam się błąd w defensywie, co poskut-
kowało rzutem karnym dla gospodarzy, 
zamienionym na gola. Od tego czasu nasi 
zawodnicy zaczęli coraz groźniej atakować, 
czego efektem była bramka na 2:2 Jakuba 
Smury. Wynik ten nie zadowalał naszych za-
wodników, którzy za wszelką cenę walczyli 
o 3 punkty. Indywidualną akcją popisał się 
Filip Bąkowski, który przypieczętował zwy-
cięstwo Lasu. Gdyby nie kilka doskonałych 
interwencji bramkarza LKS-u wynik mógłby 

Las Puszczykowo gościł w Luboniu
Na piłkarskim boisku – koniec rundy jesiennej

Jedna z sytuacji podbramkowych w meczu na stadionie przy ul. Rzecznej w Luboniu   fot. Władysław Szczepaniak

Piłkarzami Lasu są m.in. dwaj synowie znanego w Luboniu działacza sportowego, byłego członka Zarządu LKS-u, 
sponsora klubu i właściciela restauracji Hubertus w Mosinie – śp. Janusza Kowalkiewicza. Od lewej Hubert, syn 
Huberta – Marcel i Paweł Kowalkiewiczowie   fot. Władysław Szczepaniak

Klasa A Proton 2022/2023 
grupa wielkopolska IV
1. KS Fałkowo              13 33 45:12
2. 1922 Lechia II Kostrzyn    13 30 39:17
3. Błękitni Owińska          13 28 40:19
4. Luboński KS              13 28 30:15
5. Kotwica II Kórnik          13 22 27:15
6. WKS Owieczki          13 21 27:24
7. Płomień Nekla              13 19 30:33
8. Las Puszczykowo          13 18 21:24
9. Wełna Rogoźno          13 15 20:22
10. KS Łopuchowo          13 14 24:26
11. Koziołek Poznań          13 13 19:28
12. Orkan Jarosławiec          13 10 12:35
13. Piast Łubowo          13  7 20:34
14. Maratończyk Brzeźno     13  1    9:59
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Kormorany, które od 2005 r. skolonizowały je-
zioro Góreckie, żywią się głównie rybami. Co-
dziennie każdy osobnik zjada ich średnio pół 
kilograma. Polują stadnie, podobnie do wata-
hy wilków. Część ptaków nurkuje i płoszy ryby 
powodując ich wypływanie na powierzchnię, 
umożliwiając połów tym, które są bezpośred-
nio nad zbiornikiem. Kormorany posiadają 
specjalne upierzenie, które nasiąkając wodą, 
zmniejsza ich wyporność. Mogą zatem sku-
tecznie nurkować w trakcie żerowania (po 
polowaniu muszą suszyć swoje upierzenie). 
Ptaki te żywią się również rybami chorymi, 
a nawet padliną. Niestety, znacznie powięk-
szająca się liczebność kormoranów, w innych 
miejscach w Polsce często prowadzi do kon-
fliktów z rybakami, co wiąże się ze zmniejsze-
niem połowów ryb.
Kormorany wytwarzają spore ilości odcho-
dów (każdy osobnik produkuje ich nawet 1,5 
kg). Niestety są żrące i potrafią prowadzić do 
obumarcia dużej ilości roślinności. Charakte-
rystycznym skutkiem pobytu kormoranów są 
obielone, martwe drzewa, które obserwuje-
my na Wyspie Zamkowej nad jeziorem Górec-
kim. Kormorany osiągają długość ciała do 100 
cm, rozpiętość skrzydeł 160 cm i maksymalną 
masę 2,8 kg. W Polsce objęte są częściową 
ochroną gatunkową.
Kormorany lęgowe w Polsce wracają z zimo-
wisk w lutym lub marcu, po czym zaczynają 
toki. Samiec pozostaje wtedy w gnieździe, 
wyciąga głowę i ogon, macha skrzydłami, 
układa głowę na grzbiecie i przyjmuje różne 
pozy, żeby zwrócić na siebie uwagę samicy. 
Wydaje przy tym chrapliwe dźwięki. Są to pta-
ki żyjące w koloniach, gromadzących niekiedy 

kilka tysięcy par. Gniazda zakładają najczęściej 
na drzewach (na jednym może to być nawet 
70 gniazd).
70 lat temu populacja kormorana czarnego 
wynosiła około 600 par lęgowych. Po roku 
1980 zaobserwowano ich gwałtowny przy-
rost. W ostatnich latach szacowana popula-
cja wynosiła już kilkadziesiąt tysięcy par. Na-
ukowcy nie poznali przyczyny zmniejszenia 
się populacji w połowie XX wieku, ani nagłe-
go przyrostu ptaków obecnie. Istnieją jednak 
teorie podające za przyczyny m.in. przeżyź-
nienie (eutrofizację) zbiorników wodnych, za-
przestanie stosowania pestycydów DDT oraz 

wpisanie gatunku na listę ptaków objętych 
ochroną. Kormoran należy do nielicznych 
gatunków ptaków, którym udało się wyjść ze 
stanu wieloletniego, silnego zagrożenia.
Inne gatunki ptaków, jakie możemy zaob-
serwować nad jeziorem Góreckim to m.in.: 
czaple siwe i białe, kaczki krzyżówki, rybi-
twy rzeczne i sieweczki rzeczne. W obecnym 
okresie jesiennym notuje się duże ilości gęsi 
(głównie gęś gęgawy, tundrowe i białoczel-
ne). Popularne są również kru ki, zi mo rod ki czy 
kil ka ga tun ków dzię cio łów. Łącznie w parku 
zostało naliczonych 227 gatunków lęgowych 
i przelotnych. (jb)

Wyspę Zamkową na Jeziorze Góreckim kormorany skolonizowały już w 2005 r.

Kormorany są ciekawą atrakcją turystyczną naszego regionu Kormorany w Wielkopolskim Parku Narodowym i charakterystyczny zbielały drzewostan

Kormorany nad jeziorem Góreckim
Wyspa zamkowa nad jeziorem Góreckim to niezwykła atrakcja turystyczna, licznie odwiedzana przez tury-
stów, nie tylko z naszego regionu. Oprócz ludzi wyspę tę upodobały sobie kormorany czarne, które bytują 
na niej przez większą część roku. Niezwykle aktywne są zwłaszcza jesienią. Co wiemy o tym interesującym 
gatunku?
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Osteoporoza
to choroba układu kostnego charakteryzująca się 
zmniejszeniem  gęstości mineralnej i zaburzeniem 
jakości tkanki kostnej, co prowadzi do zwiększonego 
ryzyka złamania.

Większość przypadków stanowi OSTEOPOROZA PIERWOTNA, 
która rozwija się przede wszystkim u kobiet po menopauzie, a tak-
że, rzadziej, u  mężczyzn w  podeszłym wieku. Czynnikami ryzyka 
rozwoju osteoporozy są: zaawansowany wiek, siedzący tryb życia, 
palenie papierosów, niska masa ciała, niedobór witaminy D, zbyt 
mała podaż wapnia. Istotne są także uwarunkowania genetyczne 
np. jeśli matka przebyła złamanie osteoporotyczne, córka ma więk-
sze ryzyko osteoporozy i złamań.
OSTEOPOROZA WTÓRNA to następstwo innej choroby. Może 
rozwinąć się u  osób ze schorzeniami endokrynologicznymi (np. 
tarczycy, przytarczyc), w chorobach nerek, szpiku kostnego, w cho-
robach układu pokarmowego przebiegających z zaburzeniami tra-
wienia lub wchłaniania. Wpływ na wystąpienie osteoporozy mają 
także niektóre leki – osteoporoza posterydowa rozwija się w wyni-
ku przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów, np. u chorych 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 
OBJAWY
Choroba rozwija się podstępnie, stąd czasem używana nazwa „cichy 
złodziej kości”. Pierwszym objawem najczęściej jest złamanie. Do 
złamań osteoporotycznych zalicza się złamania bliższego końca ko-
ści udowej (szyjki kości udowej, złamania przezkrętarzowe lub pod-
krętarzowe) oraz kręgów, żeber, kości ramiennej, promieniowej lub 
piszczelowej, kości miednicy. Złamania osteoporotyczne stanowią 
ważny problem medyczny obarczony dużym ryzykiem niesprawno-
ści i powikłań. Dochodzi do nich na skutek niewielkiego urazu, któ-
ry u osoby zdrowej nie powinien go spowodować. Mówimy wtedy 
o złamaniu niskoenergetycznym. W Polsce na osteoporozę choruje 
około 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln (ponad 80%) to kobiety. Rocznie 
dochodzi do 120 000 złamań, które są następstwem osteoporozy, 
w tym do ponad 30 000 złamań bliższego końca kości udowej. 
W  DIAGNOSTYCE wykorzystuje się BADANIE DENSYTOME-
TRYCZNE (DXA) wykonywane w  biodrze oraz odcinku lędźwio-
wym  kręgosłupa. Badanie jest bezpieczne i bezbolesne. Na wyniku 
znajdziemy szereg liczb, z których szczególnie ważny jest wskaźnik 
T-SCORE odnoszący gęstość mineralną kości osoby badanej do 
średniej gęstości kości młodych osób w  okresie szczytowej masy 
kostnej. Wynik -2,5 i  poniżej świadczy o  osteoporozie.  Badania 
densytometryczne są istotne u  kobiet po menopauzie, zwłaszcza 
jeśli współistnieją wspomniane wyżej czynniki ryzyka, doszło do 
obniżenia wzrostu o ponad 4 cm (podejrzenie złamania kręgu) lub 
wystąpiło złamanie niskoenergetyczne. Przed rozpoczęciem lecze-
nia zazwyczaj dodatkowo wykonuje się zdjęcie rentgenowskie (rtg) 
kręgosłupa, a także badania laboratoryjne krwi i moczu w celu oce-
ny gospodarki wapniowej, czynności nerek  czy poziomu witaminy 
D. Zakres badań może być szerszy, jeśli np. potrzebne jest wyklucze-
nie osteoporozy wtórnej.

OSTEOPOROZĘ MOŻNA LECZYĆ.
Obecnie dysponujemy lekami, które poprawiają gęstość mineralną 
kości i zmniejszają ryzyko złamania. Szacuje się, że niestety ponad 
80% pacjentek z osteoporozą pozostaje bez leczenia.
Leczenie obejmuje postępowanie niefarmakologiczne i farmako-
logiczne.
Do głównych metod niefarmakologicznych zaliczamy odpowiednie 
odżywanie, zapewniające podaż WAPNIA oraz utrzymywanie opty-
malnego stężenia WITAMINY D w surowicy (dieta i ekspozycja na 
promieniowanie słoneczne). Najlepszym źródłem wapnia (i fosforu) 
w diecie jest mleko i  jego przetwory. Ok 1000 mg wapnia zawarte 
jest w  3 szklankach mleka, 3-4 kefirach, 3 jogurtach, 2 szklankach 
mleka i 2 plasterkach żółtego sera czy 1000g sera białego. Niezwykle 
istotna jest także regularna, dostosowana do naszych możliwości, 
aktywność fizyczna. Codzienne spacery i  gimnastyka poprawiają 
ogólną sprawność i wzmacniają mięśnie oraz stymulują metabolizm 
tkanki kostnej.  Istotne jest ograniczenie ryzyka upadku. Należy usu-
nąć ruchome dywaniki w domu, na których można się poślizgnąć, 
warto zamontować uchwyt w łazience, aby przytrzymać się wycho-
dząc z kąpieli i uniknąć przewrócenia się na śliskiej podłodze, trzeba 
zadbać o dobrze dobrane obuwie na antypoślizgowej podeszwie.
W leczeniu farmakologicznym stosowane są:
- bisfosfoniany (tabletki podawane raz na tydzień lub raz na mie-

siąc), do których należą np. alendronian czy ibandronian; 
- denosumab (zastrzyk raz na pół roku) znany pod nazwą Prolia. Pro-

lia  należy do tzw. leków biologicznych. Charakteryzuje ją  wygod-
ne stosowanie (co 6 miesięcy) i duża skuteczność, ale niestety ma 
dość wysoką cenę. Lek jest objęty refundacją dla pacjentek, które 
spełnią następujące warunki:

• mają potwierdzoną w densytometrii osteoporozę pomenopauzalną i
• ukończyły 60 lat i
• przebyły złamanie niskoenergetyczne i
• nie mogą być leczone bisfosfonianami z powodu nietolerancji lub 

przeciwwskazań albo leczenie bisfosfonianami było nieskuteczne.
Aktualnie toczą się badania kliniczne nad lekami biopodobnymi do 
denosumabu. Wprowadzenie  leków biopodobnych powinno wpły-
nąć na większą dostępność leczenia osteoporozy.
(Inne leki takie jak teryparatyd, abaloparatyd czy romosozumab 
praktycznie nie są dostępne w Polsce.)
Dodatkowo niezbędna jest  suplementacja wapnia ok 1,0g/d i wita-
miny D ok 2000j/d.
Osteoporoza jest poważną chorobą, pomimo że początkowo nie 
daje żadnych objawów. Diagnozowanie i leczenie osteoporozy ma 
ogromne znaczenie dla długości i jakości naszego życia.

Piśmiennictwo:
Głuszko P.: Osteoporoza – postępy 2021/2022. Med. Prakt., 2022; 5;79-85
Tłustochowicz W., 2011, Choroby metaboliczne kości – osteoporoza, w : Szczeklik A.(red.) 
Choroby wewnętrzne, Med. Prakt., s. 1977-1985
Lorenc R., Głuszko P., Franek E., Jabłoński M., Jaworski M., Kalinka-Warzocha E., Karczma-

rewicz E., Kostka T., Księżopolska-Orłowska K., Marcinowska-Suchowierska E., Misiorowski 
W., Więcek A., 2017, Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Poland; 
Endokrynologia Polska 2017; 68; 604-609
ezdrowie.gov.pl; NFZ o zdrowiu. Osteoporoza. Warszawa, listopad 2019
“Reumatologia” – dwumiesięcznik wydawnictwa Termedia

Lek. M. Woroszył – specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog
Lek. D. Knychas – specjalista medycyny rodzinnej
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Zapraszamy osoby po 45 roku życia na bezpłatne 
badanie wątroby. Przełom w diagnostyce wątroby 
– elastografia metodą FibroScan®. FibroScan® jest to 
nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna procedura po-
dobna do badania USG.

Zbadaj swoją wątrobę

Centrum Medyczne Synexus prowadzi akcję bezpłatnych  
badań kontrolnych oraz konsultacji lekarskich.

Zachęcamy również do przekazania informacji o bezpłatnych badaniach swoim bliskim i rodzinie.

Synexus zaprasza kobiety po 55 roku życia na bez-
płatne badanie densytometryczne. Densytometria 
jest jednym z podstawowych badań wykorzystywa-
nych w diagnostyce osteoporozy, które służy do oceny 
gęstości mineralnej kości. Pomaga ocenić ryzyko zła-
mań, wskazuje czy należy rozpocząć leczenie oste-
oporozy.

Badanie gęstości kości

Zadzwoń: 22 262 92 14Na bezpłatne badania prosimy  
zapisywać się telefonicznie.

Centrum Medyczne Synexus 
ul. Leszno 12, Warszawa
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Na samym początku chciałabym się dowie-
dzieć, jak zaczęło się życie Fundacji? Do-
świadczenie pokazuje, że z  reguły zaczyna 
się od pojedynczej osoby, jednostki, za któ-
rą z czasem idą kolejni ludzie.
Fundacja jest już w zasadzie pełnoletnia, bo 
za dwa lata będziemy obchodzili 18-lecie. Za-
częło się tak, że osoba, która założyła Funda-
cję, sama borykała się z ciężkimi problemami 
zdrowotnymi, i to od dziecka. Mariusz Łasiń-
ski, bo o  nim mowa, zaczął więc pracować 
wolontariacko w  Fundacji „Mam Marzenie”, 
po jakimś czasie założył „Fundację Niesiemy 
Nadzieję”, w której do tej pory działa. Zaczę-
ło się od jednej rodziny, później pojawiły się 
kolejne, i podopiecznych zaczęło przybywać. 
Pojawiali się kolejni wolontariusze i Fundacja 
się powiększała. Ja również trafiłem do Fun-
dacji najpierw jako wolontariusz. W  miarę 
upływu czasu poczułem, że to właśnie jest 
praca, którą chcę wykonywać w  pełnym za-
kresie, niejako na pełny etat. Wygasiłem swo-
je zawodowe zobowiązania i  skupiłem się 
na Fundacji. Moją naczelną zasadą działania 
jest budowanie relacji, bo to na nich, bowiem 
wszystko się opiera. Współdziałamy z innymi 
organizacjami czy stowarzyszeniami, wspie-
rając się wzajemnie. Obszary naszych działań 
mogą się uzupełniać, więc warto, aby między 
nami był dialog. Także pomiędzy nami – za-
równo pracownikami, jak i  podopiecznymi 
ważna jest więź.

Zgadzam się, myślę, że oparcie działań na 
relacjach międzyludzkich i  więzi może da-
wać długotrwałe efekty. Skąd, jednak biorą 
się osoby, które działają w  Fundacji, skąd 
wolontariusze? Co kieruje ludźmi, którzy się 
do Was zgłaszają?
Ja wychodzę z  założenia, że wszyscy chce-
my pomagać. Często tego nie robimy, bo nie 
mamy impulsu, nie wiemy jak zacząć. Wy-
starczy dotrzeć do takiej osoby, pokazać jej 
co może zrobić dla innych, w swoim zakresie 
i  możliwościach. Działanie w  wolontariacie 
ma przynosić radość, nie ma to być praca po 
godzinach, która nie daje satysfakcji. Jest sze-
reg działań: można brać udział w  zbiórkach, 
które organizujemy w  różnych miejscach. To 
także koncerty, spektakle w Teatrze Muzycz-
nym w  Poznaniu, z  którym współpracujemy, 
zbiórki przy okazji eventów sportowych, ma-
ratonów. Budując dobre relacje z organizato-
rami tych wydarzeń, jesteśmy na nie zapra-
szani cyklicznie. Mamy wolontariuszy, którzy 
zaprzyjaźnili się z konkretną rodziną z naszej 
Fundacji. Wówczas przychodzą do nich regu-
larnie, raz lub dwa razy w  tygodniu, aby na 

przykład odciążyć mamę chorych dzieci, zająć 
się nimi, aby mogła odpocząć, znaleźć czas 
dla siebie. Wolontariusze są w różnym wieku 
i staramy się znaleźć dla każdego odpowied-
ni rodzaj wolontariatu. Możliwości jest dużo. 
Zawsze się śmieję, że nasza Fundacja działa 
trochę jak wirus… Ale pozytywny wirus. W tej 
chwili wolontariusze zgłaszają się już z pole-
cenia. Dobra atmosfera w Fundacji przyciąga 
kolejne osoby chcące pomagać. W  ramach 
Fundacji działają też osoby znane, które za-
przyjaźniły się z  Fundacją i  pomagają nam 
jako jej patroni. Mamy na przykład w Funda-
cji himalaistkę – Monikę Witkowską, która na 
stałe pomaga dwóm rodzinom. W tym roku, 
wchodząc na szczyt K2, Monika przyjęła za 
cel zebrać fundusze na nowy wózek dla pod-
opiecznej. Celem Moniki, wchodzącej na 8100 
m n.p.m. było zebrać 8100 złotych na ten cel. 
Podczas kilku tygodni wyprawy w internecie, 
na stronie na Facebooku Moniki odbywała się 
zbiórka. I to się udało.

Monika Witkowska to nie jedyna osoba zna-
na, która wspiera Fundację. Marcin Doro-
ciński, Michał Misiek Koterski, Mezo, olim-
pijka Patrycja Wyciszkiewicz – Zawadzka, 
ultramaratończyk Artur Kujawiński. Jak te 
osoby do Was trafiły?
Akurat kwestią patronatów w  Fundacji zaj-
muję się ja i myślę, że działa tutaj moje motto 
życiowe: „dlaczego nie?”. Inni się zastanawia-
ją, czy się uda, a co, jeśli się nie uda, itd. Ja wy-
chodzę z założenia, że się uda, a nawet jeśli 
nie teraz, to następnym razem na pewno. I to 
właśnie optymistyczne podejście mocno pro-
centuje. Najtrudniej jest nawiązać kontakt, ale 
później, jak już współpraca jest rozpoczęta, to 
działa to sprawnie. Podam przykład Miśka Ko-
terskiego, bo jest dość anegdotyczny. Kiedy 
zaplanowaliśmy koncert charytatywny w tym 
roku w  Hot_elarni w  Puszczykowie, był on 
połączony z licytacją przedmiotów. Wówczas 
na ekrany kin wchodził film „Gierek”, w  któ-
rym główną rolę gra właśnie Misiek Koterski. 
Stwierdziłem, że poszukam do niego kontak-
tu. Znalazłem adres mailowy, ale byłem pe-
wien, że tak jak w przypadku innych znanych 
osób, jest to namiar na agenta lub agencję. 
Napisałem maila. Otrzymałem odpowiedź 
– proszę zadzwonić jutro po 16:00. Zadzwo-
niłem, przekonany, że odbierze agent. Ale, 
o dziwo, odebrał sam Michał Koterski! W trak-
cie rozmowy zaproponował przekazanie na 
nasz cel oryginalnego scenariusza do filmu 
‘Gierek’ z dedykacją – który odebrałem z War-
szawy osobiście. Spotkaliśmy się, porozma-
wialiśmy, otrzymałem scenariusz i zostaliśmy 

kolegami. I  tak przypadek sprawił, że taka 
osoba stała się jedną z twarzy Fundacji.

Przypadek lub odwaga, bo często w  na-
szych działaniach mamy pewne założenia 
i  boimy się zapytać. Nawet sam wolonta-
riat, czy pomoc to często wielka niewia-
doma, a  czasami wystarczy zadzwonić 
i  zapytać: co ja „Kowalski” mogę zrobić? 
Czasami mamy więcej możliwości, niż nam 
się wydaje, że mamy. Ale chciałabym za-
pytać o podopiecznych. Czy jest jakaś spe-
cyficzna grupa osób chorych, którymi się 
zajmujecie? Jak to wygląda?
W  tej chwili mamy ponad 60 stałych pod-
opiecznych, głównie z  terenów Wielkopol-
ski. Jako Fundacja zajmujemy się nie tylko 
samymi chorymi, ale też wspieramy ich ro-
dziny. Kolejne osoby trafiają do nas z  pole-
cenia, weryfikujemy ich sytuację i  jeśli sami 
nie możemy pomóc, to wskazujemy ścieżkę, 
gdzie mogą się zgłosić. Podopieczni, których 
mamy są często z nieuleczalnymi chorobami, 
ciężkimi chorobami – mukowiscydoza, zanik 
mięśni, porażenie mózgowe, osoby z nowo-
tworami. Ważne jest dla nas to, żeby pomoc 
była długofalowa. Przyjmując osobę pod 
opiekę chcemy dać jej pewność, że to nie jest 
pomoc, która za miesiąc, rok się skończy. Jest 
to też pomoc różnoraka: finansowanie leków, 
rehabilitacji, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc 
w  sprawach urzędowych, prawnych czy po 
prostu życiowych. Jesteśmy ze sobą zżyci, 
spotykamy się i integrujemy, aby podopiecz-
ni czuli, że nie są sami ze swoim problemem 
i żeby mogli też pomagać sobie wzajemnie. 

Jacek Konieczny, wiceprezes zarządu Fundacji Niesiemy 
Nadzieję podczas rozmowy w redakcji.

"Wychodzę z założenia, że wszyscy chcemy pomagać" 
- o porcji dobra na świąteczny czas, i nie tylko

„Dobro ogrzewa serce” to jedno z ważniejszych haseł „Fundacji Niesiemy Nadzieję”. Rozmowa z Jackiem 
Koniecznym, wiceprezesem zarządu fundacji, pełna ciepła, uśmiechu i dobroci przekonuje, że to prawda. 
Pan Jacek jest przekonany, że wszyscy chcemy pomagać, tylko czasami nie wiemy, od czego zacząć. Jeśli 
potrzebujesz ciepła w sercu i wiary w ludzi, to ta rozmowa Ci je zapewni.



GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 12/2022 25

To, co jest piękne, to fakt, że podopieczni, któ-
rzy mogą, angażują się w  działania fundacji. 
Najlepszym przykładem jest Kazimierz, który 
ma prawie 70 lat. 12 lat temu, będąc w  ho-
spicjum powoli żegnał się z życiem, napotkał 
wówczas wolontariuszkę, która powiedziała 
mu: „ a co Ty masz taką minę?”, na co Kazimierz 
odpowiedział: „no bo ja umieram”. A  ona na 
to: „nie denerwuj mnie – żyjesz i nie wiadomo 
kiedy umrzesz, musisz zmienić swoją posta-
wę, przyniosę Ci jutro narzędzia i namalujesz 
motyla”. Kazimierz próbował się wymigać, 
tłumacząc, że on nie umie, nie jest artystą. Ale 
(prawdopodobnie ze strachu) namalował mo-
tyla… A przez ostatnie naście lat namalował 
ich mnóstwo. Mało tego, przed laty zaczęła do 
niego przychodzić opiekunka i  z  tego “przy-
chodzenia” zrodziła się miłość. W  lipcu tego 
roku mieliśmy piękny ślub. Historia Kazimierza 
jest cudowna. Pomimo choroby zaraża ludzi 
optymizmem, zaczął brać udział w  biegach, 
chociaż jest na wózku, spotyka się z młodzie-
żą w szkołach, dzieląc się swoją historią, której 
przesłanie jest jedno: Ty też możesz!

Wzruszyła mnie ta historia. Pokazuje pięk-
nie, że czasami dobry bodziec może spo-
wodować zmianę nastawienia. Myślę, że to, 
co można dawać ludziom chorym to wiara, 
że pomimo choroby mogą bardzo dużo. Co 
dodatkowo powoduje zmianę świadomości 
społecznej i podejście do chorych.
Tak, jest to bardzo ważne, aby nie myśleć 
w  ten sposób: niewiele mi tego życia zosta-
ło, to po co będę ten trud podejmować. I tak 
jak właśnie Kazimierz, który powinien według 

wielu lekarzy już dawno nie żyć, ale przepra-
cował sobie to tak, że lekceważy te terminy. 
A  kiedy lekarka na koniec wizyty mówi mu, 
że możliwe, że widzą się ostatni raz, Kazimierz 
odpowiada „a  to Pani też chora?”. Skutecz-
nym kopem do przodu jest też spotykanie się 
z osobami, które mają źle, lub gorzej, ale mają 
super nastawienie. Mamy wśród podopiecz-
nych trzech pracowników Fundacji. Artur ma 
zanik mięśni, w zasadzie jedyną częścią ciała, 
która mu funkcjonuje, jest jedna gałka oczna. 
Jest informatykiem, jest odpowiedzialny za 
administrowanie naszych stron i  dzięki spe-
cjalistycznemu sprzętowi radzi sobie świetnie. 
Robi wszystko to, co robi zdrowy człowiek za 
pomocą komputera. Nie mówi, nie rusza się, 
ale jest bohaterem dla wielu osób. Kiedy pa-
trzy się na niego, zmienia się perspektywa.

A  jaki obszar teraz jest najtrudniejszy dla 
Fundacji?
Jak we wszystkich organizacjach pozarzą-
dowych najtrudniejsze jest finansowanie. 
Zbiórki, koncerty z  licytacją, sponsorzy, któ-
rzy przelewają środki - to dużo, ale nie jest 
to wystarczające, aby spełnić wszystkie ocze-
kiwania podopiecznych. Tym bardziej, że 
chcemy też co roku dodać nowe osoby pod 
swoją opiekę i rozszerzać grono podopiecz-
nych. Jesteśmy w takim momencie roku, że 
ważny jest dla nas 1% podatku, który można 
przekazać. Od stycznia będzie to 1.5% i  jest 
to realne narzędzie pomocowe. Wystarczy 
wskazać Fundację i  przekazać podatek. Pa-
miętajmy, że przy rozliczeniu możemy wy-
brać taką fundację.

Rozmawiamy przed Świętami Bożego Na-
rodzenia. W  czasie, który uczula na pomoc, 
dbanie o  innych i  podejmowanie inicjatyw. 
Co w tym czasie będzie się działo w Fundacji?
Jak co roku będziemy mieli Wigilię Fundacyj-
ną. Oprócz tego mamy akcję “Paczka”, w któ-
rej szykujemy paczki dla 100 rodzin. W siedzi-
bie firmy Grześkowiak pakujemy w  kartony 
wszystko, co udało nam się zdobyć. Mamy 
listę rodzin, do których musimy je rozwieźć. 
Każdy, kto ma coś do przekazania i chciałby 
się włączyć, może nam pomóc. Jeśli do mnie 
napisze czy zadzwoni, to na pewno znajdzie-
my wspólnie sposób na to, by mógł zrobić 
coś dobrego.

Święta to czas wyjątkowy, ale ważne jest 
jednak, żeby to trwało dłużej niż przez chwi-
lę. Czy może się Pan podzielić myślą, która 
zostanie z nami na dłużej?
Podkreśliłbym dwie rzeczy. Jedna to hasło, 
które już jakiś czas temu wymyślił nasz pod-
opieczny Artur i  pojawia się ono w  różnych 

naszych materiałach promocyjnych: „Dobro 
ogrzewa serce”. Ono pokazuje, że można się 
dobrze poczuć, pomagając nawet w  sposób 
bardzo drobny. A druga rzecz jest taka, żeby-
śmy byli uważni. Ta uważność wystarczy, aby 
się zatrzymać, zauważyć problem. Zobaczyć, 
że mogę pomóc.

 Rozmawiała Małgorzata Sobczak

Wigilia w Fundacji dla podopiecznych i wolontariuszy. Kaziu z Tosią - najmłodszą wolontariuszką fundacji.

Michał - jeden z wolontariuszy.

Dla wszystkich, którzy chcieliby wspomóc działania „Fun-
dacji Niesiemy Nadzieję” za pomocą 1% podatku, prosimy 
o wpisanie w rozliczenie PIT numer KRS: 0000264888.

Kontakt: Jacek Konieczny tel: 515 500 676 
e-mail: jacek@niesiemynadzieje.pl
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Narodowe Święto Niepodległości to idealny czas by pogłębiać posta-
wy patriotyczne wśród najmłodszych. Dlatego też 10 listopada dzieci 
z Przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele” w Puszczykowie miały wspaniałą 
okazję spotkać się z ułanami w barwach 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich. Zaproszenie do przedszkolaków przyjął pan Rotmistrz Kawa-
lerii Ochotniczej Roman Kusz oraz Kapral Kawalerii Ochotniczej pan 
Marcin Paetz. W transporcie koni Panicza i Harcownika pomógł pan 
Hubert Kulikowski ze stajni Niwka. Dzieci obejrzały przepiękny pokaz 
musztry paradnej, komend trębacza, władania szablą i lancą. Poznały 
wyposażenie i strój ułana oraz dowiedziały się o zadaniach i roli jaką 
pełnili kiedyś ułani. Nasi goście wspaniale prezentowali się w mundu-
rach, które przykuły uwagę przedszkolaków, a opowieści o ułańskich 
tradycjach słuchane były z ogromnym zaciekawieniem.

    Serdecznie dziękujemy naszym szanownym gościom za przybycie 
do Leśnych Przyjaciół i krzewienie postaw patriotycznych wśród naj-
młodszych. Święto Niepodległości jest bardzo ważnym dniem w na-
szym kalendarzu. Cieszymy się, że w tym szczególnym czasie mogli-
śmy być razem.

                             Ewelina Adamczyk

"Przybyli ułani..." do puszczykowskiego przedszkola
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury na-
rodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dąże-
nie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Cele 
wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem 
przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia toż-
samości regionalnej i narodowej.

Kosmetologia estetyczna

Mezoterapia igłowa

Biostymulatory tkankowe

Nici PDO
Peelingi chemiczne

Lipoliza iniekcyjna

53 53 53 299

pelniapieknakosmetologiaestetyczna

gabinet_pelniapiekna

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

(J
02

6)
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“Zygmunt Szczęsny Feliński. Powstaniec, który został świętym” 
- komiks autorstwa Romana i Wojciecha Czeskich, część 4.
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Święta dla Pracowni ArtZagroda to bardzo 
wyjątkowy i ważny czas. W pracowni już od 7 
listopada czuć zapach pierników, widać świa-
tełka oraz głowami zahaczamy o  dekoracje 
świąteczne. Wprowadzenie tej świątecznej 
atmosfery od początku listopada nie zawsze 
jest łatwe, dlatego ważny nie jest wystrój, 
ale nastawienie, które mamy. Czas świąt to 
przede wszystkim czas, który powinniśmy 
spędzić wspólnie, na robieniu pierników, 
ozdabianiu domu oraz śpiewaniu kolęd. 
 - Naszym celem jest spędzenie fajnego czasu 
z dziećmi i z dorosłymi - tłumaczy ekipa Art-
Zagrody. - Czas, w którym odkrywamy nasze 
talenty, rozwijamy je, umilając sobie przerwy 
rozmowami o wszystkim. Świąteczny czas to 
również wspominki. Dzieci zachęcone opo-
wiadają o różnych sytuacjach, które są w ich 
wspomnieniach, o  zwyczajach w  swoich 
rodzinach, potrawach. Przy okazji pieczenia 
pierników mówimy o  tradycjach cukierni-
czych. Teraz kiedy w naszych społecznościach 
pojawiły się dzieci zza wschodniej granicy 
jest to jeszcze ciekawsze. Koledzy dowiadują 

się, że nasz czas świat różni się od czasu prze-
żywania świąt ukraińskich kolegów. Oni mają 
wigilię 6 stycznia. Patrzymy jak te różnice 
w pozytywny sposób wszystkich ekscytują - 
podkreśla ArtZagroda.
Co ArtZagroda proponuje na świąteczny 
czas? - Nie trzeba wydać milionów na deko-
racje, wystarczy zwykły karton i  biały pisak, 
aby wasz dom zaczął wyglądać świątecznie - 
przekonują. - W Pracowni ArtZagroda propo-
nujemy ArtClass Boxy dla rodzin, są to warsz-
taty zamknięte w  pudełku, rodzina znajdzie 
w nich wszystko, co potrzebne do wykonania 
dekoracji. Dostępne mamy modele drewnia-
ne "Mały Stolarz" od 3+, malowanie na eco 
torbach i wiele innych.
W  Galerii Zazielenieni można odnaleźć go-
towe, polskie produkty rodzimych rękodziel-
ników. - Zwykle są to pojedyncze egzempla-
rze - tłumaczy Weronika, właścicielka, stojąc 
w  swoim królestwie przy ulicy Krotowskie-
go. - Mam torebki, plecaki, nerki z  tkaniny 
gobelinowej, torby na laptopy, plecaczki dla 
dzieci. Sporo biżuterii: kolczyków z  drewna, 
żywicy, glinki polimerowej. Broszki, przypin-
ki. Mnóstwo kartek: świątecznych, ale także 
na wszystkie inne okazje - wylicza.
Co ciekawe, wiele z produktów, które sprze-
daje w  swoim sklepie, są dziełem rąk osób 
z najbliższej okolicy. - Za każdym produktem 
stoi historia: wszystkie produkty u  mnie to 
dzieła małych firm, małżeństw, z  wszystkimi 
mam kontakt bezpośredni - mówi z  dumą 
Weronika. (red)

ART ZAGRODA
Sklep stacjonarny: Mosina, ul. Śremska 86.
Pracownia: Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa 4A
GALERIA ZAZIELENIENI
Mosina, ul. Krotowskiego 3

Rękodzieło na święta - zrób sam lub kup coś wyjątkowego!
Od kilku lat w temacie prezentów i upominków, szczególnie dla osób bliskich i tych, “którzy już 
wszystko mają”, króluje rękodzieło. Zrobienie czegoś samemu to niesamowita satysfakcja, o czym 
przekonuje ArtZagroda. Weronika z Galerii Zazielenieni przekonuje, że drobiazg gotowy, ale stwo-
rzony z miłością, to równie cenny podarek. Od serca. 

Oryginalne, piękne kartki świąteczne w Galerii.

W ArtZagrodzie można kupić wiele zestawów do sa-
modzielnego zrobienia w domu. 

- Nie trzeba wydać milionów na dekoracje - przekonuje 
ArtZagroda.

WIERCENIE
STUDNI

Uruchamianie
hydroforów

885-027-128

woda na ogrodzie
fachowe wykonanie

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

R E K L A M A
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Firma zajmująca się budową stoisk targowych
na terenie europy 

zatrudni: 
stolarzy, malarzy-szpachlarzy-tynkarzy, 

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

Miejsce pracy Stęszew. Tel: 537 225 817

R E K L A M A
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Lasy Państwowe są zainteresowane  
nabywaniem lasów i gruntów  
przeznaczonych do zalesienia

Nabywamy Będą nowe lasy – kupujemy 
tereny pod zalesianie

lasy i grunty 
przeznaczone do zalesienia

Nadleśnictwo Konstantynowo

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

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

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

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

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

2. Powierzchnię gruntów

3. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu

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

Więcej szczegółów znajdą państwo na stronie internetowej Nadleśnictwa Konstantynowo 
Oferta zakupu - Aktualności - Nadleśnictwo Konstantynowo - Lasy Państwowe
lub kontaktując się telefonicznie z p. Mateuszem Menderą pod numerem 786 212 423.
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PERFECTA
Robert Gąsiorek
ul. Komornicka 20, 
62-052 Komorniki
www.perfecta-poznan.pl

Perfecta  Robert Gąsiorek
Firma z ugruntowaną pozycją na rynku usług: budownictwa drogowego 
oraz usług budowlanych i remontowych.

Świadcząca usługi z zakresu:
• budowy dróg, chodników, parkingów, sieci kanalizacji sanitarnej, 
  deszczowej i telekomunikacyjnej a także różnego 
  rodzaju robót ziemnych i brukarskich.

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

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

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

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

• Przebudowy obiektów przemysłowych, adaptacji powierzchni 
magazynowych i biurowych.

- salon fryzjerski
- sklep

Wszystko dla zwierząt,
z miłości dla zwierząt

tel. 608 52 82 62
ul. 3 Maja 103

62 - 040 Puszczykowo

Wszystkim Klientom,
składamy życzenia

Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku.

składa
Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz Pracownicy

MOSINA, ul. Słowackiego 18

Second Hand
z nową odzieżą damską
oraz wyselekcjonowaną

używaną damską i dziecięcą

co tydzień

coś nowego

ZAPRASZAMY:
pn-pt 10-17 sob 10-13
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PRADZIEJE MOSINY I OKOLIC cz. 7
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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

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

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE OBRÓBKI METALI:

Cięcie elementów z blach laserem Fiber – 6000 W

Gięcie blach prasą krawędziową CNC – 170 ton

Spawanie elementów i konstrukcji ze stali węglowych i nierdzewnych

Malowanie proszkowe detali/elementów metalowych

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

- wymienniki oraz bufory ciepłej wody użytkowej

- gruntowe pompy ciepła

- systemy kominowe ze stali szlachetnych

- palniki wentylatorowe na olej opałowy

- pellets w workach 15kg

Firma LUMO Technika Grzewcza istnieje od 1984 roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu 
samych radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, 

dużo zdrowia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności. 

Aby nadchodzący Nowy Rok 2023 
był pełen wiary, miłości i optymizmu.

Zarząd oraz Pracownicy firmy
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www.hertmanowska.pl
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ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń
tel. +48 512 303 000, tel. +48 512 304 000

www.condor-polska.pl

SKUP
(WYSOKIE CENY)

i

SPRZEDAŻ
• ZŁOMU
• MAKULATURY

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

tel. 535-535-916

WULKANIZACJA

Mosina, ul. Strzelecka 82

MECHANIKA POJAZDOWA

M
A0

16

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

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

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

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

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

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

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA
W ŚREMIE

KUPUJĄC
NASZE WYROBY 
WSPIERASZ

LOKALNĄ PRODUKCJĘ

Wesołych
Świąt

ul. Mickiewicza 9, 63-100 Śrem
ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem

SKLEPY FIRMOWE, W KTÓRYCH ZNAJDZIESZ
PEŁEN ASORTYMENT NASZYCH PRODUKTÓW

ZNAJDŹ NAS

WWW.OSM-SREM.PL
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kolor

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

NA SPRZEDAŻ 
3-pokojowe mieszkanie 

z balkonem 
w Kleszczewie. 

15 minut do Poznania S5. 
Powierzchnia 60,84m2 

Blisko zabytkowego parku. 
Stan deweloperski. 

Cena 397 000 zł. 
517-098-515

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

Wszystkim klientom 
i sympatykom

najlepsze życzenia 
świąteczno-noworoczne

składa

PL. 20 Października 22, Mosina

tel. 506 917 103

z pasją dla zwierząt
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

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

5)
(J

02
7)

(J
03

5

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

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)
(J

04
7)

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Szczęśliwa mama, 
szczęśliwe dziecko

(J
02

8)

Ja i moje 
pieniądze

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

fizjoterapia i osteopatia 
uroginekologiczna, 
niemowląt i dzieci 

wizyty domowe po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym

specjalista w dziedzinie fizjoterapii, 
DO osteopata

(J
02

3)

(J
03

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

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

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

tel. 61 8 103 825

(P
00

4)

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

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

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych

(J
05

0)

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

CZYSZCZENIE ODZIEZY
PASMANTERIA

Poznańska 29a,
62-051 Łęczyca tel.605 517 937

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
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Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
04

8)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Magdalena Zgrzeba, 
Zastępca redaktor naczelnej: Weronika Zwierzchowska. Współpraca: Paulina Korytowska, 
Marta Mrowińska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski, Ewa 
Kazimierska, Wojciech Pierzchalski, 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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P1
36

• 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

(J
00

6)
tel. 515 182 736

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



40 GAZETA MOSIŃSKO-PUSZCZYKOWSKA 12/2022

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

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
A

12
6)

32 lata na rynku

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

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

oraz sezonowane drewno kominkowe

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

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

mgr Katarzyna Jakuboszczak

Logopeda ogólny i kliniczny
Oligofrenopedagog

+48 695 437 016
biuro@ciociagadula.pl

SKLEP RYBNY
Z PONAD 30-LETNIĄ TRADYCJĄ 

POLECA:

RYBY ŚWIEŻE, MROŻONE, 
WĘDZONE, PRZETWORY 
I SAŁATKI RYBNE

KARPIA
NA ŚWIĘTA

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


