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Po dziesięciu miesiącach wytrwałej nauki i pracy zbliża się czas,
na który z utęsknieniem czekają uczniowie i nauczyciele.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 życzymy
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkół wszelkiej
pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy i realizacji
wakacyjnych planów.
Wam Drodzy Uczniowie, życzymy wakacji pełnych słońca
oraz aktywnego wypoczynku. Korzystajcie z uroków Polski
i świata, nie zapominając o atrakcjach najbliższej okolicy,
byście od września wrócili wypoczęci i pełni energii do nauki.
Władze Samorządowe Gminy Mosina
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Pozyskaliśmy kolejne środki
- 665 000 zł na zintegrowany system zarządzania
W ostatnich latach zaobserwowano
gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
usługi świadczone drogą elektroniczną,
w tym także w zakresie administracji, co
wynika z intensywnego rozwoju techniki,
w tym zwłaszcza związanej z komunikowaniem, obiegiem i przetwarzaniem
informacji. Gmina Mosina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz
wymagań współczesnego świata podjęła
decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Miejskim
w Mosinie zintegrowanego systemu zarządzania opartego na systemie informacji o terenie. System teleinformatyczny
z jednej strony będzie stanowił wewnętrzny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim odniesiony przestrzennie tj. do
numeru ewidencyjnego działki, adresu,
z drugiej zaś strony umożliwi udostępnienie części danych do wiadomości interesantów za pomocą geoportalu (strony
internetowej).
Celem projektu jest:
• skrócenie czasu obsługi interesanta (uporządkowanie informacji znajdujących się
w różnych referatach urzędu i udostępnienie części z nich na stronie internetowej
– geoportalu);
• obniżenie kosztów pracy w Urzędzie
Miejskim w Mosinie poprzez zmianę
systemu organizacji pracy (przeniesienie
danych papierowych do formy cyfrowej);
• poprawę wymiany / przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi referatami
urzędu;
• zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi;
• utworzenie nowych jakościowo e -usług
publicznych opartych o platformę ePUAP
(np: złożenie wniosków o wydanie zaświadczeń o: przeznaczeniu nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kierunku zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, uję-
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ciu w gminnej ewidencji zabytków, ujęciu
nieruchomości w obszarze rewitalizacji
i/lub obszarze zdegradowanym, ujęciu
w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy oraz nadaniu numeru porządkowego
nieruchomości);
• poprawa przepływu informacji na osi
samorząd – administracja publiczna, potencjalny klient, inwestor;
• automatyzacja obsługi interesantów,
ułatwienie dostępu do informacji;
• możliwość zdalnego monitorowania
stanu załatwienia sprawy;
• zwiększenie dostępności do informacji;
• kontrola, przejrzystość podejmowanych
decyzji, poprzez udostępnienie danych
społeczności lokalnej;
• poprawa racjonalności podejmowanych
decyzji przez władze gminy, poprzez dostęp do pełnego zakresu informacji o danym zagadnieniu (podejmowanie decyzji
racjonalnych społecznie i ekonomicznie);
• ułatwienie procesu podejmowania
różnego rodzaju indywidualnych decyzji przez mieszkańców oraz inwestorów
(np. w zakresie zakupu nieruchomości na
terenie gminy);
• zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu;
• rozwój kompetencji kadr urzędu
w związku z wdrożenie i obsługą systemu
informatycznego.
Całkowity koszt wdrożenia systemu GIS
wraz z promocją systemu oraz szkoleniami
dla pracowników, a także asystą techniczną szacuje się na 819 000,01 zł. Decyzją
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 maja 2017 r. Gmina Mosina na
realizację powyższego zadania zdobyła
dofinansowanie w wysokości 665 613,74
zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 z poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych na
projekt pod nazwą: „Budowa i wdrożenie
zintegrowanego systemu zarządzania Gmi-

ną Mosina w oparciu o system informacji
o terenie SIT/GIS”. Wdrażanie systemu
planuje się zakończyć do końca czerwca
2018 r. Aktualnie jesteśmy na etapie finalizowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie dialogu
konkurencyjnego na wybór Wykonawcy
projektu oraz przygotowywania dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu. 
Michalina Szeliga / Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
Katarzyna Lewandowska /
Biuro Zarządzania Projektami
i Funduszami Europejskimi
Wkraczamy z usługami urzędu w XXI
w. Wprowadzamy zintegrowany system
zarządzania. System teleinformatyczny
z jednej strony będzie stanowił wewnętrzny
obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim
w Mosinie odniesiony przestrzennie tj. do
numeru ewidencyjnego działki, adresu,
z drugiej zaś strony umożliwi udostępnienie
części danych do wiadomości interesantów
za pomocą geoportalu (strony internetowej).
Prace nad projektem trwały kilka lat.
Chcieliśmy stworzyć system, który w pełni
będzie odpowiadał naszym wymaganiom.
Oczekiwaliśmy również na uruchomienie
środków unijnych, abyśmy mogli starać się
o dofinansowanie.
Doczekaliśmy się konkursu. Wniosek złożyliśmy. Przyznano nam dofinansowanie.
Gratuluję pracownikom urzędu kolejnego
udanego aplikowania. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Dotacje dla mieszkańców

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
27 kwietnia – 30 maja

FINANSE
• przedłożono Radzie Miejskiej w Mosinie na sesję wyznaczoną na dzień 30
maja projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017 – 2022 oraz projekt zmiany
uchwały budżetowej na rok 2017,
• Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Mosina za 2016 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy Mosina absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Mosina za
2016 rok,
• sporządzono wniosek o zwrot części wydatków poniesionych w 2016 r.
w ramach funduszu sołeckiego. Kwota
zwrotu wynosi 118 486,49 zł.
KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• ul. Wodna w Mosinie – prace odbiorowe.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa budynku szkolnego Szkoły
Podstawowej w Krosinku,
• budowa hali widowiskowo - sportowej w Mosinie przy ul. Krasickiego,
• budowa ul. Czereśniowej w Mosinie
– etap III,
• budowa jezdni ul. Marcinkowskiego
w Mosinie – przekazanie placu budowy,
• budowa ul. Ogrodowej w Mosinie –
przekazanie placu budowy.
Podpisano umowę:
• budowa ul. Polnej w Krośnie; etap
II – odcinek od ul. Strzeleckiej do ul.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
wspiera inwestycje realizowane przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów
bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze
w ramach trzech linii kredytowych:
• Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza
• Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych
• Linia nr 3 -Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii
Informacje na temat dopłat do kredytów bankowych znajdują się poniżej:
I. Dopłaty – Dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytów
udzielanych przez BOŚ dla osób fizycznych. Wszelkich informacji na temat
warunków udzielenia dopłat do kredytu i dopłat do oprocentowania, udziela
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu, tel. kom. 515-011-635;
Oddział w Ostrowie Wlkp., tel. kom 515-111-404, http://www.wfosgw.poznan.
pl/doplaty-kredytow-udzielanych-bos/. Bank zobowiązał się do udzielania z własnych środków kredytów dla osób fizycznych z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu
przeznaczoną na częściową spłatę kapitału tych kredytów. Przedmiotem kretowania będą przedsięwzięcia polegające na:
• modernizacji systemów grzewczych, powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż: kotłowni olejowych, gazowych
i gazowo-olejowych, ogrzewania IR;
• budowie systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;
• budowie systemów wentylacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja);
• budowie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez instalację
ogniw fotowoltaicznych;
• budowie małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d;
• budowie przyłączy kanalizacyjnych;
Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych
kredytu, jednak nie więcej niż 8 000 zł na jedno przedsięwzięcie.
II.Dopłaty – Dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytów udzielanych przez Banki Spółdzielcze dla osób fizycznych
WFOŚiGW w Poznaniu podpisał umowę ze SGB-Bankiem S.A. działającym
jako Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze, w sprawie udzielania kredytów dla
osób fizycznych z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczoną na częściową
spłatę kapitału tych kredytów. Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia
polegające na:
• modernizacji systemów grzewczych, powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym zakup i montaż: kotłowni olejowych, gazowych
i gazowo-olejowych, ogrzewania IR;
• budowie systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;
• budowie systemów wentylacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja);
• budowie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez instalację
ogniw fotowoltaicznych;
• budowie małych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d;
• budowie przyłączy kanalizacyjnych;
Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych
kredytu, jednak nie więcej niż 8 000 zł na jedno przedsięwzięcie i jest realizowana poprzez Banki Spółdzielcze.
Więcej informacji na: http://www.wfosgw.poznan.pl/doplaty-kredytow-udzielanych-pozostale-banki/ .
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„PIECYK 2017” - dofinansowanie
Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych
i lokalach mieszkalnych:
1. Modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u.,
w tym zakup i montaż: kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła / węzła cieplnego, kotłów na
paliwa stałe,przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi - muszą
one spełniać następujące warunki: posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN
303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym
i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą, spełniać wymagania klasy 5.
2. Dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40%.
3. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków: 16.08.2017 r.
4. Informacje o naborze wniosków: WFOŚiGW w Poznaniu: ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań, tel.: 61 845 62 00, http://www.wfosgw.poznan.pl/
oferta-finansowania/osoby-fizyczne/. 

Dyżury przedszkoli lipiec – sierpień 2017
W związku ze zbliżającymi się wakacjami i przerwą urlopową nauczycieli przedszkoli, podajemy dyżury przedszkoli w czasie ferii letnich. Szczegółowe informacje
o zasadach przyjmowania dzieci na dyżury rodzice mogą uzyskać u dyrektora
przedszkola.  						Anna Balcerek-Kałek
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Nazwa przedszkola
Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
w Mosinie, ul. Topolowa 6
Przedszkole nr 4 w Mosinie
ul. Kasprowicza 28

Przedszkole w Krośnie
ul. Główna 43

Termin dyżuru
03.07.-14.07.
17.07.-28.07.

31.07.-11.08.

14.08.-31.08.

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w
Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1

03.07.-14.07.

Oddziały przedszkolne przy Szkole
Podstawowej w Pecnej

21.08.-31.08.

Przedszkole Publiczne Akademia
Odkrywców w Krośnie

03.07.-14.07, 16.08-31.08

Publiczne Przedszkole „Słoneczko”
w Rogalinku, oddział w Mosinie

lipiec

Publiczne Przedszkole „Słoneczko”
w Rogalinku

sierpień
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Jana Cybisa,
• budowa oświetlenia boiska sportowego zewnętrznego przy ul. M. Konopnickiej w Mosinie – ETAP I, budowa
oświetlenia boiska treningowego,
• projekt sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej dla Daszewic
ul. Wierzbowa,
• projekt modernizacji w przedszkolu
w Rogalinku (instalacja wew., co., gaz),
• projekt termomodernizacji budynku
szkoły w Daszewicach,
• projekt termomodernizacji przedszkola w Rogalinku,
• projekt ścieżki rowerowej w Daszewicach w ul. Poznańskiej (część gminna
pomiędzy Daszewicami a Poznaniem).
W trakcie procedury przetargowej:
• budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej
wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap
VI – roboty drogowe na ul. Ogrodowej,
• budowa oświetlenia boisk sportowych
i oświetlenia zewnętrznego przy ul. M.
Konopnickiej w Mosinie – ETAP I, budowa oświetlenia boiska treningowego,
• budowa ul. Skrytej w miejscowości
Mosina wraz z odwodnieniem – etap III,
• rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną
w Czapurach,
• budowa oświetleń drogowych z oprawami LED na terenie Gminy Mosina – cz. II,
• budowa ul. Chopina, Szyszkowej
wraz z odwodnieniem w m. Mosina:
etap III – odcinek od ul. Czarnokurz
do ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem
ulic Czarnokurz i Chopina,
• budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie – przygotowanie
materiałów,
• budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej w Krośnie – etap II, przygotowanie
materiałów,
• wykonanie projektu budowy kładki
pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej
w Krosinku – przygotowanie materiałów,
• budowa oświetlenia boiska sportowego zewnętrznego przy ul. M. Konopnickiej w Mosinie – ETAP I budowa
oświetlenia boiska treningowego,
• budowa oświetlenia drogowego
z oprawami LED: Mosina, ul. Czwartaków – ETAP III; Dymaczewo Nowe
– rejon ul. Pogodnej, ETAP III; droga
przechodząca przez Borkowice, ul.
Wierzbowa i Drużynę ul. Krańcowa
część położona w Borkowicach; Mosina tzw. Osiedle Sportowców w następujących ulicach: J.Kusocińskiego,
M.Konopnickiej, K.Górskiego – ETAP
II; ul. M.Dąbrowskiej – ETAP III; ul.
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Nizinna – (plac zabaw) – ETAP I; ul. C.K.
Norwida; Baranówko – Sowinki; Daszewice – ul. Lipowa, Klonowa; Wiórek ul.
Szkolna; Mieczewo, ul. Modrzewiowa,
Świerkowa; Mosina, ul. Platanowa; Mosina, ul. J.U. Niemcewicza (przekazanie
materiałów do przetragu),
• oświetlenia boiska sportowego Mosina, ul. Szkolna 1 (na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1 – przekazanie matreiałów do przetargu).
Ponadto:
• wykonano i zamontowano wiatę
drewnianą z ławkami w Żabinku,
• kontynuowano budowę bazy szamb
i przyłączy kan. sanitarnej i przyłączy
wodociągowych (wprowadzono ok.
9000 pozycji),
• przygotowano i wysłano raport (założenia Gminy Mosina do V aktualizacji KPOŚ) do Ministerstwa Środowiska
i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
• prowadzono uzgodnienia w sprawie
finansowania sieci kanalizacyjne i sieci
wodociągowej Krosinko II i Drużyna
przez Aquanet,
• złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowę energetycznej
linii kablowej oświetlenia drogowego
w ul. Rolnej w Nowinkach,
• aktualizacja planów inwestycyjnych
Aquanet S.A na lata 2017 – 2026.

czerwiec 2017

Lato nad wodą
Wakacyjny czas zachęca do korzystania z plaży i z kąpieli. W naszej okolicy są
trzy miejsca, w których w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia można wypoczywać
nad wodą korzystając z kąpieli. Są one wyznaczone na pożegowskich gliniankach,
nad Jeziorem Dymaczewskim i Jarosławieckim. To tzw. „miejsca wykorzystywane do kąpieli”. Różnica między takim miejscem a „kąpieliskiem”, jest jedynie
proceduralna. Dla kąpiących się, pod względem bezpieczeństwa i komfortu wypoczynku, nie ma żadnej różnicy.
Na pożegowskich gliniankach jest piaszczysta plaża. Nawieziono tu piasek,
zorganizowano boisko do piłki siatkowej plażowej. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwa dwóch ratowników WOPR, codziennie w godzinach od godz. 11.00
do 19.00. Działa tu punkt gastronomiczny, przewidziane są także inne atrakcje, takie jak na przykład kino plenerowe. Nad Jeziorem Dymaczewskim, przy
Hotelu Szablewski kąpać się można w sobotę i w niedzielę, bo w te dni pilnują
bezpieczeństwa kąpiących ratownicy, w godz. od 10.00 do 18.00. Tuż za granicą
naszej gminy, znajduje się jeszcze jedna plaża z możliwością kąpieli – nad Jeziorem
Jarosławieckim, czynna w okresie letnim przez cały tydzień, od poniedziałku do
piątku w godz. od 10.00 do 18.00, a w weekendy od 10.00 do 20.00
Osoby wypoczywające w tych miejscach zobowiązane są do przestrzegania
regulaminu i słuchania poleceń ratowników. Obowiązuje tu także absolutny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i grillowania. Gdy
temperatura wody spadnie poniżej 14 stopni lub zapanują
niesprzyjające warunki pogodowe, z masztu na plażach
zniknie biała flaga – to znak, że obowiązuje zakaz kąpieli.
Dyżury ratowników:
• „Glinianki”: w godz. 11.00 – 19.00
• Jezioro Jarosławieckie pn. – pt.
godz. 10.00 – 18.00, sb. – nd. 10.00 – 20.00.
• Plaża w Dymaczewie Nowym przy Hotelu Szablewski: w soboty i niedziele
w godzinach 10:00 - 18:00.
Bawcie się bezpiecznie i korzystajcie z pięknej, wakacyjnej pogody! 

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wydano 15 decyzji administracyjnych
w zakresie ustalenia opłat adiacenckich
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
wskutek dokonania podziału geodezyjnego,
• prowadzono korespondencję z firmą
projektową w sprawie warunków ustanowienia służebności gruntowych na
nieruchomościach gminnych w związku
z planowaną inwestycją budowy magistrali wodociągowej do Kórnika,
• podpisano akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości gruntowej w Rogalinku na rzecz Mosińskiej
Biblioteki Publicznej oraz akt notarialny
sprzedaży nieruchomości w Sowinkach,
• zlecono wykonania operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży
nieruchomości w Mosinie w rejonie ul.
L. Wyczółkowskiego oraz w rejonie ul.
Bukowej/Jarzynowej,
• przeprowadzono przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w Żabinku
oraz przetarg na sprzedaż nieruchomości
w Mosinie w rejonie ul. Wodnej,
• uzyskano 2 decyzje Wojewody Wielkopolskiego przekazujące mienie Skarbu
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Lepiej wydać mniej
niż więcej
Trwają prace nad projektem „Czerwonki” na odcinku między drogą wojewódzką
430 a ul. Kołłątaja. We wrześniu br. będziemy starali się złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówki”. Drugim etapem budowy „Czerwonki” będzie
połączenie pierwszego etapu z ul. Pożegowską. Droga będzie przechodzić przez obszar dawnego „Prefabet”. Niedawno przeprowadzono licytację prawa użytkowania
wieczystego (a nie własności) gruntu należącego do Skarbu Państwa, właśnie terenu
po dawnym „Prefabet”. Gmina dokonała analizy możliwości potencjalnego wykorzystania nieruchomości na potrzeby realizacji przyszłej inwestycji drogowej i nie
wzięła udziału w licytacji Za prawo wieczystego użytkowania obszaru, który był
przedmiotem licytacji, czyli ponad 3 hektarów, zwycięzca zapłacił ponad 1,5 mln zł.
Natomiast zgodnie z obowiązującym planem miejscowym przyjętym uchwałą
nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. pod tereny
komunikacji przeznaczona jest jedynie powierzchnia około 0,6 ha. Drogi na terenie
miasta Mosina są wykupywane (w zależności od dokładnej lokalizacji) w cenie
kilkudziesięciu złotych za metr. Zatem jak Gmina Mosina przystąpi do wydzielenia
gruntu i później wykupu drogi, zapłaci za całość kilkaset tysięcy złotych.
Gmina Mosina woli zapłacić tylko kilkaset tysięcy zł, a nie ponad
1,5 miliona zł za prawo wieczystego użytkowania do gruntu pod
drogę – II etapu „czerwonki”. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Rektutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
W maju zakończono drugi etap rekrutacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina od września 2017 roku
opieką zostanie objętych 445 dzieci. Są jeszcze wolne miejsca w Przedszkolu nr 2
„Wesołe Skrzaty” w Mosinie i we wszystkich grupach wiekowych w oddziałach
przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Pecnej. Natomiast Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie ma 6 wolnych miejsc w oddziale specjalnym.
Wolnymi miejscami dysponują również przedszkola prywatne.
Dla dzieci sześcioletnich w każdej ze szkół naszej gminy przygotowano miejsca
w kl. „0”. Na dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
również czekają jeszcze wolne miejsca we wszystkich szkołach, a szczegółowych
informacji udzielają dyrektorzy szkół.
Poniżej przedstawiamy adresy placówek oświatowych gminy Mosina wraz
z dostępnymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1 – 3 miejsca dla dzieci 6-lenich
w oddziale przedszkolnym.
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75 – 20 wolnych miejsc
dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych.
• Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19 – 16 wolnych miejsc.
• Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół
w Krośnie, ul. Główna 43 – 17 miejsc w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich, brak miejsc w Przedszkolu w Krośnie.
• Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku, ul. Wiejska 43 – 7 miejsc dla
dzieci 6 letnich w oddziale przedszkolnym.
• Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ul. Poznańska 19 - 5
miejsc dla dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym.
• Szkoła Podstawowa w Rogalinie, ul. Poznańska 2 – 12 miejsc dla dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym.
• Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78 – 7
miejsc dla dzieci 6-letnich.
• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, ul.
Szkolna 16 – 4 miejsca dla dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym.
• Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1 – 4
wolne miejsca.
• Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie, ul. Topolowa 6 – brak miejsc
w grupach integracyjnych, 6 wolnych miejsc w oddziale specjalnym.
• Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28 – brak wolnych miejsc.
• Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11 – brak wolnych miejsc. 
Anna Balcerek-Kałek
Refarat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Sołtys Roku z Rogalinka

Sołtys Sołectwa
Rogalinek
Dorota Domagała

Kapituła Konkursu „Sołtys Roku” pod przewodnictwem
redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej
nadała równorzędny tytuł „Sołtys Roku 2016” dwunastu
sołtysom. Wśród nich znalazła się Dorota Domagała, sołtys Sołectwa Rogalinek. Dorota Domagała jest jedynym
wyróżnionym sołtysem z Wielkopolski. 
Serdecznie gratulujemy!

INFORMACJE Z URZĘDU

Państwa na rzecz Gminy Mosina (nieruchomość w Mosinie i Radzewicach).
MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: zakończono wymianę drzwi
zewnętrznych w świetlicy wiejskiej
w Krajkowie, zlecono wymianę drzwi
zewnętrznych w świetlicy wiejskiej
w Krosinku, zakończono malowanie pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Krośnie,
trwa procedura dla robót remontowych
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, trwa procedura dla cyklinowania
i lakierowania podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rogalinie,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
dróg zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem, zlecenie zakupu i rekonstrukcji
balustrad na moście w Baranówku, zlecenie wykonania zjazdu z ul. Strzeleckiej
na ul. L. Wyczółkowskiego w Mosinie,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania:
wydano 34 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 32 decyzje roczne za wybudowanie
urządzeń w pas drogowy, warunki techniczne dla przebiegu trasowego 33 urządzeń
w pasie drogowym, uzgodniono 22 projekty
tymczasowej organizacji ruchu, 5 lokalizacji
zjazdu indywidualnego, prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejowej
E-59 realizowaną prze PKP PLK, toczy się:
6 spraw o likwidację szkód i odszkodowań
komunikacyjnych, 3 sprawy o likwidację
szkód i odszkodowań mienia komunalnego, zakończono 3 sprawy o likwidację szkód
i odszkodowań mienia komunalnego z wypłatą odszkodowań,
• transport: kontrola przedstawicieli Starostwa Poznańskiego w zakresie wprowadzonej stałej organizacji ruchu SPPN w Mosinie
w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, kontrola przedstawicieli Starostwa
Poznańskiego w zakresie wprowadzonej stałej organizacji ruchu na ul. Kasprowicza w
Mosinie i na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej
w Mosinie,
• place zabaw, obiekty małej architektury: zakończono i odebrano naprawę
uszkodzonych elementów na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wiórku, zlecono naprawę uszkodzonych
elementów stwierdzonych w czasie
kontroli okresowej, trwa procedura zamawiania elementów małej architektury
dla Osiedla nr 6 „Za Moreną”, zlecono
i odebrano wymianę konstrukcji tablicy
informacyjnej na Gliniankach, zlecono
naprawę karuzeli na gminnym placu zabaw w Krośnie przy ul. Leśnej, zlecono
i odebrano: zakup 2 bramek do piłki
nożnej na boisku wiejskim w Rogalinku,
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina
oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich
terenów wsi Borkowice, dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
dla terenów części wsi Krosno,
• MPZP Pecna: dla zachodnich i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.
Projekty planów miejscowych na etapie
opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina, dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński,
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E-59
Wrocław – Poznań, ul. Leśmiana, ul.
Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami
kolejowymi linii E-59 Wrocław-Poznań,
Projekty planów na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu:
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: przeznaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów czę-
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Pszczoła pod ochroną
Pszczoła jest najważniejszym z ziemskich zapylaczy, niezbędnym
w ekosystemie. Pszczoły, zbierając nektar i kwiatowy pyłek zapylają kwiaty.
Wtedy rośliny rodzą owoce, dają nasiona i mogą się rozmnażać. Prawie 80%
ziemskiej roślinności, w tym rośliny uprawne, zapylane jest przez owady, wśród
których prym wiodą pszczoły. Najwspanialszą wśród pszczołowatych jest Apis
mellifera – pszczoła miodna, która wytwarza złocisty miód. Colony Collapse
Disoder to zespół wymierania i znikania pszczół. Pszczoły chorują. Najbardziej
zagrożone są te najmocniej pożądane – pszczoły miodne. W latach 2006 –
2007 w Ameryce Północnej wyginęła aż 1/3 pszczół. Tak samo w Europie to
niepokojące zjawisko wciąż się nasila. W ciągu jednego tylko roku, 2007 do
2008, populacja pszczoły miodnej zmalała o 30%! W Szwajcarii, pod koniec
maja 2012, blisko połowa populacji pszczół nie przetrwała zimy. Co je zabija?
Człowiek swoją działalnością gospodarczą zmienił ich naturalne środowisko
– na niekorzyść. Chemiczne środki, które miały chronić uprawy, a zwłaszcza
pestycydy, zaczęły pszczoły zabijać. Globalne ocieplenie wywołało zmiany,
które są dla nich stresogenne. Choroby i pasożyty: Varroa destructor, Nosema
ceranae, czy wirusy paraliżu sprawiają, że pszczoły straciły odporność i –
umierają. Ekolodzy biją na alarm: nie wolno dopuścić, by te pożyteczne owady
wyginęły. Zagrożone są nie tylko pszczoły, ale cały nasz ekosystem, zagrożony
jest człowiek. Możemy włączyć się w przeciwdziałanie temu zjawisku,
wprowadzając do środowiska elementy przyrodnicze przyjazne pszczołom. Jak
to zrobić, o tym artykuł poniżej. 				

J. Nowaczyk
Fot. Jerzy Ryś

oczyszczenie pomnika na pl. 20 Października w Mosinie wraz z oczyszczeniem
kostki brukowej, pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. Dworcowej w Mosinie,
malowanie masztów flagowych na pl. 20
Października w Mosinie,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie
oświetlenia ulicznego zgodne z zapotrzebowaniem, wykonano i odebrano
przestawienie słupa oświetleniowego przy ul. Strzeleckiej – wjazd na ul.
L. Wyczółkowskiego w Mosinie, wykonano i odebrano naprawę słupów oświetlenia ulicznego na Targowisku Miejskim
w Mosinie, w Krośnie przy ul. Głównej,
w Daszewicach przy ul. Poznańskiej,
w Babkach.

czerwiec 2017

Drzewa, krzewy i rośliny miododajne mają bardzo wiele zalet, między innymi
wytwarzają dekoracyjne kwiaty lub owoce, które stanowią nasze pożywienie. Są
ozdobą ogrodu, jednak najważniejszym z powodów dla którego warto, a wręcz
należy sadzić drzewa, krzewy i rośliny miododajne jest fakt konieczności pomocy
pszczołom, które masowo wymierają. Jednym z czynników wpływającym na to
niekorzystne zjawisko jest ograniczenie bioróżnorodności. Wymieranie pszczół
prowadzi nie tylko do utraty miodu. Ważniejszym problemem jest fakt, iż pszczoły zapylają rośliny, których brak prowadzi do ograniczenia żywności. Dlatego
w interesie nas wszystkich jest działanie na rzecz ochrony i pomocy pszczołom.
Pamiętajmy, że tradycyjne ogrody, w których rośnie wiele gatunków drzew, krzewów i roślin miododajnych, nie tylko będą cieszyły pięknymi kolorami, miłym
zapachem i smacznymi owocami, ale będą też pożywką dla pszczół.
Przykłady drzew i krzewów miododajnych:
Drzewa: jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus
hippocastanus), klon jawor (Acer pseudoplatanus), klon polny (Acer campestre),
klon pospolity (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), lipa krymska (Tilia euchlora), lipa węgierska (Tilia
tomentosa), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), wierzba (Salix), śliwa domowa (Prunus domestica).
Krzewy: berberys (Berberis), czeremcha zwyczajna (Prunus padus), głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxyacantha), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), kruszyna pospolita (Rhamnus frangula),
ligustr pospolity (Ligstrum vulgare), malina właściwa (Rubus idaeus), porzeczka
czarna (Ribes nigrum), róża (Rosa), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum). 
Anita Ćwiklińska
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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Sesja Rady Powiatu 23 maja 2017 r.
W sprawach dotyczących naszej gminy Rada podjęła uchwałę o powierzeniu Gminie
Mosina zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi
nr 3911P w m. Pecna oraz 2465P i 2469P w m. Drużyna. Zadanie polega na
przygotowaniu i realizacji projektu obejmującego inwestycje związane z Poznańską
Koleją Metropolitalną, tj. budowę 3 węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej
Mosina oraz przystankach kolejowych Drużyna Poznańska i Iłowiec. W ramach tego
zadania będą również prowadzone inwestycje polegające na budowie ścieżki rowerowej
i przebudowie drogi powiatowej nr 2465P i 2469P w m. Drużyna. Zakres powierzenia
Gminie Mosina zadania obejmuje m. in.: złożenie wniosku o dofinansowanie
i zawarcie umowy o dofinansowanie, składanie wniosków o płatność, przyjecie
płatności i rozliczenie zadania w ramach umowy dofinansowania. Powierzenie tego
zadania gminie następuje na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. Na tej samej sesji
podjęto uchwałę o powołaniu na nowego członka Zarządu Powiatu Poznańskiego
Piotra Zalewskiego, dotychczasowego asystenta starosty. Stało się to możliwe ze
względu na przejście na emeryturę Mieczysława Ferenca, dotychczasowego członka
zarządu. Wniosek dotyczący powołania przedstawił wraz z motywacją Radzie
Powiatu Starosta Powiatu – Jan Grabkowski. Aktualny skład Zarządu Powiatu: Jan
Grabkowski – starosta, Tomasz Łubiński – wicestarosta, Zygmunt Jeżewski i Piotr
Zalewski – członkowie. 

Gala Wolontariatu

We wtorek 30 maja w sali sesyjnej, wśród licznie zaproszonych wyróżnionych, ich
rodzin, zarządu, radnych i pracowników starostwa, miała miejsce uroczysta Gala
Wolontariatu. Była to forma nagrody dla ludzi, którzy swoją codzienną i zarazem
bezinteresowną pracą i postawą, starają się dostrzec i świadczyć pomoc w różnych
formach na rzecz drugiego człowieka będącego z różnych powodów i zdarzeń w wielkiej
potrzebie. Symbolizowała to statuetka przedstawiająca złączone dłonie.
Nasza gmina była stosunkowo licznie reprezentowana przez wyróżnionych, na tle
innych gmin. Ich statystyczną ilością wyprzedził nas tylko Swarzędz. Wyróżnienia
z rąk starosty Jana Grabkowksiego i Zygmunta Jeżewskiego otrzymały następujące
osoby, działające w różnych stowarzyszeniach w naszej gminie: Bogumiła Borne – Wiórek, Alina Chmielewska – Czapury-Wiórek, Ewa Fiedziuszko-Pruchniewska – Mosina,
Mariusz Jankowski – Baranówko, Monika Kujawska – Mosina, Przemysław Kubiak –
Mosina, Nicola Pyszniak – Mosina, Krzysztof Rogaliński – Mieczewo. Gala zakończyła
się recitalem gry na harfie w wykonaniu Michała Zadora – również wolontariusza.
Była to IX Gala zorganizowana przez Komisję Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Rady Powiatu, pracującej pod kierunkiem przewodniczącego Marka
Lisa i jego z-cy Andrzeja Laskowskiego z Puszczykowa. Galę przygotowało biuro Rady Powiatu, a prowadziła wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu – Małgorzata Halber. Gratulacje dla wyróżnionych. 
					
Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu w Poznaniu
							

INFORMACJE Z URZĘDU
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ści wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek
tj. dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Krajkowo dla południowo - zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami
o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną gminy oraz
granicą administracyjną wsi.
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Czapury: dla północno-zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka
i rzeką Wartą, granicą administracyjną
Gminy oraz ul. Poznańską,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin
w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią
granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
Dymaczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo
Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10,
18 obręb Dymaczewo Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,
Procedowanych jest obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Informacje
dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego planami
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BIP-ie -> Organy gminy->Burmistrz
->Obwieszczenia planistyczne->Wykaz
dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym Schronisko dla Zwierząt
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi,
• prowadzenie postępowań: admini-
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stracyjnych – w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
(9), w sprawie wydania zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (12); postępowania wyjaśniającego z zakresu
nawożenia ziemi, zmiany stosunków
wodnych na gruncie oraz usuwania
odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych; postępowania w sprawie
usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia oraz z zakresu niszczenia zieleni, przygotowywanie koncepcji oraz
projektów zagospodarowania terenów
zieleni miejskiej,
• weryfikacja i opiniowanie projektów
usuwania drzew i krzewów w związku
z realizacją inwestycji gminnych,
• prowadzenie spraw z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej –
na etapie kompletowania niezbędnej
dokumentacji,
• prace związane z usuwaniem oraz
pielęgnacją drzew i krzewów na terenie
gminy Mosina,
• prace związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina,
• realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest.
SPOTKANIA
• z akcjonariuszami Spółki Aquanet
S.A. – podsumowanie spotkań indywidualnych przeprowadzonych przez
Spółkę Aquanet S.A. z każdą gminą
– akcjonariuszem spółki, na których
omawiano priorytety inwestycyjne
gmin w zakresie budowy instalacji
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
• z przedstawicielami Spółki PKP PLK
w sprawie oświetlenia wiaduktu kolejowego oraz porozumień z inwestorem
dotyczących przekazania oświetlenia
pod zarząd Gminie,
• z przedstawicielami firmy AMN
Investments w sprawie możliwości
składania wniosków o dofinansowanie
na montaż paneli fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej,
• z Prezesem Spółki Aquanet S.A.
Pawłem Chudzińskim oraz Dorotą Wiśniewską, pracownikiem Działu Marketingu i Rzecznikiem Prasowym Spółki
Aquanet S.A. w sprawach współpracy
w zakresie promocji pomiędzy Gminą
Mosina, a Spółką Aquanet S.A.,
• udział w spotkaniu przedstawicieli
gmin wielkopolskich z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa
– podpisanie 19 listów intencyjnych
z wybranymi samorządami wojewódz-
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Gminny Program Rewitalizacji
Przypominamy, że od dnia 26.05.2017 r. do dnia 19.06.2017 r. prowadzone są
konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Mosina na lata 2017-2027.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 –
2027, wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.mosina.pl, na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.mosina.wokiss.pl, w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,
Biurze Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego
w Mosinie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie,
także w Gminnym Centrum Informacji.
Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych przedmiotowego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:



zbieranie uwag w postaci: papierowej (dostarczenie na adres: Urząd
Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem:
konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na
lata 2017 - 2027)



elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można
wysłać na adres: rewitalizacja@mosina.pl lub wypełnić elektronicznie:
link do formularza: http://www.badania-eu-consult.com/poll/index.php/survey/
index/sid/613341/newtest/Y/lang/pl)



realizacja badania ankietowego: metodą PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview), metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview
– wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW), za pomocą
poniższego linku: http://www.badania-eu-consult.com/poll/index.php/887843

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027
jest kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne,
techniczne lub środowiskowe), integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych). Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in.
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy
władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy
z lokalną społecznością. 

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
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Ostatnie konsultacje
przed projektem pływalni
W środę 24 maja br. w Mosińskim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie
w sprawie pływalni z udziałem Bogumiła Głuszkowskiego, z powodzeniem zarządzającego obiektem AWF
w Poznaniu.
Koncepcja i spotkania
To ostatnie z cyklu spotkań i konsultacji, jakie odbyły się w związku
uzgadnianiem rozwiązań, jakie będą
wprowadzone w mosińskiej pływalni.
Pierwotną koncepcję przygotowała Narodowa Agencja Poszanowania Energii
z Warszawy. Była ona konsultowana i konfrontowana z wizytami na różnych
obiektach. W różnych składach odwiedziliśmy i rozmawialiśmy z zarządzającymi pływalniami w Kórniku i Józefowie pod Warszawą, Tarnowie Podgórnym,
Czerwonaku i Suchym Lesie. Konsultowaliśmy z firmami m.in. sprawę budowę
niecki basenowej - z płytek czy ze stali nierdzewnej. Tak długi cykl spotkań i konsultacji wynika z pragnienie zbudowania obiektu z jednej strony jak najbardziej
funkcjonalnego, a z drugiej w rozsądnej cenie i przy jak najniższych kosztach
eksploatacyjnych.
Pływalnia ze sukcesem
Kilka miesięcy temu nawiązaliśmy kontakt z Bogumiłem Głuszkowskim, odpowiedzialnym za zarządzenia pływalnią AWF w Poznaniu. Był to kontakt tym
bardziej cenny z racji jego doświadczeń. Od kilkunastu lat AWF nie dopłaca do
funkcjonowania obiektu. Pływalnia w całości utrzymuje się ze środków pozyskiwanych z opłat mieszkańców.
Spotkanie 24 maja
W pierwszej części spotkania Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław
Mieloch przedstawił ogólne założenia i koncepcje.Bogumił Głuszkowski zaprezentował swój autorski sposób zarządzania obiektem sportowym, który okazał
się sukcesem z punktu widzenia właściciela pływalni (AWF), który do niej nie
dopłaca, jak i osobiście zarządzającego. Owocem konsultacji jest ustalenie, że
niecka basenu ma mieć 24,95 m, co pozwoli ograniczyć koszty utrzymania o ok.
250 tys. zł na rok. Nie będzie wielkiej zjeżdżalni (będą małe). Przewidziana jest
strefa dla rodzin z dziećmi. Na piętrze budynku będą zlokalizowane sale rekreacyjno-sportowe m.in. z fitnessem lub innymi aktywnościami
W najbliższych dniach zostanie rozpisany przetarg na projekt pływalni. Rozpoczęcie budowy przewidziane jest na II poł 2018 r. i zakończone na wiosnę 2020 r.
Naszym zamierzeniem jest utrzymywanie pływalni przy minimalnych dopłatach
ze strony budżetu gminy.
W otoczeniu pływalni
W sąsiedztwie pływalni powstanie parking na ponad 100 miejsc. Po wybudowaniu
pływalni powstanie strzelnica. Przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania
parku wraz z ścieżkami, ławkami i lampami. Przewidziane jest również miejsce
na wybudowanie kolejnego obiektu rekreacyjnego, ale tu już przez inwestora
prywatnego.
Docelowo powstanie w centrum miasta kompleks rekreacyjno-sportowy o powierzchni ponad 1,4 hektara w sąsiedztwie pięknie zagospodarowanego parku. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU

twa wielkopolskiego w sprawie wzajemnej współpracy przy rozwoju sieci
gazowej w Wielkopolsce,
• udział w spotkaniu z Jerzym Pelowskim w sprawie rozpoczęcia procedury
przygotowania wytycznych do projektu
adaptacji pomieszczeń przeznaczonych
na Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w posiedzeniu Sądu Rejonowego w Śremie w sprawie przeciw
Allmedica/Medicomplex o opuszczenie
budynku przy ul. Dworcowej,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków
Wiesławem Biegańskim oraz radnym
Powiatu Poznańskiego Jackiem Szeszułą
w sprawie zagospodarowania rynku,
• podpisanie umów dotyczących grupowego zakupu energii w Wydziale Gospodarki Komunalnej miasta Poznania,
• podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „miękkiego” dla szkoły
w Krosinku. Tytuł projektu: „Przygoda
z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole
Podstawowej w Krosinku”,
• udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wspólników spółki Aquanet
S.A. – podjęcie uchwał w sprawach bieżących,
• udział w spotkaniu konsultacyjnym
z członkami gmin akcjonariuszy oraz
pracownikami Spółki Aquanet dotyczącym Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na
lata 2017 – 2026 (wcześniej Programu
działań inwestycyjnych Aquanet S.A.
na lata 2017 – 2026),
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu w Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik Jerzym
Lechnerowski, zastępcami burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Antonim Kaliszem i Przemysławem Pacholskim
– w sprawie omówienia zamiarów Gminy Mosina dla ul. Wierzbowej w Daszewicach, rozwiązań komunikacyjnych
ułatwiających możliwy dojazd mieszkańców Daszewic do przyszłego węzła
przesiadkowego w Gądkach. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
– opracowała Joanna Nowaczyk.

11

INFORMATOR MOSIŃSKI

czerwiec 2017

Budżet Obywatelski Gminy Mosina 2018
– rusza druga edycja
Rada Miejska w Mosinie
w dniu 27 kwietnia 2017
r. podjęła Uchwałę Nr
XLVIII/557/17 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie
Gminy Mosina w sprawie
Budżetu Obywatelskiego
Gminy Mosina na 2018
rok.
Co to oznacza? W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina
(BOGM) mieszkańcy Gminy Mosina będą mieli prawo rozdysponowania części środków z budżetu Gminy Mosina
na 2018 rok, czyli kwoty 947 923,00 zł na cele, które sami
uznają za najważniejsze dla rozwoju swojego sołectwa, czy
osiedla. Z tych środków, zgodnie z ustalonym podziałem,
będą finansowane zadania inwestycyjno-remontowe należące
do zadań własnych Gminy, możliwe do realizacji w trakcie
jednego roku budżetowego, np. nowy plac zabaw, siłownia
zewnętrzna, chodnik. Na propozycje zadań czekamy do 30
czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje i wnioski znajdują
się na stronie internetowej mosina.pl/bogm oraz FB https://
www.facebook.com/BOGM.MOSINA/.

BOGM 2018 w skrócie



Propozycje zadania do zrealizowania w ramach BOGM
2018 r., poparte podpisami minimum 20 osób, będzie mogła zgłosić osoba fizyczna, która na dzień złożenia
wniosku ukończyła 18 lat i jest na stałe zamieszkała na
terenie gminy Mosina lub wpisana do rejestru wyborców
z wykluczeniem osób zgłaszających zadanie.



Wnioski do projektu Budżetu Obywatelskiego na
2018 rok o charakterze inwestycyjno-remontowym
będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 czerwca 2017 roku w wersji papierowej:
• w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w godzinach urzędowania,
• w Gminnym Centrum Informacji w godzinach urzędowania,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu),
• lub przesłać w wersji elektronicznej na adres:
budzet.obywatelski@mosina.pl



Planowane zadania muszą mieścić się w zakresie
zadań własnych gminy i być możliwe do realizacji
w trakcie jednego roku budżetowego. Zadania inwestycyjno
-remontowe mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Gminy Mosina, nieobciążonym prawem
osób trzecich z wyłączeniem terenów szkół i przedszkoli.



Podział ogólnej kwoty środków, czyli 947 923,00 zł
przeznaczonych do realizacji w ramach BOGM 2018
wynika z liczby osób zameldowanych w danym osiedlu czy
w sołectwie i wynosi:
• 42 zł na każdego zameldowanego mieszkańca sołectwa
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Gminy Mosina, z wyjątkiem sołectw Krosno i Czapury;
• 31 zł na każdego zameldowanego mieszkańca sołectw
Krosno i Czapury;
• 20 zł na każdego zameldowanego mieszkańca miasta
Mosina.



Złożone propozycje zadań będą podlegały weryfikacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego
w Mosinie w terminie od 3.07.2017 r. do 31.07.2017 r.



Po ogłoszeniu listy projektów (14.08.2017 r.), które przeszły pozytywną weryfikację, będzie istniała
możliwość składania odwołań, na które będzie przeznaczony
tydzień – od 16.08.2017 r. do 23.08.2017 r.



Ostateczna lista zadań do głosowania zostanie podana
do publicznej wiadomości do 29.08.2017 r.
- kolejnym etapem będzie głosowanie, które będzie zorganizowane w terminie od 1.09.2017 r. do 29.09.2017 r.



Wyniki głosowania na propozycje zadań zgłoszonych
do BOGM 2018 zostaną ogłoszone do 30.10.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w prace
nad Budżetem Obywatelskim Gminy Mosina. Przedstawiamy Państwu na stronie obok wykaz środków finansowych
budżetu na rok 2018 r. 

Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji

Drugi rok budżetu
obywatelskiego
– wykorzystajmy możliwość!
Wprowadzając przed rokiem budżet obywatelski stawialiśmy
sobie za cele pogłębienie integracji społeczności lokalnych,
zwiększenie świadomości znaczenia zameldowania oraz
rozwój infrastruktury lokalnej sołectwa/osiedla.
Zadania wybrane w roku minionym przez ponad 3000
mieszkańców są realizowane. W obecnym roku kontynuujemy program i zapraszamy do zgłaszania projektów i później
głosowania.
Wykorzystajmy możliwość ubogacenia sołectwa/osiedla,
w którym mieszkamy!
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU
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Jednostki
pomocnicze gminy
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Ilość
mieszkańców
zameldowanych
(stan na 31.12.2016 r.)

Mosina Osiedle nr 1

1291

Kwota środków
dla jednostki
pomocniczej

Jednostki
pomocnicze gminy

25 820

Krajkowo,
Baranowo

Ilość
mieszkańców
zameldowanych
(stan na 31.12.2016 r.)

192

Kwota środków
dla jednostki
pomocniczej

8 064

Mosina Osiedle nr 2

1783

35 660

Krosinko, Ludwikowo,
(oraz, Jeziory)

931

39 102

Mosina Osiedle nr 3

3311

66 220

Krosno

2675

82 925

Mosina Osiedle nr 4

3648

72 960

Mieczewo

567

23 814

Mosina Osiedle nr 5

1113

22 260

Pecna,
Konstantynowo

1948

81 816

Mosina Osiedle nr 6

1920

38 400

Radzewice

411

17 262

Mosina Osiedle nr 7

257

5 140

Rogalin

764

32 088

Babki, Kubalin,
Głuszyna Leśna

476

19 992

Rogalinek

1591

66 822

Baranówko

82

3 444

Sasinowo

163

6 846

Borkowice,Bolesławiec

390

16 380

Sowinki, Sowiniec
i Bogulin

235

9 786

Czapury

2486

77 066

Świątniki

314

13 188

Daszewice

1780

74 760

Wiórek

799

33 558

Drużyna, Nowinki

735

30 870

Żabinko

328

13 776

Dymaczewo Nowe

329

13 818

Dymaczewo Stare

383

16 086

SUMA (zł):

30 902,00

947 923,00

INFORMACJE Z URZĘDU
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
czerwiec
Rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach: 26 i 30 maja. Odbyła
także 9 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Podczas uroczystej sesji, która odbyła się
26 maja, wręczono Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 laureatom: Mosińskiemu
Chórowi Kościelnemu pw. Św. Cecylii oraz
pani Aleksandrze Pruchniewskiej.
Na kolejnej, absolutoryjnej sesji 30 maja
radni, po wysłuchaniu sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Mosina
za 2016 rok, informacji o stanie mienia
Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2016
roku, sprawozdania finansowego, opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie, opinii poszczególnych komisji
stałych, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok oraz
uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Mosina za
rok 2016. Radni, poza kwestiami dotyczącymi absolutorium, musieli pochylić
się nad kolejnymi 14 uchwałami. Podjęto
uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową
na rok 2017, uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina
na lata 2017-2022, uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie zasad korzystania
z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie, pozostałe uchwały dotyczyły:
pisma mieszkańców Krosinka i Krosna
oraz skarg jednego mieszkańca.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541. Na stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące posiedzenia
komisji oraz sesje, wraz z załączonymi
dokumentami (projekty uchwał, inne
załączniki) oraz wynikami głosowań
w poszczególnych punktach obrad danej sesji.
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Terminarz
posiedzeń Rady
13 czerwca, godz. 17.00
Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa
Tematy tego posiedzenia to: zapoznanie
się z działaniami związanymi z przygotowaniem akcji „Bezpieczne wakacje”,
kontrola miejsc wyznaczonych do kąpieli;
opiniowanie projektów uchwał. Posiedzenie wyjazdowe.

14 czerwca, godz.17.30
Komisja Rewizyjna
Tematy tego posiedzenia to: kontrola
wpływu z najmu i wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich oraz kontrola
wykorzystania funduszy sołeckich dla
wybranych sołectw; sprawy bieżące.

19 czerwca, godz. 17.00
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Tematy tego posiedzenia to: organizacja roku szkolnego 2017/2018 na podstawie arkuszy organizacyjnych; uchwała
potwierdzająca funkcjonowanie szkół
podstawowych, która będzie aktami założycielskimi dla tych szkół. Posiedzenie
wyjazdowe – Przedszkole „Akademia Odkrywców” i „Słoneczko”.

Krosinka, Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca,
Rogalinka i Żabinka; zaproszenie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich
w celu przedstawienia im jakich powinni
dokonać inwestycji związanych z odwodnieniem dróg wojewódzkich, w których
wsiach jest to szczególnie uzasadnione;
zaproszenie przedstawicieli Zarządu Dróg
Powiatowych w celu przedstawienia im
jakie powinni podjąć decyzje – inwestycje związane z odwodnieniem dróg
powiatowych na terenie gminy Mosina;
opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Mosina, informacja na jakim są
etapie sporządzenia i kiedy nastąpi ich
opiniowanie.

23 czerwca, godz. 17.30
Komisja Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej
Temat tego posiedzenia to przygotowanie do sezonu turystycznego. Posiedzenie
wyjazdowe w Pałacu w Rogalinie.

26 czerwca, godz. 17.00
Komisja Budżetu i Finansów
Tematy tego posiedzenia to: współpraca
z powiatem poznańskim i Zarządem Dróg
Powiatowych w Poznaniu; wykonanie
wniosków komisji.

28czerwca, godz. 16.30
20 czerwca, godz. 17.30
Komisja Ochrony Środowiska
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy i Rolnictwa
Społecznej
Posiedzenie wyjazdowe „Zielona Gmina
Tematy tego posiedzenia to: basen w Daszewicach – nauka pływania, rehabilitacja,
relaks – wszystko dla zdrowia; zapoznanie
się z pisemną informacją na temat „Akcji
Lato 2017” – propozycje ze strony OPS,
OSiR, MOK, sołectw, organizacji pozarządowych; opiniowanie projektów uchwał.
Posiedzenie wyjazdowe – Szkoła Pływania
Fregata Swimming w Daszewicach.

2017”.

21 czerwca, godz. 17.30
Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń,
zamieszczane są na stronie www.mosina.
pl w zakładce Komunikaty oraz na stronie
www.mosina.esesja.pl . Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541. 

Tematy tego posiedzenia to: oferta ze
strony Gminy dla inwestorów na inwestycje w Gminie Mosina; wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na zadania
inwestycyjne, złożone i w przygotowaniu.

22 czerwca, godz. 17.30
Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Tematy tego posiedzenia to: strategia
Gminy Mosina w odniesieniu do budowy kanalizacji sanitarnej na terenie

21 czerwca, godz. 16.00
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
- nagrody i stypendia dla sportowców.

29 czerwca, godz. 16.00
Sesja Rady Miejskiej
- w Sali Reprezentacyjnej MOK.

Monika Kujawska
Biuro Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA

mosina.pl
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Mosina samorządem stoi

16 maja br. w Gimnazjum nr 2 im.
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
w Mosinie odbył się I Gm in ny
Kon k u r s „ Mo si n a s a mor z ądem

s t o i”. O r g a n i z at o r e m ko n k u rsu był Zespół Szkół w Mosinie,
a jego inicjatorką pani Regina Burkiciak. Konkurs odbywał się pod
patronatem Rady Miejskiej w Mosinie. Nagrody został y u f u ndo wane przez mosińskich radnych.
Wzięło w nim udział 5 drużyn reprezentujących gminne gimnazja.
W pierwszej części gimnazjaliści
rozwiązali test wiedzy o samorządzie terytorialnym. W drugiej części młodzież rozpoznawała miejsca
i osoby, w trzeciej wykonywała zadanie praktyczne polegające na wyborze inwestycji do realizacji. Osta-

tecznie zwyciężyła drużyna z Pecnej
i to ona otrzymała główną nagrodę
w wysokości 800 zł, która została
wręczona zwycięzcom w czasie sesji
Rady Miejskiej 30 maja 2017 r. Druga
nagroda w wysokości 400 zł powędrowała do Gimnazjum w Rogalinku,
a trzecia 300 zł trafiła do gimnazjalistów z Gimnazjum nr 2 w Mosinie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki. Kolejna edycja konkursu
odbędzie się za rok w szkole w Pecnej.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 
Biuro Rady Miejskiej w Mosinie

Laureatom
wręczono Medale
Podczas uroczystej sesji, 26 maja, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur wraz z Wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej Marią Witkowską oraz
Dziekanem Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Krzysztofem
Lipiakiem, wręczyła medale tegorocznym laureatom: Mosińskiemu Chórowi
Kościelnemu pw. Św. Cecylii oraz pani
Aleksandrze Pruchniewskiej. Na cześć
laureatów wygłoszone zostały laudacje.

O Mosińskim Chórze Kościelnym
pw. Św. Cecylii
– Agnieszka Wolarczak:
W 1905 roku ks. Kałkowski parafii
chciał sławy przysporzyć, więc zaproponował, aby chór kościelny założyć. Od tego
roku datuje się rozpoczęcie działalności.
(…) Zachowana dokumentacja pozwala
ustalić jaka była organizacja i zakres działalności chóru w poszczególnych okresach
działalności. (…) W 1949 roku ówczesny
rząd zmusza księdza Walentego Dymka
arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego do
wydania dekretu o rozwiązaniu Związku
Chórów Kościelnych i jego okręgów, a także poszczególnych chórów. Od tej chwili
rozpoczął się nielegalny, nieoficjalny okres
działalności. Organista i dyrygent Ignacy
Sterczyński nie poddał się, ale zespół mógł
tylko śpiewać w kościele. (…) W 1983
roku powierzono funkcję prezesa Druhnie Bronisławie Dawidziuk – laureatce
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jej
operatywność oraz zaangażowanie spowodowało, że piastuje

RADA MIEJSKA

ją z powodzeniem do dnia dzisiejszego.
(…) Chórowi przyświecała cały czas ambicja, aby nie być kolejnym zespołem,
uświetniającym lokalne uroczystości, ale
wizytówką muzyczną promującą nasze
miasto, nie tylko w regionie, ale w Polsce
i na świecie.

O Aleksandrze Pruchniewskiej
– Joanna Kaczmarek:
Pracę zaczęła jako 16-letnia dziewczyna
w bibliotece mieszczącej się w Urzędzie
Miejskim, w roku 1957. Biblioteka w tym
czasie była w początkowej fazie rozwoju,
znajdowały się w niej głównie książki podarowane przez mieszkańców i przekazane przez Powiatową Bibliotekę w Śremie.
Nie zniechęciło to ówczesnej kierowniczki
biblioteki, pani Stefanii Dworczak i jej
pracownicy Aleksandry Pruchniewskiej
do marzeń o pięknej, dużej Mosińskiej
Bibliotece. Pani Aleksandra „bibliotekę
swoją widziała ogromną” i taką nam ją
zostawiła. Już po roku pracy została jej
kierownikiem, kontynuując dzieło pań:
Barbary Mayerówny, Marii Dworczak i
Marii Opielewicz i wkrótce rozpoczęła
realizację wszystkich możliwych, a czasem wręcz niemożliwych do zrealizowania
projektów. Pani Aleksandra jest bowiem
osobą, której przeciwności nie zniechęcają, a jeszcze dodatkowo mobilizują do
działania. Dzięki inicjatywnie społecznej
wybudowano obecny budynek Mosińskiego Ośrodka Kultury z miejscem przeznaczonym dla dzisiejszej biblioteki. 
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Obwodnica
Gmina Mosina jest gminą miejsko –
wiejską położoną na terenie powiatu poznańskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie
Poznania – miasta grodzkiego (miasto na
prawach powiatu). Bezpośrednio z Poznaniem graniczą wsie: Czapury, Babki i Daszewice. Temu stykowi odpowiada droga
powiatowa stanowiąca przedłużenie ul.
Starołęckiej w Poznaniu – ul. Poznańska,
biegnąca dalej przez Czapury, Wiórek,
Sasinowo do Rogalinka, gdzie włącza się
w drogę wojewódzką nr 431 Kórnik –
Mosina – Granowo.

Nasze drogi
wojewódzkie – 430 i 431

Droga wojewódzka nr 431 biegnie przez
nasze wsie: Mieczewo, Świątniki, Rogalin,
Rogalinek, Krosinko, Dymaczewo Stare
i Dymaczewo Nowe. Gmina Mosina posiada jeszcze jedno bardzo ważne, chociaż
nie bezpośrednie połączenie z miastem
Poznań. To droga wojewódzka nr 430
Poznań – Mosina.
Droga nr 430 wychodzi z Poznania i przebiega przez miasto Luboń, gminę Komorniki, miasto Puszczykowo, aż do Mosiny.
Na terenie naszego miasta nosi nazwę Szosa
Poznańska. W Mosinie stykają się zatem
dwie drogi wojewódzkie: droga nr 430 (Poznań – Mosina) oraz droga województwa
nr 431 (Kórnik – Mosina – Granowo). Ich
połączenie następuje na skrzyżowaniu ul.
Szosa Poznańska i Piotra Mocka. Następnie
drogi te biegną razem, aż do ronda Budzyń,
gdzie droga nr 431 skręca w kierunku Krosinka, Dymaczewa Starego i Dymaczewa
Nowego ul. Krotowskiego i Konopnickiej,
a droga nr 430 biegnie prosto ul. Mostową
w kierunku skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i Strzelecką.
Biorąc pod uwagę funkcję w sieci drogowej, drogi dzieli się na kategorie: drogi
krajowe (np. autostrady, drogi ekspresowe),
drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi
gminne. Na terenie gminy Mosina najwyższą kategorią drogi są wspomniane drogi
wojewódzkie: 430 i 431. Stanowią one
szkielet układu komunikacyjnego Mosiny
i są uzupełniane przez drogi powiatowe
oraz gminne. Wspomniane drogi wojewódzkie łączą się drogami krajowymi poza
terenem gminy Mosina – 430 w Luboniu
z autostradą A2, a 431 w Kórniku z drogą
S11 i we Wronczynie będzie się łączyć z
drogą S5. Drogi wojewódzkie, ich utrzymanie, remont, prace projektowe dotyczące
przebudowy itp. podlegają Województwu
Wielkopolskiemu, którego organami są
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Sejmik Województwa Wielkopolskiego
i Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Jednym z ważniejszych dokumentów, na
podstawie którego Województwo Wielkopolskie podejmuje decyzje dotycząc tych
dróg jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
przyjęty uchwałą nr XLVI/690 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26
kwietnia 2010 r. W tym dokumencie (str.
174, 175) droga nr 431 Kórnik – Mosina
– Granowo na odcinku łączącym drogi
ekspresowe S5 i S11, zaliczona została do
tzw. Zewnętrznego Pierścienia Drogowego
Bliskiego Zasięgu jako obwodnicy drogowej łączącej gminy powiatu poznańskiego,
współpracującej z III ramą komunikacyjną
miasta Poznania oraz siecią dróg krajowych. Natomiast droga nr 430 Poznań
– Mosina określona została jako droga
łącząca Regionalne Pierścienie Drogowe.
Tym samym droga nr 431 ma wchodzić
w skład kolejnej obwodnicy – ramy komunikacyjnej miasta Poznania (pierścienia drogowego wokół Poznania), łączącej
miasta usytuowane wokół Poznania. Droga
nr 430 Poznań – Mosina ma natomiast stanowić jedną z dróg łączących obwodnice
(ramy komunikacyjne, pierścienie drogowe
wokół Poznania) ze sobą. W kierunkach
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wskazano
podniesienie standardów technicznych
dróg nr 430 i 431 do poziomu europejskiego, umożliwiających ich wykorzystanie
w transporcie międzynarodowym, a także
realizację obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich między innymi w Mosinie. Są
to zatem drogi ważne, nie tylko dla Gminy Mosina, ale dla powiatu poznańskiego
oraz województwa. Wchodzą one w skład
układu komunikacyjnego niezbędnego do
wspólnego i zrównoważonego rozwoju zarówno Poznania, jak i miast położonych
wokół niego. Z kolei rozwój Poznania
i aglomeracji poznańskiej wpływa na rozwój całego województwa wielkopolskiego.

W planach przebudowa
Rola dróg wojewódzkich na terenie gminy Mosina w układzie dróg województwa
wielkopolskiego, znajduje swoje odzwierciedlenie w analizach sporządzanych przez
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, dotyczących ich przebudowy,
i modernizacji. Większość mieszkańców
miasta Mosina, jeśli nie mieszkańców gminy, uczestniczyła w dyskusji na temat projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr
430 Poznań – Mosina i wyboru najlepszego
rozwiązania. Gmina Mosina postulowała
wybór wariantu czteropasmowego tj. po

dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast w pozostałych gminach, szczególnie
mieście Puszczykowie dążono do wyboru
wariantu dwupasmowego tj. po jednym
pasie ruchu w każdym kierunku. Prace
projektowe nie zostały jednak jeszcze zakończone. Natomiast w przypadku drogi
nr 431 Kórnik – Mosina – Granowo, prace
projektowe były kilkakrotnie podejmowane. W każdym z projektów zakładano
wykorzystanie istniejącego śladu drogi
wojewódzkiej nr 431. Jak już wspomniano, droga ta przebiega przez zabudowane
obszary wsi: Mieczewo, Świątniki, Rogalin,
Rogalinek, Krosinko, Dymaczewo Stare
i Dymaczewo Nowe. Istniało ryzyko, że
przebudowa drogi i związane z tym zwiększenie ruchu samochodowego, w tym ciężarowego, wiązać się będzie ze zwiększeniem uciążliwości dla mieszkańców: hałas,
drgania, montaż ekranów akustycznych
rozdzielających funkcjonalnie miejscowość, spadek bezpieczeństwa, konieczność
wyburzeń itp. Dlatego Gmina Mosina postulowała konieczność przeprowadzenia
szerszych analiz dotyczących możliwości
alternatywnego poprowadzenia tej drogi.
Rozważając tę kwestię, należy mieć na
uwadze szereg z jednej strony ograniczeń
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
z drugiej strony walorów występujących
na terenie naszej gminy, takich jak m. in.
Wielkopolski Park Narodowy wraz z otuliną, Rogaliński Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000, rozlewiska Warty, ujęcie
wody Mosina – Krajkowo wraz ze strefą
ochronną, obszary wojskowe wraz ze strefami, obiekty wpisane do rejestru zabytków
i ujęte w gminnej ewidencji zabytków np.
układ urbanistyczny miasta Mosina, czy
zespół pałacowo - parkowy w Rogalinie.
Dlatego właśnie Gmina Mosina dąży do
aktywnego uczestnictwa w pracach projektowych, w celu wypracowania, pod kierunkiem Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu, optymalnego
rozwiązania z punktu widzenia zarówno
środowiskowego, komunikacyjnego, jak
i finansowego. Z tych względów w latach
2009 – 2013 Gmina Mosina opracowała koncepcje programowo-przestrzenne
wschodniej obwodnicy miasta Mosina,
jako nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 431 Kórnik – Mosina – Granowo, po
zachodniej stronie Warty i ujęcia wody
Mosina – Krajkowo.

Obwodnica według koncepcji
Koncepcja została zrealizowana w dwóch
etapach. Etap pierwszy został sporządzony
dla odcinka od ul. Piotra Mocka w Mosinie do przejazdu kolejowego w Drużynie.
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Etap drugi rozpoczynał się na przejeździe
kolejowym w Drużynie, a kończył się przy
granicy z Gminą Stęszew. W każdym z etapów konieczna była przeprawa mostowa
przez Kanał Mosiński. Etap pierwszy, o
długości 6,498 km rozpoczyna się włączeniem w ul. Piotra Mocka pomiędzy ul.
Nadwarciańską w Puszczykowie, a przejazdem kolejowymi linii Poznań – Wrocław,
okala miasto od strony wschodniej, wzdłuż
strefy bezpośredniej ujęcia wody, za Stacją
Uzdatniania Wody przy ul. Czereśniowej w
Mosinie, wykorzystując przebieg istniejącej
linii elektroenergetycznej, aż do przejazdu
kolejowego w Drużynie. Ten etap ze względu na sąsiedztwo ujęcia wody wymagał
zaprojektowania rozwiązań technicznych
uniemożliwiających przedostawanie się
zanieczyszczeń do wód podziemnych. Etap
ten był uzgadniany z Aquanet S.A., nie
tylko ze względu na konieczność ochrony wód podziemnych, ale ze względu na
konieczność zapewnienia alternatywnej
obsługi komunikacyjnej Stacji Uzdatniania
Wody w Mosinie przy ul. Czereśniowej.
W ramach tego etapu zaprojektowano
skrzyżowania z ul. Piotra Mocka (rondo),
Targową, Sowiniecką (rondo), Leśmiana/
Gałczyńskiego, Śremską (rondo), Leśną
(poprzez włączenie do rodna zlokalizowanego w ul. Śremskiej) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Drużynie (rondo). Etap
ten umożliwiał także uruchomienie terenów działalności gospodarczej, usytuowanych na południe od ul. Leśmiana w Mosinie, a także pomiędzy ul. Leśną w Krośnie,
a ul.Graniczną w Drużynie. Dla tego właśnie etapu, w celu zabezpieczenia terenu,
jest w trakcie sporządzania miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Drugi
etap o długości 7,594 km rozpoczynający
się przy przejeździe kolejowym w Drużynie (ul. Główna w Krośnie), początkowo
wykorzystywał istniejący przebieg drogi
powiatowej, następnie omijał Borkowice,
wykorzystywał istniejący obiekt mostowy
na Kanale Mosińskim i włączał się do drogi
wojewódzkiej nr 431 omijając Dymaczewo
Nowe, przed granicą z Gminą Stęszew.
Drugi etap przebiega przez obszary mniej
zurbanizowane. Jednocześnie ten etap na
odcinku pomiędzy Kanałem Mosińskim,
a włączeniem w drogę nr 431 przy granicy
z Gminą Stęszew, przebiega przez znajdujący się w otulinie Wielkopolskiego Parku
Narodowego łącznik ekologiczny umożliwiający migrację zwierząt dużych. Dlatego
realizacja tego odcinka wymagać będzie
wypracowania wspólnie z Wielkopolskim
Parkiem Narodowym rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie istotnego

AKTUALNOŚCI

INFORMATOR MOSIŃSKI
łącznika ekologicznego, a jednocześnie
zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych.
Prace projektowe dotyczące etapu drugiego zaproponowały włączenie planowanej obwodnicy do drogi wojewódzkiej
nr 431 przy granicy z Gminą Stęszew.
W międzyczasie Gmina Stęszew, zaproponowała takie przedłużenie obwodnicy,
aby ominęła ona także znajdującą się na
ich terenie wieś Będlewo i została włączona do projektowanego węzła Wronczyn.
W konsekwencji, planowana obwodnica
nie dotyczyłaby dwóch gmin: Mosiny
i Stęszewa. Droga nr 431 otrzymałaby na
tym odcinku zupełnie nowy przebieg.
W ramach sporządzonych koncepcji
uwzględniono także ścieżkę pieszo - rowerową na całej długości obwodnicy,
a także konieczność wprowadzenia pasów
zieleni, umożliwiających migrację zwierząt.

Parametry
Planowana obwodnica ma być drogą
klasy G i cechować się szerokością 25 m
w liniach rozgraniczających (granicach
terenu przeznaczonego na pas drogowy).
Bardzo często pas drogowy jest utożsamiany z szerokością samej jezdni. Tymczasem
jest to obszar, w którym zlokalizowane są
droga oraz obiekty budowalne i urządzenia techniczne związane z drogą i ruchem
drogowym. Jezdnia jest tylko część drogi,
przeznaczona do ruchu pojazdów. Częścią
drogi jest także chodnik. Zatem w pasie
drogowym znajduje się nie tylko droga
(jezdnia, chodnik), ale także kanały technologiczne, droga rowerowa, czy zieleń
przydrożna oraz inne elementy związane z samą drogą oraz ruchem drogowym.
W przypadku planowanej obwodnicy
przewidziana została jezdnia dwupasmowa, po jednym pasie w każdym kierunku
i o łącznej szerokości jezdni wynoszącej
7m, a także oddzielna ścieżka pieszo –
rowerowa oraz pasy zieleni.

Funkcje
Sporządzenie koncepcji miało umożliwić
Gminie Mosina rozpoznanie uwarunkowań i
ograniczeń realizacji tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 Kórnik– Mosina – Granowo,
stanowiącej jednocześnie obwodnicę miasta.
Obwodnica umożliwi obsługę miasta od strony wschodniej, bez konieczności wjazdu do
centrum miasta. Stanowi zatem alternatywę
dla wszystkich kierowców wjeżdżających do
Mosiny, którzy obecnie oczekują w korku
na ul. Piotra Mocka od strony Kórnika w
godzinach popołudniowych, czy korkach
na innych ulicach przy wyjeździe z miasta
w godzinach porannych.

Jedną z istotnych barier funkcjonalnych
rozdzielających miasto, jest linia kolejowa
Poznań – Wrocław, a także Kanał Mosiński. Lokalizacja wschodniej obwodnicy
umożliwia obsłużenie komunikacyjne
znacznej części miasta Mosina bez konieczności przekraczania linii kolejowej i korzystania z przejazdów kolejowych (ograniczonych rogatkami), bądź budowanego
tunelu w ciągu ul. Śremskiej. Planowana
obwodnica zakłada wyprowadzenie ruchu tranzytowego z szeregu miejscowości:
Krosinko, Dymaczewo Stare, Dymaczewo
Nowe, Będlewo (Gmina Stęszew) i tym
samym poprawę bezpieczeństwa, a także
warunków życia mieszkańców. Umożliwia
także, o czym już wspomniano, uruchomienie terenów działalności gospodarczej
położonych na południe od ul. Leśmiana
w Mosinie, a także pomiędzy ul. Leśną
w Krośnie, a Graniczną w Drużynie.
W tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy nowego mostu w Rogalinku i tym samym zniesienia ograniczeń
w dopuszczalnym tonażu. Dlatego tak
ważna jest współpraca mieszkańców,
władz Gminy Mosina, ale także Gminy
Stęszew, Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich i Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z Marszałkiem, w celu
wypracowania rozwiązań z jednej strony
chroniących miasto Mosina, a także wsie
położone przy drodze wojewódzkiej nr
431 przed uciążliwościami związanymi
z transportem samochodowym, z drugiej
strony – umożliwiających realizację funkcji
przypisanej drogom wojewódzkim i tym
samym rozwój całego regionu.
Michalina Szeliga / Referat Planowania
Przestrzennego i Budownictwa
Będziemy czynili wielkie starania, aby
obwodnica (choćby w części) powstała jak
najszybciej. Rozmawialiśmy z Marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem. W pierwszym rzędzie będzie modernizowana droga nr 431
(zgodnie z założeniami programu WRPO),
a dopiero później Województwo przystąpi
do budowy obwodnicy. Sytuacja w jakimś
sensie przypomina Gminę Komorniki, w
której zmodernizowano drogę krajową nr
5 w latach 2004-2005, a dopiero teraz
powstaje obwodnica. Mając w pamięci
doświadczenia gminy sąsiedniej będziemy starali się skrócić czas oczekiwania
na budowę obwodnicy poprzez działania
projektowe.
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Zieleń miejska
W Urzędzie Miejskim w Mosinie Michał Dudziak pracuje
od sierpnia 2016 roku. Podinspektor ds. architektury zieleni
miejskiej to nowe stanowisko w strukturach mosińskiego
magistratu. Decyzja o jego utworzeniu to realizacja wniosku
mieszkańców zgłoszonego podczas debaty na temat kierunków
rozwoju Gminy Mosina, zorganizowanej dla mieszkańców
w 2015 r., a także własnych spostrzeżeń burmistrza co do
takiego zapotrzebowania. W zakresie swoich obowiązków
podinspektor ds. architektury zieleni miejskiej wykonuje
projekty gminnych terenów zieleni, określa także sposób ich
zagospodarowania. Wiąże się to z doborem roślinności do
warunków środowiskowych panujących w danej lokalizacji,
czy odległości od infrastruktury, a także z doborem elementów
małej architektury. Poza projektowaniem, architekt zieleni

PRZED I PO / Projekt nasadzeń drzew przy ul. Dworcowej w Mosinie





przy Osiedlu Sportowców w Mosinie po północnej
stronie Kanału Mosińskiego,






Projekt Zagospodarowania Skweru na ul. Dworcowej,
Projekt Zagospodarowania Skweru przy ul. Targowej
i ul. Czereśniowej w Mosinie,
Projekt Zagospodarowania Skweru przy ul. Targowej
i ul. Wiatrowej w Mosinie,
Projekt Zagospodarowania Terenu przed Ośrodkiem
Zdrowia i Mosińskim Ośrodkiem Kultury w Mosinie.

PRZED I PO / Przeprojektowanie skweru przy ul. Topolowej i ul. Czarnieckiego w Mosinie

Projekty aktualnie opracowywane:
miejskiej prowadzi nadzór nad realizacją zaprojektowanych
przez siebie nasadzeń, oraz przekazuje wytyczne na temat
parametrów materiału szkółkarskiego przeznaczonego do
wykonania nasadzeń w tym nasadzeń kompensacyjnych.
Nadzoruje stan istniejących alei i szpalerów. Takich zadrzewień, jak zauważa pan Michał Dudziak, na terenie naszej
gminy jest dużo. Stanowią one cenny element krajobrazu,
dlatego trzeba o nie dbać, by zachować je w dobrym stanie fitosanitarnym. W zakresie obowiązków podinspektora
znajduje się także typowanie drzew cennych przyrodniczo
przeznaczonych do zachowania i ochrony, a także drzew
w złym stanie fitosanitarnym przeznaczonych do wycięcia.
Projekty wykonane przez podinspektora ds. architektury
zieleni miejskiej:
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projekt nasadzeń drzew przy ul. Dworcowej w Mosinie,
przeprojektowanie skweru przy ul. Topolowej
i ul. Czarnieckiego w Mosinie,
Projekt Koncepcyjny Zagospodarowania Terenu

Projekt Koncepcyjny Zagospodarowania Parku
„Strzelnica”. Informacja na temat koncepcji zagospodarowania parku, po jej wykonaniu zostanie opublikowana w III kwartale bieżącego roku w „Informatorze Mosińskim”,
a następnie przedstawiona do konsultacji społecznych.
O realizacjach projektów będziemy informowali w kolejnych
numerach „Informatora Mosińskiego”.



Jednocześnie nawiązując do artykułu Pana Jacka Szeszuły
z nr 5 „Informatora Mosińskiego”, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w związku z planowanym
rozpoczęciem prac nad rewaloryzacją Parku „Budzyń” ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy
o udostępnienie zdjęć, pocztówek, rycin i map przedstawiających dawny wygląd parku w celu jak najdokładniejszego
poznania stanu pierwotnego parku za czasów jego świetności.
Materiały prosimy przekazywać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,
tel. 61 8109 579. 			
Michał Dudziak
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Wybrane projekty planowane do realizacji w 2017 roku:



Projekt Zagospodarowania Skweru
przy ul. Targowej i ul. Czereśniowej
w Mosinie

Projekt Zagospodarowania Skweru
przy ul. Targowej i ul. Wiatrowej w Mosinie

Projektując skwer przy ul. Targowej i ul. Czereśniowej
kierowano się głównie potrzebami społecznymi mieszkańców określonymi przez Zarząd Osiedle nr 4 „Za Barwą”.
Założeniem było stworzenie estetycznego, użytkowego i bezpiecznego miejsca do wypoczynku. W celu realizacji przyjętego założenia na przedstawionym skwerze
zaplanowano ustawienie stacji naprawy rowerów wraz
ze stojakami rowerowymi, ławkami, koszem na śmieci
i osiedlową tablicą ogłoszeniową. Powstały plac wypoczynkowy
oddzielono z dwóch stron szpalerem ze śliwy wiśniowej w odmianie ‘Pissardii’, która jest małym drzewem o owalnej koronie
z ciemnopurpurowymi liśćmi, nie zmieniającymi koloru przez
cały sezon. Korony drzew urozmaicą białe lub różowe kwiaty.
Szpaler ze śliwy zaplanowano podsadzić różą pomarszczoną
w odm. ‘Moje Hammarberg’ o fioletowowrzosowych, pachnących kwiatach oraz berberysem brodawkowatym o złocistożółtych kwiatach, który jest zimozielonym rozłożystym
krzewem. 

Głównym założeniem Projektu Zagospodarowania Skweru
przy ul. Targowej i ul. Wiatrowej było stworzenie kolejnego
punktu do wypoczynku wzdłuż ul. Targowej, które wynikało z potrzeb mieszkańców przedstawionych przez Zarząd
Osiedle nr 4 „Za Barwą”.
W projekcie przewidziano ustawienie ławki, kosza na śmieci
w otoczeniu zieleni oddzielającej odpoczywające osoby od
stacji transformatorowej i sąsiadującej zabudowy. W tym celu
zaprojektowano szpaler z przesadzonej robinii akacjowej oraz
z wiśni piłkowanej w odm. ‘Amanogawa’ o kolumnowym
pokroju i delikatnie pachnących, jasnoróżowych kwiatach.
Szpaler drzew podsadzony zostanie cenną odmianą róży
pomarszczonej ‘Dart’s Defender’, o półpełnych, różowych
i pachnących kwiatach oraz malowniczo przewieszającym się
krzewem tawuły szarej w odmianie ‘Grefsheim’ o całkowicie
pokrywających pędy śnieżnobiałych kwiatach. 

PRZED I PO / Projekt nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Nektarowej w Krośnie

AKTUALNOŚCI

Michał Dudziak – podinspektor ds. architektury zieleni miejskiej Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Jest
absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Architektura
Krajobrazu, z tytułem magister inżynier
Architekt Krajobrazu. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w biurze projektowym, gdzie pracował
na stanowisku Projektanta Terenów Zieleni, zajmując się np.
projektowaniem przestrzeni publicznych na terenie Miasta
Poznania oraz terenów prywatnych. 
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Sportowa rywalizacja
W piątek 26 maja 2017 uczniowie szkół
Gminy Mosina mieli okazję po raz XVIII
spotkać się na Rajdzie Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej, który tradycyjnie przygotowało T.W.A. Elita. Meta
rajdu została ustyuowana na Stacji Turystycznej Osowa Góra na Pożegowie.
W rajdzie uczestniczyło 470 uczniów
i opiekunów. 23 klasy zameldowały się
na mecie rajdu, który przebiegał pod
hasłem „WPN- znany i szanowany”.
Zaproszenie na rajd przyjęli uczniowie SP i gimnazjum w Pecnej, SP
w Krosinku, ZS w Krośnie, SP nr 1
w Mosinie, ZS w Mosinie. Każda drużyna
wędrowała na metę rajdu, trasą dostosowaną do wieku uczestników.
Sobotnie zmagania sportowe rozpoczęły
się rano na stadionie OSiR, gdzie rozegrał się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej.
W rywalizacji wzięło udział 18 zespołów
z terenu całego powiatu poznańskiego: 12
męskich i 6 damskich. Wśród mężczyzn
zwyciężył duet Szarek – Siwierski,
u kobiet Pater – Kozłowska. Dwie godziny później na terenie kompleksu Orlik
2012 został zorganizowany po raz trzeci
Gminny Turniej Przedszkoli w Piłkę Nożną.
W przygotowanie turnieju zaangażowali
się: UKS Orlik Mosina oraz Zespół Szkół
w Krośnie. W turnieju wzięły udział następujące zespoły:
1. Akademia Odkrywców, 2. Turbo
Trampki- Przedszkole nr 4 Mosina, 3.
Przedszkole Integracyjne, 4. Słoneczko Rogalinek, 5. Słoneczko Mosina, 6.
Przedszkole Koniczynka, 7. Przedszkole Krosno, 8. Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka Mosina.
W turnieju nie była prowadzona klasyfikacja, każde przedszkole zwyciężyło, każdy
mały uczestnik otrzymał medal oraz nagrody, a przedszkole puchar. Liczył się udział
i dobra zabawa.
W tym samym czasie na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1
w Mosinie oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie rozegrał się Turniej Piłki Koszykowej.
W zawodach wzięły udział cztery zespoły.
Mecze były bardzo zacięte i na wysokim
poziomie. Pierwsze trzy miejsca:: 1. Połamany Skład, 2. Erbol, 3. Basketball
Killaz. Przed południem mieszkańcy Gminy Mosina mogli wziąć udział w zawodach
kajakowych – GIBanie po Kanale Mosińskim. Tą ciekawą atrakcję zorganizowała
Grupa Inicjatywna Baranówko. Rywalizacja zakończyła się wygraną Panów
Krzysztofa Tylińskiego i Leszka Kasprzyka, którzy osiągnęli czas 1.19.44.
Drugi wynik 1.23.87 i kolejny puchar
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należał do Panów Marcina Klemenczaka i Macieja Olejniczaka. Owacje
za trzecie miejsce odebrali natomiast
Panowie Łukasz i Sebastian Osiurak
( w konkursie wzięły udział rekordowo aż
44 załogi!).
W samo południe na Przystani wodnej
przy kościele w Rogalinku, rozpoczęły
się XIII Zawody Łodzi Turystycznych na
Warcie, które przygotował UKS Kotwica
Rogalinek. Zawody wygrała reprezentacja OSP – Mosina. Drugie miejsce zajął
Sławek Michalski, w trzecie Tomasz
Kaczmarek.
W czasie trwania Dni Miasta mieszkańcy mieli okazje podziwiać pokazy dryftu
w wykonaniu G. Hypkiego z Drift Warriors,
które przygotował Guber House Developer.
W międzyczasie była również prowadzona
licytacja przejazdów. Środki zebrane ze
zbiórki zostały przeznaczone na rehabilitację Gabrysi.
Przez dwa dni dzieci oraz młodzież mogli
korzystać ze stanowiska rozgrywki Genesis
E-sport event Gry Online.
Niewątpliwą atrakcją był pokaz grupy
Flow Motion z Poznania, która wykonywała
pokaz sztuki efektywnego przemieszczania
się – SKY Feerun.
Na stadionie OSiR w Mosinie swoje spotkania piłkarskie rozgrywał zespół KS 1920
Mosina.
Pod koniec dnia na boisku ORLIK
w Mosinie rozegrał się Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych. W turnieju wzięło udział
5 drużyn: 1. Niepokonani, 2. Expozen, 3 FC

BTK, 4. Trampkarze UKS Orlik Mosina,
5. Bartka Team.
Mecze rozgrywano systemem każdy
z każdym. W końcowej klasyfikacji zwyciężyła „ Bartka Team” z kompletem zwycięstw 12pkt przed drużyną FC BTK. 9 pkt,
Trzecie miejsce 7 pkt UKS Orlik Mosina.
W niedzielę od samego rana swoje
umiejętności prezentowali wędkarze
w czasie Otwartych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Gminy Mosina.
W zawodach brali udział wędkarze z kół:
Mosina Miasto, Rogalin, Wiórek i Brodnica.
Seniorzy: 1. Pieczulis Artur – Koło Mosina Miasto, 2. Ohzorge Leszek – Koło
Mosina Miasto, 3. Jasiczak Wojciech
– Koło Mosina Miasto, Juniorzy: 1. Filip
Kosicki – Koło Mosina Miasto, 2. Mateusz Zalewski – Koło Mosina Miasto,
3. Daniel Kochanke – Koło Rogalin.
W Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się
również Turniej Szachowy, który cieszył się
dużym zainteresowaniem zarówno wśród
młodzieży jak i dorosłych. W klasyfikacji
końcowej zwyciężyli: Seniorzy: 1. Piotr Zielewicz, 2. Górny Stanisław, 3. Jarosław
Owsianny. Juniorzy: 1. Maciej Owisianny,
2. Kacper Marciniak, 3.Adam Frońcki
Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej uświetnił
również Polski Związek Hodowców Gołębi
pocztowych Oddział Mosina. Gołębie pokonywały trasę z miejscowości DELMENHORST do Mosiny. Zwycięzcami zawodów
o Puchar Burmistrza Gminy Mosina zostali:
1. Mariusz Cieleński, 2. Piotr Kujawa,
3. Jacek Stróżyk.
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Od godziny 10:00 w niedzielę trwały biegi
młodzieżowe w ramach IV Biegu „Elegant
na 5” oraz ogólnopolskiej akcji Polska Biega W biegach wystartowało ponad 700
dzieci nie tylko z Gminy Mosina, ale również
gmin ościennych. Pierwsze wystartowały
przedszkolaki na dystansie 200 m. Jest to
jedyny bieg gdzie z maluchami mógł biec
opiekun. Następnie wystartowały kl. I, kl. II,
kl. III. Dzieci miały do pokonania dystans
300 m. Z dystansem 800 m zmierzyli się
uczniowie szkół gimnazjalnych oraz kl. IV
-VI. W każdej kategorii wyłaniano trzech
najlepszych zawodników z chłopców
oraz dziewcząt. Jest to niewątpliwie jeden
z największy biegów dzieci i młodzieży na
terenie wielkopolski.
Na bieg główny na dystansie 5 km zapisało się 507 zawodników. Linię mety przekroczyło 457. Przed zawodnikami poruszał
się samochód z pomiarem czasu. Na trasie
nie zabrakło kibiców, którzy dopingowali
naszych startujących oraz kurtyn wodnych. Zespół Szkół w Krośnie przygotował
punk z wodą na trasie. W czasie biegu
prowadzono klasyfikację: OPEN, Gminy
Mosina, Adrenalina Fitness, Loft Fitness
oraz Mistrzostwa Polski Elegantów, które zostały po raz pierwszy wprowadzone
podczas trzeciej edycji biegu. Zwycięzca
klasyfikacji Gminy Mosina zarówno kobiet
i mężczyzn otrzymuje tytuł Sportowego
Eleganta z Mosiny.
Każdy uczestnik biegu, zarówno młodzieżowego jak i głównego otrzymał pamiątkowym medal na mecie. IV Bieg „Elegant na

SPORT

5” jest drugim biegiem z cyklu
Mosińskiego Grand Prix 5-1015. Trzeci ostatni bieg odbędzie
się w październiku na dystansie
15 km. Zapisy na bieg ruszają 5
czerwca. Impreza została dofinansowana ze środków Gminy
Mosina. Pierwszy na mecie pojawił się Lukhymchuk Mykola
z Leszna z czasem 0:14:47. Drugi Mateusz Fabisiak z Mosiny
(0:17:13), który uzyskał również
tytuł Mistrza Polski Elegantów.
Z czasem 0:17:46 na mecie
pojawił się Paweł Łączny
z Czempinia. Pierwszą kobietą na mecie była Katsiaryna
Ptashuk z Mińska z czasem
0:18:02. Chwilę później pojawiła
się zawodniczka z Poznania –
Ola Peisert (0:18:18). Trzecie
miejsce zajęła Jadwiga Wyrwińska z Drużyny z czasem
0:18:47. Gościem specjalnym
w czasie biegu był Jacek MEZO
Mejer.

Artystycznie i kulturalnie
Święto Gminy Mosina zostało tradycyjnie zainaugurowane uroczystą Sesją Rady
Miejskiej z nadaniem Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej w dniu 26 maja 2017.
Medalami uhonorowano Panią Aleksandrę
Pruchniewską oraz Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii.
W dniach od 26 do 28 maja organizatorzy zaprezentowali szereg ciekawych
wydarzeń artystycznych, rozrywkowych,
rekreacyjnych i sportowych, które odbyły
się w różnych miejscach gminy ze szczególnym uwzględnieniem plenerowej estrady na Placu 20 Października.
W bieżącym roku gościnnie wystąpili między innymi Jerzy Kryszak, Masajah, zespoły PapaD, No To Co oraz Skaner. Każdy
z elementów estradowych, pomimo że był
adresowany do różnych odbiorców, cieszył
się bardzo dużym powodzeniem mosińskiej publiczności, która mogła wspólnie
z wykonawcami zaśpiewać znane przeboje.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra
Dęta im. hm. A. Jerzaka zaprezentowało
różnorodny program oraz specjalnie przygotowane nowe utwory z profesjonalnym
słownym komentarzem dyrygenta Macieja
Kubackiego.
W ramach uroczystości odbyły się prezentacje samochodów przygotowane specjalnie przez Stowarzyszenie Mosińskie
Spoty Samochodowe. Głównym celem
wystawy było połączenie pokoleń, dlatego
znalazły się na niej samochody z różnych

okresów. Młodzi widzowie zainteresowani
byli głównie samochodami modyfikowanymi, starsi natomiast, swoją uwagę zwrócili
na pojazdy klasyczne.
Turniej Strzelecki zorganizowany przez
Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie rozgrywany był w dwóch
kategoriach. O puchar Burmistrza Gminy
rywalizowano indywidualnie oraz drużynowo.
Izba Muzealna w Mosinie przygotowała
wystawę „Tego już nie ma – najstarsze zakłady pracy w Mosinie”, będącą opowieścią
o historii zakładów, które bezpowrotnie
zniknęły z mosińskiego krajobrazu. Zakończyły działalność z różnych powodów,
pozostały jedynie w pamięci mieszkańców
w dokumentach, fotografiach i wystawie
pokazującej dawną ich świetność.
W Galerii Miejskiej zaprezentowano wystawę „Obrazy” malarstwa prof. Bogdana
Wegnera. Właśnie minęły 24 lata od dnia
w którym powstała Galeria Miejska w Mosinie, wtedy 7 maja 1993 roku malarstwo
prof. Bogdana Wegnera zainicjowało jej
działalność.
Tradycyjnie bardzo ważnym elementem
uroczystości były koncerty, pokazy i prezentacje realizowane z czynnym udziałem
mieszkańców Gminy Mosina, przygotowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Mosińskim Ośrodku Kultury, Loft Fitness oraz
w placówkach oświatowych gminy.
Soliści oraz zespoły przygotowywane
w Ośrodku Kultury przez Danutę Nowak
-Połczyńską oraz Carlosa Ramireza zaprezentowały wspólny koncert, obrazujący
zarówno umiejętności wokalne jak również
doskonałe umiejętności muzyczno-instrumentalne.
Bardzo ciekawe, barwne i profesjonalnie
przygotowane prezentacje taneczne i różne
elementy show estradowego zaprezentowały: Formacja Aktiv, grupa Quick Dance,
Angel i Angel Dance oraz Zumba z Leną.
Niezmiernie ciekawą była propozycja estradowa Loft Fitness z Mosiny. Trzy różne, nowoczesne formy pokazowe Kangoo
Jumping, Zumba z Harrym Beto oraz Pole
Dance wzbudziły bardzo duże zainteresowanie licznej widowni form estradowych
podczas obchodów dni Rzeczypospolitej
Mosińskiej. 		
MOK / OSiR
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili
się do przygotowania i sprawnej realizacji
blisko czterdziestu wydarzeń. Dziękujemy
sponsorom, partnerom, obsłudze medialnej oraz służbom, które czuwały nad
bezpiecznym przebiegiem wszystkich
elementów uroczystości.
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Była kiedyś Rzeczypospolita Mosińska
L JOANNA NOWACZYK
d

KOSYNIERZY Z CZASÓW WIOSNY LUDÓW.
REPRODUKACJA ZDJĘCIA JÓZEFA PUCIŃSKIEGO.
IZBA MUZEALNA W MOSINIE

W

roku 1848 Europę ogarnęła fala rewolucyjnych
wystąpień. Europejska Wiosna Ludów wciągnęła
w wir swoich wydarzeń niewielkie miasteczko
w zaborze pruskim – Mosinę, która wpisała się w narodowe
dzieje jako kilkudniowa stolica „Polski powstającej”.
3 maja 1848 r. na rynku w Mosinie Jakub Krauthofer-Krotowski, który przybył tu z powstańczym oddziałem, proklamował Rzeczypospolitą Mosińską. W Gazecie Polskiej
z roku 1848 pod redakcją Hipolita Cegielskiego, ukazał się
krótki opis tych wydarzeń: W nocy ruszyliśmy częścią do
Mosiny, częścią do Sowińca – relacjonował jeden z uczestników wystąpień. – W Mosinie odebrano żandarmowi konia
etc. i 3 pistolety a dnia sławnego 3 Maja na miejsce zbiegłego
burmistrza Komendant Krotowski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianował burmistrzem nauczyciela Rosta rodaka
i wręczył mu nominacją opatrzoną pieczęcią (Orzeł Jagielloński
w miejscu korony wieniec, napis: Polska powstająca).
Rzeczypospolita Mosińska przetrwała krótko – tylko 5 dni
licząc do przegranej przez powstańców bitwy pod Rogalinem
8 maja lub 6 dni do ostatecznej potyczki pod Trzebawiem
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9 maja, po której to powstańcze siły zbrojne złożyły broń
w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny. Jednak pozostała w historycznej pamięci mieszkańców i jest
powodem do naszej dumy. w sercach mieszkańców Ziemi
Mosińskiej, ten dziejowy epizod przetrwał do dzisiaj i jest
powodem ich wielkiej dumy z Małej Ojczyzny. Na pamiątkę wydarzeń z 1848 r. Rada Miejska w Mosinie ustanowiła
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej.
W przyszłym roku ochodzić będziemy 170. rocznicę proklamacji na mosińskim rynku Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Mieszkańcy Gminy Mosina – Rzeczyposopolitej z czasów
Wiosny Ludu – będą mieli okazję włączyć się w świętowanie
tej ważnej rocznicy w naszej lokalnej historii. Planowane jest
między innymi odtworzenie historycznych scen z 3 maja 1848
r. – Proklamacji na rynku w Mosinie. Obchodom towarzyszyć
będą oklicznościowe wydawnictwa, numizmatyki, a także
poczta konna, która przewiezie korespondencję mieszkańców,
zaoptrzona w ozdobny datownik i R-kę. To tylko niektóre
planowane atrakcje. Projekt obchodów 170. Rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej przewiduje także włączenie
w realizację przedsięwzięcia organizacje i stowarzyszenia oraz
gminy partnerskie. Obchody toczyć się będą przez cały rok,
z punktem kulminacyjnym w maju 2018 r. Główne uroczystości wstępnie planowane są na 6 maja 2018 r. 

KĄCIK HISTORYCZNY

mosina.pl
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W GALERII

Burmistrz wyróżnił studenta i jego rzeźbę

Troski i czułości
W sobotę 22 kwietnia, w Salonie Poetycko-Muzycznym
kolejny ciekawy wieczór. Gościem specjalnym był poznański
zespół ARETE w składzie Jerzy Struk (poeta, kompozytor,
wokalista), Agnieszka Kargulewicz (skrzypaczka) i Romuald
Andrzejewski (pianista, aranżer). Koncert zespołu połączony
był z promocją najnowszej książki poetyckiej Jerzego Struka
„Troski i czułości”. Romuald Andrzejewski zagrał też jeden
ze swoich utworów „Dobry sen”, który bardzo się wszystkim
podobał. Spotkanie prowadziła Kalina Izabela Zioła.
Widzowie byli zachwyceni, zarówno piękną poezją, jak
i nastrojowymi piosenkami. 

W maju odbyło się w Poznaniu IV Studenckie Biennale
małej formy rzeźbiarskiej 2017 im. Prof. Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty rzeźbiarza i pedagoga Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, dziś Uniwersytetu Artystycznego. Uniwersytet Artystyczny jest organizatorem biennale,
a jego cele to kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw
artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych,
a także propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki
medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
Wśród przyznanych nagród i wyróżnień znalazła się także
nagroda Burmistrza Gminy Mosina. Od blisko 25 lat, działa w naszym mieście Galeria Miejska, nad którą patronat
sprawuje właśnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, burmistrz
Jerzy Ryś wręczył nagrodę laureatowi konkursu rzeźbiarskiego, którym został Piotr Socha. Laureat jest studentem
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 		
JN

KĄCIK RYSOWNIKA

Do królestwa
Kolejny wernisaż w Galerii Miejskiej odbył się 8 kwietnia. Autorka
wystawy Barbara Pilch jest absolwentką ASP (obecnie UAP). W 2007
roku ukończyła uczelnię uzyskując
dwa dyplomy: w Pracowni Rzeźby
pod kierunkiem prof. Danuty Mączak oraz w Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Józefa Drążkiewicza , w której po studiach została
asystentem. Obecnie p.o Kierownika Pracowni Rysunku,
po śmierci Profesora.
To już druga prezentacja artystki w Galerii, pierwszą
w ramach „debiutów” miała w 2008 roku. 
Galeria Miejska w Mosinie

KULTURA
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Plenerowa
historia
Rogalinka
Plenerowa wystawa to 20
wielkoformatowych
fotografii, wydrukowanych
na wodoodpornych
płytach PCV
i wyeksponowanych
w kilku zakątkach wsi.
Zdjęcia pochodzą
z archiwów rodzinnych
i przedstawiają obrazy
z życia tutejszych
mieszkańców w czasach
już historycznych.
L JOANNA NOWACZYK
d

ALEKSANDRA MICHALSKA

W

Rogalinku zainaugurowano
obchody przypadającego w tym roku
770-lecia wsi. Inauguracja zbiegła się z uroczystością odpustową w miejscowej parafii
w dniu 21 maja, którą uświetnił występ
Chóru pw. św. Cecylii oraz Mosińskiej
Orkiestry Dętej. Kulminacyjnym momentem było otwarcie plenerowej wystawy
fotografii, dofinansowanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Jej beneficjentem jest Towarzystwo Przyjaciół
Dębów Rogalińskich, a inicjatorką
i organizatorką – Aleksandra Michalska, mieszkanka Rogalinka.
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Plenerowa wystawa to 20 wielkoformatowych fotografii, wydrukowanych na wodoodpornych płytach PCV
i wyeksponowanych w kilku zakątkach
wsi. Zdjęcia pochodzą z archiwów
rodzinnych i przedstawiają obrazy
z ż ycia t utejszych mieszkańców
w czasach już historycznych. Jak narodził się pomysł zorganizowania takiej wystawy? Wszystko zaczęło się od
społecznej inicjatywy Reginy Zajączek
i Bogdana Anioły, którzy na okoliczność jubileuszu wsi, przygotowali
800-stronicowy album opowiadający o historii mieszkańców Rogalinka.
Na potrzeby publikacji zgromadzili
kilkaset zdjęć pochodzących z domowych archiwów. Niektóre z nich
przekazała im Aleksandra Michalska,
także mieszkanka Rogalinka. – Zapoznałam się ze zgromadzonymi przez
panią Reginę i pana Bogdana materiałami i stwierdziłam, że cudownie
byłoby zorganizować wystawę plenerową na podstawie fotografii, która
jednocześnie byłaby zwiastunem zapowiadającym wydanie tego albumu
– relacjonuje Aleksandra Michalska.
W ten sposób pani Ola włączyła się
w społeczną inicjatywę związaną
z obchodami jubileuszu wsi, a plenerowa wystawa ujrzała światło dzienne.
- Nie bez znaczenia było tu ogramne

wsparcie i zaangażo
wanie w projekt Pana
MIESZKANIEC
Zbigniewa Grygiera ROGALINKA ODNAJDUJE
- radnego - dodaje.
SIĘ NA FOTOGRAFIACH.
Ekspozycję otwiera
fotografia umieszczona na skrzyżowaniu ul. Kościelnej
z Mostową. Przedstawia cztery młode
kobiety. To dziewczyny z Rogalinka
na przełomie lat 50/60, pozujące
w tym samym miejscu, w którym stoi
współczesny odbiorca. – Ta fotografia jest zwiastunem zachęcającym do
pójścia dalej, do części głównej, która
znajduje się na ul. Kościelnej – wyjaśnia A. Michalska.
– Na podstawie tego zdjęcia widzimy jakie zmiany dokonały się w międzyczasie
w najbliższym krajobrazie. Wśród czterech kobiet ze zdjęcia, znajduje się
mama pani Oli, córka miejscowego
organisty, wychowana w Rogalinku.
Kolejne 12 fotografii ustawionych na
ul. Kościelnej w formie wolnostojącej
harmonijki, przedstawia historię wsi
w obra zach z ż ycia cod zien nego jej mieszkańców przed wojną
i po wojnie: podczas żniw, plecenia koszyków, wypasu przydomowych zwierząt, dożynek, zabaw y. Najstarsze zdjęcie pochodzi
z 1915 r. i przedstawia pracę mieszkanek wsi przy wykopkach. – Kobiety

AKTUALNOŚCI
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sfotografowane zostały wraz z zarządcą.
Widzimy wyraźnie, że pozują do tego
zdjęcia, bo ich chusty są założone modelowo, widać że są specjalnie ubrane
– komentuje inicjatorka wystawy.
Dalsza część ekspozycji, to 5 fotografii
zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu kościoła pw. Michała Archanioła
i Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. – Historia wsi ściśle związana jest
z ustanowieniem tu parafii w 1247 r.
– tłumaczy Aleksandra Michalska.
– Te fotografie dotyczą historii zabytkowego kościoła i jego parafian. Zobaczymy na nich ślub, chór kościelny
z 1936 r., organizację „Młode Polki”
działającą przy kościele, procesję i widok kościoła nad Wartą z okresu, kiedy
jeszcze nie było wału chroniącego przed
powodzią. Pozostałe 2 fotografie są zaprezentowane pojedynczo, w miejscach,
które podobnie jak skrzyżowanie ul.
Kościelnej z Mostową, uległy zmianie
w ciągu lat, a były dla wsi szczególnie
ważne: most w Rogalinku i miejscowa
szkoła. – W ten sposób odbiorca może
skonfrontować obraz sprzed kilkudziesięciu lat ze współczesnym fragmentem
pejzażu – wyjaśnia pani Ola.
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trzymują się, podjeżdżają rowerami
i oglądają uważnie. Jeden z mieszkańców, który całe życie mieszka
nad Wartą, gdy zobaczył na starym
zdjęciu siebie grającego na akordeonie, bardzo się wzruszył. Prezentacja daje okazję do takich wzruszeń
i osobistych wspomnień, ale także
do integrowania społeczności wiejskiej. – Dzięki takiej plenerowej formie
i możliwo ści preze ntowani a je j
co najmniej do września , dotrze
on a do dużej ilości odbiorców,
a już od momentu montażu odwiedziło ją mnóstwo miejscowych
i przypadkowych przechodniów – stwierdza A. Michalska.
Zachęcam, by odwiedzić Rogalinek
i obejrzeć tę unikatową ekspozycję.
Koneserzy regionalnych wydawnictw,


JEDNA Z CZTERECH
OKOLICZNOŚCIOWYCH
POCZTÓWEK, WYDANA
Z OKAZJI OTWARCIA WYSTAWY.

mogą także zapisać się na zakup
albumu przygotowywanego przez
Reginę Zajączek i Bogdana Aniołę.
Zapisy przyjmowane są na poczcie
w Rogalinku. Jego premiera planowana
jest podczas głównych uroczystości
jubileuszowych w czasie dożynek.
Wystawa plenerowa starcyh fotografii
potrwa w Rogalinku do września. 

Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przechodnie za-
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Wiklina darem rzeki
Nieurodzajna, piaszczysta ziemia okolic
Rogalinka sprawiła, że mieszkańcy zmuszeni zostali do szukania tu zajęć pozarolniczych. Źródłem utrzymania stała się dla
nich wiklina porastająca brzegi Warty.

Przypłynęła z Madonną
O początkach wikliniarstwa w Rogalinku
opowiada legenda, według której wiklina
wyrzucona została na brzeg Warty po tym,
jak z nurtem rzeki przypłynęła tu figurka
Madonny z Dzieciątkiem. Po kilku dniach
do wsi zawitać miał wędrowiec, który nauczył mieszkańców jak korzystać z tajemniczego daru. Rogalinek od niepamiętnych
czasów słynął w okolicy z wyrobów wikliniarskich. Zofia i Józef Skonka, w swoim
opracowaniu z 1999 r. „Rogalinek z gminy
Mosina” pisali, iż wyplatano tu nawet dachy,
drzwi, czy meble. Pierwsze wyroby wykonywane były dla własnego użytku, dopiero
z czasem pojawili się obwoźni handlarze,
a towar transportowano Wartą. Produkty
z wikliny zaczęły sprzedawać się na okolicznych jarmarkach. „Pierwszego surowca
dla prac plecionkarskich – pisali państwo
Skonkowie – dostarczały dziko rosnące
krzaki wikliny bliskiej krewnej wierzby,
zarastającej brzegi Warty. Później zaczęto
wiklinę systematycznie uprawiać.” W okresie większego zapotrzebowania na wyroby
wikliniarskie surowiec sprowadzano.
Wyplatano tu kosze niemal w każdej rodzinie, przez kilka pokoleń. W czasie I wojny
światowej ludność tej wsi była zmuszana do
wyplatania koszy na pociski, na potrzeby
niemieckiego wojska. Tuż przed kolejną
wojną rzemiosło to miało szansę stać się
głównym źródłem utrzymania dla bezrobotnych mieszkańców, dzięki pożyczkom
udzielanym przez Kasę Bezprocentowego
Kredytu.

Kasa na wyplatanie
W latach 30. XX w. w Polsce pojawiły
się Chrześcijańskie Kasy Bezprocentowego Kredytu wzorowane na systemie
wspierania przez gminy żydowskie zubożałych Żydów. Głównym źródłem
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finansowania kas chrześcijańskich były
kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego.
W 1938 r. istniały 382 takie stowarzyszenia, a jednym z nich była Chrześcijańska Kasa Bezprocentowego Kredytu
w Mosinie, która miała wesprzeć miejscowy handel i rzemiosło. Rok później,
w maju 1939 r., taka kasa powstała również
w Rogalinku. 15 stycznia 1939 r. 15-osobowa grupa tutejszych mieszkańców złożyła jako komitet organizacyjny wniosek
do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o
zarejestrowanie „Kasy Bezprocentowego
Kredytu”. Wniosek musiał przejść proceduralną weryfikację. Opinia Wydziału Pracy
i Opieki Urzędu Wojewódzkiego nie była
zbyt pozytywna. Naczelnik tego wydziału
napisał: „Mam wątpliwości poważne co do
celowości powstania Kasy Bezprocentowego Kredytu w Rogalinku – w miejscowości wyłącznie rolniczej o ludności ubogiej.
Kasa Bezprocentowego Kredytu nie będzie
tam spełniała żadnej funkcji gospodarczej,
a będzie jedynie instytucją charytatywną,
która wobec braku środków finansowych
zadań swoich nie będzie mogła wypełniać.”
Starosta Śremski Podhorodański rozwiał
jednak te wątpliwości. Argumentował, iż
założyciele kasy planują zgromadzić ok. 70
bezrobotnych z Rogalinka, trudniących się
dotychczas „w większej mierze wyrobem
prymitywnych koszyków”. Przekonywał,
że przy pomocy bezprocentowego kredytu
nastąpi „przestawienie istniejących warsztatów koszykarskich na produkcję bardziej
opłacalną i częściowe złagodzenie bezrobocia”. Ostatecznie wniosek został pozytywnie
rozpatrzony i dopiero w maju tegoż roku,
stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
W skład grupy członków założycieli wykazanych w dokumencie rejestracyjnym,
wchodzili: Stanisław Kossowski, Sylwester
Batkowski, Stanisław Szabelski, Stanisław
Dobicki, Maria Banaszak, Władysław
Mosiniak, Maria Frydryszak, Stanisław
Jawlaczyk, Antoni Iwański, Jan Balbierz,
Franciszek Nowicki, Franciszek Korcz,
Agnieszka Strzyżyńska, Roman Szmania
i Stanisław Kołodziejczak. Stowarzyszenie

znalazło się w strukturach Zjednoczenia
Chrześcijańskich Kas Bezprocentowe
go Kredytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
a kapitał zamierzano gromadzić ze składek członków, z darowizn i subwencji
oraz z „przyjmowania lokat terminowych
oprocentowanych”. Statutowym celem
miało być udzielanie pomocy materialnej członkom zwyczajnym, owym 70-ciu
w przybliżeniu bezrobotnym mieszkańcom
Rogalinka. Niestety cel ten nie mógł być
zrealizowany, bo już za chwilę wybuchła
wojna.

Gdzie te koszyki
W okresie powojennym, wikliniarstwo
w Rogalinku przeżywało prawdziwy rozkwit. Jak podają Z.J. Skonkowie, mieszkańcy wyplatali galanterię z białej wikliny,
wózki dla niemowląt, wózeczki dla lalek,
koszyczki ozdobne, bieliźniarki, wazony,
meble ogrodowe, wyposażenia mieszkań
– półki, kwietniki, kufry, fotele bujane
i kosze dla psów i kotów. „Zupełnie unikatowy został wypleciony duży krzyż na
uroczystości kościelne w latach 70-tych.” –
piszą państwo Skonka. W 1954 r. założono
we wsi Oddział Chałupniczy Spółdzielni
Pracy Przemysłu Wikliniarsko-Koszykarskiego w Poznaniu. W spółdzielni zatrudnionych było ok. 100 mieszkańców Rogalinka
i okolic. W roku 1962, na bazie Spółdzielni Koszykarskiej, powstała Spółdzielnia
Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych,
która również obok wytwarzania innych
wyrobów trudniła się wyplataniem koszy.
Obecnie wikliniarsko jako rzemiosło przeżywa swój schyłek i jest rzadko wykonywanym w domu rękodziełem na własny użytek. Stało się
raczej domeną muzeów etnograficznych
i nielicznych miejscowości. Także w Rogalinku wyplatanie koszyków powoli odchodzi
w niepamięć. Według mojej wiedzy, we
wsi istnieje tylko jedna firma trudniąca się
oficjalnie tym rzemiosłem. Co roku, na
grzybobranie wybieram się z wiklinowym
koszykiem rodem z Rogalinka. Choć kiedyś
taki „wiejski” koszyk był przedmiotem dość
pospolitym, dziś jako unikatowy, wzbudza
zainteresowanie i podziw innych grzybiarzy.
Miejmy nadzieję, że tradycja wikliniarstwa
w Rogalinku, choć przez nielicznych będzie jednak podtrzymywana.
Źródła: Dokumenty Archiwum Państwowego
w Poznaniu; Zofia i Józef Skonka „Rogalinek
z gminy Mosina, Komisja Promocji Gminy,
Mosina 1999. Fot. Z archiwum rodzinnego
Aleksandry Michalskiej. Władysława Pieszyk z Rogalinka przy wyplataniu koszyka,
lata 50. 
Joanna Nowaczyk
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Uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku
2006. Danuta Białas swoją harcerska służbę rozpoczęła jako mała
zuchenka. W roku 1965 na obozie
w Wisełce złożyła uroczyste przyrzeczenie harcerskie. W roku 1969
już jako drużynowa, włączyła się
do grona mosińskich instruktorów, by w następnych latach zdobywać kolejne stopnie instruktorskie, do stopnia harcmistrzyni
włącznie w roku 1977. Zdobywała kolejne sprawności i wiedzę:
Drużynowa 99 Drużyny Zuchowej, następnie 30 Drużyny
zuchowej, 18 Drużyny Harcerskiej, komendantka Szczepu
Harcerskiego nr 2, zastępca komendanta Ośrodka i Hufca,
w latach 1975-80 jego komendantka, członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Poznań-Rejon, wieloletnia Komendantka Ośrodka
ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. Przez wszystkie te
lata – opiekunka drużyn, a także druhów ubiegających się
o stopnie instruktorskie, a przy tym wielki przyjaciel harcerzy. Organizatorka letnich i zimowych akcji wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, rajdów i biwaków. Swoją pracę zawodową,
podobnie jak społeczną, związała z dziećmi i młodzieżą. Od
roku 1972 do dziś jest nauczycielem mosińskiej „dwójki”.
Pasję pedagogiczną realizuje również poza murami szkoły,
organizując dla uczniów zajęcia pozalekcyjne – prowadzi dla
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hm. Danuta Białas
nich rajdy i obozy rowerowe. Mimo tak aktywnej, społecznej
i zawodowej działalności, znalazła także czas i energię na
pracę radnej w mosińskiej Radzie Miejskiej. Tę zaszczytną
funkcję pełniła przez dwie kadencji. I tu, jak na każdym polu
jej życiowej działalności cechowała ją sumienność, rzetelność, uczciwość, odwaga w wyrażaniu własnych poglądów
i przekonań oraz poczucie odpowiedzialności za dobro Małej
Ojczyzny i jej społeczności. Za swoją pracę harcerską i pedagogiczną hm. Danuta Białas była wielokrotnie odznaczana.
Współczesne społeczeństwo odczuwa dotkliwy brak żywych
autorytetów – prawdziwych społeczników, którzy prowadząc
obok nas wciąż aktywne życie, pokazują ile satysfakcji można czerpać z pracy na rzecz drugiego człowieka. O druhnie
Danucie Białas, jedna z młodych harcerek powiedziała:
„Przede wszystkim jest wspaniałą harcerką, swoją osobą
daje nam przykład. Pomimo mijających lat, cały czas jest
młoda duchem. Zachęca nas do tego wszystkiego, jest takim
naszym autorytetem, który prowadzi nas do przodu…” 
Na podstawie laudacji wygłoszonej podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2006
przez Magdalenę Wyzuj.

Gminne zabytki

Rogalinek
Najstarsze osadnictwo w rejonie Rogalinka datuje się
na IV tysiąclecie p.n.e. Badania archeologiczne na tym
terenie prowadził w okresie międzywojennym prof. Józef
Kostrzewski.
Pierwsza wzmianka o Rogalinku pochodzi z 1246 r. Wieś
była wówczas własnością szlachecką. Od 1247 r. aż do
rozbiorów, znajdowała się w rękach kapituły poznańskiej.
Później, Rogalinek włączyli do swych posiadłości właściciele pobliskiego Rogalina.
We wsi znajduje się kościół ufundowany przez sufragana
poznańskiego w 1712 roku. Świątynia kryta jest gontem,
a dach zwieńczono wieżyczką. Przynależąca do kościoła
plebania została wzniesiona w 1900 roku, a przykościelną
dzwonnicę wybudowano w roku 1893. Barokowy kościółek
posiada bogate wyposażenie.
Do najciekawszych zabytków należy ołtarz z późnogotycką rzeźbą Madonny (skradziona w roku 2002, obecnie w kościele znajduje się replika) oraz ołtarz boczny,
stanowiący przykład sztuki ludowej z przełomu XVII/
XVIII wieku oraz obraz także podobnego pochodzenia,
Chrystus Ubiczowany. Znajdują się tu trzy ołtarze barokowe z końca XVIII stulecia. 
JN
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Od 21 - 28 czerwca w Galerii Miejskiej w Mosinie trwać będzie wystawa
laureatów IV Studenckiego Biennale na
Małą Formę Rzeźbiarską im. prof. Józefa
Kopczyńskiego. Z tej okazji uczestnikom biennale przyznawana jest również
nagroda Burmistrza Gminy Mosina,
którą w tym roku otrzymał Piotr Socha za prace o tytule „Autoportret II”.
Zapraszamy od wt.-pt. w godz. 9.0015.00 oraz nd. w godz. 10.00-13.00 ul.
Niezłomnych 1. Finisaż wystawy 28
czerwca, o godz. 18.30. Wstęp bezpłatny
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WYSTAWA

Zapraszamy na spotkanie z Teresą Zarzeczańską - Różańską, która w 1975
roku jako pierwszy Polak i czwarta
kobieta na świecie pokonała kanał La
Manche. Zostanie wyświetlony film
dokumentalny przedstawiający przygotowania, jak i samą udaną próbę
pokonania kanału. Teresa Zarzeczańska-Różańska opowie o swojej karierze, o tym co na kanale La Manche się
wydarzyło, i co było dalej….
Spotkanie odbędzie się 13 czerwca
2017 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie o godz. 10:00. Szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie
osirmosina.pl

Mosińskie Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe i Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w XII edycji
plenerowej prezentacji pasjonatów,
artystów i rękodzielników oraz kolekcjonerów, która odbędzie się 30 lipca br.
w okolicach ul. Wąskiej w Mosinie. Jest
to niezwykle barwna wystawa ukazująca różne zainteresowania i twórczość
mieszkańców powiatu poznańskiego,
a w szczególności Gminy Mosina. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy
jest „Artystyczne okno”, przy czym do
inwencji uczestników będzie należała
interpretacja tematu.

WYSTAWA

AKCJA LATO

W Izbie Muzealnej w Mosinie trwa wystawa „Tego
już nie ma - najstasze zakłady pracy Mosiny”. Potrwa ona do 30 wcześnia
br. Zapraszamy od wt.-pt.
w godz. 9.00-15.00 oraz
nd. w godz. 10.00-13.00
ul. Niezłomnych 1. Wstęp
bezpłatny

Uczniowie i najmłodsi
mieszkańcy Gminy mogą
w wakacje uczestniczyć
w zajęciach organizowanych
w ramach „Akcji Lato”. Zapraszają: m.in. MOK oraz
OSiR. Szczegółówy program dostępny będzie na
stronach mosina.pl, kultura.
gmina.pl, osirmosina.pl.

TURNIEJ
LATO
PODPIŁKARSKI
ŻAGLAMI

RAJD ŚW. KRZYSZTOFA

25 czerwca zapraszamy na
IX edycję Turnieju Piłkarskiego FWMT Mosina Cup
2017 – godz. 9:00 - stadion
OSiR w Mosinie. Zapisy drużyn do 15 czerwca. Szczegółowe informacje u organizatora, tel: 694 653 490

23 lipca zapraszamy na XIV
Rajd Św. Krzysztofa. XV
Runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw
Polski i Turystycznego Pucharu Polski, III Runda
Mosińskich Mistrzostw
Motorowych - Delegatura
Mosina. Więcej na stronie
new.aw.mosina.org/index.
php/pl/

KINO PLENEROWE

WARSZTATY

W lipcu i sierpniu w wybrane czwartki zapraszamy
na wieczorne pokazy kina
plenerowego przy plaży na
Gliniankach. Dodatkowo
na plaży będzie grał DJ oraz
planowane są zajęcia spinningowe. Więcej informacji
na mosina.pl, kultura.gmina.pl, osirmosina.pl.

Centrum Kształcenia w Nowinkach zaprasza na wakacyjne warsztaty plastyczne,
które odbęda się 23 czerwca
o godzinie 17:00. Tematem
przewodnim prac będzie
„Lato”. Więcej informacji:
Centrum Kształcenia w Nowinkach, ul. Powstańców
Wielkopolskich 3, 62 - 053
Nowinki, tel. 530497147.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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