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O herbie i o fladze
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Drodzy Czytelnicy, 
listopadowy numer naszej gazety otwiera nie-

zwykle ważna informacja, która dotyczy wszystkich
mieszkańców. Od 1 stycznia przyszłego roku obo-
wiązki odbierania i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych z nieruchomości zamieszkałych, przej-
muje Gmina Mosina.  W związku z tym niezbęd-
ne będzie złożenie przez Państwa nowej deklaracji,
a także dokonywane opłat na nowe, indywidual-
ne rachunki bankowe. Tę zmianę wyjaśni Państwu
Jerzy Ryś, Burmistrz Gminy Mosina. 

Z informacji zamieszczonej na stronie 3, miesz-
kańcy dowiedzą się również innych, ważnych

szczegółów w tej sprawie. Przy okazji przypomnimy także, jak należy pra-
widłowo segregować śmieci. 

Co roku Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie zaprasza pary małżeńskie ob-
chodzące Złote Gody na uroczystość wręczenia Medali „Za długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. W imieniu Prezydenta RP Medale wręcza Burmistrz. Dostoj-
nych Jubilatów, mieszkańców naszej gminy, którzy przeżyli ze sobą aż pół
wieku, na dobre i na złe, poznacie Państwo z relacji prasowej na stronie 31,
a także za pośrednictwem fotoreportażu na okładce gazety. 

Mosina to miasto z wielowiekową historią, a jej początki sięgają 1302 r. Mało
kto wie, że na przestrzeni dziejów miasto zmieniało swoje symbole. O tym,
jak wyglądały kiedyś, a jakie są dzisiaj, dowiecie się Państwo z artykułu Jac-
ka Szeszuły w kąciku historycznym.  

Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk
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Szanowni Mieszkańcy!
Od 1 stycznia 2017 r., obowiązki odbierania i zagospodarowania od-

padów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmuje
Gmina Mosina. Dotąd, zadanie to realizował Związek Międzygminny
Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, który wykonawcę za-
dania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, wyłaniał w dro-
dze przetargu. Gmina Mosina była członkiem tego Związku. Mimo
że posiadała własne zaplecze i potencjał do odbioru i zagospodaro-
wania śmieci, nie mogła z niego korzystać. 

25 lipca tego roku weszła w życie ustawa zmieniająca prawo za-
mówień publicznych. Wprowadziła ona zapis, który umożliwił gmi-
nom zlecenie zadania odbioru i zagospodarowania odpadów własnej
spółce. Tak zwane zamówienie „In-house”, czyli „u siebie w domu”,
pozwala nam teraz wykorzystywać własne zasoby do odbioru od-
padów, co może przynieść efektywniejsze ich zagospodarowanie.   

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązały nas do wpro-
wadzenia nowego systemu gospodarki odpadami. Jedną z podstawowych jego zasad jest obowiązek segregacji odpadów. Prawidłowa
segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą na-
liczenia tej opłaty będą złożone przez Państwa deklaracje. Jednak sam system odbioru odpadów z Państwa posesji nie ulega zmia-
nie.

Niestety jeszcze nie wszyscy mieszkańcy rozumieją potrzebę segregowania odpadów – wpływu ich prawidłowej segregacji na
poprawę stanu środowiska naturalnego, a także na obniżenie kosztów ich wywozu. To niezrozumienie prowadzi często do prze-
pełnienia publicznych kontenerów, czy procederu spalania odpadów w domowych piecach. Konsekwencją niesegregowania, może
być w przyszłości wzrost ceny za wywóz śmieci. Dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem – segregujmy odpady! My
wszyscy mamy wpływ na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami i na jego koszty.       

Jerzy Ryś
Burmistrz Gmina Mosina 

• Należy złożyć nową deklarację w terminie do 31 grud-
nia 2016 roku.

• Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się indywidualny nu-
mer rachunku bankowego do dokonywania wpłat.

• Wysokość opłat nie ulega zmianie.
• Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych nie

ulegają zmianie.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w terminie do 31
grudnia 2016 roku, zobowiązani są złożyć nową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. 

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, listownie lub elek-
tronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Formularz deklaracji otrzymają Państwo bezpośrednio do
swoich skrzynek pocztowych. Formularz będzie również do-
stępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie, Gminnym Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3, 62-050
Mosina oraz na stronie internetowej Gminy Mosina (www.mo-
sina.pl). 

Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy nu-
mer rachunku bankowego, o którym poinformujemy Pań-
stwa w oddzielnej informacji. Prosimy z dniem 1 stycznia 2017

roku o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego,
który otrzymaliście Państwo od Związku Międzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieru-
chomość oraz stawki opłaty, która tak jak dotychczas wyno-
si:

• 10 PLN od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,
• 20 PLN od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą de-
klaracje, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego mie-
siąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpi-
sać umowę z przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenia
na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności
regulowanej na terenie gminy Mosina. 

Od 1 stycznia 2017 r. opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dokonujemy na nowy numer rachunku 
bankowego! 

Odbiór odpadów - ważne informacje
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Jak prawidłowo segregować odpady

Mieszkaniec ulicy Gruszkowej zapytał
dlaczego nie działa nowe oświetlenie na
tej okolicy. W „Informatorze Mosińskim”
znalazł informację, że budowę tego oś-
wietlenia już zakończono, a do dzisiaj
lampy nie świecą. 

Sprawę wyjaśniałam w Referacie Inwe-
stycji i Rozwoju Gminy.  Z informacji,
którą uzyskałam wynika, że oświetlenie

drogowe ul. Gruszkowej zostało zakoń-
czone w lipcu. Żeby nowe lampy zaczęły
świecić, musi zostać wybudowane
przyłącze energetyczne. To z kolei leży 
w gestii spółki ENEA OPERATOR. Mimo
wcześniejszych monitów ze strony Gmi-
ny, Enea Operator dopiero na początku
października zawiadomiła Urząd Miejski
w Mosinie  o zakończeniu prac związa-

nych z budową przyłącza. Teraz czekamy
na podpisanie umowy przez ENEA S.A.
oraz zamontowanie licznika, co wykona
inna spółka – ENEA Operator.     

W przypadku oświetlenia Gruszkowej,
Gmina stawiając oświetlenie wyprze-
dziła budowę przyłącza energetycznego, by
zaraz po jego wybudowaniu można było
podpisać umowę i emitować światło.
Gdyby czekać na przyłącze, proces inwe-
stycyjny mógłby się wydłużyć.   JN

Mieszkańcy pytają

Przychodzi student do lekarza i okazu-
je się, że nie ma ubezpieczenia? Często
przyczyną jest fakt, że rodzic zapomniał
zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotne-
go.

Jesień, młodzi ludzie pożegnali swoje wa-
kacyjne prace i wrócili do szkoły i na stu-
dia. Plucha za oknem, czas przeziębień
i szok podczas wizyty u lekarza – brak
zgłoszenia do ubezpieczenia. 

Problem pojawia się, kiedy potomek
uzyska własne ubezpieczenie zdrowotne,

na przykład rozpocznie pracę na etacie.
Rodzic ma wtedy obowiązek poinfor-
mować swojego pracodawcę, że syn lub
córka ma już własne ubezpieczenie. Na-
tomiast, gdy dziecko zakończy pracę, ro-
dzic musi zgłosić je ponownie do ubez-
pieczenia zdrowotnego jako członka ro-
dziny. W obu przypadkach ma na to 7 dni. 

Najczęściej okazuje się wówczas, że to ro-
dzice nie zgłosili syna lub córki ponow-
nie do ubezpieczenia zdrowotnego – pod-
kreśla Małgorzata Balcerzak z I Oddziału
ZUS w Poznaniu – Praktyka pokazuje, że
wiele osób o tym nie wie lub zwyczajnie
zapomina.

Żeby móc ko-
rzystać z bezpłat-
nej opieki me-
dycznej, trzeba
być zgłoszonym
do ubezpieczenia
zdrowotnego. Jeden z rodziców zgłasza
wówczas u swojego pracodawcy dzieci,
które uczą się, nie ukończyły jeszcze 26
roku życia i nie mają własnego ubezpie-
czenia. 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 

w Wielkopolsce

ZUS informuje
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Mało kto wie, że na terenie naszej gmi-
ny, mamy aż 841 kratek ściekowych na
drogach gminnych i blisko 400 na drogach
powiatowych przebiegających przez mias-
to, co daje liczbę 1241!  Z czasem, wpu-
sty studzienek ściekowych ulegają zanie-
czyszczeniu przez spływający przez krat-
ki piasek, liście opadające z drzew i inne,
niepożądane odpady. Może być to przy-
czyną zalewania ulic podczas obfitych
deszczów, dlatego system ten wymaga pie-
lęgnacji. Dla jego udrożnienia, Gmina
oczyściła wszystkie bezodpływowe stud-
nie chłonne na drogach gruntowych. Sys-
tematycznie czyszczone są także kratki
ściekowe do kanałów deszczowych, bo to
należy do obowiązku Gminy. 

Jednak mieszkańcy także mogą mieć wpływ na drożność kanalizacji deszczowej 
w ulicach, przy których mieszkają, choć nie należy to do ich obowiązków. Bieżące
usuwanie z powierzchni kratki ściekowej zalegających na niej liści, czy gałęzi, ostrożno-
ść przy zamiataniu chodnika, by nie usuwać zamiecionego piasku wprost do kanału,
to czynności wspomagające utrzymanie całego sytemu w drożności. Także zimą, oczysz-
czanie kratki z zalegającego śniegu zapobiegnie jego zamarznięciu i w rezultacie, 
w czasie roztopów, woda z ulicy swobodnie spłynie do kanału. 

Przyjmując zatem postawę obywatelską, zadbajmy o kratki ściekowe przy naszych
domach. To także może wpłynąć na komfort naszego życia!   

JN

Dbajmy o kratki ściekowe 

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje – październik

FINANSE 
• zarządzeniem Nr 00501.339.2016

Burmistrza Gminy Mosina dokonano
zmiany budżetu Gminy, w której zwięk-
szono dochody i wydatki o kwotę 474,99
zł w związku ze zmianami planów dotacji
celowych na zadania własne i zadania zle-
cone oraz dokonano przeniesień w pla-
nie wydatków, 

• zarządzeniem Nr 00501.347.2016
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 paź-
dziernika 2016 r. dokonano zmiany
budżetu Gminy, w której zwiększono do-
chody i wydatki o kwotę 99 101,39 zł 
w związku ze zmianami planów dotacji
celowych na zadania własne i zadania zle-
cone,

• w trakcie opracowania są uchwały do-
tyczące stawek podatków i opłat lokal-
nych na 2017 r. oraz uchwała w sprawie
obniżenia ceny 1q żyta dla celów wy-
miaru podatku rolnego na 2017 r.,

• trwają prace nad projektem budżetu
na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozą Fi-
nansową na lata 2017–2022, 

• realizowane są na bieżąco sprawy
przypisane do zakresu obowiązków re-
feratu, dotyczące między innymi weryfi-
kacji informacji podatkowych, rozlicza-
nia podatków: rolnego, leśnego, od nie-
ruchomości, od środków transporto-
wych, wydawaniem zaświadczeń z za-
kresu prowadzonych spraw, rozpatry-
wania wniosków w sprawie ulg w po-
datkach.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono: 
• opracowanie dokumentacji na ter-

momodernizację SP 1 w Mosinie, 
• prace malarskie w świetlicy wiejskiej

Informujemy, że od 2 listopada do 21 listopada br. do publicznego wglądu wyłożony
jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usy-
tuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku
gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl.
20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie
internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl > BIP > Organy Gminy > Burmistrz
> Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-
będzie się 14 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Paź-
dziernika 1 o godz. 15.00 w sali 110.  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2016 r.

Składanie uwag – Krajkowo
10 listopada br. zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo–zachodnich terenów wsi Kraj-
kowo. Projekt tego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl > BIP
> Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe.

Do 28 listopada można jeszcze wnosić uwagi do tego projektu planu miejscowego,
w przypadku kwestionowania ustaleń w nim przyjętych. Uwagi należy składać na piś-
mie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jedno-
stki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Wyłożenie planu – Mosina
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w Nowinkach, 
• wykonanie kręgu – paleniska oraz li-

narium na placu rekreacyjnym w Pecnej,
• budowę oświetlenia drogowego 

z oprawami LED w Mosinie w części ulic:
Boya-Żeleńskiego, Iwaszkiewicza, Schul-
za oraz w ul. Gombrowicza,

• budowę oświetlenia drogowego 
z oprawami LED w miejscowości Kros-
no w ul. Tylnej, Wiosennej – etap I, 

• budowę oświetlenia drogowego 
z oprawami LED w Rogalinku w ul. Kost-
rzewskiego,

• budowę chodnika w ciągu ul. Lud-
wikowskiej w Krosinku – etap I.

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowę oświetlenia drogowego 

z oprawami LED w miejscowości Kros-
no w ul. Bocznej – Etap II, 

• budowę sieci wodociągowej w Dy-
maczewie Nowym – zakończenie prac sie-
ciowych, trwa utwardzanie dróg po prze-
kopach, 

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul.
Krótka zmiana termin zakończenia – wy-
konane 90% długość sieci - 540 mb,

• przekazano plac budowy dla budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej
przez wieś Borkowice,

• wykonywanie robót budowlanych
związanych z budową ul. Wodnej, ul. So-
wińskiego, Wiosny Ludów w Mosinie,

• wykonywanie robót budowlanych
związanych z budową ul. Polnej w Kroś-
nie. 

Zawarto umowy:
• na budowę chodnika w ciągu drogi

powiatowej przez wieś Borkowice; etap
II – chodnik lewostronny od km
0+439,29 do km 0+744,23.

W trakcie procedury przetargowej:
• przetarg na rozbudowę SP w Krosin-

ku.

Ponadto: 
• przygotowano umowę na postawie-

nie stołu do szachów na placu rekrea-
cyjnym w Pecnej,

• przygotowano umowę na wykonanie
i postawienie wiaty drewnianej na placu
rekreacyjnym w Pecnej.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• podpisanie umowy najmu z PKP
S.A. Oddział Gospodarowania Nieru-
chomościami w Poznaniu na linię kole-

Rozpoczął sezon
grzewczy. Często 
w okresie jesienno-zi-
mowym wiele osób
ulega pokusie pozby-
cia się śmieci paląc je
w piecach domo-
wych. Metoda ta nie
pomaga zaoszczędzić
na kosztach węgla,
wydajność energe-
tyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bar-
dzo poważnych i „kosztownych" kłopotów.

Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jed-
nym z czynników, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt nis-
ka temperatura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nie-
oczyszczone szkodliwe substancje chemiczne, a ich lista jest długa.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich
oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają
znaczący wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związa-
ne z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie aler-
gii. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki  powoduje trudności w oddychaniu,
tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ
na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do
przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związa-
nych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmie-
ci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów komino-
wych.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządze-
niach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość,
na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Palenie śmieci 
w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy
domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są
dla nas po prostu zagrożeniem!

Oprac. JN
Grafika - źródło: Fundacji Ekologiczna Arka

Nie pal śmieci!

Na przełomie października i listopada, w parku „Strzelnica” w Mosinie prowadzona
była inwentaryzacja drzew i krzewów, która niezbędna jest do opracowania Projektu
Zagospodarowania Parku. Rosnące tam drzewa i krzewy zostały pomierzone, a mapa
zasadnicza tego terenu zaktualizowana. Inwentaryzacja, jak i Projekt Zagospodaro-
wania Parku, Gmina wykonała w związku ze startem w konkursie o dofinansowa-
nie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. –
Pierwszym krokiem – wyjaśnia zastępca burmistrza Przemysław Mieloch – jest wykonanie
inwentaryzacji drzew wraz z określeniem ich wielkości i stanu fitosanitarnego i nanie-
sienia drzew na mapę. W oparciu o inwentaryzację zostanie wykonany projekt, który okreś-
li, które drzewa należy wyciąć ze względu na ich zły stan lub projektowany przebieg ścieżek,
jakich nasadzeń dokonać i jak powinien zostać zagospodarowany park. Wstępnie prze-
widujemy powstanie ścieżek, usadowienie ławek, wybudowanie lamp. Chcemy, żeby ten
park stał się jedną z mosińskich „perełek”. Będziemy starali się o 85 proc. dofinanso-
wania z UE. Wniosek musimy złożyć do końca grudnia br. 

Prosimy o to, aby wstążki nie były zrywane. 
Gmina planuje zagospodarowanie także pozostałych parków. – W pierwszej kolej-

ności wnioskujemy o „Strzelnicę”, gdyż parametry tego parku dają nam największą szan-
sę na uzyskanie dofinansowania – dodaje P. Mieloch. 

JN

Strzelnica
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jową Osowa Góra celem dalszego udo-
stępnienia terenu na cele turystyczne
(kolej drezynowa). Przygotowanie i pod-
pisanie umowy poddzierżawy dla osoby
prowadzącej wyżej wymienioną działal-
ność,

• wydanie 16 decyzji zatwierdzających
podział nieruchomości,

• wyłonienie najkorzystniejszej oferty
w trybie zapytania ofertowego do geo-
detów oraz podpisanie stosownych
umów na zadanie przeprowadzenia in-
wentaryzacji drzew i krzewów na ob-
szarze parku gminnego „Strzelnica”, na
terenie rekreacyjnym ul. Czajkowskiego
oraz po północnej stronie Kanału Mo-
sińskiego w Mosinie, 

• przeprowadzenie: 13 przetargów
ustnych ograniczonych na dzierżawę
nieruchomości rolnych stanowiących
własność gminy, 2 przetargów na sprze-
daż nieruchomości w Mosinie w rejonie
ul. Konopnickiej i Jeziora Budzyńskiego,
2 przetargów na sprzedaż 10 nierucho-
mości gruntowych niezabudowanych 
w Mosinie w rejonie ul. Wyczółkowskiego
(rejon ul. Strzeleckiej), 

• uzyskanie od Wojewody Wielkopol-
skiego 12 decyzji komunalizacyjnych – na-
bycie nieodpłatne mienia należącego do
Skarbu Państwa, 

• publikacja 2 ogłoszeń o przetargach
na zbycie nieruchomości gruntowych
pod mieszkalnictwo jednorodzinne w Dy-
maczewie Starym,

• przygotowanie niezbędnej doku-
mentacji oraz sporządzenie protokołu do
umowy notarialnej rozwiązania użytko-
wania wieczystego i nabycia nakładów
budowlanych budynku usługowego od
GBS Mosina i PSS Społem w Mosinie
przy ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego.

MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie

zgodne z zapotrzebowaniem, jesienne
równanie dróg, zlecenie opracowania
projektu stałej organizacji ruchu w Mo-
sinie dla ul. Wiejskiej w Mosinie i Rze-
czypospolitej Mosińskiej,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania:
wydano 19 zezwoleń na zajęcie pasa dro-
gowego, warunki techniczne dla przebiegu
trasowego 30 urządzeń w pasie drogo-
wym, uzgodniono 1 lokalizację zjazdu in-
dywidualnego, prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejo-
wej E-59 realizowaną prze PKP PLK, 

• transport: uzgodnienia zmian w
rozkładach jazdy komunikacji gminnej, 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Pana Andrzeja Zabłockiego, Burmistrza
Miasta i Gminy Witnica w latach 1990-2014. W ra-
mach umowy partnerskiej między samorządami
Gminy Witnica oraz Sołectwa Mosina, a Gminą
Mosina mieliśmy okazję ze sobą współpracować.
Był osobą o pozytywnym nastawieniu, otwartą
na współpracę i posiadającą wizję.

Andrzej Zabłocki zmarł w sobotę 29 paździer-
nika w wieku 58 lat. Był Burmistrzem Miasta 
i Gminy Witnica przez 24 lata. W trakcie swoich
rządów wniósł liczne zasługi dla rozwoju Gminy. Przez całe życie był związany
z Witnicą. Po reformie samorządowej w 1990 r. wygrał pierwsze demokratyczne
wybory samorządowe i do wyborów w 2014 r. pełnił funkcję Burmistrza.

Zmarł Andrzej Zabłocki 

Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach opracowana została we
wrześniu 2014 r. W marcu 2015 r. przystąpiono do przygotowań do ogłoszenia prze-
targu. 15 kwietnia 2015 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu wraz z uzys-
kanie pozwolenia na budowę. W maju 2015 r., po przeprowadzeniu procedury prze-
targowej, Gmina Mosina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projek-
towej z terminem realizacji do 18 października 2015 r. Termin ten uległ jednak zmia-
nie, ze względu na zmianę koncepcji – wydzielenie sali sportowej z budynku szkol-
nego. Drugim powodem był fakt, że spółka Aquanet nie wyraziła zgody na wydanie
warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej. Ze względu na prze-
ciągający się czas oczekiwania na uzgodnienie Aquanetu, termin zakończenia prac
projektowych był jeszcze dwukrotnie przesuwany – ostatecznie do 31 sierpnia 2016
r. W międzyczasie Aquanet przedstawił swoją opinię w sprawie podłączenia do sie-
ci wodociągowej proponując 3 możliwości. W konsekwencji zaistniała konieczność
przebudowy tej sieci. Z trzech przedstawionych przez Aquanet możliwości, Gmina
wybrała najbardziej jej zdaniem dogodne rozwiązanie. 6 lipca 2016 r. Aquanet  wy-
dał w końcu warunki wykonania przyłącza wodociągowego, a w sierpniu projekt był
gotowy. 1 września 2016 r. Biuro Projektowe złożyło wniosek o pozwolenie na bu-
dowę. Biuro Projektowe otrzymało także zlecenie na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej przebudowy sieci wodociągowej przy Szkole w Czapurach, z terminem rea-
lizacji do 16 stycznia 2017 r. 

W listopadzie 2016 r. Gmina Mosina powinna otrzymać pozwolenie na budowę.
W kolejnym etapie gmina ogłasza przetarg na rozbudowę szkoły wraz ze salą gim-
nastyczną.

- Z przedstawionego kalendarium wynika, iż władze gminy niemal od początku nowej
kadencji przystąpiły do prac nad wykonaniem projektu rozbudowy szkoły. Niestety po-
jawiło się szereg okoliczności, związanych głównie z AQUANET, które wydłużyły po-
wstawanie projektu jak i w konsekwencji uzyskanie pozwolenia na budowę. Początek za-
sadniczych prac szkoły planujemy na czas wakacji. Wówczas nastąpi wyburzenie obec-
nej sali gimnastycznej wraz z fragmentem budynku szkolnego. Szkoła musi być wtedy pus-
ta – mówi Przemysław Mieloch, zastępca burmistrza Gminy Mosina. JN

Mieszkańcy Czapur czekają 
na rozbudowę szkoły

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach przewiduje nowy, 3-kon-
dygnacyjny  budynek dydaktyczny i salę sportową sąsiadujące bezpośrednio z ist-
niejącym budynkiem, połączone z nim  wspólnym układem komunikacyjnym. 

- Nowy budynek dydaktyczny:  10 sal lekcyjnych, sala przedszkolna z szatnią 
i WC, świetlica szkolna, 2 pokoje nauczycielskie, stołówka z kuchnią, biblioteka,
4 szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

- Sala sportowa o powierzchni 22 x 32 metry z salą do ćwiczeń korekcyjnych. 
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• Strefa Płatnego Parkowania: prace nad
zmianami regulaminu strefy, 

• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: zakup ogrodzenia z furtkami do pla-
cu zabaw w Krośnie przy ul. Nadleśnej,
zakup i montaż ławek oraz wymiana
daszków na gminnych placach zabaw,
zlecono montaż ogrodzenia placu zabaw
w Świątnikach, prowadzenie spraw
związanych z usunięciem pojemników na
odzież z terenu gminy, 

• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie,

• prace nad regulaminem targowiska 
w Mosinie. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Projekty planów na etapie sporządza-

nia:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla tere-

nów usytuowanych przy ul. Leszczyń-
skiej, Jarzynowej i ul. Strzeleckiej w Mo-
sinie, terenu parku gminnego „Strzelni-
ca” oraz terenu usług na działce o nr ewid.
1829/3 obręb Mosina obejmujących ob-
szar pomiędzy ul. Jarzynową, Bukową,
Kalinową, drogą tj. działką o nr ewid.
1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulica-
mi, ul. Strzelecką i Leszczyńską, terenu
parku gminnego „Strzelnica”, usytuo-
wanego na działce o nr ewid. 1827 obręb
Mosina oraz terenu usług na działce o nr
ewid. 1829/3 obręb Mosina, 

• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej i terenów zabudowy mieszka-
niowej 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 kolejo-
wymi linii E-59 Wrocław–Poznań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i So-
winki, dla terenów części miasta Mosina
oraz części wsi Sowiniec, dla terenów częś-
ci wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych tere-
nów wsi Bolesławiec oraz zachodnich te-
renów wsi Borkowice, dla terenów częś-
ci wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, dla
terenów części wsi Krosno,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: prze-
znaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy.

Projekty planów miejscowych na eta-
pie opiniowania i uzgadniania:

• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części

W piątek, 7 października br., zakończyło się trwające miesiąc głosowanie na pro-
jekty zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mo-
sina (BOGM). Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, którzy wzię-
li w nim udział. 

Ze względów organizacyjnych, zapowiadane na 14 października br. komisyjne otwar-
cie urn, miało miejsce we wtorek, 18 października br. Kolejny etap prac to liczenie
głosów, które spłynęły zarówno do urn, znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Mo-
sinie oraz w Gminnym Centrum Informacji, jak również tych, które wpłynęły za po-
średnictwem formularza on-line. Ogłoszenie wyników ostatecznych nastąpi do 15 lis-
topada br. Informacja o wynikach głosowania, zatwierdzona przez Zespół Programowy,
podana zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina oraz na łamach „Informa-
tora Mosińskiego”. 

Przypomnijmy tylko, że pula środków przeznaczonych na projekty zadań inwe-
stycyjno-remontowych w ramach BOGM na 2017 rok, to 1 202 915 zł. Ile spośród
zgłoszonych projektów zakwalifikuje się do realizacji, przekonamy się
niebawem.

Karolina Adamczyk-Pięta 
Gminne Centrum Informacji

Niebawem poznamy wyniki głosowania
na Budżet Obywatelski Gminy Mosina 

Nadmierny rozrost gałęzi bardzo często jest powodem uszkodzeń pojazdów poru-
szających się po drogach, w obrębie których na posesjach prywatnych rosną drzewa
i krzewy. Niejednokrotnie też może stanowić zagrożenia dla ludzi znajdujących się
w pobliżu niepielęgnowanych drzew. Poważne zagrożenie mogą także stanowić gałęzie
wrastające w napowietrzne linie elektroenergetyczne. Mogą być także przyczyną awa-
rii i przerw w dostawach prądu. Z kolei w przypadku silnych wiatrów, istnieje rów-
nież ryzyko zerwania przewodów (Minimalne odległości gałęzi drzew od linii elektro-
energetycznych uzależniono od wysokości napięcia oraz rocznego przyrostu danej rośli-
ny. Zgodnie z przyjętą normą dla linii: niskiego napięcia 0.4 kV jest to 1 metr + pięcio-
letni przyrost; średniego napięcia 15-30 kV jest to 2,6 metra + pięcioletni przyrost; wy-
sokiego napięcia 110 kV jest to 3,23 metrów + pięcioletni przyrost). 

Właściciele, dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości powinni na bieżąco moni-
torować stan drzew i krzewów, aby nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek za-
grożenia dla życia i zdrowia ludzi lub uszkodzenia mienia osób trzecich. Przypomi-
namy, że przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych w koronie drzew itp. (z wyjątkiem
drzew uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków) nie wymaga zezwolenia, co nie znaczy jednak, że za nie-
prawidłowo wykonane zabiegi pielęgnacyjne nie ponosi się żadnej odpowiedzialności.
Ważne jest aby cięcia koron drzew i przycinki krzewów wykonane zostały profesjo-
nalnie, bez ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

W przypadku dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew pod liniami energe-
tycznymi, przed rozpoczęciem prac należy poinformować o tym fakcie zakład ener-
getyczny.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w  Referacie Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 11, tel. 61 8 109 546

Oprac. JN

Właścicielom posesji, dzierżawcom 
i użytkownikom działek przypominamy

o obowiązku pielęgnacyjnego przycinania
drzew i krzewów na posesjach
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wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla te-
renów lasów, terenów rolniczych oraz te-
renów wielofunkcyjnej zabudowy wiej-
skiej, poza zwartymi jednostkami osad-
niczymi na obszarze wsi Babki, Sasino-
wo i Rogalinek, 

• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomię-
dzy drogami tj. działkami o nr ewid.
173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, gra-
nicą administracyjną gminy oraz granicą
administracyjną wsi,

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina, dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej
ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga wo-
jewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie
(droga powiatowa nr 2465P) z prze-
prawą mostową przez Kanał Mosiński. 

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy Jeziorze Dymaczewskim 
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dy-
maczewo Nowe), wschodnią granicą
działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dyma-
czewo Nowe, południową granicą działki
o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe,
zachodnią granicą Jeziora Dymaczew-
skiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dy-
maczewo Nowe) i północnymi granica-
mi działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18 ob-
ręb Dymaczewo Nowe, 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północ-
nego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi, 

• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poz-
nańską. 

Projekty planów na etapie rozpatry-
wania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu: 

• MPZP Mosina Wawrzyniaka – Łazien-
na: dla terenu przy ul. Wawrzyniaka i ul.
Łaziennej w Mosinie, usytuowanego po-
między ul. Wawrzyniaka i ul.
Niezłomnych wraz z tymi ulicami, Ka-
nałem Mosińskim oraz ul. Łazienną 
w Mosinie.

Lekcję wiedzy o społeczeństwie
z młodzieżą gimnazjalną Ze-
społu Szkół w Mosinie przepro-
wadzili…mosińscy samo-
rządowcy. Niecodzienne zajęcia
odbyły się w siedzibie lokalnego
samorządu – w sali Urzędu Miej-
skiego w Mosinie.

Z klasą 3d Gimnazjum nr 2 
w Mosinie spotkali się przedsta-
wiciele mosińskiego samorządu:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, najmłodszy radny – Dominik Mi-
chalak, radny z najdłuższym samorządowym stażem – Ryszard Rybicki, burmistrz 
z pierwszej kadencji mosińskiego samorządu – Bogdan Robakowski oraz obecny za-
stępca burmistrza – Przemysław Mieloch. W tak dobranym składzie samorządowcy
wcielili się w rolę wykładowców.

Czym jest samorząd, jakie są uprawnienia rady, jak się wybiera radnych i na czym
polega ich praca – o tym między innymi uczniowie dowiedzieli z prezentacji multi-
medialnej przedstawionej przez Małgorzatę Kaptur. Dominik Michalak, który jako
radny przewodniczy Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej, zapre-
zentował z kolei specyfikę Gminy Mosina – jej położenie, warunki zamieszkania, czy
budżet. Do takiej tematyki uczniowie mieli wiele pytań. Interesowała ich ocena ak-
tywności społecznej mieszkańców, ich frekwencja wyborcza, proces uchwalania pra-
wa miejscowego, współpraca z powiatem przy realizowaniu zadań gminy. Padały także
pytania bardzo konkretne, skierowane do obecnej władzy wykonawczej: jakie są obo-
wiązki służbowe zastępcy burmistrza, czy w Mosinie będzie kino i co z budową pływal-
ni. Ciekawym elementem lekcji było spotkanie młodzieży z Burmistrzem Gminy 
I kadencji. – Jestem człowiekiem z historii, a pokolenie, które reprezentuję, miało swój
czas w przemianach lat 89-90 – przedstawił się Bogdan Robakowski i opowiedział 
o tamtych, historycznych wydarzeniach. Każdy z uczniów otrzymał archiwalny eg-
zemplarz „Informatora Mosińskiego” z czerwca 2015 ze specjalnym dodatkiem na
25-lecie mosińskiego samorządu.

Lekcji poprowadzonej przez samorządowców przyglądały się: jej inicjatorka Regi-
na Burkiciak – nauczyciel historii i wos-u oraz Agnieszka Stachowska-Bimkiewicz –
klasowy wychowawca. – Tematem zajęć była „Samorządna Mosina”, a ich celem roz-
wijanie u młodzieży obywatelskiej postawy i mobilizowanie do zaangażowania w społeczeń-
stwo obywatelskie. Pomocy w zorganizowaniu lekcji udzielił radny Dominik Michalak
– wyjaśnia Regina Burkiciak. Nauczycielka zapewnia, że uczniowie byli pod

wrażeniem tak przeprowadzonych zajęć, tym
bardziej że kilku z nich chętnie bierze udział
konkursach na temat wiedzy o społeczeństwie.

Bogdan Robakowski, jako „człowiek z his-
torii”, przekonywał uczniów, że jest możliwość
osiągnięcia satysfakcji w samorządzie. – Do was
należy – powiedział do nich – łączenie tego, co
było z tym, co teraz jest i doskonalenie samo-
rządowej rzeczywistości…

Tekst i fot. J. Nowaczyk

Lekcja w urzędzie

W poprzednim miesiącu, „Informator Mosiński” nie dotarł do części z Państwa. Jak
poinformował kolporter, wieś Pecna była tym razem ostatnią miejscowością, w któ-
rej roznoszono gazety i niestety tych gazet zabrakło. Niedoszacowanie liczby eg-
zemplarzy październikowego numeru „Informatora Mosińskiego” wyniknęło z nie-
przewidzianego wcześniej wzrostu ilości gospodarstw domowych w Czapurach, a także
w Krośnie. Za tę sytuację mieszkańców Pecnej, którzy nie otrzymali poprzedniego nu-
meru naszej gazety – przepraszamy. 

Joanna Nowaczyk   

Szanowni mieszkańcy miejscowości Pecna
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Procedowanych jest obecnie 18 miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina. Informacje
dotyczące wszystkich dokumentów pla-
nistycznych, 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
• prowadzenie procedury dot. aktuali-

zacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Mosina na lata 2015-2018 
z perspektywą do roku 2022,

• współpraca ze Związkiem Między-
gminnym CZO SELEKT w zakresie gos-
podarowania odpadami komunalnymi, 

• współpraca ze Związkiem Między-
gminnym „Schronisko dla Zwierząt” 
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi – dostar-
czenie 11 psów oraz 16 kotów do schro-
niska w Skałowie.

• prowadzenie postępowań administ-
racyjnych: w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach
(5), w sprawie wydawania zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (50), 

• prowadzenie postępowań wyjaś-
niających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie
oraz usuwania odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych,

• prace związane z utrzymaniem ziele-
ni na terenie gminy Mosina,

• prowadzenie przeglądów gwarancyj-
nych nasadzonego w latach 2013-2015
materiału roślinnego.

SPOTKANIA
• z właścicielem spółki Medicomplex 

w sprawie bezumownego korzystania
przez spółkę Medicomplex z pomieszczeń
w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Mo-
sinie – 2 spotkania, 

• z prezesem Zakładu Usług Komunal-
nych w sprawie szczegółów związanych
z utworzenia odrębnej spółki komunal-
nej, 

• dział w obradach Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Schronisko
dla Zwierząt” w Skałowie,

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu wójtów
i burmistrzów Mikroregionu Wielko-
polskiego Parku Narodowego (2 spotka-

O możliwościach pozyskania dofinansowania na założenie czy rozwój firmy oraz
o grantach dla organizacji pozarządowych rozmawiali uczestnicy spotkania dorad-
czo–szkoleniowego, które odbyło się w dniu 19 października br. w Mosińskim Oś-
rodku Kultury. Zostało ono przygotowane przez  Gminne Centrum Informacji w Mo-
sinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski. 

Z informacji przedstawionych przez prelegentów bardzo aktywnie korzystali
uczestnicy spotkania, którzy korzystając z obecności specjalistów w Mosinie, zada-
wali im wiele pytań. Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych tematem
jest taka, że już w IV kwartale 2016 roku, przewidziany jest nabór wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach działań: podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej
oraz duże projekty, a w pierwszym kwartale 2017 roku zostaną uruchomione gran-
ty dla organizacji pozarządowych. 

Przypominamy, że pierwszym krokiem do złożenia wniosku jest nadanie numeru
ewidencyjnego producenta. Wniosek do pobrania wraz z instrukcją znajduje się na
stronie LZW, pod linkiem: http://www.liderzielonejwielkopolski.pl/asp/index.html.
Należy go złożyć niezwłocznie do ARMIR w Poznaniu, gdyż okres oczekiwania na wpis
może trwać nawet do 4 tygodni. 

Serdecznie dziękujemy prelegentom: Marcie Mańkowskiej, Grzegorzowi Wiśniew-
skiemu oraz Kamilowi Wołkowi za omówienie szczegółów związanych z nowymi
działaniami oraz zapoznanie uczestników z zasadami składania wniosków.

Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Dofinansowania dla przedsiębiorców 
i organizacji pozarządowych 

Wypracowano podstawowe
parametry pływalni. Trwają
konsultacje związane z wpro-
wadzeniem rozwiązań zwięk-
szających przychody.

12 października br. odwiedzi-
liśmy kolejny obiekt, tym razem
kompleks sportowy Akademii
Wychowania Fizycznego, w tym
pływalnię. W spotkaniu uczest-
niczyli Waldemar Demuth –
kierownik OSiR, Wojciech Gór-
ny – kierownik Referatu Inwe-
stycji i Rozwoju Gminy oraz To-
masz Łukowiak, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Prze-
strzennego.

Obiekt przedstawił Bogusław Głuszkowski, właściciel poznańskiego klubu sportowego
CITYZEN_, dzierżawca całości kompleksu sportowego (pływalnia, hala sportowa).
W ramach budynków wprowadzono szereg funkcji, które zwiększają przychody tak
dalece, iż dzierżawca zarabia na prowadzeniu obiektów.

Gmina Mosina nie ma tak wielkiego potencjału ludnościowego, jak Poznań i prawdo-
podobnie jej pływalnia nie będzie dochodowa. Będziemy jednak prowadzić dalsze roz-
mowy w celu takiego zaprojektowania pływalni, by dopłata do jej utrzymania była jak
najmniejsza. Podstawowe parametry pływalni to 6 torów o długości pra-
wie 25 m i baseny rekreacyjne o łącznej powierzchni ponad 100 met-
rów kwadratowych. Ostateczna koncepcja powinna być gotowa
w listopadzie 2016 r.

Przemysław Mieloch 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Trwają prace nad koncepcją
pływalni
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nia) w sprawie wyboru prowadzącego
prace mikroregionu, nowych władz 
i zmiany statutu związku, 

• ze Starostą Poznańskim Tomaszem
Łubińskim w sprawie poświęconej bu-
dowie chodnika na ul. Poznańskiej i Leś-
nej w Daszewicach – obecnie trwają
uzgodnienia co do warunków finanso-
wych i czasowych realizacji powyższego
zadania, 

• udział w spotkaniu z kierownictwem
Tonsmeier Sp. z o.o. w Piotrowie Pierw-
szym w sprawie warunków odbioru od-
padów z Gminy Mosina, 

• z Agnieszką Cieplińską, główną księ-
gową Związku Międzygminnego „Schro-
nisko dla Zwierząt” w Skałowie w spra-
wach bieżących związku, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w wizycie na pływal-
ni AWF, 

• z przedstawicielami dyrekcji Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział w Poz-
naniu – w sprawie przejęcia od ANR
działek posiadających numery geode-
zyjne 50/15 oraz 50/13 obręb Rogalin,

• z BBF w sprawie regulacji prawnych
związanych z budową sieci kanalizacji
ściekowej w Wiórku i Czapurach, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu Wice-
ministrem, Podsekretarzem Stanu Mi-
nisterstwa Środowiska Mariuszem Gajdą
na temat różnych aspektów funkcjono-
wania Gminy Mosina w strefie ochron-
nej ujęcia wody,

• podpisanie aktu założycielskiego
spółki komunalnej pod nazwą Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
będącej własnością Gminy Mosina, 

• ze wspólnikiem i jednocześnie Preze-
sem Zarządu Spółki Anton Rohr Trans-
port Międzynarodowy Poznań, Johan-
nesem Rohrem w sprawie rozwoju
zakładu Anton Rohr Logistyka Sp. z o.o.
w Mosinie między innymi przez rozbu-
dowę tej części firmy,

• udział w Plenarnym Posiedzeniu
Rady Naukowej WPN w Jeziorach. Przed-
miotem posiedzenia rady były między in-
nymi: zapoznanie członków Rady Nau-
kowej z przygotowaniami do obchodów
60-lecia Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego oraz zagrożenie drzewostanów
sosnowych Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego spowodowane przez Sphae-
ropsis sapinea.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina
oraz referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie

– opracowała Joanna Nowaczyk.

W zależności od kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa), zi-
mowym utrzymaniem zajmują się różne jednostki, których wykaz podajemy poniżej.
Wszystkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg są dostępne na stronie
internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl -> Utrudnienia w ruchu->Gminne Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego.

Zimowe utrzymanie dróg 

17 października br. spotkałem się w Warszawie z Wiceministrem Środowiska Ma-
riuszem Gajdą, który w ramach swoich kompetencji zajmuje się m.in. zadaniami 
z zakresu gospodarki wodnej. 

Nasza rozmowa dotyczyła spółek zajmujących poborem wody i jej dystrybucją. Roz-
mawialiśmy na temat funkcjonowania gmin, takich jak Gmina Mosina, na terenie
których znajdują się strefy ochronne ujęcia wody i ponoszących z tego tytułu dodatkowe
koszty. 

Minister Gajda zapewnił, że w znowelizowanej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostanie określony zamknięty katalog
kosztów, za które spółki zajmujące się poborem wody mogą żądać opłat. 
W przypadku Gminy Mosina dotyczy to m.in. hydrantów. Za ich utrzymanie wydajemy
ponad 500 tysięcy rocznie opłaty abonamentowej, co według nas nie powinno mieć
miejsca. Mariusz Gajda poinformował mnie także, że Ministerstwo nie przywiduje
uznania wody za kopalinę.

Przemysław Mieloch 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Rozmowy w Warszawie 
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
październik

Rada Miejska w Mosinie obradowała na
sesji 27 października oraz na 10 posie-
dzeniach komisji stałych. Przebieg posie-
dzeń przedstawiają protokoły zamiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej-
>Organy gminy->Protokoły. 

Podczas planowej sesji 27 października
Rada przyjęła 26 uchwał. Rada między in-
nymi przyjęła 5 uchwał dotyczących gos-
podarowania odpadami w Gminie Mo-
sina: uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Mosina; szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów w za-
mian za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie
tymi odpadami; terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;  metody usta-
lania opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik 
o określonej pojemności oraz w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji. Trzema kolejnymi
uchwałami Rada Miejska w Mosinie za-
opiniowała projekty uchwał Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego zmie-
niających uchwałę w sprawie wyznacze-
nia aglomeracji Kórnik, aglomeracji Mo-
sina-Puszczykowo oraz aglomeracji Poz-
nań.

Uchwalone zostały dwie uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego: dla terenów części wsi
Krosno, Krosinko oraz dla zachodnich
i północnych terenów wsi Pecna. Rada roz-
patrzyła pismo mieszkańców ul. Piasko-
wej, ul. Podleśnej i ul. Wiśniowej w Ra-
dzewicach, a także rozpatrzyła 12 skarg,
zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie 
2 skarg, a 1 skargę przekazała Wojewodzie
Wielkopolskiemu. Wszystkie skargi złożył
jeden mieszkaniec. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel.
618109 541. Na stronie www.mosi-
na.esesja.pl można śledzić nadchodzące
posiedzenia komisji oraz sesje, wraz 
z załączonymi dokumentami (projekty
uchwał, inne załączniki) oraz wynika-
mi głosowań w poszczególnych pun-
ktach obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń
Rady listopad

21 listopada g. 17.30 – Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Pro-
mocji Gminy i Współpracy Samorządo-
wej: analiza Informacji o realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym
2015/2016; analiza i opiniowanie pro-
jektu budżetu Gminy Mosina na rok
2017; roczny program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi na rok 2017.

22 listopada g. 17.00 – Komisja Po-
rządku Publicznego i Bezpieczeństwa:
omówienie i zaopiniowanie projektu
budżetu Gminy Mosina n rok 2017; opi-
niowanie projektów uchwał; sprawy
bieżące.

23 listopada g. 17.30 – Komisja Inwe-
stycji, Mienia Komunalnego i Ładu Prze-
strzennego: opiniowanie załącznik wy-
datki majątkowe do budżetu na rok 2017;
opiniowanie projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego;
sprawy bieżące.

24 listopada g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa: opiniowanie
projektu budżetu Gminy Mosina na rok
2017; Schronisko w Skałowie – zasadno-
ść funkcjonowania; wyłapywanie psów
i kotów na terenie gminy Mosina oraz
kwoty przeznaczone na ten cel; zapro-
szenie firm, które dokonują wyłapywania
psów, kotów i innych zwierząt; sprawy
bieżące.

25 listopada g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej: kom-
pleksowe działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych z terenu gminy Mosina;
zapoznanie się z propozycją budżetu na
rok 2017 w dziale 851, 852; 853; opi-
niowanie budżetu; sprawy bieżące.

28 listopada g. 17.00 – Komisja Budżetu
i Finansów: ocena projektu budżetu na rok
2017 – dochody; sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Po-
dane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posie-
dzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komuni-
katy. Można je również uzyskać w Biu-
rze Rady, tel. 61 8 109 541.

Oprac. Monika Kujawska

Znicze pamięci
Radni Rady Miejskiej w Mosinie już po

raz drugi zapalili Znicz Pamięci na grobach
nieżyjących Kawalerów Medalu Rzeczy-
pospolitej i samorządowców. Na liście
tych, którzy odeszli znajduje się obecnie
ponad 40 nazwisk. Jak zapewnia Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata
Kaptur, znicze pamięci zapłoną również
w przyszłym roku. Radni chcą podtrzy-
mywać pamięć o osobach zasłużonych dla
naszej Gminy, których nie ma już wśród
nas. 

Fot. Michał Kleiber
Znicz pamięci zapłonął na grobie ks.

Konrada Kaczmarka na cmentarzu 
w Kościanie
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Nie będzie świateł
Komisja Porządku Publicznego i Bez-

pieczeństwa monitoruje stan bezpie-
czeństwa i porządku na terenie gminy. Na
jednym z posiedzeń, w kwietniu tego
roku, komisja odbyła wizję lokalną, aby
ocenić stan oznakowania ulic. Swoje spo-
strzeżenia z terenu dotyczące także spraw
z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ru-
chu, sformułowała w postaci wniosków.
Jeden z nich dotyczył rozważenia możli-
wości zamontowania świateł na przejściu
dla pieszych na ul. Szosa Poznańska,
przy Kilińskiego, z sygnalizacją zapro-
gramowaną tak, jak na ul. Poznańskiej 
w Czapurach, obok szkoły. Obecnie to
miejsce wyposażone jest w sygnalizację
ostrzegawczą. 

Wniosek komisji przekazany został Bur-
mistrzowi Gminy Mosina. Burmistrz nie
jest jednak uprawiony do podejmowania
decyzji w tej sprawie, bo Szosa Poznańska
jest drogą wojewódzką. 

Ustawodawca podzielił kiedyś drogi na
drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie
i krajowe. Dysponentem dróg woje-
wódzkich jest Marszałek Województwa
Wielkopolskiego i on, jako właściciel tej
drogi, o niej decyduje. 

Burmistrz przekazał wniosek komisji
według właściwości – Wielkopolskiemu
Zarządowi Dróg Wojewódzkich.  Na paź-
dziernikowym posiedzeniu Komisji Po-
rządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
radni poznali stanowisko WZDW w spra-
wie swojego wniosku o sygnalizację na
Szosie Poznańskiej.  Zdaniem Wielko-
polskiego Zarządu, instalacja takiej syg-
nalizacji byłaby kosztowna i skompliko-
wana. – Na stosunkowo krótkim odcin-
ku drogi – stwierdza Andrzej Staszewski,
zastępca dyrektora ds. technicznych
WZDW – pomiędzy rondem a skrzyżowa-
niem z Drogą Wojewódzką 430, byłaby to
kolejna instalacja, która wymagałaby ko-
ordynacji z sygnalizacją przy ul. Ponia-
towskiego. Montaż sygnalizacji świetlnej
mógłby również powodować korkowanie
się ronda w godzinach szczytu – uważa A.
Staszewski.

JN

Mieszkańcy skarżyli
się na smród

Na październikowej sesji Rady Miejskiej,
radni rozpatrywali pismo mieszkańców ul.

Piaskowej, ul. Podleśnej i ul. Wiśniowej
w Radzewicach z 6 września 2016 r. W lip-
cu br. mieszkańcy tych ulic napisali do
Burmistrza Gminy Mosina, skarżąc się po
raz kolejny na miejscową hodowlę kur,
która ich zdaniem zagraża środowisku na-
turalnemu oraz poziomowi ich życia. „W
obrębie tych ulic – czytamy w piśmie
mieszkańców – w dalszym ciągu wyczu-
wa się znacznie podwyższony fetor spo-
wodowany wyziewami z kurnika. Zapy-
lenie drobinami z kurnika wydostającymi
się przez system wentylacyjny w tym re-
jonie jest na tyle duże, że stanowi to przy-
czynę chorób błon śluzowych przypomi-
nających uczulenie, lecz nie ustępujące 
w ciągu całego roku.” 

Michał Kleiber,
przewodniczący
Komisji Rewizyj-
nej: Mieszkańcy Ra-
dzewic złożyli pismo
do Burmistrza z prośbą o
skierowanie do właściwych in-
stytucji celem rozpoznania tego, czy  pro-
wadzona tam działalność polegająca na ho-
dowli kur spełnia wszystkie standardy, bo
ich zdaniem to sąsiedztwo jest nieco uciążli-
we. W odpowiedzi dostali pismo od Bur-
mistrza, że Burmistrz spotkał się z przed-
stawicielem inwestora i że wszystko działa
zgodnie z zasadami. Mieszkańcy poczuli się
dotknięci sposobem załatwienia sprawy,
zwrócili się również do Wojewody, który
skierował sprawę do właściwego organu, ce-
lem sprawdzenia jak działa ten podmiot gos-
podarczy. Komisja zdecydowała, że to pis-
mo nie jest skargą pod względem formal-
nym, w związku z tym nie stanowi pod-
stawy do wszczęcia postępowania skargo-
wego. 

Komisja Rewizyjna uznała, że wniosek
mieszkańców powinien być rozpatrzony
przez Urząd Miejski w Mosinie we
współdziałaniu z Wojewódzkim Inspek-
toratem Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

W tej sprawie głos zabrała także Sołtys
Sołectwa Radzewice Aleksandra
Kołutkiewicz.

Aleksandra Kołutkie-
wicz, Sołtys Sołectwa
Radzewice: Kurnik
został wybudowany w
78 roku i 40 lat istnieje i
nie było żadnych skarg. Ab-
solutnie do sołtysa, ani do państwa, którzy
mają fermę, nie były zgłaszane żadne uwa-
gi. W związku z tym my byliśmy zaskoczeni
(…).W tej chwili do gminy wpłynęła skar-

ga o uciążliwości tego kurnika (…) Ponie-
waż każdy ma prawo składać wnioski, mam
prośbę do Państwa, do burmistrzów i do
rady, ażeby to rozwiązać jakoś polubow-
nie(…) To są osoby, które dopiero się przy-
prowadziły niedawno, niektóre nawet nie
mieszkają jeszcze, budują budynki i już im
śmierdzi. Każdy ma świadomość, gdzie się
przeprowadza, gdzie kupuje ten dom, gdzie
kupuje gdzie będzie mieszkał. No przy-
prowadził się na wieś. To jest tak, jakby ktoś
na świętym Marcinie kupił sobie mieszka-
nie i pisał do prezydenta, że mu tramwaje
jeżdżą i  nie może spać (…) Chętnie bym
z nimi porozmawiała, żeby przedstawili tę
sprawę, co ich boli i myślę, że na tym by się
ta sprawa skończyła…

Sprawa pisma mieszkańców trzech ulic
w Radzewicach, a także wypowiedź pani
sołtys, były inspiracją do długiej dyskus-
ji radnych.  JN

OŚWIATA W SKRÓCIE
W październiku na terenie internatu Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go im. J. Korczaka w Mosinie odbyły się
dwudniowe warsztaty radiowe, które po-
prowadziła Wanda Wasilewska, dziennikarz
radiowy Radia Merkury w Poznaniu. Warsz-
taty przeprowadzono w ramach tegorocznej
edycji projektu pod nazwą ,,5 Zmysłów”.
Ośrodek w Mosinie już po raz trzeci wziął
udział w tej kulturalno-edukacyjnej inicja-
tywie poświęconej osobom niepełnos-
prawnym. Organizatorem "5 Zmysłów"
jest Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z sie-
dzibą w Poznaniu. Współorganizacji Pro-
jektu podjęło się Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbywa się
dzięki wparciu finansowemu ze strony Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań
i Powiatu Poznańskiego.

*
Na terenie Centrum Agroturystyki i Rę-

kodzielnictwa w Sowinkach odbyła się
uroczysta inauguracja integracyjnego pro-
jektu „Razem możemy więcej” realizowa-
nego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie
w ramach programu rządowego Bezpiecz-
na+. Projekt znalazł się na liście wskazanych
przez Powiat Poznański do otrzymania
wsparcia finansowego przyznanego przez
Wojewodę Wielkopolskiego wybranym pla-
cówkom z terenu województwa na realiza-
cję projektów edukacyjnych. Do udziału w
nim zostały zaproszone dzieci z okolicznych
terenów wiejskich z Sowinek oraz dzieci z
Centrum Kształcenia w Nowinkach. Po-
zyskane na realizację projektu fundusze
przeznaczone są na wspólne zajęcia warsz-
tatowe z udziałem uczniów Szkoły Przy-
sposabiającej do Pracy w SOSW im. J. Kor-
czaka w Mosinie oraz zaproszonych dzieci.
Pierwsze spotkanie miało charakter warsz-
tatów garncarsko-stolarskich. Projekt potrwa
do 22 grudnia. 
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Gminę Mosina odwiedziła
niemiecka delegacja z partner-
skiej gminy Seelze. W  dniach 30
września – 2 października 
w Mosinie gościli: Detlef Schal-
lhorn – Burmistrz Seelze, jego
współpracownicy z Ratusza:
Maria Baumeister, Andreas Köh-
ler i  Kay-Uwe Kiene, Gunter
Geweke – kierownik miejskiej
szkoły muzycznej oraz Martin
Mietzner, reprezentujący Strze-
leckie Bractwo Kurkowe. 

W spotkaniu, obok niemiec-
kich gości i naszych samo-
rządowców, udział wzięli przed-
stawiciele gminnej kultury, spor-
tu, oświaty, a także harcerzy 
i bractw kurkowych. Prócz roz-
mów na temat dalszej współpra-
cy i prezentacji niektórych
aspektów z życia Gminy Mosi-
na, goście odwiedzili pożegow-
skie gliniani, nowy budynek
Zespołu Szkół w Krośnie oraz
świetlicę wiejską w tej miejsco-
wości, zwiedzili także wnętrza
Pałacu w Rogalinie. Spotkanie
polsko-niemieckie przygotowała
Marlena Chmielewska – za-
stępca kierownika Referatu Oś-
wiaty, Promocji, Kultury i Spor-
tu. W czasie wizyty niemieckiej
delegacji burmistrz Detlef Schal-
lhorn wręczył Zofii Springer –
Burmistrz Gminy Mosina w la-
tach 2002 – 2014, medal ho-
norowy Seelze za zasługi dla roz-
woju partnerstwa.

O spotkaniu mówią jego
uczestnicy:

Jerzy Ryś,
B u r m i s t r z
Gminy Mosi-
na:  Nasze sa-
morządy różnią
się zdecydowanie,

jesteśmy jednak otwarci, by
z pewnych niemieckich wzo-
rów skorzystać. Są to na
przykład sprawy związane z
oszczędnością, czy z otwar-
tością władzy samorządo-
wej w stosunku do
społeczeństwa. 

Nasza współpraca rozwi-
ja się dobrze. Są to kontak-
ty między bractwami kur-
kowymi, harcerzami, teraz
w dziedzinie sportu, a także
w dziedzinie kultury. Bardzo
dobrze działają szkoły. 

Trochę martwi mnie to, że
nie udało się nawiązać współpra-
cy ochotniczych straży pożar-
nych. Mamy dużo jednostek OSP,
a w Seelze także działa straż
ochotnicza. Taka współpraca
byłaby ważna, bo bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców za-
leży przede wszystkim od ochot-
niczych jednostek. 

Nasze jednostki są dobrze przy-
gotowane i mogłyby się tym po-
chwalić przed Niemcami, a jed-
nocześnie dowiedzieć się, jak oni
rozwiązują problemy, z którymi
się borykają. Myślimy też o tym,
żeby ożywić działalność OSP na
wodach, którymi dysponujemy,
bo nasze nowe wyzwania – roz-
wój turystyki, sportu i rekreacji z
wykorzystaniem wody – wyma-
gają zadbania o bezpieczeństwo
w tym nowym obszarze, który
dotąd nie występował w naszej
ofercie. I tu moglibyśmy się też od
Niemców czegoś nauczyć, po-
nieważ na swoim terenie mają
dużo akwenów. Można by za-
ciągnąć informacji, jak u nich to
działa. 

Małgorzata Kaptur, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie:
Współpraca 
z Niemcami
jest ważna,
bo warto
znać sąsia-
dów i utrzy-
mywać 

z nimi dobre
relacje. Warto też

wymieniać się doświadcze-
niami i uczyć się od siebie
nawzajem.

Z niemiecką delegacją
oprócz mnie, spotkali się

także inni radni – Maria Wit-

kowska, Tomasz Łukowiak, Ry-
szard Rybicki, Wiesława Mania,
Dominik Michalak i Roman Ko-
lankiewicz. Wspólnie zadeklaro-
waliśmy chęć nawiązania
współpracy z niemieckimi rad-
nymi. Rada Miasta Seelze składa
się z 39 radnych, pracuje na ses-
jach i komisjach. Sesje są zdecy-
dowanie krótsze niż u nas, ko-
misji jest o połowę mniej. Niemcy
z niedowierzaniem patrzyli na
strukturę naszego urzędu – u
nich są 4 duże wydziały, u nas 11
referatów, 5 biur, USC, Straż
Miejska i kilka samodzielnych
stanowisk. To powoduje, że
mamy bardzo dużo kierowni-
ków i ciągle nie najlepszy
przepływ informacji między nimi.

Niemcy dziwili się, że utrzy-
mujemy Straż Miejską. Trudno im
było zrozumieć po co, skoro jest
policja. Nasi goście byli pozy-
tywnie nastawieni do uchodźców
– przyjęli ich w Seelze 600 
i twierdzą, że nie odnotowano do
tej pory żadnych większych pro-
blemów.

Waldemar De-
muth, kierownik
OSiR: Podczas
ostatniej wizyty
delegacji nie-
mieckiej pod-
sumowaliśmy
współpracę z ob-

szaru sportu, która
owocowała przede wszystkim
wzajemnymi kontaktami (tur-
nieje, zgrupowania połączone 
z poznawaniem obu gmin) po-
między KS 1920 Mosina a TUS
1919 Seelze. Obydwie strony
zdecydowały o kontynuacji
działań z zakresu piłki nożnej.
Być może będzie to ze strony nie-

mieckiej drugi klub, który jest za-
interesowany współpracą.
Wszystko wskazuje na to, że po
raz kolejny będziemy gościć
młodych piłkarzy z Seelze na
letnim turnieju FWMT. Posta-
nowiono także  rozszerzyć
współpracę o kolejną dyscyplinę
– mianowicie karate. Intensywne,
dwutygodniowe przygotowania
zaowocowały udziałem Klubu
Karate Dynamic działającym
przy OSiR w Mosinie i Zespole
Szkół w Krośnie w Turnieju Se-
elzer Saino – Cup 2016, który od-
był się 22 października br. 
W maju przyszłego roku Karate
Klub Seelze zagości w Mosinie na
Turnieju Dynamic Cup 2017.

Marek Dudek, dyrektor Mo-
sińskiego Ośrodka Kultury:
Najbardziej „nama-
calnym” efektem
wizyty niemieckiej
delegacji, są
szczegółowe usta-
lenia na temat
udziału dwóch ze-
społów z Seelze w XI

O g ó l n opo l s k i c h
Dniach Artystycznych z Gi-

tarą w Mosinie, w dniach
31 marca – 2 kwietnia
2017 r. Będzie to udział
wielokierunkowy – kon-

cert, udział w jury Prze-
glądu Kapel Gitarowych oraz

udział jednego z zespołów 
w samym Przeglądzie. Dodat-
kowo, odbędą się wspólne warsz-
taty muzyczne i jam session.
Bardzo się cieszymy z naszych
ustaleń i decyzji, które mogą
znacząco wpłynąć na atrakcyj-
ność imprezy, przy jednoczes-
nym zacieśnieniu współpracy kul-
turalnej.

Seelze w Mosinie 



Alicja Trybus, dyrektor Ze-
społu Szkół w Mo-
sinie: Wizyta
była bardzo
cenna z uwagi
na różno-
rodną  tema-
tykę poruszaną
podczas spot-
kań. Z przedstawi-
cielem oświaty  prowa-
dziłam rozmowy na temat spe-
cyfiki systemów oświatowych 
w naszych państwach. Rozmowa
dotyczyła także długoletniej,
owocnej współpracy pomiędzy
Zespołem Szkół w Mosinie 
i Humbolt-Realschule  Seelze,
którą należy kontynuować w na-
stępnych latach, mimo zmiany
strukturalnej szkoły w  Seelze 
z Realschule na Gesamtschule.
Zaproponowałam dyrektorowi
Szkoły Muzycznej, panu Gunte-
rowi Gewke, żeby zespół mu-
zyczny, który przyjedzie do Mo-
siny na Dni Gitary w marcu
2017 r.,  wystąpił z koncertem
w naszej szkole. Pan dyrektor
przystał na tę propozycję.
Ustaliliśmy, że dzień wcześniej
przed Dniami Gitary, zespół
muzyczny z Seelze odwiedzi na-
szą szkołę i zagra dla naszej
młodzieży. Nasi uczniowie także
przygotują występ. Strona nie-
miecka zaplanowała także warsz-
taty muzyczne dla młodzieży 
w naszej szkole, z czego się bar-
dzo cieszymy. W tym samym ty-
godniu, w którym odwiedzili nas
goście z partnerskiej gminy, gru-
pa młodzieży z naszej szkoły
przebywała w szkole w Seelze.
Uczniowie i nauczyciele wrócili
bardzo zadowoleni. Przygotowa-
no ponownie bardzo ciekawy
program, nawiązały się nowe
przyjaźnie…

Magdalena Jaku-
bowska, komen-
dantka Ośrod-
ka ZHP Mo-
sina: My, har-
cerze z Mosi-
ny i Seelze spo-
tykając się od
2000, razem zrea-
lizowaliśmy już ponad
30, a może nawet ponad 40
wspólnych przedsięwzięć, które
pozwalają osiągnąć najważniejszy
cel ruchu skautowego na świecie
- troska o pokój. To nasze wspól-
ne wyprawy w góry, spływy ka-
jakowe, biwaki, wyprawy krajo-
znawcze, obozy międzynarodowe

temu między innymi właśnie
służą. Uczymy się od siebie 

w działaniu i w rozmowach.
Wychowujemy młodych lu-
dzi z Polski i Niemiec do po-
koju. A nasza współpraca, 
a właściwie przyjaźń, jest
już na takim „poziomie za-

awansowania” i porozumie-
nia, że w tym roku skauci z Se-
elze zaprosili nas do wspólnej wi-
zyty w niemieckim obozie 
w Auschwitz-Birkenau. Życzę
pozostałym organizacjom tak
ścisłej i intensywnej współpracy
jak ta, pomiędzy naszymi skau-
towymi organizacjami ZHP 
w Mosinie i VCP w Seelze. 

Tomasz Miężał, prezes Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego
w Mosinie:

Mikołaj Popławski, prezes
Mosińsko-Puszczykowskiego
Bractwa Strzeleckiego: Chcie-
libyśmy podziękować władzom
Gminy Mosina za zaproszenie 
i możliwość reprezentowania
naszych organizacji podczas po-
dejmowania delegacji partner-
skiej gminy z Seelze. Staraliśmy
się przybliżyć tradycje Kurko-
wych Bractw Strzeleckich po-
przez zaprezentowanie broni
czarno prochowej oraz  wyko-
nanie salw armatnich. Spotkało
się to dużym zaskoczeniem i nie-
ukrywanym zadowoleniem ze
strony przedstawicieli delegacji
niemieckiej. Fakt ten bardzo

nas cieszy, tym bardziej że 
w szeregach delegacji z Nie-
miec nie zabrakło pana
Martina Mietznera, przed-
stawiciela Bractwa Strze-

leckiego z Letter. Spotkanie
stało się podwaliną pod wzno-

wienie współpracy między
bractwami, czego dowodem jest
zaproszenie strony niemieckiej
na przyszłoroczny przemarsz
Bractw Strzeleckich do Hano-
weru. 

JN
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Moyes Jojo „Zanim się pojawiłeś"
Will Traynor jest przystojny i bogaty, ma

wszystko, czego zapragnie. Wypadek drogowy
sprawia, że całe jego życie zmienia się dia-
metralnie: jest całkowicie sparaliżowany.

Wtedy w jego życiu pojawia się 26 letnia,
słodka, ale biedna Lou Clark, która zostaje
jego opiekunką. Czy połączy ich coś głębo-
kiego? Jak potoczą się ich dalsze losy?

Książka jest nie tylko schematycznym ro-
mansidłem połączonym z melodramatem, ale porusza też kwestię
eutanazji – wszystkie za i przeciw. Na pewno dostarczy nam emo-
cji i wzruszeń. Jak głębokich? Przekonajmy się sami.

Eleonora Talarczyk

Szymon Nowak „Dziewczyny 
Wyklęte”, „Dziewczyny Wyklęte 2”

Pojawia się coraz więcej książek poświęconych
Żołnierzom Niezłomnym, proponuję z tego za-
kresu dwie publikacje, które poświęcone zos-
tały kobietom. Szymon Nowak w zbeletryzo-
wanej formie przedstawił w dwóch książkach
losy kilkunastu kobiet, dla których wojna nie
skończyła się w maju 1945 roku. Zmierzył się
z trudną historią, w której władza ludowa re-
presyjnymi działaniami próbowała trwale usuwać tych, którzy sprze-
ciwiali się systemowi. To ważne świadectwo przeszłości. Zwłaszcza,
że świadków tamtego czasu jest coraz mniej. 

Kanwą są opowieści o zaangażowanych w działalność podziemia an-
tykomunistycznego dziewczynach, gdzie najczęściej pełniły rolę sa-
nitariuszek lub łączniczek. Dla nich był to trudny czas, gdyż sytuacja
w jakiej się znalazły wymuszała częste zmiany miejsc zamieszkania 
z powodu realnego zagrożenia aresztowaniem i perspektywą długotr-
wałego i brutalnego śledztwa. Stają się cichymi bohaterkami, biorący-
mi aktywny udział w zmaganiach o wolną Polskę, skazane przez Pol-
skę Ludową na długie lata zapomnienia i pogardy wracają na należne
miejsce w pamięci.

Zachęcam do lektury 
Leszek Wiatrak

Shafak Elif „Uczeń architekta”
Polecam tę książkę szczególnie miłośnikom

serialu „Wspaniałe stulecie”. Bohaterem książki
jest młody chłopak Dżahan, który przez przy-
padek trafia na dwór sułtana Sulejmana, gdzie
jego zadaniem jest opieka nad białym słoniem.
Wkrótce zostanie też uczniem nadwornego ar-
chitekta sułtana i sam w przyszłości zostanie
architektem Stambułu. Tutaj też zakocha się,

ale jego wybranką będzie nieosiągalna córka Sulejmana – Mihrimah.
Autorka kreśli losy swojego bohatera na tle rozlicznych intryg, walk
o władzę jakie rządzą dworem sułtana. Początkowo akcja toczy się
w nieśpiesznym tempie ukazując nam cały obraz XVI–wiecznego im-
perium tureckiego. Poznajemy nie tylko władców, ale także całą sfe-
rę obyczajową ówczesnego społeczeństwa zamieszkującego Stambuł.
A jest ono wielokulturowe ze swoimi obyczajami i zwyczajami. Poz-
najemy bohaterów, ale też i samo miasto z jego budynkami, me-
czetami, łaźniami, akweduktami i pałacami. Historia Dżahana to
opowieść o niespełnionej miłości, przyjaźni ze słoniem i nauki u wiel-
kiego mistrza. Powieść jest wielowarstwowa. Jest w niej też miejs-
ce na magię, wiedźmy, rzucanie uroków i gwałtowne śmierci. Bea-

ta Tomczak

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
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Wieczna warta

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, harcmistrz Jarosław
Rura w roku 2010, zwrócił się do harcerskich środowisk o zrea-
lizowanie zadania „Wieczna warta”, polegające na odwiedze-
niu w listopadzie grobów Powstańców Wielkopolskich, in-
struktorów, harcerzy i zapalenie na nich zniczy i zatknięcie
chorągiewek. Odpowiedzieliśmy na prośbę druha komendan-
ta i co roku, w dniu 1 listopada idziemy odwiedzić groby Dru-
hów, którzy odeszli na „Wieczną wartę”. Wspominamy Tych,
których z nami nie ma. Choć nie ma Druhów wśród nas, wciąż
czujemy ich obecność. Wciąż są dla nas bardzo ważni. Im jes-
teśmy starsi, tym więcej grobów mamy do odwiedzenia. Stale
bowiem powiększa się grono tych, którzy od nas odchodzą. Rów-
nież w tym roku odwiedziliśmy groby Druhów, zapaliliśmy zni-
cze oraz zatknęliśmy pamiątkowe chorągiewki.

Krzyże Harcerskie na gro-
bach Druhów 

Krąg Instruktorski
T.W.A. „Elita” w Roku
Jubileuszowym  95-lecia
Mosińskiego Harcerstwa,
kontynuuje  piękną tra-
dycję oznakowania gro-
bów Druhów  Związku
Harcerstwa Polskiego.
Druhów, którzy: byli po-
śród nas, tworzyli bogatą
historię Mosińskiego Har-
cerstwa, pozostaną w pa-
mięci obecnych i przy-
szłych pokoleń Harcer-
skiej Braci: Druh harcmistrz Witold Liberski, Druh przewodnik
Andrzej Wojciechowski, Druh przewodnik Wiesław Olechno-
wicz, Druhna przewodnik Zofia Matusiak, Druh wywiadowca
Gabriel Przybylski, Druh podharcmistrz Zdzisław Górecki, Druh
przewodnik Jacek Cieślewicz, Druh Florian Sypniewski, Druh-
na harcmistrz Anna Karbowska, Druh harcmistrz Marian Kar-

bowski, Druh harcmistrz Wi-
told Ostrowski, Druh Zbigniew
Kazimierz Rajewicz. 

Krzyże Harcerskie przekazano
Rodzinom Druhów, którzy ode-
szli na „Wieczną wartę”. 

hm. Danuta Białas

HARCERSKA PAMIĘĆ

26 października na mosińskim cmentarzu rodzina i liczne gro-
no przyjaciół i znajomych pożegnało druha Kazimierza Rajewi-
cza. Wśród obecnych byli członkowie Orkiestry Dętej im. harc-
mistrza Antoniego Jerzaka oraz instruktorzy Związku Harcerstwa
Polskiego. Druhowie Paweł Tomaszewski i Dawid Adamski – człon-
kowie orkiestry, pożegnali swojego Druha „Ciszą”,  graną w du-
ecie na trąbkach. 

Druh Kazimierz Rajewicz, popularny „Zbychu”, zakończył swo-
je pracowite życie 23 października 2016 r. odchodząc, jak wszys-
cy harcerze, na „Wieczną wartę”. W działalności Mosińskiego Har-
cerstwa odcisnął swoją obecność poprzez pracę wokół orkiestry
dętej im. harcmistrza Antoniego Jerzaka. Zawsze uczynny w pra-
cach organizacyjnych i technicznych, wokół bazy sprzętowej i in-
strumentów muzycznych. Naprawiał instrumenty, dorabiał do nich
niezbędne elementy, był mistrzem w tym co robił, prawdziwa
„złota rączka”. Wspierał rozwój zespołu, jak wspominają druhowie
z orkiestry, również przed laty grał w orkiestrze na trąbce. Swą
miłość do orkiestry przekazał następnym pokoleniom harcerskiej
rodziny; synowi Mirkowi i córce Dorocie. Był inicjatorem i wy-
konawcą symboli orkiestry na grobach jej członków. Druga pas-
ja Druha Kazimierza, to działalność społeczna w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mosinie, z którą był związany 60 lat. 

hm. Danuta Białas

Rodzina śp. Kazimierza Zbigniewa Rajewicza składa najserdeczniejsze po-
dziękowania ks. proboszczowi Edwardowi Majce, delegacjom Związku
Harcerstwa Polskiego, Orkiestry, Ochotniczej Straży Pożarnej, delegacji
Koła wędkarskiego nr 27 w Mosinie oraz Przyjaciołom, Sąsiadom i znajo-
mym za okazane współczucie, złożone wieńce i kwiaty oraz za udział w jego
ostatniej drodze. 

Odszedł na Wieczną wartę

Nasza mieszkanka Mag-
dalena Idkowiak zdobyła
3 miejsce w kategorii K30-
39 w finale Pucharu Eu-
ropy Nordic Walking,
osiągając czas
1h:17min:08s. W zawo-
dach, które odbyły się 8
października w Legnicy,
rywalizowało ponad 350
zawodników z 9 krajów.
Puchar Europy rozegrany
został na dystansie 10 km. 

Zawodniczce gratuluje-
my i życzymy dalszych
sportowych sukcesów!

Trzecia w Pucharze
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Podczas październikowej sesji Rady
Miejskiej w Mosinie, odbyła się uroczys-
tość wręczenia aktów nadania Stype-
nium Samorządu Gminy Mosina naszym
najlepszym gimnazjalistom. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej nagrody Bur-
mistrza Gminy Mosina odebrali wy-
różniający się w swojej pracy dyrektorzy
i nauczyciele gminnych placówek oświa-
towych. 

Stypendia Samorządu Gminy Mosina otrzy-
mali:

Stypendia naukowe
Klaudia Fornalik – uczennica Gimnaz-

jum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego  w Zespole Szkół w Mosinie,
Błażej Maciej Garus – Gimnazjum nr 
2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego 
w Zespole Szkół w Mosinie, Mikołaj
Hołysz – Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Pecnej, Filip Knoll –
Gimnazjum im. Orła Białego w Zespole
Szkół w Daszewicach, Julia Irena Łowiń-
ska – Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Julia
Malinowska – Gimnazjum nr 2 im. Ja-

kuba Krauthofera-Krotowskiego w Ze-
spole Szkół w Mosinie, Małgorzata Anna
Rydlewska – Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
Adela Witkowska – Gimnazjum im. Orła
Białego w Zespole Szkół w Daszewicach.

Stypendia dla uczniów szczególnie
uzdolnionych:

Paulina Arning – Gimnazjum nr 
1 w Mosinie, Paulina Szrejder – Gimnaz-
jum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Pecnej.

Nagrodzeni dyrektorzy: Katarzyna
Skrzypczak – dyrektor Zespołu Szkół 
w Daszewicach, Ewa Agnieszka Szymań-
ska – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosi-
nie, Alicja Trybus – dyrektor Zespołu
Szkół w Mosinie.

Nagrodzeni nauczyciele: Renata Lipiń-
ska-Marciniak – nauczyciel Gimnazjum nr
1 w Mosinie, Beata Buchwald – nauczy-
ciel Zespołu Szkół w Rogalinku, Izabela
Potocka – nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Pat-
rycja Engelbrecht nauczyciel Przedszkola
nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, Elżbie-
ta Koralewska – nauczyciel Zespołu Szkół
w Rogalinie, Małgorzata Świderska –

nauczyciel Przedszkola w Wiórku, Ma-
rzena Kasprzak – nauczyciel Zespołu
Szkół w Mosinie, Marcin Kilian – nau-
czyciel Zespołu Szkół w Mosinie, Ma-
rianna Janik – nauczyciel Przedszkola nr
4 w Mosinie.

W tym roku także, Alicja Trybus – dy-
rektor Zespołu Szkół w Mosinie i Arka-
diusz Jurek – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Czapurach oraz Joanna Ba-
rełkowska – nauczciel Zespołu Szkół w
Daszewicach,  otrzymali Nagrodę Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty, o co wnio-
skował Burmistrz Gminy Mosina. Z ko-
lei w konkursie zorganizowanym przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
„Wielkopolski Nauczyciel Roku”, wy-
różnienie przyznano nauczycielce Ze-
społu Szkół w Mosinie Beacie Buchwald. 

Wszystkim nagrodzonym
uczniom i pedagogom
gratulejemy!

Anna Balcerek-Kałek 
Kierownik Referatu 

Oświaty, 
Promocji, Kultury 

i Sportu

NAGRODy I STyPENDIA
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Mosina – w rocznicę rozstrzelania na rynku

Tradycyjna uroczystość upamiętniła
najtragiczniejsze momenty w historii na-
szej gminy. Po zajęciu miasta przez woj-
ska niemieckie we wrześniu 1939 roku
rozpoczęły się represje i aresztowania, któ-
rych rezultatem było rozstrzelanie 15
mieszkańców Mosiny i okolicznych miejs-
cowości. Była to jedna z pierwszych ma-
sowych egzekucji w ramach Operacji
Tannenberg, mającej na celu ekstermi-
nację polskiej inteligencji i warstwy przy-
wódczej, a tym samym osłabienie woli
walki na polskich ziemiach zachodnich. 

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Mo-
sina w uroczystościach uczestniczyły licz-
ne delegacje reprezentujące instytucje
publiczne, organizacje, stowarzyszenia,
zakłady pracy, placówki oświatowe oraz
mieszkańcy. Do Mosiny przyjechała Bur-
mistrz Miasta Luboń Małgorzata Ma-
chalska oraz zastępca Burmistrza Gminy
Witnica Paweł Łopatka wraz z delegacją.  

Uroczystość na Placu 20 Października,
która została poprzedzona tradycyjną
modlitwą nad mogiłami rozstrzelanych
oraz uroczystą Mszą Świętą, odbyła się
z udziałem wojskowej asysty honorowej
wystawionej przez 31 Bazę Lotnictwa Tak-
tycznego. 

Daszewice – ku czci ofiar egzekucji 
w Kórniku 

W Daszewicach uczczono pamięć dwóch
rozstrzelanych mieszkańców tej wsi –
Franciszka Dłubały – sołtysa Daszewic 
i Jana Niemczala – miejscowego rolnika,
którzy zginęli podczas egzekucji w Kór-
niku. 20 października przedstawiciele
społeczności lokalnej złożyli kwiaty przed
tablicą poświęconą pamięci zamordo-
wanych. Uroczystość odbyła się w drugą
rocznicę odsłonięcia tam pamiątkowego
obelisku.

Chwila zadumy 

W tym samym, październikowym dniu
w lesie przy drodze Bogulin-Nowinki,
miała miejsce patriotyczna manifestacja
z udziałem mieszkańców, przedstawicie-
li organizacji, stowarzyszeń i władz sa-
morządowych. Około 2 km ma północ-
ny–wschód od Nowinek znajduje się
miejsce masowych egzekucji, gdzie 
w roku 1940 hitlerowcy rozstrzelali ok.
200 Polaków. Ich zwłoki pochowane zos-
tały w pięciu zbiorowych mogiłach. 

Pod pamiątkowym głazem upamięt-
niającym tragiczne wydarzenia złożono
kwiaty i zapalono znicze. Oprawę słowno-

muzyczną uroczystości zapewnili ucznio-
wie Zespołu Szkół w Krośnie. Spotkanie
przy mogiłach pomordowanych w tym le-
sie zorganizował już po raz 11 Zarząd
Osiedla nr 5. 

Bieg pamięci 

23 października odbył się bieg upa-
miętniający śmierć 15 pomordowanych
mieszkańców Mosiny i okolic na mosiń-
skim rynku w dniu 20 października 1939
r. Piętnastokilometrowa trasa biegła ma-
lowniczymi terenami Nadleśnictwa Kon-
stantynowo. W biegu wzięło udział 107
zawodników. Każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal. Bieg pamięci był
trzecim i ostatnim biegiem Mosińskiego
Grand Prix obok II Biegu Zimowego po
Wielkopolskim Parku Narodowym oraz III
Biegu „Elegant na 5”. Klasyfikacja I Bie-
gu Pamięci oraz Mosińskiego Grand Prix
– na str. 24.

Październikowe manifestacje
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W niedzielę, 16 października, odbył się V Rodzinny Rajd Har-
cerski zorganizowany przez Ośrodek ZHP Mosina im. Bolesława
Chrobrego. W rajdzie, mimo nienajlepszej pogody tego dnia,
udział wzięło 91 osób. 

Uczestnicy rajdu mieli do wyboru trzy trasy: traperską, ro-
werową lub wózkową. – Na każdej trasie – relacjonuje Michał
Górecki z Ośrodka ZHP Mosina – czekały wyzwania, związane
z tematyką rajdu – życiorysem Bolesława Chrobrego. Można było
zmierzyć się z torem przeszkód, zbudować królewski zamek lub też
nadać tajną, królewską wiadomość. Po dotarciu na metę, na
wszystkich czekała gorąca grochówka, kawa i ciasto. Uczestni-
cy mieli okazję zagrać w gry planszowe, spróbować swoich sił
na ścianie wspinaczkowej, wygrać nagrodę w loterii fantowej
i pośpiewać. – Było to kolejne wydarzenie z okazji 95-lecia har-
cerstwa na ziemiach mosińskich jednak to nie koniec świętowa-
nia, ponieważ już w listopadzie czeka nas kolejne, nietuzinkowe
zdarzenie, na które lada moment będziemy mogli państwa zaprosić
– wyjaśnia Michał Górecki.

Zdjęcia  z rajdu można obejrzeć na facebooku Ośrodka ZHP
Mosina. 

Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie imprezy. 

Oprac. JN

Rajd na 95-lecie ZHP

Cantare amantis est
– śpiewają Ci, którzy kochają...

8 października Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii, zaśpiewał
podczas XV Spotkań Chóralnych. Organizatorem tegorocznego
spotkania był chór „Lutnia” z Kościana, których obchodzi w tym
roku 140-lecie istnienia…

Do corocznych spotkań chóralnych powrócono z inicjatywy
ks. dr Biskupa Balcerka oraz dh. Stanisława Wiśniewskiego. Spot-
kania takie były organizowane już ponad sto lat temu w Śremie,
Mosinie, Czempiniu i Kościanie. – Każde takie spotkanie po-
przedzone jest uroczystą  mszą św. oraz prezentacją dorobku śpie-
waczego. Spotkania te są okazją do wyróżnienia i odznaczenia  naj-
bardziej zasłużonych chórzystów, dyrygentów oraz osób, które 
w sposób szczególny przyczyniły się  do rozwoju kultury śpiewa-
czej w regionie – wyjaśnia Agnieszka Wolarczak. 

Spotkania zaprzyjaźnionych chórów  „Harfy” z Czempinia,
„Lutni” z Kościana, „Moniuszko” ze Śremu  i „Świętej Cecylii”
z Mosiny stały się już tradycją. Zespoły zjechały do kościoła św.
Brata Alberta w Kościanie. – Podczas mszy św. w intencji śpie-
waków, zabrzmiały połączone głosy wypełniając swym  pięknem
i niecodziennym  brzmieniem świątynię. Następnie  chórzyści za-
witali w gościnne progi  Kościańskiego Ośrodka Kultury, gdzie na-
stąpiła prezentacja  poszczególnych  uczestników spotkania.
Każdy z zespołów zaprezentował  trzy utwory – relacjonuje da-
lej A. Wolarczak. – Mosiński Chór  Kościelny Świętej  Cecylii  dy-
rygowany  przez Leszka Marciniaka wykonał: Nella  Fantasta –
Ennio   Moricone Christmas, Sanctus – Lee Dengler z tekstem pol-
skim Leszka Marciniaka, Siyahamba – pieśń południowo-afry-
kańską  w aranżacji czterogłosowej Andersa Nyberga. Trud i mo-
zolna praca dyrygenta jak i śpiewaków została nagrodzona grom-
kimi  brawami  przez  publiczność.

Po koncercie chórzyści otrzymali specjalne podziękowania od
osób zajmujących się profesjonalnie muzyką, którzy ocenili wy-
stęp chóru bardzo wysoko. Zakończeniem  tej części  uroczys-
tości były pamiątkowe dyplomy, statuetki i kwiaty, które były
podziękowaniem za wzruszające przeżycia, za czas poświęco-
ny na przygotowanie poszczególnych utworów, w imieniu Ce-
cylii je przyjęli dyrygent Leszek Marciniak i prezes Bronisława
Dawidziuk.– Za rok organizatorem XVI  Spotkania Chóralnego
będzie Mosiński Chór Kościelny p.w. „Świętej  Cecylii”. Jednocześnie
zespół serdecznie zaprasza na koncert  z okazji Święta  Patronki
Chóru  w sobotę 19 listopada o godz. 17.30 do kościoła  Św. Mi-
kołaja w Mosinie. JN

Mosiński chór na przeglądzie 
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Strażnicy interweniowali
Październik

�� Strażnicy otrzymali od mieszkańców 
58 zgłoszeń. Dotyczyły one głównie spraw
porządkowych (27). Odłowionych zostało 
15 psów, z których część trafiła do swoich
właścicieli. Pozostałe odłowione zwierzęta
zostały odwiezione przez Strażników 
w trzech transportach do schroniska 
w Skałowie. Zgłoszono 10 kotów w tym 
2 nieżywe. Poza zwierzętami domowymi 
w 1 przypadku interweniowano wobec dzi-
ka i zlecono uprzątnięcie 2 saren i 1 lisa. 

��2 razy podjęto czynności wobec osób nie-
trzeźwych, które nie były w stanie dotrzeć sa-
modzielnie do miejsca zamieszkania.  

�� W ramach zadań określonych w mie-
sięcznym planie pracy, zabezpieczono rejony
gminnych placówek oświatowych podczas
przejścia dzieci na zajęcia szkolne. Z zapla-
nowanych 44 miejsc zabezpieczono faktycz-
nie 38 z uwagi na brak pełnej obsady na
zmianie lub zaistniałymi czynnościami, któ-
re musiały być wykonane priorytetowo.

��Strażnicy miejscy działając w ramach za-
bezpieczenia przydzielonych miejscowości
oraz współdziałając z sołtysami przeprowa-
dzili 247 kontroli posesji. a w tym: popraw-
ność oznaczenia posesji, numerami po-
rządkowymi, czy rosnące drzewa nie dotykają
linii energetycznej zasilającej posesję, pra-
widłowość odprowadzenia wód deszczo-
wych, prawidłowość spalania w kotłowniach
przydomowych, jak również prowadzili kon-
trolę zwracając uwagę na porządek przed po-
sesjami i przerastające krzewy.

��Udzielono 5 asyst przy czynnościach pro-
wadzonych w terenie przez pracowników in-
nych referatów UM Mosina. Przeprowadzo-
no 228 kontroli obiektów użyteczności pub-
licznej. Zabezpieczono i monitorowano prze-
bieg 3 imprez na terenie gminy.

��Straż Miejska sprawowała nadzór nad oso-
bami skierowanymi przez Sąd Rejonowy do
wykonywania prac społecznie użytecznych.
W wyniku czego w miesiącu październiku
osoby ukarane likwidowały nielegalne wy-
sypiska śmieci, zrywali nielegalnie rozwie-
szane na słupach oświetleniowych ogłosze-
nia, sprzątali chodniki, zbierali śmieci i przy-
cinali krzewy wzdłuż ciągów komunikacyj-
nych. 12 ukaranych, z tego na terenie mias-
ta Mosiny 5, a na terenie gminy 7, przepra-
cowało na rzecz Gminy Mosina 168 godzin. 

��Z pomocą monitoringu miejskiego, pro-
wadzono nadzór dotyczący przemieszczania
się osób i pojazdów po terenach objętych sys-
temem kamer. W szczególności obserwowa-
no zachowania młodzieży i kierowców w ob-
rębie targowiska miejskiego. Zaobserwowa-
no n/n mężczyznę, który dewastował toale-
tę na targowisku. Po powiadomieniu policji
sprawca został zatrzymany.

PAŹDZIERNIK 2016

Miejscowe zagrożenia:  56 wyjazdów,
Pożary:  13 wyjazdów,

Alarmy fałszywe:  2 wyjazdy.

Październik w tym roku pokazał prawdziwą polską jesień, a temperatura nie przy-
pomniała zimowej aury. Specyfika wyjazdów w tym okresie przypominała bardziej
te, które zdarzają się latem, niż te typowo zimowe. Wiele zgłoszeń w tym miesiącu
dotyczyło agresji owadów błonkoskrzydłych, co raczej nie powinno mieć miejsca 
o tej porze roku. Na drodze natomiast częściej interweniowano do plam ropopo-
chodnych, niż zdarzeń związanych z pierwszymi gołoledziami. 

Fakt rozpieszczania przez pogodę  nie wykluczył jednak wyjazdów wieczornych 
i nocnych zastępów straży pożarnej do zdarzeń związanych z pożarami w budynkach
mieszkalnych i związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców. Strażacy
już przy pierwszych tego typu interwencjach zauważają, iż znów najczęstszym powodem
jest nieporządek. I nie można myśleć inaczej jeśli w ciągu ostatniej dekady występu-
je po raz trzeci pożar kotłowni w tym samym domu. Dodatkowo brak interwencji
Straży Miejskiej powoduje, że mieszkańcy spalają w swoich paleniskach paliwa, rze-
czy, odpady, których nie powinni w nich palić. Palenie wszelkiego rodzaju śmiecia-
mi, które gromadzą się w domostwach, zamiast trafić na wysypisko śmieci, pro-
wadzą do zanieczyszczenia powietrza. Aspekt techniczny natomiast jest taki, iż
tego typu zachowanie grozi zatykaniem się przewodów kominowych, co prowa-
dzi w wielu przypadkach do zatruć tlenkiem węgla, a to w większości sytuacji ma
niestety nieodwracalne skutki. Za spalanie śmieci w miejscu do tego nieprze-
znaczonym grozi karą aresztu lub grzywny do 5 tys. zł.

• 6 października zastępy SP z JRG-9 oraz OSP Mosina zostały zadysponowane do
wypadku na jednym z niestrzeżonych przejazdów kolejowych w Krośnie. Po przy-
byciu na miejsce zastano samochód osobowy marki Renault Clio na nasypie kole-
jowym po zderzeniu z pociągiem osobowym relacji Jelenia Góra–Poznań. Dwie oso-
by podróżujące autem opuściły pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb �
jedna z nich została przetransportowana do szpitala przez ZRM w celu hospitalizacji. 

• W godzinach wieczornych 13 października straż pożarna otrzymała zgłoszenie
o podejrzeniu zatruciem tlenkiem węgla na jednym z osiedli w miejscowości Kros-
no. Po przybyciu na miejsce okazało się, że jedna z osób podczas kąpieli podtruła się
i została przetransportowana do szpitala przez ZRM w celu hospitalizacji. Działania
SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszkańców z budynku
i sprawdzeniu obecności CO w pomieszczeniach budynku przy pomocy mierników,
które wykazały niebezpieczne stężenie czadu. 

• 15 października zastępy SP udały się bezpośrednio ze zdarzenia dotyczącego nie-
groźnej kolizji dwóch samochodów na ul. Śremskiej do pożaru kotłowni na jednym
z osiedli w miejscowości Mosina. Po dojeździe na miejsce budynek był w znacznym
stopniu zadymiony, natomiast w kotłowni zastano pożar trocin przylegających bez-
pośrednio do ściany pieca na paliwo stałe. Działania ratowników SP polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w celu ugaszenia pożaru,
oddymieniu pomieszczeń oraz sprawdzeniu całego budynku za pomocą mierników.
Mieszkańcy zostali natomiast przebadani przez ZRM będący na miejscu zdarzenia. 

• 16 października zastępy udały się alarmowo do miejscowości Czapury, gdzie za-
stano rozbitą szybę wkładu kominowego. W wyniku zdarzenia ucierpiało dziesię-
cioletnie dziecko, które w trakcie wybuchu przebywało w pobliżu kominka. Będący
na miejscu ZRM udzielił pomocy chłopcu i zabrał do szpitala w celu hospitalizacji.

• 27 października zastępy SP udały się do miejscowości Daszewice w celu poszu-
kiwania trzynastoletniego chłopca, który po wyjściu z domu zaginął. Po ok. 30 mi-
nutowych poszukiwaniach dziecko odnalazła osoba postronna, dziecko było oddalone
1 kilometr od miejsca zamieszkania. 

Interwencje Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej 
nr 9 w Mosinie oraz gminnych jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej w rejonie działania
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W 1956 roku przy Mosińskiej Fabryce Mebli rozpoczęło działalność koło wędkar-
skie Polskiego Związku Wędkarskiego. Jego założycielem i równocześnie pierwszym
prezesem był Czesław Walczak. W związku z likwidacją Zakładu nr 5 w Mosinie przy
Swarzędzkich Fabrykach Mebli, koło stało się samodzielnie działającą organizacją na
terenie gminy Mosina. W 2001 roku koło nr 28 przyjęło nazwę Mosina–Hobby.

Koło nr 28 Mosina–Hobby liczy obecnie 473 członków o szerokiej rozpiętości wie-
kowej, od dzieci po emerytów. Głównym celem działalności koła jest propagowanie
wędkarstwa, współzawodnictwo w sportowym duchu, obcowanie z przyrodą, dzie-
lenie się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem oraz ochrona środowiska.

Członkowie koła biorą czynny udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez
koło, rejon i okręg. Prócz zawodów dla dorosłych wędkarzy, organizujemy cyklicz-
ne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z całej gminy z okazji Dnia Dziecka oraz
zakończenia wakacji. W lipcu tego roku koło w ramach obchodów jubileuszu 60-le-
cia, zorganizowało konkurs wędkarski, na którym gościły władze miasta. W ramach
ochrony środowiska członkowie koła biorą czyny udział w akcjach sprzątania brze-
gów wód m.in. Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego. Ponadto w kole działa Społeczna
Straż Rybacka, której działalność ma na celu kontrolowanie przestrzegania regula-
minu amatorskiego połowu ryb oraz zapobieganie zanieczyszczania okolic akwenów
przez osoby z nich korzystające.

Wszystkich chętnych uprawiać wędkarstwo oraz osoby, którym bliskie jest prze-
bywanie na łonie natury zapraszamy do wstąpienia do naszego koła.

Kontakt:
Prezes Zarządu Koła: Sławomir Mazurczak

PZW nr 28 Mosina–Hobby
62-050 Mosina ul. Wodna 21

tel. 501 056 059 e-mail: slawek.mazurczak@gmail.com 

Gminne Organizacje Pozarządowe Wolontariat a staż 
w organizacji pozarządowej

Status prawny wolontariuszy defi-
niuje ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zgodnie
z nią wolontariuszem jest osoba fi-
zyczna, która dobrowolnie i bez wy-
nagrodzenia angażuje się w pracę na
rzecz m.in. organizacji pozarządowych,
organizacji kościelnych lub admini-
stracji publicznej. Czynności wykony-
wane przez wolontariuszy celowo zos-
tały nazwane „świadczeniami”, żeby
odróżnić je od „pracy” wykonywanej
przez pracowników. Zasady wykony-
wania tych świadczeń określone zostały
w wyżej wymienionej ustawie.

Sytuacja prawna stażystów jest bar-
dziej skomplikowana. Jest to związane
przede wszystkim z tym, że termin
„staż” bywa używany dla określenia
różnych relacji organizacji ze współpra-
cownikiem:

a) praktyki studenckie - ten rodzaj
stażu realizowany jest w porozumieniu
z uczelnią wyższą, delegującą do niego
swoich studentów. Taką formę
współpracy reguluje najczęściej umowa
pomiędzy organizacją a uczelnią.
Stażysta nie otrzymuje wynagrodze-
nia, ale zazwyczaj uzyskuje zaliczenie
obowiązkowych zajęć na uczelni,

b) praktyki absolwenckie - to staże rea-
lizowane na postawie ustawy o prak-
tykach absolwenckich. Dotyczą one
absolwentów wszelkiego rodzaju szkół.
Tego rodzaju staż różni od wolontaria-
tu nie tylko aspekt edukacyjny, ale
także pewne szczególne zasady organi-
zacji przewidziane przepisami. Ustawa
stanowi, że organizacja może przyjąć na
praktykę osobę, która ukończyła co naj-
mniej gimnazjum i nie ukończyła 30.
roku życia. Praktykant może otrzymy-
wać pieniądze lub nie. Organizacja po-
winna z praktykantem podpisać umo-
wę, która zwana jest umową o prakty-
kę absolwencką. Umowa może być za-
warta tylko na okres do 3 miesięcy, pra-
wo przewiduje warunki jej wypowie-
dzenia,

c) staże nieregulowane ustawą - or-
ganizacje korzystające ze środków EFS
realizują programy stażowe w ramach
projektów finansowanych ze środków
unijnych – zasady ich organizacji re-
gulują wówczas dokumentacje kon-
kursowe,

d) staż osoby bezrobotnej – finanso-
wany przez urząd pracy. Zasady ich or-
ganizacji opisane zostały w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Oprac. Monika Kujawska

Koło PZW nr 28 Mosina – Hobby

26 października odbyły się wybory do Zarządu Osiedla nr 6
„Za Moreną”. Zebranie Ogólne Mieszkańców dokonało wyboru
nowego zarządu na 4-letnią kadencję w składzie: 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” Irena Ry-
barczyk. 

Członkowie Zarządu: Małgorzata Białas, Maria Gwarek, Do-
minik Michalak, Wojciech Paluszkiewicz, Anna Tomaszewska,
Dariusz Węclewski. 

Krótko o wyborach

Irena Rybarczyk
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Przy Galerii Miejskiej w Mosi-
nie od dwóch lat działa Salon
Poetycki. Bywają w nim poeci,
pieśniarze, literaci i mieszkańcy,
którzy o swojej twórczości roz-
mawiają z naszymi mieszkań-
cami. Spotkania w ramach
Salonu Poetyckiego cieszą się
dużym, niesłabnącym zaintere-
sowaniem… 

Wieczór w kolorze ballady

W sobotę 1 października od-
było się spotkanie przygoto-
wane przez Galerię wspólnie 
z Mosińską Biblioteką Pub-
liczną. Cieszyło się ono tak
wielkim zainteresowaniem, że
nie starczyło krzeseł dla
wszystkich gości. Bohaterem
wieczoru był poznański bard 
i kompozytor Tomasz Bateń-
czuk. Spotkanie pod tytułem
„Wieczór w kolorze ballady”
poprowadziła poetka Kalina
Izabela Zioła. 

Tomasz Bateńczuk doskona-
le znany jest bywalcom salonu,
bo wielokrotnie towarzyszył
zaproszonym poetom, wzbo-
gacając spotkania swoją mu-
zyką, często pisaną specjalnie
do ich wierszy. To sprawiło, że
powstał obszerny materiał na
solowy koncert muzyczny. W
wykonaniu Tomasza Bateń-
czuka, szczególnie podobały
się wiersze Kaliny Izabeli Zioły.
Wiersz „Szalik” stał się już
oficjalnym hymnem Salonu,
śpiewanym przez gości na za-
kończenie każdego spotkania
z jego udziałem. 

To miłe, że oprócz poezji,
muzyka i co ważne...sztuki
plastyczne, połączyły się na na-
szych spotkaniach w jedną
całość. Warto dodać, że nie-
zwykła scenografia jaką two-
rzyła towarzysząca wystawa 
w Galerii pt: „Gra kostiumu”
wprowadziła do Salonu Po-
etyckiego wyjątkowo arty-
styczny i magiczny charakter. 

Dorota Strzelecka

Pomiędzy dwoma
światami

29 października Salon Po-
etycki zaprosił na kolejne spot-
kanie poetycko-muzyczne „Po-
między dwoma światami”.
Gościem wieczoru był wiet-
namski pisarz, poeta i tłumacz
Nguyen Chi Thuat, pro-
wadzącą polska poetka Kalina
Izabela Zioła, a mostem mię-
dzy nimi również polski ar-
tysta, bard Tomasz Bateńczuk,
który zaśpiewał wiersze oboj-
ga do własnej muzyki. 

Nazwa spotkania dobrze od-
daje jego przedmiot. Wiet-
namski poeta swoje wiersze re-
cytował po polsku, adresując
je do obecnej na sali żony, na-
tomiast po wietnamsku przed-
stawił wiersze Kaliny Izabeli
Zioły, z tomiku, który tłuma-
czył z polskiego.

Nguyen Chi Thuat tłumaczy
literaturę polską na język wiet-
namski. Wydał dotąd trzy to-
miki wierszy, z czego aż dwa 
w języku polskim. Jest człon-
kiem polskich organizacji li-
terackich oraz laureatem kilku
nagród. Wykłada język i lite-
raturę wietnamską na UAM-ie. 

Sara Szuman

Dwa lata Salonu

W październiku na ścianach
sali ekspozycji Galerii Miejskiej
w Mosinie gościły obrazy Ja-
kuba Malinowskiego, tworzące
wystawę zatytułowaną „Po se-
zonie”. 

Jakub Malinowski jest ab-
solwentem wydziału malar-
stwa Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. Artysta w
swoim dossier posiada kilka
wystaw zbiorowych i indywi-
dulanych. Został także wy-
różniony stypendium 4* Wy-
działu Malarstwa 
w 2008 i 2010 roku. Obecnie
na macierzystej uczelni pracuje
jako asystent VII Pracowni
Rysunku. 

Na wystawę „Po sezonie”
składają się obrazy, które były

częścią obronionej przez niego
kilka miesięcy wcześniej roz-
prawy doktorskiej pt. „Este-
tyka tymczasowości, a malar-
stwo czasu rzeczywistego. –
W pracach malarskich i części
pisemnej inspirowała mnie prze-
strzeń wizualna polskiego wy-
brzeża Bałtyku oraz formy ar-
chitektury monumentalnej po-
przedniego systemu polityczne-
go z krajów ościennych. W mo-
sińskiej wystawie zawężam krąg
prac do tych inspirowanych bez-
pośrednio pomorską sezono-
wością i jej ciekawymi, prowi-
zorycznymi, przekraczającymi
kanony estetyczne obiektami –
stwierdził artysta. 

Oprac. JN

Po sezonie
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27 października po raz kolej-
ny najlepsi rzeźbiarze z powia-
tu walczyli w Mosinie 
o Grand Prix XI Powiatowego
Turnieju Rzeźbiarskiego. 
W tym roku po raz pierwszy na-
grody przyznano w pięciu ka-
tegoriach – do tradycyjnego po-
działu na kategorie wiekowe do-
szła wyjątkowa grupa dla nau-
czycieli i opiekunów star-
tujących uczniów.

Żeby myśleć o zwycięstwie
trzeba mieć nie tylko talent
rzeźbiarski, ale i bogatą wyob-
raźnię, bowiem temat prze-
wodni każdej edycji konkursu
uczestnicy poznają dopiero 
w dzień rywalizacji. W tym
roku poprzez rzeźbę musieli
opowiedzieć o „Przygodzie 
w kosmosie”. 

Taka formuła turnieju kładzie
nacisk na kreatywność 
i uniwersalizm. Uczestnicy
dobrze poradzili sobie z wyko-
naniem zadania, jednak 

z ciekawością czekam, aż jako
dojrzali artyści będą mogli
przedstawić własną opowieść.
Nie wątpię, że o wielu z nich
jeszcze usłyszymy. Gratuluje-
my sukcesów i życzymy dal-
szych! 

Wyróżnieni w tym roku: 

• w kategorii szkół podsta-
wowych – I miejsce: Agata No-
wicka z SP nr 2 w Mosinie, II
miejsce: Zofia Wolniak ze SP nr
5 w Swarzędzu, III miejsce: Ka-
rolina Witt z SP nr 2 w Mosinie,
wyróżnienia: Zofia Żabiełowicz
ze SP nr 1 w Mosinie, Agniesz-
ka Foltynowicz ze SP nr 5 
w Swarzędzu, Zuzanna Waw-
rzyniak z ZS w Rogalinku; 

• wśród gimnazjalistów – 
I miejsce: Karolina Molenda 
z Gimnazjum w Tarnowie Pod-
górnym, II miejsce: Dominika
Stryjewska z Gimnazjum 
w Skórzewie, III miejsce: Julia

Jeżewicz z Gimnazjum nr 1 
w Mosinie, wyróżnienia:
Bożena Woźniak z Gimnazjum
w Koziegłowach, Adrianna Fi-
siak z Gimnazjum w Dopiewie,
Konstancja Flisiak z Gimnaz-
jum w Pobiedziskach; 

• w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych – I miejsce: Oli-
wia Adamczyk z Technikum
w Mosinie, II miejsce: Anna
Mandziak z GOK-u „Sokół” 
w Czerwonaku, wyróżnienie:
Maciej Przybyszewski z Liceum 
w Mosinie;

• wśród dorosłych – I miejsce:
Edward Kłonkowski z Sasino-
wa, wyróżnienia: Jolanta Mar-
ciniak, Danuta Przydanek 

z pracowni plastycznej 
w GOK-u w Komornikach,
Maria Silska z Pecnej;

• wśród nauczycieli i opieku-
nów – I miejsce: Sylwia Gra-
barczyk, opiekun Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
Jana Brzechwy w Dopiewie, II
miejsce: Julia Kaczmarczyk-
Piotrowska, opiekun grupy 
z GOK-u w Komornikach, III
miejsce: Dorota Zbroszko 
z Plewisk.

Grand Prix zdobyła Karolina
Molenda z Gimnazjum im. In-
tegracji Europejskiej w Tarno-
wie Podgórnym.

Sara Szuman

XI POWIAtOWy tuRnIej RzeźBIARSKI

KĄCIK RYSOWNIKA
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W dniach 30 września – 2 października br. w Mosinie gościła
delegacja z partnerskiej gminy Seelze. Tematem rozmów było
między innymi poszerzenie współpracy w obszarze sportu. Na
efekty nie trzeba było długo czekać. Strona niemiecka wysto-
sowała zaproszenie na turniej karate do Klubu Karate Dynamic
– realizującej zajęcia treningowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Mosinie oraz przy Zespole Szkół w Krośnie. Dwutygodnio-
we, intensywne przygotowania zaowocowały wyjazdem 14-oso-
bowej grupy na Turniej SAINO CUP 2016, który odbył się 22
października w Letter. Mosińscy sportowcy zostali przywitani
przez Zarząd Karate – Club Seelzee V oraz władze miasta w miej-
scowym ratuszu. Podczas całego, dwudniowego pobytu pano-
wała świetna organizacja oraz bardzo miła atmosfera. Mosiń-
scy karatecy odnieśli też spory sukces sportowy. Zuzanna
Klemczak zajęła 3 miejsce w kumite, Dominik Klemczak 1 miejs-
ce w kumite i 2 w kata natomiast Mikołaj Szczygieł uplasował
się na 4 miejscu w kata. Jak podkreślały obydwie strony, nie wy-
nik sportowy był tutaj najważniejszy. Dla młodych sportowców
to konfrontacja umiejętności, wymiana doświadczeń sportowych
i organizacyjnych, nawiązanie nowych kontaktów, a z pewnością
wielka przygoda. Wszystko wskazuje na to, że młodzi karate-
cy z Seelze i Mosiny spotkają się w maju na dorocznym turnieju
Dynamic CUP 2017. Karate WUKF włączone zostało do pro-
gramu Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 Roku w Tokio. Tym
bardziej taka wymiana doświadczeń jest bardzo cenna. Młodym
karatekom życzymy sukcesów i wytrwałości, a władzom sa-
morządowym obydwu gmin składamy podziękowanie za
wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

Klub Karate Dynamic

Sukces Mosińskich karateków w Niemczech 

MOSIŃSKIE GRAN PRIX

Klasyfikacja Generalna – I Bieg
Pamięci

Kobiet:
1. Agnieszka Kuster – Komorniki
2. Agnieszka Załuska–Lipa – Mosina
3. Emilia Bogucka – Mosina

Mężczyzn:
1. Mateusz Fabisiak – Krosinko
2. Wojciech Januć – Puszczykowo
3. Roman Kuster – Komorniki

Klasyfikacja mieszkańców Gmi-
ny Mosina – I Bieg Pamięci

Kobiet:
1. Agnieszka Załuska–Lipa
2. Emilia Bogucka
3. Karolina Jarczyńska

Mężczyzn:
1. Mateusz Fabisiak
2. Marcin Wieczorek
3. Piotr Załuski

Klasyfikacja Generalna – Mo-
sińskie Grand Prix 5-10-15

Kobiet:
1. Agnieszka Kuster – Komorniki
2. Agnieszka Załuska–Lipa – Mosina
3. Emilia Bogucka – Mosina

Mężczyzn:
1. Mateusz Fabisiak – Krosinko
2. Marcin Wieczorek – Mosina
3. Łukasz Kaczmarek – Kamieniec

Tytuł najlepszej zawodniczki Mo-
sińskiego Grand Prix 5-10-15 został
przyznany Agnieszce Załuskiej–Lipa.
Natomiast najlepszym zawodnikiem
cyklu został Mateusz Fabisiak. Kla-
syfikacja wiekowa dostępna jest na
stronie www.osirmosina.pl Organi-
zatorzy:  Stowarzyszenie „Mosiński
Sport” oraz Ośrodek Sportu i Rek-
reacji dziękują partnerom oraz spon-
sorom za pomoc w organizacji I Bie-
gu Pamięci oraz całego cyklu Mo-
sińskiego Grand Prix 5-10-15.
Zapraszamy do udziału w III Biegu Zi-
mowym, który odbędzie się 15 stycz-
nia 2017 r. Szczegółowe informacje
dostępne będą na stronie www.osir-
mosina.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mosinie

Zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych ELEGANT działającego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mosinie Mariola Kubiak, weszła w skład 13-osobowej
reprezentacji Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Poznań, która w dniach
20–23 października uczestniczyła w VII Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Spe-
cjalnych w Trzciance. Zawodniczce z Mosiny przypadł zaszczyt wnoszenia flagi Olimpiad Spe-
cjalnych podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.

W imprezie wzięło ponad 100 zawodników z 17 oddziałów regionalnych z całej Polski.
Mariola wykazała się ogromną determinacją i w swojej kategorii wiekowej zajęła drugie miejs-

ce zdobywając tym samym srebrny medal. 
Anna Skorczyk

Srebro dla zawodniczki z Klubu Elegant 
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W Międzynarodowym
Dniu Uśmiechu 7 paź-
dziernika, odbył się IV
Wielkopolski Rajd Inte-
gracyjny Osób Niepełnos-
prawnych „Rowerami 
i z kijkami po Wielkopol-
skim Parku Narodo-
wym”, organizowany
przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka 
w Mosinie, przy wsparciu
Powiatu Poznańskiego,
Wielkopolskiego Parku
Narodowego oraz Oś-
rodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, pod patronatem Starosty Poz-
nańskiego Jana Grabkowskiego.

W imprezie udział wzięli zawodnicy z: Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Grodziska Wielkopolskiego, Zespołu Szkół Specjal-
nych im. M. Konopnickiej w Kościanie, Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im Z. Tylewicza w Poznaniu, Domu Pomocy Mal-
tańskiej z Puszczykowa, Szkoły Podstawowej w Pecnej, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” w Poznaniu, Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Śremie, Warsztatów Terapii Za-
jęciowej „Pomost” w Poznaniu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mosinie.

Uczestnicy mieli do pokonania malowniczą trasę wzdłuż War-
ty. Grupa nordic walking, licząca 58 zawodników pokonała dys-
tans 10 km, natomiast 27 rowerzystów – 16 km z metą w Kątni-
kach. Każdy zawodnik otrzymał unikatowy medal wykonany
podczas Warsztatów  Garncarskich przez podopiecznych SOSW
im. J. Korczaka w Mosinie. Nagrody dla zwycięzców ufundował
Powiat Poznański. Na zmęczonych sportowców czekało ogni-
sko i pyszna grochówka. 

Na podstawie relacji Anny Skorczyk

Rowerami i z kijkami po WPN-ieW sobotę 1 października mieszkaniec naszej gminy, 13-letni
Wojciech Fajfer z Borkowic, podczas trzynastej, finałowej run-
dy rozegranej na minitorze w podgorzowskim Wawrowie, wy-
walczył brązowy medal oraz tytuł II wicemistrza Indywidual-
nych Mistrzostw Polski za rok 2016 w jeździe na żużlu w kla-
sie 80-125 cc, w której uczestniczą zawodnicy w wieku do 15
lat. 

Wojtek reprezentujący klub JUST FUN GUKS Speedway
Wawrów, na swój tytuł musiał się mocno napracować. Przed fi-
nałem, po dotychczas rozegranych dwunastu rundach, miał tyl-
ko 3 punkty przewagi nad goniącym go w klasyfikacji Kacprem
Łobodzińskim z Bydgoszczy. Na domiar złego, podczas zawo-
dów finałowych decyzją sędziego zaliczył dyskusyjne wykluczenie
ze swojego drugiego wyścigu z powodu rzekomego spowodo-
wania upadku swojego przeciwnika Pawła Tyburskiego. Nagrania
video potwierdziły, że sędzia nie miał racji, jednak jego decyz-
ja okazała się ostateczna i nieodwołalna.

O wywalczeniu trzeciego miejsca zadecydował jednak zwycięski
dla Wojtka, bezpośredni pojedynek z bydgoszczaninem w trze-
ciej serii startów, przed którym przyjechał na metę z dużą, 30-
metrową przewagą. Ostatecznie, po podsumowaniu punktów
z wszystkich trzynastu rund okazało się, że Wojtek Fajfer jest
lepszy o 1 punkt od swojego najgroźniejszego rywala w walce
o podium. 

Ogółem w rozgrywkach sklasyfikowano 23 zawodników, któ-
rym udało się zdobyć punkty w mistrzowskiej rywalizacji. Wś-
ród nich jest także młodszy brat Wojtka – zaledwie jedenasto-
letni Jacek Fajfer, który zajął 12. miejsce w kraju z dorobkiem
52 punktów.

Poniżej przedstawiamy czołową czwórkę klasyfikacji końcowej IMP
80-125 cc za rok 2016:

1. Mateusz Cierniak (UKS Jaskółki Tarnów) - 164 pkt
2. Paweł Tyburski (GKŻ Wybrzeże Gdańsk) - 139 pkt
33..  WWoojjcciieecchh  FFaajjffeerr  ((JJUUSSTT  FFUUNN  GGUUKKSS  SSppeeeeddwwaayy  WWaawwrróóww))  --  111199  ppkktt
4. Kacper Łobodziński (BTŻ Polonia Bydgoszcz) - 118 pkt

Brązowy medal w krajowej rywalizacji indywidualnej nie był
jedynym tegorocznym sukcesem Wojtka.

Reprezentował on także Polskę w dwóch najważniejszych im-
prezach międzynarodowych w sezonie 2016: w półfinale 

w dniach 2–3 lipca w Kumli
(Szwecja) Młodzieżowych In-
dywidualnych Mistrzostwach
Świata (FIM Speedway Youth
Gold Trophy 85cc), gdzie ry-
walizowali najlepsi mi-
niżużlowcy świata w wieku
12–16 lat oraz w półfinale
Młodzieżowego Indywidual-
nego Pucharu Europy 85cc, w
dniach 6–7 sierpnia w Danii w
miejscowości Vissenbjerg,
gdzie Wojtek okazał się naj-
lepszym z Polaków, a do finału
zabrakły mu zaledwie 2 punk-
ty. Mieszkańcowi naszej gmi-
ny serdecznie gratulujemy od-

niesionych sukcesów oraz
życzymy kolejnych pomyśl-
nych startów w przyszłym se-
zonie. Red

Wojtek Fajfer z Borkowic II wicemistrzem Polski 
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23 września Szkoła Podstawowa w Daszewicach obchodziła
Święto Patrona połączone z Pasowaniem Pierwszoklasistów. 

Szkoła nosi imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. Gościem ho-
norowym uroczystości był jeden z laureatów tego zaszczyt-
nego odznaczenia Edmund Oses – wieloletni pracownik i dy-
rektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach. 

W dniach 1–6 października w Zespole Szkół w Daszewicach
gościł James Neuenfeldt, Amerykanin, były ratownik me-
dyczny i policjant, który poszukuje swoich przodków z te-
renów Wielkopolski. Opowiedzial on uczniom o systemie edu-
kacji w Stanach Zjednoczonych, o zainteresowaniach młod-
zieży amerykańskiej, o tym, jak się żyje w Stanie Minneso-
ta, z którego pochodzi. Gimnazjaliści dyskutowali z gościem
o nadchodzących wyborach i bieżącej sytuacji politycznej 
w jego kraju. – Mieliśmy okazję pokazać Jamesowi nasz region
– Rogalin, Kórnik, Poznań, Mosinę, czym był zachwycony, po-
dobnie jak gościnnością wielkopolską. Dzięki temu, że zatrzy-
mał się u nas na dłużej, poprowadził również zajęcia w dniach
5 i 6 października w Zespole Szkół w Mosinie, gdzie został przy-
witany z entuzjazmem.  Po wizycie nasz Amerykanin, przysłał
nam bardzo serdeczny list z podziękowaniami, ale też z wyra-
zami uznania dla umiejętności językowych naszych uczniów –
szczególnie najstarszych gimnazjalistów i jednej z klas szóstych
– relacjonuje nauczycielka Joanna Barełkowska. – Była to już
kolejna wizyta native speakera w Zespole Szkół w Daszewicach.
Wszystkie te spotkania bardzo poprawiają komunikację i świa-
domość językową wśród uczniowskiej społeczności, a jedno-
cześnie uatrakcyjniają nasze pobyty w szkole – uważa J. Ba-
rełkowska.  

Migawki z Daszewic 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zajęli 
II miejsce w II edycji ogólnokrajowego konkursu „Postaw na Słoń-
ce” upowszechniającego odnawialne źródła energii i program „Pro-
sument”. 19 października w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa
Środowiska, odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs. 

Rywalizacja pomiędzy zespołami z 52 szkół z całej Polski trwała
od października ubiegłego roku do czerwca roku bieżącego. Liczyła
się łączna ilość punktów z trzech etapów. Konkurs organizowała
Fundacja Banku Ochrony Środowiska pod patronatem Minis-
terstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Minis-
terstwa Gospodarki, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politech-
niki Warszawskiej. ZSR Grzybno w tym konkursie reprezentował
zespół uczniów „Nowocześni OZE” w składzie: Michał Bocian,
Agnieszka Ostrowska, Beniamin Leszczyński, Patryk Czarnecki,
Paweł Dutkiewicz, Tomasz Tomaszyk, Joanna Ogrodowska,
Martyna Malińska, Marta Witkowska. Opiekunami grupy byli nau-
czyciele: Monika Kłonicka i Marcin Grzegorczyk. 

Podczas gali rozdania dyplomów i nagród organizatorzy pod-
kreślali, że są zadowoleni z bardzo wysokiego poziomu wiedzy, po-
mysłowości i zaangażowania uczestników, a rezultaty przerosły
ich oczekiwania. – Dzięki pracy naszej grupy uczniów wiedza o od-
nawialnych źródłach energii dotarła do wielu osób, realnych pro-
sumentów – uważa dyrekcja Zespołu Szkół rolniczych w Grzyb-
nie. – Byli to uczestnicy konferencji i szkolnych apeli, osób które
przeczytały artykuły umieszczone w prasie, na ulotkach czy tych któ-
rzy wzięli udział w uczniowskich happeningach. Wszystkim, którzy
nas wspierali i pomagali bardzo dziękujemy. 

Red

ZSR Grzybno w Ministerstwie

Paulina Mania – nauczycielka Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie – zdobyła
I miejsce w ogólnopolskim konkursie
Digital Champions organizowanym
przez Uniwersytet Warszawski i Fun-
dację Edukacja na Nowo. 

Konkurs przeprowadzony został 
w 3 kategoriach: e-dyrektor, e-nau-
czyciel i e-uczeń. Udział wzięli w nim
dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z całej Pol-
ski. 19 września 2016 r. w Audytorium Maximum na Uni-
wersytecie Warszawskim odbyło się uroczyste podsumowanie
tego konkursu. Laureatce gorąco gratulujemy!

Nauczycielka laureatką
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W sobotę 24 września odbyły się za-
wody „Na dobry początek”, zorganizo-
wane przez jedną z lokalnych firm, 
w partnerstwie z „Krosinko biega:-)”, Oś-
rodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie,
Szkołą Podstawową „Pod Lipami” oraz
Sołectwami Krosinko, Ludwikowo i Bor-
kowice, Bolesławiec. 

Zawodnicy rywalizowali w biegu 
i w marszu nordic walking, na dystan-
sie 5 km. Na starcie stanęła ponad set-
ka osób, z czego jedną czwartą stanowili
„kijkarze”. 

Bezkonkurencyjny na mecie okazał
się Mateusz Fabisiak osiągając świetny

czas 17:24 min. Wśród kobiet najszyb-
sza była Jadwiga Wyrwińska z czasem
20:08 min.

Pierwsi zawodnicy nordic walking
przybyli po 34:30 min Edward Tomczyk
i po 36:25 min – Joanna Wojciechows-
ka. Walka była bardzo zacięta, a rywa-
lizacji towarzyszyli wierni kibice, przy-
jaciele i rodziny zawodników.

Organizatorzy przygotowali także at-
rakcje dla dzieci, które także rozegrały
swoje zawody. Kadra szkoły w Krosinku
prowadziła biegi dla przedszkolaków
oraz klas podstawowych na dystansach
od 100 do 1200 m. Na uczestników cze-

kały medale, a na zwycięzców puchary
i nagrody od sponsorów.  – Połączenie
obu imprez pozwoliło rodzinom na wspól-
ne spędzenie czasu. Wspaniała pogoda 
i pyszne jedzenie sprzyjały piknikowej at-
mosferze. Celem imprezy było propago-
wanie aktywności fizycznej, zapewnienie
dobrej zabawy i integracja, nie tylko ro-
dzin, ale i całej lokalnej społeczności – wy-
jaśnia Marta Bereta. 

Były to zawody na dobry początek, bo
w przyszłym roku organizatorzy za-
praszają ponownie wszystkich biegaczy
i chodziarzy amatorów – tych którzy
chcieliby zacząć i tych, którzy już za-
częli. Te zawody jak twierdzą, są dla
każdego! 

Fot. Matylda Antoniewicz

Krosinko też biega

W niedzielę 9 października w Poznaniu odbyła się 17 edycja
biegu maratońskiego. W tym roku na dystansie 42 kilometrów
i 195 metrów pobiegło prawie 6 tysięcy zawodników. Wśród nich,
jak zwykle, znalazła się grupa maratończyków z naszej gminy. 

Maraton poznański od lat przewodzi polskim biegom ulicz-
nym. W tym roku odbył się on po raz 17., a na jego starcie
stawiło się 5934 zawodników z 28 państw. Zwycięzcą okazał
się Dickson Terer z wynikiem 02:16:58. Jako pierwsza kobieta
na mecie pojawiła się Agnieszka Gortel-Maciuk osiągając czas
02:35:39. Najlepszym Polakiem wśród mężczyzn był Marcin
Fehlau, który na mecie z czasem 02:30:40 zameldował się na
4 miejscu. 

Wśród kilku tysięcy maratończyków, znalazło się ponad 40
biegaczy z naszej gminy, spośród których najlepszy wynik
osiągnął Marcin Idkowiak z czasem netto 02:57:46, który dał
mu 110 miejsce OPEN, a  w kategorii M 40 miejsce 24. Dru-
gi z kolei, z 227 miejscem w kategorii OPEN i czasem
03:05:22 był Marcin Wieczorek, a trzeci – z miejscem 409 
i czasem 03:13:55 – Jacek Błaszczyk. Wśród pań najlepszą za-
wodniczką z naszej gminy została Agnieszka Załuska-Lipa, któ-

ra z czasem 03:36:23 zajęła 76 miejsce. Drugą pozycję zajęła
Agata Pitracha-Michalak z miejscem 206 i czasem 03:55:07,
a na trzecim miejscu wśród naszych mieszkanek uplasowała
się Barbara Andrzejewska  z czasem 03:57:57. 

Ponad 42-kilomtrowy dystans 17. Maratonu Poznań, prze-
biegli również inni reprezentanci naszej gminy, według ko-
lejności na mecie: Rafał Krakowiak, Piotr Załuski, Tomasz Rad-
ke, Marcin Nowak, Marek Tomaszewski, Piotr Jarczyński, To-
masz Piechnik, Michał Smogulecki, Michał Szczepaniak, Se-
bastian Matysiak, Katarzyna Gierlik, Żaneta Porajska, Mar-
cin Gabryel, Katarzyna Fulińska, Robert Dymarski, Łukasz Gil,
Jan Kozaczuk, Krzysztof Pajszczyk, Paweł Bednarczyk, Mariusz
Tomczak, Tomasz Fabisiak, Piotr Walczak, Bartosz Wulbach,
Marcin Smug, Karolina Czeska, Dariusz Kłoda, Arkadiusz Wie-
czorek, Piotr Siejak, Tomasz Malecha, Tomasz Wojciechow-
ski, Marlena Włodarczak, Michał Nowicki, Anna Sobolews-
ka, Paweł Maćkowiak, Marcin Andrzejewski, Katarzyna Kra-
jewska-Kłoda, Robert Borkiewicz. 

Maratończykom gratulujemy wielkiej wytrwałości i dobrych
wyników! 

Joanna Nowaczyk

Mosiniacy w maratonie 
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HERBY – wg Wielkiej Encyklopedii
PWN – ustalone wg określonych reguł
oznaki osób, rodzin, korporacji, miast, pro-
wincji lub państw; podstawą tworzenia
herbów stały się znaki umieszczane na bar-
wionych chorągwiach, a od początku XII
w. także na różnych częściach uzbrojenia
w celu odróżnienia oddziałów i pojedyn-
czych żołnierzy… w Polsce przejście do her-
bów dokonało się na przełomie XIII i XIV
w.

Trudno doszukać się wyglądu herbu na-
szego miasta od chwili jego formalnego po-
wstania, czyli nadania praw miejskich.
Wiemy jednak, że stało się to w wyniku po-
twierdzenia wcześniej nadanych praw
miejskich z 1302 r. przez Władysława Ja-
giełłę, w lipcu 1429 r. Stąd należy dom-
niemywać, że w herbie zaistniał jagielloński
orzeł biały w złotej koronie, na czerwonym
polu tarczy herbowej. Potwierdzają to pó-
źniejsze pieczęcie na dokumentach z II
połowy XVIII w.

Zajęcie miasta przez Prusy w wyniku II
rozbioru Polski w 1793 r. zmieniło sytua-
cję. Ten symbol polskości musiał zostać
usunięty. Najprawdopodobniej już na po-
czątku I połowy XIX w. władze pruskie
wprowadziły nowy herb, który przedsta-
wiał ratusz z wieżą zegarową w polu tar-
czy herbowej (niebieskiej?). Trudno się tu-
taj dopatrzyć symboliki związanej z naszym
miastem. Zresztą, gdzie był wówczas
umiejscowiony ratusz, był drewniany czy
murowany, z wieżą czy bez, czy budynek
ten był udokumentowany jakąkolwiek
ryciną? Pytania się mnożą. (ryc. 1 i 2)

Wizerunek ratusza z wieżą zegarową
jako herb miasta, stosowany był przez
władze pruskie z dużą dowolnością. Na po-
czątku XX w., Spółka Kaffee Handelsge-
sellschaft AG z siedzibą w Bremen wydała
album herbów miast niemieckich, w tym
dla Provinz Posen. Znaczki z herbami o wy-
miarach 4 × 5,66 cm wklejano w odpo-
wiednie pola albumu. Zawierały opis her-
bu miasta, liczbę mieszkańców danej miej-
scowość z roku 1910. Na przedstawionym
wizerunku herbu trudno dopatrzyć się
związku z Mosiną (ryc.3). Kolejny herb
miasta Mosiny (Moschin) z około 1915 r.
jest odmienny od poprzedniego. Nawiązuje
zapewne do nadanego pierwszego, tego 

z początku XIX w. Stosunkowo długo był
używany. Spotykany jest na niektórych do-
kumentach w okresie międzywojennym,
jak i podczas okupacji hitlerowskiej (ryc.
4 i 5). Jego wizerunek występuje też na
znaczkach mosińskich opłat urzędowych
w latach II wojny. Ciekawostką jest również
to, że w wyniku braku znaczków opłat
skarbowych w naszym mieście po 1945 r.,
na niektórych dokumentach wystawia-
nych przez Zarząd Miejski w Mosinie, jesz-
cze w 1947 r. można spotkać okupacyjne
znaczki skarbowe z pruskim ratuszem 
i wieżą zegarową.

W okresie międzywojennym herb na-
szego miasta określił i opisał Marian Gu-
mowski w publikacji „Herby miast wiel-
kopolskich” wydanej w 1932 r. Ta publi-
kacja została powtórnie wznowiona i wy-
dana w 1960 r. (ryc. 6 i 7). Opisanie to
uczynili również Zdzisława i Seweryn
Drozdowscy w gazecie lokalnej Ziemia Mo-
sińska nr 1/2 z 1992 r.

Z końcem I połowy lat 30. stosowano na
dokumentach mosińskiego magistratu
okrągłą pieczęć, która bardzo przypominała
nakreślony przez Mariana Gumowskiego
herb miasta z 1932 r. Zresztą podobną pie-
częcią (a może tą samą zachowaną z wo-
jennej zawieruchy?) były pieczętowane
niektóre powojenne dokumenty Zarządu
Miejskiego, w II połowie lat 40., po wy-
zwoleniu miasta (ryc. 8).

W latach 50. i dalszych, sprawą herbu
miasta nie zajmowano się, była na dalszym
planie. W dalszym ciągu herb Mosiny nie
miał określonych uregulowań prawnych.
Do tematu powrócono dopiero w 1985 r.
Z inicjatywy Komisji Kultury i Oświaty
Rady Narodowej Miasta i Gminy Mosina,
4 maja na uroczystej sesji, Rada Miasta 
i Gminy Mosina podjęła jednomyślnie
„Uchwałę o zmianie wizerunku herbu
miasta Mosina” (Uchwała nr VIII/36/85)
(ryc. 9). Oznaczało to powrót do Białego
Orła jagiellońskiego, w złotej koronie na
czerwonym polu tarczy. W uzasadnieniu do
tej uchwały m.in. czytamy „Nie ulega
wątpliwości, że miasto istniejące od XIV
wieku nie mogło mieć w herbie wyob-
rażenia ratusza. Właściwym herbem mias-
ta Mosina – wskazują opisane wyżej pie-
częcie z okresu sprzed zaboru pruskiego, jest
orzeł polski. Właśnie orzeł – orzeł biały 
w złotej koronie na tle czerwonym winien
być przywrócony miastu jako herb histo-
rycznie uzasadniony.”

Kolejna już modyfikacja herbu miasta

miała miejsce 16 lutego 1996 r. Rada
Miejska podjęła uchwałę Nr XVI/111/96
dotyczącą nowego Statutu Gminy Mosina.
W § 3 Statutu zostały zawarte m.in. takie
zapisy dotyczące herbu (ryc. 10):

1. Herbem Mosiny jest stylizowany Biały
Orzeł Jagiellonów, w złotej koronie na czer-
wonym polu tarczy herbowej, zgodnie 
z Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gmi-
ny Mosina nr VIII/36/85 z 4 maja 1985 r.

Z herbem integralnie związana jest nazwa
geograficzna miasta – MOSINA, umiesz-
czona w górnej części wg załącznika nr 2.

2. Barwy Gminy określa jej flaga, której
wzór zatwierdza Rada odrębną uchwałą.

3. Herb, barwy oraz insygnia władzy
określane przez Radę podlegają ochronie
prawnej.

Ideą umieszczenia nad tarczą herbową
nazwy miasta MOSINA było to, że nazwa
miała stanowić wyróżnik spośród innych
miast, które też miały w swoich herbach
wizerunek orła.

Współcześnie okazało się, że zamiesz-
czona nazwa geograficzna miasta jest nie-
zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami
heraldyki. Obecnie trwają prace powołanej
przez Radę Miejską doraźnej Komisji Sta-
tutowej nad nowelizacją tego podstawo-
wego dokumentu gminy, jakim jest Statut.
W części dotyczącej herbu miasta brak jest
jeszcze właściwego zapisu i prawidłowego
wizerunku herbu, który powinien po-
wstać po uzyskaniu opinii na ten ważki te-
mat. Takową wydaje właściwa komisja he-
raldyczna. Powstał więc problem – czy na-
pis nad herbem jest zgodny z zasadami, czy
też nie. Wątpliwość tę trzeba koniecznie
wyjaśnić, aby ewentualnie nie kolido-
wała z prawem. A upływający czas po-
nagla…

FLAGA

Jeżeli miasto posiada swój herb, wówczas
wg zasad heraldyki i weksylologii, barwy
flagi są wyprowadzone w oparciu o ten
herb. Stąd nasza flaga miasta odpowiada
barwom herbu – tj. Orła Białego na czer-

����O HERBIE 
I FLADZE

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10
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Uhonorowani Meda-
lem pośmiertnie w roku
2004. 

Leon Kostrzewski od
1930 roku był kierow-
nikiem Szkoły Po-
wszechnej w Rogalin-
ku. Zaangażowany 

w pracę pedagogiczną i społeczną, przyczynił się do rozwo-
ju tej małej placówki oświatowej, zyskując sympatię, szacu-
nek i autorytet społeczeństwa. Jego żona Kinga pracę jako nau-
czyciel podjęła tu w roku 1933. W 1939 r. Niemcy wyrzuci-
li Kostrzewskich z pracy i z mieszkania w szkole. Leon Kost-
rzewski pracował jako robotnik w tartaku w Mosinie. Mimo,
że wiedział o nasilających się aresztowaniach wśród inteli-
gencji, konspirował z nauczycielami z Mosiny i okolicy. W
1943 r. został aresztowany i uwięziony w Forcie VII w Poz-
naniu. Wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mathau-
sen, zginął prawdopodobnie w kwietniu 1945 r. Miał 39 lat.

Po wojnie kierownikiem Szkoły w Rogalinku została Kin-
ga Kostrzewska, która kontynuowała rozpoczęte przez męża
dzieło. Będąc radną i przewodniczącą Komisji Oświaty w Gro-

madzkiej Radzie Rogalin, wywalczyła rozbudowę parterowego
wówczas budynku szkoły. Potrafiła zjednywać ludzi do
współpracy. Cieszyła się powszechnym szacunkiem. Była
osobą wymagającą od siebie, własnych dzieci, współpra-
cowników oraz uczniów. Wspierała działalność znanego nie
tylko w regionie, ale w całej Polsce chóru „Głos znad Warty”,
który powstał w Rogalinku. Pracowitość i życzliwość były jej
dewizą na co dzień. Z pracą pedagogiczną rozstała się w 1984
r. Zmarła w roku 1987. 

Państwo Kostrzewscy całe swoje życie wypełniali pracą naj-
trudniejszą, ale najpiękniejszą – pracą nauczyciela. Pamięć 
o nich pozostanie na zawsze w dziejach tej ziemi.

Na podstawie laudacji wygłoszonej podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Mosinie w maju 2004 r. przez Reginę Zajączek. 

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Kinga i Leon Kostrzewscy

W roku 1924, na Ryn-
ku w Mosinie stanął po-
mnik Tadeusza Koś-
ciuszki autorstwa
Władysława Marcin-
kowskiego. Był wyko-
nany z brązu i umiesz-
czony na betonowym
postumencie. Jego uro-
czyste odsłonięcie,
miało miejsce z okazji
15-lecia Towarzystwa
Gimnastycznego „So-
kół”, którego patronem
ideowym był właśnie
Tadeusz Kościuszko. W
miejscu, w którym
stanął, świętowano państwowe uroczystości, odbywały
się manifestacje  z udziałem mieszkańców Mosiny. Było
to także ulubione przez nich miejsce spotkań, a także cel
spacerów. Zachowane fotografie z okresu międzywojen-
nego świadczą o tym, że pomnik ten był ważnym ele-
mentem architektury miasta. Mieszkańcy, a także goście
odwiedzający Mosinę, uwieczniali się na pamiątko-
wych fotografiach przed obliczem samego Naczelnika
Kościuszki.

Na początku okupacji hitlerowskiej, w październiku
1939 r. Niemcy, likwidując wszelkie symbole polskiej

tożsamości, usunęli pomnik, a potem go zniszczyli. Ta-
deusz Kościuszko „powrócił” jednak do Mosiny, ale do-
piero w roku 1984. Już nie na rynku, ale na placu przed
bankiem, stanął kolejny jego pomnik autorstwa Adama
Jezierzańskiego. Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 9
czerwca tamtego roku, z okazji 60. rocznicy odsłonięcia
przedwojennego pomnika i 45. rocznicy jego zniszczenia.
I tak jak dawniej, rzeźbiarski wizerunek Tadeusza Koś-
ciuszki wykonany ku jego pamięci, jest elementem miej-
skich uroczystości patriotycznych. JN

�� Pomnik tadeusza Kościuszki

wonej tarczy. Pas górny koloru
białego jest odpowiednikiem Orła
Białego, pas żółty środkowy — to
jego złote przybrania, a czerwień
pasa dolnego jest kolorem tarczy
herbowej.

Stosunkowo późno, bo dopiero
wiosną 1996 r. (herb miasta od
maja 1985 r.) został ogłoszony 
w BIULETYNIE MOSIŃSKIM kon-
kurs na flagę miasta. Wpłynęło
wówczas 18 prac 14 autorów, któ-
re miały spełniać następujące kry-
teria: zgodność z zasadami heral-
dyki i weksylologii, prostotę i łatwo-
ść wykonania, czytelną kompozy-
cję flagi. 16.04.1996 r. w budynku
urzędu zebrała się komisja po-
wołana przez Zarząd Miasta, 
w skład której wchodzili: Jan
Kałuziński, Rajmund Hałas,
Zdzisław Mikołajczak, Marek Du-
dek, Józef Skonka, Andrzej Kas-
przyk, Jacek Szeszuła, Hubert Prałat,
Jan Marciniak, Marian Strenk,
Włodzimierz Siwek i Jacek Rogalka.
Przewodniczącym komisji wybrano
Jana Kałuzińskiego. Po przeanali-
zowaniu zgodnie z przyjętymi kry-
teriami poszczególnych projektów

komisja drogą głosowania wybrała
3 najlepsze prace: zwyciężył projekt
Stanisława Grześka z Poznania,
godło Flaga 1/koperta nr 7. Dru-
giego miejsca nie przyznano. Przy-
znano natomiast dwa III miejsca:
praca Agaty Dorobek z Poznania,
godło Rytm 1 koperta 13A oraz
praca Agaty Dorobek i Pawła
Kiełpińskiego z Poznania, godło
Skorpion koperta 13B. Zwycięska
praca została zaakceptowana przez
ówczesny Zarząd Miejski, a Rada
Miejska podjęła stosowną uchwałę
w tej sprawie dnia 25.04.1996 r.
Prezentacja flagi miasta nastąpiła
podczas rozpoczynających się wów-
czas Dni Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXII/129/96 z dnia 18 lipca 1996
r. określiła zasady używania flagi.
Naszą flagę miasta można co-
dziennie oglądać na maszcie bu-
dynku Urzędu Miej-
skiego w Mosinie.

Jacek Szeszuła
Reprodukcje 

Jakub Szeszuła

Wykorzystane materiały:
1. Śremski Kwartalnik Historyczny,

kalendarz z 2012 r.
2. Ziemia Mosińska Nr 1/2 z 1992 r.
3. Marian Gumowski, Herby 

miast wielkopolskich,1932 r.
4. Materiały własne  
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JJaannuusszz  RRaaddeekk  ––  kkoonncceerrtt  nnaa  ggłłooss  ii  rręęccee

25 listopada MOK zaprasza na koncert „Na
głos i ręce”. Wystąpi Janusz Radek – polski
wokalista i aktor muzycznych inscenizacji
teatralnych. Impreza zacznie się o godzinie
18.�0. Bilety w cenie �5 zł do nabycia w
MOK-u lub na portalu bilety24.pl. 

Wernisaż wystawy rzeźby 
Stanisława Radwańskiego

12 listopada o 17.�0 w Galerii Miejskiej w Mosi-
nie odbędzie się wernisaż wystawy rzeźby profe-
sora Stanisława Radwańskiego – polskiego
rzeźbiarza, malarza, rektora PWSSP w Gdańsku.
Wystawa potrwa do 4 grudnia. 

Gminna Mini Olimpiada Sportowa

28 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Daszewi-
cach odbędzie się półfinał II edycji Gminnej Mini
Olimpiady Sportowej uczniów klas I-III. Finał tego
sportowego wydarzenia odbędzie się 6 grudnia. 

Olimpiada składa się z konkurencji sprawnościo-
wych oraz zadań teoretycznych obejmujących za-
gadnienia związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Rio
de Janeiro 2016. Szczegóły: www.osirmosina.pl

Mikołajki w Pecnej

6 grudnia 2016 roku Sołtys i Rada Sołecka z
Pecnej zapraszają na obchody dnia Świętego Mi-
kołaja. Wspólne świętowanie rozpocznie się mszą
świętą roratnią o godzinie 15.00 w kaplicy. Po
mszy zaplanowany jest przemarsz z lampionami
na plac rekreacyjny. Tam na dzieci i młodzież cze-
kać będzie wiele atrakcji, w tym specjalnie przygo-
towane przez animatorów zabawy i wiele więcej.
Serdecznie zapraszamy!

„„WWiissłłaawwaa  SSzzyymmbboorrsskkaa  ––  nniiee  ttyyllkkoo  oo  ttwwóórr--
cczzoośśccii……””

W 20. rocznicę literackiego Nobla dla
Szymborskiej MOK oraz Mosińska Biblio-
teka Publiczna zapraszają na wernisaż wy-
stawy oraz wieczór artystyczny, z udziałem
m. in. Kazimierza Krawiarza, poświęcony
wybitnej poetce. Spotkanie odbędzie się 22
listopada w MOK-u. Start o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.

IIII  MMoossiińńsskkiiee  GGrraanndd  PPrriixx  55--1100--1155
14 listopada ruszają zapisy na III Bieg Zi-
mowy oraz na drugą edycję Mosińskiego
Grand Prix 5-10-15. III Bieg Zimowy jest
pierwszym z trzech biegów wchodzących
w jego skład.  Odbędzie się on 15 stycznia
2017 r. w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 

KKoolleejjnnyy  ddyyżżuurr  eekkssppeerrttóóww  ZZUUSS  ww  MMoossiinniiee

Ostatni w tym roku dyżur ekspertów ZUS
odbędzie się 2� listopada 2016 r. w godzi-
nach 10:00 – 14:00 w siedzibie GCI w
Mosinie (Dworcowa �, I piętro, sala nr 16).
Osoby, które zgłoszą się na spotkanie będą
mogły uzyskać m.in. informacje na temat:
zmiany przepisów w zakresie zasiłków ma-
cierzyńskich obowiązujących od 1 listo-
pada br.; obowiązków i korzyści
dotyczących e-ZLA; komu przysługuje
prawo do świadczenia rehabilitacyjnego -
podstawa wymiaru i wysokość świadcze-
nia, zasiłek opiekuńczy.  Podczas dyżuru
będzie także możliwość założenia konta na
Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wię-
cej informacji: 61 8 192
746/gci@mosina.pl. Serdecznie zapra-
szamy.

WWaarrsszzttaattyy  zz  ppiieerrwwsszzeejj  ppoommooccyy

Gminne Centrum Informacji w Mosinie ser-
decznie zaprasza na bezpłatne warsztaty
pt. „PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE”,
2� listopada 2016 r., w godz. 15.�0 -
19.�0, w siedzibie GCI w Mosinie (Dwor-
cowa �, I piętro). W programie m.in.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- resuscytacja krążeniowo- oddechowa
(niemowlęta, dzieci, dorośli),
- postepowanie z Automatycznym Defibry-
latorem Zewnętrznym (AED),
- ćwiczenia praktyczne. 
Zapisy pod numerem telefonu: 61 8 192
746, w godz. 7.�0-15.�0
lub mailowo na adres: gci@mosina.pl
(liczba miejsc ograniczona – grupa do 10
osób). Zapraszamy!

MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

BIEGI

MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoowwiiaattuu  PPoozznnaańńsskkiieeggoo  ww  PPiiłłccee
RRęęcczznneejj  DDzziieewwcczząątt  SSzzkkóółł  PPoonnaaddggiimmnnaazzjjaall--
nnyycchh

16 listopada w hali OSiR odbędą się Mist-
rzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce
Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjal-
nych. 

PIŁKA RĘCZNA

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO

INFORMATOR MOSIŃSKI    listopad, 2016
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„Dokładnie 52 lata temu, w październiku, spojrzeliśmy na sie-
bie, na pewno nie myśląc o żadnych poważnych zalotach. Ja pra-
cowałam wtedy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Babkach. Ryszard, po dwuletniej służbie wojskowej przyjechał
do Czapur, dokąd w tym czasie przeprowadziła się jego rodzina.
Przybywając w nowe miejsce zamieszkania, Ryszard miał obo-
wiązek zameldowania. To właśnie Gromadzka Rada Narodowa
dokonywała meldunków obywateli. Ryszard pewnego dnia przy-
jechał, aby dopełnić tego obowiązku i tak, wśród pań urzędniczek,
zobaczył mnie…” – tak zaczyna się historia znajomości Haliny
i Ryszarda Pawlaczyków, dziś małżeństwa  z 50-letnim stażem.
To niespodziewane dla nich spotkanie – jak wspomina dziś pani
Halina – dojrzewało, aby po dłuższym czasie przerodzić się 

w miłość, która została zwieńczona sakramentem małżeństwa
w 1966 roku. Halina i Ryszard wychowali dwie córki, wybu-
dowali dom i doczekali się jednego wnuka. – Nasza wspólna dro-
ga, na dobre i złe, zawsze razem, z rodziną. Dziś, po 50 latach od
zawarcia związku małżeńskiego, z ogromnym wzruszeniem wyj-
mowaliśmy ze skrzynki pocztowej list od Prezydenta RP z gratu-
lacjami. Następnie z wielką radością, otwieraliśmy zaproszenie 
z Urzędu Gminy Mosina na oficjalną uroczystość jubileuszową
„złotych” par małżeńskich. Wzruszenie towarzyszyło nam rów-
nież od chwili wejścia do sali, kiedy zostaliśmy powitani i obda-
rowani różami przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mo-
sinie, p. Marzenę Obst i jej współpracownice – to tak, jakby ktoś
ponownie wręczał nam ślubny bukiet… 

Państwo Pawlaczyk znaleźli się wśród 40 par, które 11 paź-
dziernika, odebrały w Mosinie Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z okazji ich 50 rocznicy ślubu. W imieniu Prezydenta Me-
dale wręczył Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś. W uroczystości
uczestniczyła także Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorza-
ta Kaptur. Jubilaci obdarowani zostali życzeniami, otrzymali także
kwiaty, okolicznościowe dyplomy i upominki. Specjalnie dla
nich, z operetkowym repertuarem wystąpili – Agnieszka Waw-
rzyniak i Bartosz Kuczyk. 

– Przyjęcie medali za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk pana
Burmistrza, to wielka nobilitacja – mówi Halina Pawlaczyk.
– W tym szczególnym momencie czuliśmy się, jak świadkowie tego,
że można w trwałym związku przeżyć pół wieku. Można, będąc
swego rodzaju „znakiem” dla lokalnej społeczności, tworzyć ro-
dzinę, dom oraz wychować przyszłe pokolenie i żyć przez całe lata
właśnie tu, w Czapurach, na terenie gminy Mosina, z przy-
wiązaniem do rodzinnych korzeni. Ciepła i rodzinna atmosfera uro-
czystości jubileuszowej, na długo pozostanie w naszej pamięci, 
a w uszach długo będą nam rozbrzmiewać dźwięki arii i utworów

o miłości, wykonanych przez solistów Teatru Muzycznego w Poz-
naniu. 

Wszystkim Jubilatom składamy gratulacje i życzenia dalszych
wspólnych lat w nieustającym zdrowiu i miłości. 

Złote Gody obchodzili w tym roku: 

Henryka i Kazimierz Adamkiewicz, Gizela i Gerard Bąkowscy, Wan-
da i Jan Buchwald, Kazimiera i Jerzy Cierpiałowie, Stefania i Jan
Grześkowiakowie, Krystyna i Krystian Jóźwiak, Eugenia i Stanisław
Kałużni, Jadwiga i Franciszek Karczewscy, Zofia i Franciszek Kaź-
mierczak, Krystyna i Jan Korzeniewscy, Lidia i Jerzy Krasuscy, Ha-
lina i Andrzej Lambui, Teresa i Jan Lasoccy, Iwona i Jerzy Lawrenz,
Kazimiera i Stanisław Lemke, Janina i Bolesław Lipczak, Krystyna
i Lech Lorek, Joanna i Teofil Łowiccy, Janina i Bogdan Łuczak, Kry-
styna i Stanisław Maciejewscy, Mieczysława i Marian Malikowscy,
Aleksandra i Feliks Malinowscy, Bożena i Czesław Marciniak, Ra-
dzisława i Czesław Matuszczak, Czesława i Jerzy Mroczek, Teresa
i Franciszek Nowaccy, Halina i Ryszard Pawlaczyk, Genowefa i Sta-
nisław Pawłowscy, Bożena i Leszek Piotrowscy, Maria i Walerian Piot-
rowscy, Kazimiera i Aleksander Posern-Zielińscy,  Jadwiga i Ryszard
Przybylscy, Urszula i Mieczysław Rosadzińscy, Urszula i Zygmunt
Ryczek, Janina i Lech Sarnowscy, Stanisława i Stefan Sikorscy, Da-
nuta i Waldemar Słodkowscy, Donata i Stanisław Wachowiak, Wan-
da i Sylwester Waligóra, Henryka i Stanisław Wrzałek. 

Joanna Nowaczyk

Na dobre i na złe

KOMUNIKAT
W związku z organizowanymi corocznie uroczystościami

z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, uprzejmie prosimy
pary małżeńskie, które będą obchodzić Złote Gody w roku
2017 i chcą, aby w ich imieniu wystąpić do Prezydenta Rze-
czypospolitej o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego, pl. 20 Października 1, pokój 112 i 113 – do 15 stycz-
nia 2017 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia
wniosku o nadanie odznaczenia.

Marzena Obst
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie
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