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Szanowni Czytelnicy!

Wakacje, wakacje, wakacje… Najbar-
dziej pożądaną, chyba przez wszystkich 
wakacyjną atrakcją, jest plaża, kąpiel  
i wodna rekreacja. O tym, gdzie możemy 
bezpiecznie się kąpać w najbliższej oko-
licy, Czytelnicy dowiedzą się z artykułu 
„Lato nad wodą”. Informujemy w nim  
o miejscach wyznaczonych do kąpieli, ich 
organizacji, a także o zasadach bezpieczeń-
stwa obowiązujących nad wodą. 

W ramach cyklicznych „Informacji  
z Urzędu”, pracownicy mosińskiego ma-
gistratu udzielą kilku cennych porad, jak 
załatwić urzędową sprawę. W tej części 

numeru, znajdziecie też Państwo kolejne sprawozdanie z działalności Burmistrza 
oraz Rady Miejskiej. 

Mało jeszcze znanym tematem jest ekonomia społeczna. W dobie trudności ze 
znalezieniem pracy, otwiera ona nowe możliwości aktywizacji zawodowej, za po-
średnictwem podmiotów gospodarczych działających jak spółdzielnie. Wszystkich 
borykających się z brakiem pracy i nie tylko, odsyłam do artykułu wewnątrz numeru.       

Zwiedzania Pałacu w Rogalinie – ciąg dalszy. Tym razem Czytelnicy „obejrzą” 
sypialnię Róży Raczyńskiej. Z historią rezydencji Raczyńskich, związany jest także 
konkurs z nagrodami. Można w nim nawet zdobyć prestiżową „Kartę Gościa” 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zachęcam, by wziąć udział! 

Odsyłam także do informacji sportowych, szczególnie do relacji z maratonu 
MTB, który odbył się w końcu czerwca w Mosinie. Specjalnie dla „Informatora 
Mosińskiego”, imprezę skomentował dziennikarz sportowy Piotr Kurek.

 Na następny, letni miesiąc, na wakacyjne wędrówki, ale i na czas spędzony  
w naszej najbliższej, pięknej okolicy, życzę wspaniałych przygód, dobrego, bez-
piecznego wypoczynku i zapraszam do lektury.

Joanna Nowaczyk
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Każdy rok szkolny to czas intensywnej pracy, wysiłku wkła-
danego w naukę i nauczanie, ale także sukcesów i radości  
z poznawania nowych rzeczy i edukacyjnych tajemnic. Są one 
zasługą zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Na zakończeniu roku 
szkolnego 2014/2015 Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś wraz  
z Przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Kaptur pogratu-
lowali sukcesów, zarówno tych wielkich na miarę konkursów 
ogólnopolskich, jak i tych mniejszych związanych z pokonywa-
niem własnych słabości i budowaniem wiary w swoje możliwości. 
Złożono podziękowania nauczycielom i pracownikom szkół  
i przedszkoli  Gminy Mosina, za każdą cząstkę pracy włożonej  

w nauczanie i wy-
chowanie dzieci  
i młodzieży. Gmin-
ne zakończenie 
roku szkolnego 
odbyło się w Szko-
le Podstawowej  
w Krosinku. Dy-
rektor Bogumiła 
Woroch, wspólnie 
z nauczycielami  
i uczniami, przygo-

towała wspaniały taneczno-muzyczny program podsumowujący 
pracę w szkole.

W tym roku szkolnym w gminie Mosina wakacje rozpo-
częło 2 709 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.  
W dniu 26 czerwca, w 15 gminnych placówkach oświatowych, 
przedszkolaki i uczniowie podziękowali swym nauczycielom  
i odebrali wypracowane przez 10 miesięcy świadectwa, a wielu  
z nich – dyplomy. 252 uczniów naszej gminy zakończyło naukę  
w gimnazjum i od września podejmie edukacyjne wyzwania  
w szkołach ponadgimnazjalnych. Do gimnazjum trafi natomiast 
273 absolwentów szkół podstawowych. 

Po dziesięciu miesiącach pracy nadszedł czas na upragnione 
wakacje. Niech to będą wspaniałe dni wolne od podręczników, 
zeszytów i porannego wstawania. Mam nadzieję, ze zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie odpoczną od trudów nauki i nabiorą 
sił do podejmowania kolejnych edukacyjnych wyzwań. Życzę, 
by podczas wakacyjnych wędrówek każdemu udało się odkryć 
wiele ciekawych miejsc, poleniuchować na słońcu, ale i poznać 
nowych ludzi. 

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu 

Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Rok szkolny za nami



3

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

AKTUALNOŚCI

To tzw. „miejsca wykorzy-
stywane do kąpieli”. Różnica 
między takim miejscem a „ką-
pieliskiem”, jest jedynie pro-
ceduralna. Dla kąpiących się, 
pod względem bezpieczeństwa  
i komfortu wypoczynku, róż-
nicy nie ma żadnej. 

Na pożegowskich gliniankach 
jest piaszczysta plaża. Nawie-
ziono tu piasek, zorganizowano 
boisko do piłki siatkowej pla-
żowej. – Nad bezpieczeństwem 
kąpiących czuwa dwóch ratow-
ników WOPR-u, codziennie  
w godzinach od godz. 11 do 19 – 
informuje Waldemar Demuth, 
kierownik Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie. 

Ratownicy obserwują kąpią-
cych z plaży, a także z wody, 
gdyż dysponują łodzią ra-
tunkową. Miejsce do kąpieli, 
wyznaczają rozciągnięte na 
wodzie i przymocowane do 
dna boje. – Bojami w kolorze 
czerwonym, ratownicy ograni-
czyli obszar wody dla osób nie 
umiejących pływać, o głębokości 
do 1,20 metra. Bojki w kolorze 

żółtym, wyznaczają z kolei gra-
nicę powierzchni dla osób pły-
wających, osiągającą głębokość 
do 3 metrów – tłumaczy dalej  
W. Demuth. Jakość wody  
w zbiorniku, jest pod stałą 
kontrolą. Oczywiście, przed 
rozpoczęciem sezonu wyko-
nano badania dna zbiornika,  
a także mapę punktów głębo-
kościowych. Wyznaczone w ten 
sposób miejsce przeznaczone do 
kąpieli, spełnia więc wszelkie 
wymogi bezpieczeństwa. Reszta 
zależy od zdrowego rozsądku 
korzystających z plaży. –  W rejo-
nie tej plaży działa punkt gastro-
nomiczny, przewidzieliśmy też 
inne atrakcje, na przykład kino 
plenerowe, czy muzyka świata  
z DJ – informuje dalej kierownik 
OSiR. 

Kino plenerowe jest także 
atrakcją miejsca do kąpieli 
nad Jeziorem Dymaczewskim, 
przy hotelu „Szablewski”. 
Tam z kolei,  kąpać się można  
w sobotę i w niedzielę, bo  
w te dni pilnują bezpieczeństwa 
kąpiących ratownicy,  w godz. 

10-18. Tuż za granicą naszej 
gminy, znajduje się jeszcze jed-
na plaża z możliwością kąpieli 
– nad Jeziorem Jarosławieckim, 
czynna w okresie letnim przez 
cały tydzień, od poniedział-
ku do piątku w godz. 10 – 18,  
a w weekendy od 10 – 20.     

Osoby wypoczywające  
w miejscach przeznaczonych do 
kąpieli zobowiązane są do prze-
strzegania regulaminu i słucha-
nia poleceń ratowników. Poza 
tymi miejscami, kąpanie jest 
zabronione, pod karą grzywny. 
Obowiązuje tu także absolutny 
zakaz picia alkoholu, palenia 
papierosów i grillowania.

Gdy temperatura wody spad-
nie poniżej 14 stopni, lub za-
panują niesprzyjające warunki 
pogodowe, z masztu na plażach 
zniknie biała flaga – to znak, że 
mimo wyznaczonej pory  obo-
wiązuje zakaz kąpieli. 

Atrakcje na plaży
Glinianki 30.VII; 6,13,20 

VIII: DJ Muzyka Świata, 
godz. 18 – 21; kino plenero-

we – godz. 21.30 Dymaczewo 
Nowe 30.VII: kino plenerowe 
godz. 21:30. 

Monika Głowacka i Andrzej 
Płaczek - Ratownicy WOPR

Okres wakacyjny jest czasem 
beztroski i odpoczynku, jednak 
należy pamiętać o rozsądnym 
korzystaniu z kąpieli. Wy-
znaczone do tego miejsce na 
gliniankach, podzielone jest 
na dwie strefy: dla umieją-
cych i nieumiejących pływać. 
Nie należy ich przekraczać. 
Oprócz naszego czuwania 
nad bezpieczeństwem kąpią-
cych się, uczulamy rodziców, 
aby nie pozostawiali swoich 
pociech bez opieki i w miarę 
możliwości wyposażyli ich  
w zabezpieczenia pływa-
nia . Wspomnieć należy  
o zakazie spożywania alkoholu 
na terenie całej plaży. Jak wia-
domo, jest on jedną z głównych 
przyczyn utonięć. Pamiętajmy, 
że nasze zdrowie i życie jest naj-
ważniejsze.  

J. Nowaczyk

Wakacyjny czas zachęca do korzystania z plaży i z kąpieli. W naszej okolicy są trzy takie miejsca, w których  
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia można wypoczywać nad wodą korzystając z kąpieli. Są one wyznaczone 
na pożegowskich gliniankach, nad Jeziorem Dymaczewskim i Jarosławieckim.

Lato nad wodą
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INFORMACJE Z URZĘDU

Uwaga na barszcz!
Barszcz Sosnowskiego (Heracléum sosnówskyi Manden) – ta roślina osiągająca 

imponujące rozmiary, przybyła do nas z Kaukazu. Odkryta w latach 40., od lat 
50. do 70. XX w. została wprowadzona do uprawy w różnych krajach bloku 
wschodniego jako roślina pastewna. Zaniechano jej z  powodu problemów  
z samą uprawą, a także zbiorem. Jednak barszcz w szybkim tempie zaczął 
rozprzestrzeniać się spontanicznie. Jest agresywny i inwazyjny, niezwykle 
trudny do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego  
i ogranicza dostępność terenu. Najgorsze, jednak, że może stanowić zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

– Włoski na liściach i łodygach  wytwarzają  parzącą  substancję,  która  może  
powodować  zapalenie  skóry  oraz  błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno 
gojących się ran. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej 
temperatury i dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby 
cierpiące na alergie – ostrzega Jolanta Kiszka z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – Z  uwagi na duże niebezpieczeństwo, należy 
unikać bezpośrednie-
go kontaktu z tą rośli-
ną. W razie koniecz-
ności  należy  chronić  
skórę,  ubierając  się  
szczelnie,  najlepiej   
w  strój  z  materia-
łów syntetycznych, 
w o d o o d p o r n y c h 
oraz długie rękawice. 
Chronić należy także 
oczy.

Mimo, że barszcz 
Sosnowskiego nie 
podlega urzędowemu 
obowiązkowi zwal-
czania, wskazane 
jest, aby właściciele 
gruntów, na których 
ta roślina występuje 
podjęli działania  
w celu jej zniszcze-
nia.                    JN
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina

- ważniejsze działania 

i decyzje 
13 czerwca – 12 lipca 

FINANSE

• Przedłożono Radzie Miejskiej w Mo-
sinie na sesję w dniu 25 czerwca 2015r. 
projekt uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2015 
– 2019 oraz projekt zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2015. W uchwale 
zmieniającej budżet  zwiększono docho-
dy roku 2015 o kwotę 2.248.416,52 zł, 
natomiast wydatki zwiększono o kwotę 
2.111.179,91 zł. Zmiany dotyczą zarów-
no dochodów i wydatków bieżących, jak  
i majątkowych. Zapisano też zmiany kwot 
przychodów budżetu wynikające m.in. 
z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW  
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Modernizacja źródeł ciepła i instala-
cji c.o. w budynkach oświatowych Gminy 
Mosina” oraz pożyczki w BGK na wyprze-
dzające finansowanie zadań realizowa-
nych z udziałem środków z budżetu UE;
• Sporządzane są sprawozdania z wy-
konania budżetu za II kwartał 2015r. 
Przystąpiono także do prac związanych 
ze sporządzeniem informacji z wykonania 
budżetu za I półrocze 2015r.; 
• Wystąpiono do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu o wydanie opinii 
o możliwości spłaty pożyczki na realizację 
zadania dotyczącego modernizacji źródeł 
ciepła i instalacji centralnego ogrzewania  
w budynkach oświatowych;
• Trwają prace związane z ustaleniem 
wysokości funduszu sołeckiego na 
2016r. Zawiadomienia o wysokości 
środków przypadających poszczególnym  
sołectwom zostaną przekazane sołtysom 
do dnia 31 lipca 2015r. 

Pogotowie ds. zwierząt dzikich i domowych
Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych zajmuje się: odło-

wem zwierząt bezdomnych i transportem do schroniska, skracaniem cierpień 
zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych bez szans na wyzdrowienie, 
odstrzałem redukcyjnym oraz przesiedleniem dzikiej zwierzyny stanowiącej 
zagrożenie dla mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji Starosty Po-
znańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału). 

Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego? 
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt 

dzikich i domowych na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. 
Do kogo dzwonić?

• Krzysztof Kaczmarek – Kierownik Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojsko-
wych i Obronnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,

• Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie – tel. 618 197 855, 501 467 312.
• Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu 

Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
• Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120.     
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Łamigłówki drogowe
Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu Wawrzyniaka/Leszczyńska/Śremska/

Mostowa, gdy przy działającej sygnalizacji świetlnej, jeden kierujący pojazdem 
skręca w lewo, z ul. Leszczyńskiej w Mostową, a drugi – w prawo, z Wawrzyniaka 
w Mostową?

Wyjaśnia st. post. Marek Kowaliński z zespołu prasowego Komendy Wojewódz-
kiej Policji, na podstawie odpowiedzi udzielonej przez Wydział Ruchu Drogowego 
KMP w Poznaniu:

„Według obowiązujących 
przepisów, (w przypadku 
działania sygnalizacji świetl-
nej), kierujący jadący z uli-
cy Wawrzyniaka w prawo  
w ulicę Mostową, ma pierw-
szeństwo przed pojazdem 
wykonującym manewr skrętu  
w lewo z ulicy Leszczyńskiej 
w Mostową.”
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KRONIKA INWESTYCJI

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• Krosinko ul. Wierzbowa – budowana 
kanalizacja sanitarna 200 mb z przeci-
skiem pod kanałem Samicy,
• Mosina ul. Fredry – budowana kanali-
zacja sanitarna 396 mb, 
• dokonanie  odbioru robót - budowy linii 
kablowej oświetlenia ulicznego:
a) Mosina  w ulicy Czwartaków i Wrzoso-
wej -  ulica Czwartaków - II etap ,
b) Dymaczewo Nowe rejon ulicy Pogod-
nej  II etap,                                                                                                                    
• wszczęcie procedury o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę chodnika  
w ciągu ulicy Bankowej w m. Wiórek,
• wykonanie chodnika, opaski i pasa 
zieleni przy budynku świetlicy wiejskiej 
w Krośnie,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągowej - Mosina ul. Konopnickiej, 
Orzeszkowej.
Zawarto umowy:
• budowa oświetlenia drogowego   
z oprawami LED dla zadań : Zadanie nr 1  
Budowa  linii kablowej  oświetlenia ulicz-
nego  w miejscowości Krosinko, ul. Nad 
Potokiem, Wierzbowa, Cicha – ulica Nad 
Potokiem i ulica Cicha – II ETAP; Zadanie 
nr 2  Budowa  linii kablowej  oświetlenia 
drogowego  w miejscowości  Dymaczewo 
Stare , ul. Czereśniowa, Brzozowa, Sosno-
wa – ulica Brzozowa – I ETAP; Zadanie 
nr 3  Budowa  linii kablowej  oświetlenia 
drogowego  w miejscowości  Radzewice 
ul. Konwaliowa,
• termomodernizacja Zespołu Szkół nr 
2 w Mosinie, 
• wykonanie projektów: budowy chodnika 
w ciągu ul. Ludwikowskiej w Krosinku, 
budowy ulicy Wiosny Ludów i Sowiń-
skiego w Mosinie,
• budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
Cisowej, Jesionowej,        Dębowej i Ogro-
dowej w Mosinie.
Ponadto: 
• siłownie zewnętrzne (fundusz sołecki) – 
zbieranie ofert dla miejscowości Nowinki, 
Pecna, Żabinko,
• w trakcie uzgodnień z AQUANET-em 
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągowej - Mosina ul. Konopnickiej, 
Orzeszkowej.

GEODEZJA 
I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• korespondencja z WPN oraz Aquanet 
S.A. w sprawie wytyczenia i ewentualnego 
przejęcia przez Gminę Mosina działek 

Napisali swoją książkę 
Biblioteka Zespołu Szkół w Mosinie zorganizowała Międzyszkolny Konkurs 

Biblioteczny pod hasłem: „Piszemy książkę – Zdarzyło się w moim regionie”. 
Specjalnie na ten konkurs 24 uczniów z klas IV – VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mosinie,  
a także Zespołu Szkół w Krośnie napisało własną książkę. Laureatami głównej 
kategorii zostali: I miejsce – Małgorzata Rydlewska z SP nr 1 za „Ciekawość – pierw-
szy stopień do…?”, Dominika Połomska SP nr 1 za „W poszukiwaniu skarbów”; II 
miejsce – Patrycja Neubauer z SP nr 1 za „Eleganta w Mosinie”, Iga Lewandowska 
z SP nr 2 za „Tajemnicę zatopionego skarbu”, Julia Piątek z ZS Krosno za „Tajem-
niczy list”; III miejsce – Anna Kokocińska z SP nr 2 za „Niezwykłe Dni Mosiny 
- Violetta”,  Zuzanna Musielak z SP nr 2 za Tajemnicę „Kociołka”, Zuzanna Kiszka 
z ZS Krosno za „Tajemnicze jezioro”. 

Zapraszamy na dożynki i festyny sołeckie 
•  Sołectwo Daszewice: 16 sierpnia, godz. 16.00 (msza św. przy figurze),
•  Sołectwa Czapury, Wiórek oraz Baki, Kubalin, Głuszyna Leśna: 22 sierpnia,   
    Wiórek – świetlica wiejska, godz. 16.00,
•  Sołectwo Krosno oraz Kro-        
sinko, Ludwikowo: 22 sierpnia,
•  Sołectwo Rogalinek, Sasino-
wo: 23 sierpnia, godz. 11.00 
msza św. w kościele parafial-
nym, godz. 16.00  festyn do-
żynkowy, 
•  Sołectwo Mieczewo: 6 wrze-
śnia, godz. 13.00,   
•  Sołectwo Pecna, Konstan-
tynowo – festyn rodzinny: 22 
sierpnia, godz. 17.00. 
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

 
Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 28 czerwca 2015 roku, 

w wieku 61 lat zmarł

Ś†p

Druh Ryszard Potocki

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego

składają

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Kaptur  

Odszedł od nas Społecznik zaangażowany w pracę na rzecz  
lokalnego środowiska, Strażak, budowniczy strażnicy w Krajkowie, 
wieloletni Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego w Mosinie, 

Prezes i Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Krajkowo.
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gruntu obecnie użytkowanych jako 
droga zwyczajowa przez mieszkańców 
Mosiny w rejonie ul. Chopina i ul. Szosa 
Poznańska,
• ogłoszenie 6 przetargów na zbycie nie-
ruchomości położonych w Mosinie, Dy-
maczewie Starym, Czapurach i Pecnej.

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

Projekty planów miejscowych na etapie 
opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek 
(grunty rolne i leśne) dla terenów czę-
ści wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. 
dla terenów lasów, terenów rolniczych 
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami 
osadniczymi na obszarze wsi Babki, 
Sasinowo i Rogalinek, 
• MZP Mieczewo (grunty rolne i leśne), 
dla terenów części wsi Mieczewo tj. te-
renów lasów, terenów potencjalnych 
dolesień, terenów łączników ekologicz-
nych, terenów rolniczych na obszarze 
wsi Mieczewo, 
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów 
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy 
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2, 
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą 
administracyjną Gminy oraz granicą 
administracyjną wsi, 
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Le-
śmiana dla terenów przy ul. Gałczyń-
skiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usy-
tuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką, 
ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz 
z tymi ulicami, bocznicą kolejową od 
linii E-59 Wrocław – Poznań oraz torami 
linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań
Projekt planu miejscowego na etapie 
składania wniosków przez organy  
i instytucje:
• MPZP Mosina: Strzelnica II dla tere-
nów usytuowanych przy ulicy Leszczyń-
skiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosi-
nie, terenu parku gminnego „Strzelnica” 
oraz terenu usług na działce o nr ewid. 
1829/3 obręb Mosina obejmujących ob-
szar pomiędzy ulicą Jarzynową, Bukową, 
Kalinową, drogą tj. działką o nr ewid. 
1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulica-
mi, ulicą Strzelecka i Leszczyńską, terenu 
parku gminnego „Strzelnica”, usytuowa-
nego na działce o nr ewid. 1827 obręb 
Mosina oraz terenu usług na działce  
o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina.
Procedowanych jest obecnie 12 miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarownia-

Dzień dziecka 
Z okazji Dnia Dziecka, nasze pociechy miały wiele atrakcji przygotowa-

nych przez zarządy osiedli, rady sołeckie i nie tylko.  Na osiedlu „Nowe 
Krosno” w Mosinie,  mogły przejechać się bryczką, zrobić sobie zdję-
cia w foto-budce, pomalować twarz. Osiedle nr 6, wspólnie z KS 1920 
Mosina, zorganizowało dla dzieci imprezę po piracku. Był piracki bieg  
z piłką, piracki slalom w okularach, wielkie stopy pirata, piraci na burcie,  
a także turniej pt. Świat z tysiąca kawałków czyli układanie puzzli na czas. 
Na mosińskim „Orliku”, atrakcją był dmuchany zamek, zjeżdżalnia i mo-
tory, na których każdy chętny mógł sobie posiedzieć. Dzieci z Osiedla nr  
4 i nie tylko, mogły poskakać dowoli na trampolinie, w czasie pikniku moto-
cyklowego. Z kolei w Nowinkach, najwięcej emocji budziła zabawa z chustą 
animacyjną i przeciąganie sznurem. W Krośnie po raz pierwszy festyn odbył się 
na placu przy świetlicy – była jazda na kucykach i na koniach, wizyta strażaków 
z OSP Mosina, koło szczęścia pełne nagród oraz pączki mistrza Jana i kiełba-
ski z grilla, a w Krajkowie – Sołtys częstował wszystkie dzieci cukrową watą.  
W Baranówku, w ośrodku Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, zorganizował piknik 
konny ze średniowiecznym Salonem Piękności, bańkami mydlanymi, warsztatami 
tkackimi, zawodami sportowymi i oczywiście jazdą konną. Szkoła Podstawowa  
w Pecnej, była miejscem festynu rodzinnego zorganizowanego z m.in. z okazji 
Dnia Dziecka. Atrakcją festynu były kule 
wodne, dmuchana zjeżdżalnia, suchy 
basen z piłeczkami, ściana wspinacz-
kowa, boisko do gry w mega piłkarzyki 
i tak dalej. 

To oczywiście nie wszystkie atrakcje, 
jakie czekały na najmłodszych z okazji 
ich święta na różnych imprezach. Jak 
widać po zadowolonych buziach dzie-
ciaków, było dużo dobrej zabawy! Foto-
reportaż z imprez na okładce. 
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Więcej przystanków „na żądanie” 
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 27 czerwca 2015r. wpro-

wadzone są zmiany w przystankach na obszarze Poznania, Lubonia, Puszczykowa 
oraz gminy Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Rokietnica.
Na terenie gminy Mosina, od 27 czerwca obowiązują przystanki „na żądanie”: 

    • Babki: Babki, Babicka, Jednostka Wojskowa, Ośrodek Zdrowia,
    • Czapury: Głuszynka, Gromadzka, Stacja Energetyczna, Warta,
    • Daszewice: Leśna, Lipowa,
    • Dymaczewo Nowe: Dymaczewo Nowe,
    • Dymaczewo Stare: Dymaczewo Stare,
    • Krosinko: Krosinko, Ludwikowska,
    • Mosina: Rondo,
    • Wiórek: Podleśna,
Pasażerowie, którzy będą wysiadać na wskazanych powyżej przystankach – jak zawsze 

w przypadku przystanków „na żądanie” – powinni sygnalizować chęć opuszczenia 
autobusu naciskając właściwy przycisk wewnątrz pojazdu. Natomiast pasażerowie 
oczekujący na tych przystankach na przyjazd autobusu powinni stanąć w takim miejscu, 
by być widocznym dla kierowcy i zasygnalizować ręką intencję wejścia do pojazdu.
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nia przestrzennego Gminy Mosina. 
Informacje dotyczące wszystkuch do-
kumentów planistycznych, obszaru  
objętego planami i etapu ich procedowa-
nia, można znaleźć na BIP-ie w zakładce: 
Organy gminy/Burmistrz/Obwieszczenia 
planistyczne/Wykaz dokumentów plani-
stycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA  
ŚRODOWISKA

• przeprowadzenie zabiegów pielęgna-
cyjnych na drzewach w ramach Projektu 
„Drogi dla Natury”, 
• współpraca ze Strażą Miejską oraz 
Spółką AQUANET S.A. w zakresie re-
alizacji 
Krajowego programu Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych,
• realizacja Konkursu Zielona Gmina 
2015 – przyjmowanie i analiza wnio-
sków,
• prowadzenie procedury w zakresie 
trzech decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach,
• przeprowadzenie procedury w zakresie 
usuwania drzew i krzewów – 43 sprawy,
• realizacja programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest – przyjmo-
wanie analiza wniosków,
• realizacja zadań z zakresu opieki nad 
zwierzętami dzikimi i bezdomnymi.

SPOTKANIA

• ze zgromadzeniem Członków Związ-
ku Międzygminnego „Schronisko Dla 
Zwierząt” w Kostrzynie,
• z dyrektorem Grupy Energetycznej 
ENEA ZDE RD Września, Karolem 
Dolatą, 
• z przedstawicielami Spółki Vis Medi-
ca w sprawie wzajemnych rozliczeń za 
bezumowne korzystanie z pomieszczeń 
budynku przy ulicy Dworcowej 3 w Mo-
sinie przez spółkę Consensus, 
• Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Spółki Mosińskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Spółka z o.o.
• z przedstawicielami „Solidarności” 
rolników Indywidualnych – Markiem 
Ignaszewskim, Henrykiem Maciejew-
skim, Pawłem Szczepaniakiem,  w celu 
omówienia ważnych dla rolników pro-
blemów. 

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

Punkt selektywnej zbiórki w Mosinie
Z dniem  20 lipca 2015r., Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania 

Odpadów–SELEKT” w Czempiniu uruchamia w  Gminie  Mosina Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów  Komunalnych tzw. PSZOK – Mosina, ul. Sowiniecka 6 G, teren 
Zakładu Usług Komunalnych.
Godziny otwarcia:

-  w poniedziałki, środy i piątki 11.00 - 17.00
-  w soboty  9.00 - 15.00.
PSZOK  będzie  obsługiwał Paweł Waśkowiak. Na PSZOK będą przyjmowa-

ne odpady: selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe), zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie), przeterminowane leki, 
chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony ro-
ślin), zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble  
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych 
prac remontowych, nie wymagających pozwolenia na 
budowę ani zgłoszenia zamiaru  prowadzenia robót  
do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe 
oraz gruz betonowy i ceglany), zużyte opony.

Zgodnie z regulaminem, wymienione wyżej odpady 
mogą dostarczać mieszkańcy tylko z nieruchomości 
zamieszkałych.

Szczegółowy regulamin dostępny tutaj: www.selekt.
czempin.pl i  www.mosina.pl. 

Uwaga, bezpłatne badania!
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w porozumieniu  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przeprowadzi akcję nie-
odpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Mosina od 50 roku życia. 
Profilaktyka raka jelita grubego - 5 sierpnia o godz. 10:00 w Mosińskim Ośrodku 
Kultury w Mosinie ul. Dworcowa 4 odbędzie się pogadanka, podczas której zainte-
resowanym uczestnikom rozdane zostaną specjalne probówki do badania obecności 
krwi utajonej w kale. Profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego (prostaty) 
- 18 sierpnia pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA. Miejsce pobrania 
krwi:  Przychodnia Medicomplex, Mosina ul. Dworcowa 3 w godzinach 9:00-13:00. 
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z kałem.

Krew może być pobrana po zjedzeniu posiłku, a na wszystkie badania należy zabrać 
dowód osobisty. Zapisy od 6 lipca, do wyczerpania limitu w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, pokój nr 116 w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerami: 
61 8109 562 i 61 8109 563. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Wyniki badań zostaną 
przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego.
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Czy w tym roku zostaną utwardzo-
ne drogi  w rejonie ul. Leszczyńskiej  
i Torowej?

W ramach zadania „Budowa dróg: 
Torowa, Strzałowa, Cisowa, Jesionowa, 
Dębowa, Ogrodowa”, do końca tego roku 
będą wykonane kanały deszczowe. Dro-
gi objęte tym zadaniem, zostaną pokry-
te nawierzchnią etapowo w późniejszym 
terminie.

Czy wiadomo kiedy przejazd kolejo-
wy na ul. Śremskiej będzie otwarty?

19 lutego br., PKP PLK S.A. wypowie-
działy umowę wykonawcy projektu: 
„Modernizacja linii kolejowej E 59 na 
odcinku Wrocław - Poznań, etap III, od-
cinek Czempiń – Poznań”, realizowanego 
od początku 2013 r. W związku z wypo-
wiedzeniem umowy, wstrzymane zostały 
prace związane z budową wiaduktu ko-
lejowego na ul. Śremskiej. Od tego czasu, 
Burmistrz Jerzy Ryś starał się o czasowe 
uruchomienie przejazdu kolejowego, 
do momentu wznowienia tam robót.  
W tej sprawie, między innymi spotkał się  
w maju z przedstawicielami inwestora 
PKP PLK S.A. na samym przejeździe. 

Jak jednak poinformował kierownik 
tego kontraktu z ramienia inwestora 
Edward Luciński, zakończenie postę-
powania przetargowego dla wyłonienia 
nowego wykonawcy robót planowane 
jest na sierpień 2015 r.  – W związku 
z powyższym jak również z faktem, iż 
wznowienie robót związanych z budową 
wiaduktu w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie 
planowane jest na dzień 1 września br., 
kontynuowane będzie zamknięcie prze-
jazdu w ciągu ulicy Śremskiej w Mosinie 
do czasu zakończenia robót – informuje 
E. Luciński. 

Dlaczego tężnia w Ptasim Parku nie 
działa?

Tężnia w Ptasim Parku działa okreso-
wo, w czasie wiosenno-letnim. Wyłą-
czana jest w okresie jesienno-zimowym 
przy spadku temperatur. Pisaliśmy o tym  
w nr 2(2) „Informatora Mosińskiego”  
w rubryce „Mieszkańcy pytają”.

 – W tym roku na wiosnę, urządzenie 
zostało uruchomione i przez jakiś czas 
działało. Niestety na skutek uszkodzenia 
działać przestało. Zgłosiliśmy je do napra-
wy, do wytwórcy tężni. Mamy nadzieję, 
że zostanie ona naprawiona i nie ulegnie 
więcej uszkodzeniu – wyjaśnia kierownik 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 
Wojciech Górny.    

Działka, działce nierówna
Przed zakupem wymarzonej działki, wskazany jest kontakt z Referatem Planowania 

Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Jego pracownicy 
udzielą informacji, czy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Taki plan określa przeznaczenie danej nieruchomości. W referacie 
tym, dostępne są wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, z którymi każdy zainteresowany ma prawo się zapoznać. Po złożeniu 
stosownego wniosku, możliwe jest również uzyskanie z nich wypisu i wyrysu. 
Część planów dostępna jest także na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie – zakładka Prawo/Uchwały Rady oraz 
w Dziennikach Urzędowych Województwa Wielkopolskiego. 

Obszar gminy Mosina nie jest pokryty w całości planami miejscowymi.  
W takiej sytuacji, gdy dla danej działki nie obejmuje żaden miejscowy plan, nawet 
nie będąc właścicielem terenu, można ubiegać się o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy dla planowanej przez siebie inwestycji. W tym celu należy złożyć  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Druki 
wniosków dostępne są na stronie internetowej www.mosina.pl. Po wpłynięciu 
wniosku, właściwy merytorycznie pracownik zajmie się jego realizacją. Postępo-
wanie kończy się wydaniem przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji pozytywnej, 
tj. ustalającej warunki zabudowy lub decyzji odmownej. Decyzję o warunkach 
zabudowy można w całości przenieść na inną osobę. Dopiero decyzja o warunkach 
zabudowy gwarantuje, że kupujący będzie dysponował działką, na której można 
po uzyskaniu pozostałych pozwoleń realizować wymarzoną inwestycję budowlaną. 

Poświęcony czas przeznaczony na uzyskanie informacji o obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy procentuje, ponieważ dowiemy się, czy na danej działce 
będziemy mogli zrealizować to, o czym marzymy. Kontakt z referatem: 618109 
571, 618109 572, 618109 573.    

Marcin Buśka
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Urzędu Miejskiego w Mosinie

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Można przekształcić na własność
Referat Geodezji i Nieruchomości informuje, że użytkownicy wieczyści, będący 

osobami fizycznymi mogą złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przekształcenie 
obejmuje nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste przed 13 października 
2005r., wykorzystywane na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami, a także 
nieruchomości przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę i nieruchomości rolne.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości następuje za odpłatnością. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie 
osoby fizyczne, które nie zalegają z opłatami za użytkowanie wieczyste, oraz 
zobowiążą się do uiszczenia opłaty, jednorazowo mogą otrzymać bonifikatę od 
opłaty w wysokości 91% .

Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym referacie, pok. 125 lub pod 
nr telefonu 618 109 574. 

Rozalia Skrzypczak 
Referat Geodezji i Nieruchomości

Urzędu Miejskiego w Mosinie

MIESZKAŃCY PYTAJĄ 
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Zmiany w funduszach
Pod znakiem Funduszy Europejskich minęły ostatnie lata 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niedawno rozpoczęła 
się nowa perspektywa finansowa, która niesie ze sobą szansę 
na kolejne projekty i dotacje – również dla naszej Gminy.

Wszyscy zdążyli już przyzwyczaić się do funkcjonującego 
w latach 2007 – 2013 systemu działania Funduszy Europej-
skich. W mediach promowano zadania finansowane z takich 
Funduszy jak: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego czy Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy Fundusz miał 
swój kanał – „zinstytucjonalizowany most” dostarczania 
pieniędzy wnioskodawcom, nierzadko zwany Programem 
Operacyjnym.

Nowe rozdanie pieniędzy płynących z Unii Europejskiej 
przyniosło ze sobą inne zasady działania dotychczasowych 
„mostów” – Programów Operacyjnych. Fundusze pozostały 
bez zmian. Nie ma już dziś Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki dystrybuującego środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jest Program Wiedza Edukacja Rozwój. Dotacje 
będą dostępne na dwóch poziomach. Regionalnie dofinanso-
wanie uzyskają projekty, które bezpośrednio pomogą osobom 
w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to 
będzie dotyczyło likwidowania problemów i rozwoju dzia-
łań związanych z zatrudnieniem, edukacją, szkolnictwem 
wyższym czy wykluczeniem społecznym.

W projektach realizowanych na poziomie krajowym to nie 
mieszkaniec danej gminy będzie bezpośrednim uczestnikiem 
działania. Tutaj pomyślano o rozbudowanych i długofalo-
wych rozwiązaniach, dzięki którym usprawni się działanie 
poszczególnych polityk mających przełożenie na cały kraj. 
Granty z Europejskiego Funduszu Społecznego będą dostępne 
dla Wielkopolski w ramach konkursów prowadzonych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i inne instytucje.

Zmiany dotknęły także Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego. Tutaj zlikwidowano Program Operacyjny Inno-
wacyjna Gospodarka. W jego miejsce powołano Program 

Innowacyjny Rozwój, który kładzie nacisk m.in. na wspar-
cie prowadzenia prac badawczych przez przedsiębiorstwa.  
W tym rozdaniu doceniono znaczenie Internetu dla rozwoju 
społeczeństwa. Dla rozwoju m.in. dostępu do sieci szybkiego 
Internetu utworzono całkiem nowy Program Polska Cyfrowa.

Nazwę swoją zachował Program Infrastruktura i Środowisko, 
choć przebudowano jego struktury. Konkursy ofert, które 
pojawią się w ramach tego Programu będą zwracały szcze-
gólną uwagę na rozwój gospodarki efektywnie korzystającej 
z zasobów, przyjaznej środowisku naturalnemu. Inwestycje 
transportowe jako nieliczne zostaną tutaj zasilone dodatkowo 
pieniędzmi z Funduszu Spójności.

Dla gmin związanych z rolnictwem bardzo ważną rolę od-
grywał, i wciąż pełni, Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich kanalizujący pieniądze z tego Funduszu zaowo-
cował w naszej gminie choćby budową świetlicy wiejskiej  
w Czapurach czy boiska do piłki nożnej w Rogalinie. Aktualna 
Strategia dotycząca tego Programu uznaje za ważną poprawę 
konkurencyjności sektora rolnego czy jego modernizację. 
Wsparcie będą uzyskiwać projekty przyczyniające się do roz-
woju gospodarstw rolniczych i nierolniczych, zajmujące się 
obszarami naturalnymi czy pobudzające aktywność miesz-
kańców w oparciu o walory kulturowe i turystyczne wsi.

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej ozna-
cza świeże rozdanie środków finansowych dla krajów człon-
kowskich. Wcześniej przeanalizowano założenia i rezultaty 
osiągniętych w zeszłych latach projektów. Stworzono świeże 
ramy dla działania Funduszy Europejskich. Za tym idą wy-
tyczne, dokumenty, reorganizacja podmiotów. Teraz Gminy 
przygotowują się do nowej tury konkursów ogłaszanych przez 
instytucje. 

Agnieszka Gruszczyńska 
Biuro Zarządzania Projektami  

i Funduszami Europejskimi
Urzędu Miejskiego w Mosinie 

Spotkanie informacyjne „Fundusze

Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców Gminy Mosina na spotkanie 
informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania środków 
finansowych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w ramach 
Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r. w godz. 
17.00 – 19.00  w Sali Kolumnowej Mo-
sińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie, 
ul. Dworcowa 4.  Udział w spotkaniu jest 
bezpłatny.

Podczas spotkania zostanie przedsta-
wione wsparcie przewidziane dla przed-
siębiorców w ramach: Lokalnych Grup 

Działania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie poprowadzi Specjalista ds. Funduszy UE Pani 
Marlena Śmiłowska-Klecha, „Doradztwo Dotacyjne” Poznań 
oraz przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Lider Zie-

lonej Wielkopolski” , do której należy Gmina 
Mosina.
Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie 
udziału do dnia 28 lipca br. pod numerem tel. 
61 8192-746 lub e-mail: gci@mosina.pl 

Serdecznie zapraszamy!

Europejskie 2014+ dla firm”



INFORMACJE Z URZĘDU10

INFORMATOR MOSIŃSKI lipiec 2015

W SKRÓCIE 
W sierpniu br., planuje się wyłożenie do 

publicznego wglądu „Projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Mosina na lata 2015-2030” (aktualizacja 
dokumentu z roku 2012). Projekt będzie 
dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. 

Informacja o dacie wyłożenia doku-
mentu, opublikowana zostanie w Biu-
letynie Informacji Publicznej, na stronie 
www.mosina.pl w zakładce: Komuni-
katy, a także wywieszona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.    

Na terenie gminy Mosina inwestor 
zewnętrzny buduje linię światłowo-
dową dla szerokopasmowego Inter-
netu. W związku z tą inwestycją, 
prowadzone będą roboty ziemne, 
dlatego mogą wystąpić utrudnienia  
w ruchu drogowym. Prosimy o zachowa-
nie ostrożności. Obecnie budowa prowa-
dzona jest w Pecnej. O dalszym przebiegu 
prac, będziemy na bieżąco informować.

Zakład Usług Komunalnych w Mo-
sinie posiada w sprzedaży pojemniki 
na śmieci, używane, w dobrym sta-
nie, o pojemności:

• 120 litrów – w cenie 70 zł
• 240 litrów – w cenie 90 zł. 

Mieszkaniec Mosiny zgłosił fakt za-
śmiecenia Kanału Mosińskiego, co 
zauważył z kładki nad kanałem przy 
targowisku, patrząc w kierunku Warty, 
ale także w drugą stronę. Stwierdził, że 
ze względu na niski stan wody, z dna 
kanału wystają jakieś płyty, wiadro po 
farbie i tym podobne zanieczyszczenia.  
Mieszkaniec zwrócił także uwagę na 
podmyte skarpy.

Jak dowiedzieliśmy się w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa, gdzie przekazaliśmy to zgłosze-
nie, właścicielem nieruchomości wraz  
z Kanałem Mosińskim jest Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu, a zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku, obowiązek 
ten spoczywa na właścicielu nierucho-
mości. 

Po przekazaniu przez nas uwagi 
mieszkańca, burmistrz zwrócił się do 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych Inspektoratu  
w Przeźmierowie, któremu podlega rejon 
naszej gminy, o uporządkowanie dna 
Kanału, zgłaszając również fakt pod-
mycia skarp. 

 

Ostrożniej na morenie! 
W ostatnich latach, w naszej okolicy obserwujemy wzmożony ruch rowerowy, 

szczególnie na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Między innymi, rowe-
rzyści chętnie penetrują na dwóch kółkach teren glinianek, a z racji na występujące 
naturalne nierówności morenowe, z upodobaniem zjeżdżają z Góry Pożegowskiej. 
Nie zawsze zachowują przy tym należytą ostrożność. Stwarza to zagrożenie dla 
innych uczestników ruchu drogowego, a także dla nich samych. 

Szczególnie niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie ul. Spacerowej z ul. Po-
żegowską. Rowerzyści zjeżdżający Spacerową, z dużą prędkością, mają problem   
z zatrzymaniem się na zakręcie i wypadają z impetem na Pożegowską. W ostatnim 
czasie było już tu kilka wypadków. Na przykład w marcu, doszło do poważnego 
złamania nogi, gdy zjeżdżający z górki kolarz nie mogąc wyhamować, wpadł na tym 
zakręcie w poślizg. Ulica Spacerowa jest przy tym drogą, po której odbywa się także 
ruch samochodowy i ruch pieszych, co jeszcze bardziej podnosi niebezpieczeństwo.  

Pewnym rozwiązaniem problemu, byłaby zmiana organizacji ruchu na tej ulicy. 
Jednak ulica ta, jak się dowiedzieliśmy, leży na nieruchomości pozostającej we 
własności Skarbu Państwa. Stąd kłopot, by Gmina mogła cokolwiek w tej materii 
zdziałać, nie będąc właścicielem drogi. By móc wprowadzić zmiany na tej drodze,  
Burmistrz wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o stwierdzeniu 
nabycia przez Gminę Mosina własności nieruchomości będącej przedłużeniem 
ulicy Spacerowej. Wojewoda wszczął w tej sprawie postępowanie, a termin jej 
załatwienia przedłużył do dnia 31 marca 2016r. Burmistrz zwrócił się także do 
Starosty Poznańskiego, który z ramienia Skarbu Państwa zarządza w tej chwili 
nieruchomością, o wprowadzenie na Spacerowej rozwiązań organizacyjnych pod-
noszących tam bezpieczeństwo. Także służby mundurowe – Straż Miejska i Policja 
– poproszone zostały o dyscyplinowanie kierujących pojazdami w tym rejonie.      

Pozostaje poczekać na decyzje administracyjne i zaapelować gorąco do wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego na Morenie Pożegowskiej, także kierowców  
i pieszych, o szczególną ostrożność, a do rowerzystów – o zwolnienie tempa jazdy 
z górki dla własnego i innych bezpieczeństwa.      

J. Nowaczyk   

Na terenie gminy Mosina i miasta 
Puszczykowa działa Klub Gazety Pol-
skiej. W ramach działalności klubu, 
prowadzimy ciekawe dyskusje, odby-
wają się też prelekcje prowadzone przez 
wykładowców wyższych uczelni. Za-
praszamy na nasze spotkania. 

Przewodniczący Klubu 
Ryszard Matuszczak 
tel. kom. 505 418 027

KOMUNIKAT
Informujemy, 

że w piątek 14 sierpnia br., 

Urząd Miejski w Mosinie 

będzie nieczynny. 

Klub Gazety Polskiej
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AKTUALNOŚCI

Sprawa „schetynówki”
8 czerwca Wojewoda Wielkopolski zaproponował Gminie 

Mosina dotację w ramach tzw. „schetynówek” do zadania: 
budowa  ulic Czarnokurz, F. Chopina, Świerkowej w Mosinie, 
z rezerwowej listy wniosków. Sprawę przedstawił Czytelni-
kom z-ca burmistrza Przemysław Mieloch, w poprzednim 
numerze „Informatora”. Przypomnijmy, że wysokość przy-
znanej dotacji, a także wyznaczony przez Wojewodę termin 
realizacji – do 30 listopada br., legły o podstaw decyzji władz 
o odstąpieniu od wykonania tego zadania ramach złożonego 
wcześniej projektu. 

W  programie telewizyjnym „Teleskop”, wyemitowanym na 
antenie TVP Poznań w piątek, 19 czerwca br. o godz. 20.00  
i 22.00, pojawiła się informacja o wysokości przyznanej przez 
Wojewodę kwoty, która znacząco różniła się od informacji 
pochodzącej z mosińskiego magistratu. Spróbujmy wyjaśnić 
tę nieścisłość w oparciu o fakty i dokumenty.

Jolanta Szymczak, Przewodnicząca Zarządu Czarnokurz, 
radna Rady Miejskiej w Mosinie:

 „Gmina Mosina dostała dofinansowanie 
z Urzędu Wojewódzkiego, około 3.000.000 
złotych, drugie pozostałe środki musimy 
znaleźć we własnym budżecie, były tako-
we przewidziane w budżecie poprzedniego 
burmistrza.”

„W krótkim czasie burmistrz musi ogłosić przetarg, wy-
łonić wykonawców, wykonawca tej konkretnej inwesty-
cji podwykonawców i w zasadzie zaczynają wchodzić  
z konkretnymi robotami.”  (Teleskop, TVP Poznań, 19 czerwca 
2015, g. 22.00)

Rada Miejska – dyskusja nad projektem budżetu Gminy 
Mosina na 2015 r.  

W projekcie budżetu na 2015 r. przedłożonym Radzie 15 
listopada 2014 r., Burmistrz Gminy Mosina zagwarantował 
na to zadanie 1.200.000 zł, przy całkowitych jego kosztach 
6.775.243 zł. Po ogłoszeniu przez Urząd Wojewódzki listy 
rankingowej przyznanych dotacji, Gmina Mosina z pozytyw

nie zweryfikowanym wnioskiem, znalazła się na 6 miejscu 
listy rezerwowej. 

9 stycznia, na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Ko-
munalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Budżetów  
i Finansów, Skarbnik Gminy Mosina przedstawi-
ła propozycje burmistrza dokonania autopopraw-
ki – zdjęcia z zadania: budowy ulic Czarnokurz, F. 
Chopina, Świerkowej w Mosinie kwoty 1.100.000 zł.  
i pozostawienia sygnalnie 100.000 zł. 

Komisje: Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Prze-
strzennego w dniu 9 stycznia, Budżetu i Finansów w dniu 
12 stycznia, oceniając projekt budżetu Gminy Mosina na 
2015 r., pozytywnie zaopiniowały zgłoszoną autopoprawkę.

Rada Miejska, na sesji 29 stycznia 2015 r. podczas uchwa-
lenia budżetu Gminy Mosina na 2015 rok przyjęła tę auto-
poprawkę jednogłośnie. 

Przemysław Mieloch, zastępca burmistrza Gminy Mosina :

„W pierwszym rozdaniu, mimo że 
wniosek złożony przez Gminę został 
pozytywnie zweryfikowany, nie otrzy-
maliśmy oczekiwanej dotacji i znaleź-
liśmy się na liście rezerwowej. 8 czerw-
ca Wojewoda powiadomił, że z tej listy 
przyznaje nam 82.001 zł, a nie jak padło  
w „Teleskopie” 3.000.000 zł dotacji, jedynie z moż-
liwością, a nie gwarancją zwiększenia tych środków,  
w razie pojawienia się dalszych oszczędności. Gmina mia-
ła 4 dni na podjęcie decyzji. Po przeprowadzeniu pomyślnie 
procedury przetargowej, roboty wykonane musiałoby być  
w ciągu 3 miesięcy. Dla porównania, podobną co do zakresu 
prac inwestycję – budowę ul. Gałczyńskiego – zrealizowano  
w czasie 6 miesięcy. Wobec zagwarantowania jedynie 82.001 
zł i ryzykownego czasu na wykonanie inwestycji, wycofaliśmy 
się z tego projektu. Niezakończenie inwestycji w wyznaczonym 
terminie, groziłoby zadłużeniem Gminy na 6.775.243 zł., bo 
takiej wolnej kwoty w budżecie nie ma. Wykonamy to zadanie 
z własnych środków, w dłuższym czasie.” (Dla „Informatora 
Mosińskiego”) 

Fragment pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2015r. - podkreślenia oryginalne w piśmie Wojewody:
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RADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
13 czerwca - 12 lipca

Rada Miejska w Mosinie obradowała na  
2 sesjach i 7 posiedzeniach komisji stałych.

Komisje zajmowały się następującymi 
tematami: Komisja Edukacji, Kultury  
i Sportu, na posiedzeniu wyjazdowym – 
rozbudową szkoły w Krośnie, organizacją 
nowego roku szkolnego i szkolnymi stro-
nami internetowymi; Komisja Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej – ofertą 
wakacyjną dla dzieci i młodzieży przy-
gotowaną przez OPS, MOK i OSiR; Ko-
misja Inwestycji, Mienia Komunalnego  
i Ładu Przestrzennego – stanem prac nad 
projektami miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, formami 
zachęty ze strony Gminy dla inwestorów; 
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
na posiedzeniach wyjazdowych: do firm 
ANTON RÖHR, STORA ENSO – oceną 
podjętych przez te przedsiębiorstwa dzia-
łań izolujących uciążliwości związanych  
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, przegląd zgłoszeń konkursowych 
– rozstrzygnięciem konkursu „Zielona 
Gmina”; Komisja Budżetu i Finansów – 
aktualna sytuacją spółki Zakład Usług 
Komunalnych, a także jej współpracą  
z Selektem; Komisja Rewizyjna – wnio-
skiem Tadeusza Vogta z dnia 12.06.2015r. 
o zrewidowanie jego skargi z dnia 
26.10.2014r. 

Na piątek, 19 czerwca, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur zwołała 
uroczystą sesję mosińskiej Rady. W pierw-
szej części, wręczone zostały nagrody dla 
wyróżniających się sportowców i trenerów 
(str. 14 Nagrody dla sportowców). W czasie 
II części odbyła się debata z okazji 25-le-
cia samorządu terytorialnego z udziałem 
byłych samorządowców. 

Na sesji w dniu 25 czerwca, Rada Miej-
ska w Mosinie podjęła 9 uchwał. Były to 
m.in. uchwały zmieniająca budżet Gminy 
na 2015 r., a także Wieloletnią Progno-
zę Finansową na lata 2015 – 2019 (str.  
4 Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosi-
na – Finanse). Rada wyraziła także zgodę 
na zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej na modernizację źródła ciepła  

w Przedszkolu nr 2 i nr 4 w Mosinie, a także  
w Zespole Szkół w Rogalinie. Pożyczka  
w wysokości 320.000 zł, po zrealizowaniu 
zadania, którego całkowity koszt wynosi 
478.800 zł, może zostać umorzona do wy-
sokości 15%, a nawet 25 lub 40%. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Prawo,  
a także w Biurze Rady Miejskiej w Mo-
sinie, tel. 618 109 541. 

W sierpniu dwukrotnie spotka się Ko-
misja Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
6 sierpnia, odbędzie się dodatkowa sesja 
Rady. Jej program, oraz terminy posie-
dzeń komisji  opublikowane zostanią na 
BIP-ie, na www.mosina.pl w zakładce 
Komunikaty, a także wywieszony będzie 
na tablicach ogłoszeń. 

Lokalny społecznik 
patronem ulicy

Z ciekawą inicjatywą wyszła Rada Sołec-
ka Dymaczewa Nowego. Zaproponowała 
nadanie nazwy nowej ulicy w Dymacze-
wie Nowym imienia Bolesławy Prusak. 
Bolesława Prusak była mieszkanką tej wsi 
i jej wieloletnim sołtysem, organizatorem 
życia społecznego i kulturalnego, założy-
cielką i wieloletnią szefową miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Była też radną 
Rady Miasta i Gminy Mosina I kadencji. 
Zmarła w roku 1991 w wieku 61 lat. Na 
sesji 26 czerwca, mosińscy rajcy poparli 
tę inicjatywę jednogłośnie, przyjmując 
stosowną uchwałę.

Wybór na patrona ulicy lokalnej postaci, 
która swoją działalnością za życia zasłu-
żyła na wdzięczność współmieszkańców, 
to ważna forma budowania pamięci o lu-
dziach tworzących historię naszej Małej 
Ojczyzny. 

Łukasz Kaspro-
wicz Sołtys Sołec-
twa Dymaczewo 
Nowe, radny: 

Bolesława Prusak 
stała na czele spo-
łecznego komitetu wodociągowania wsi, 
komitetu budowy świetlicy wiejskiej, którą 
własnoręcznie, z wieloma mieszkańcami 
budowała. Powożoną przez siebie fur-
manką, zwoziła materiały budowlane na 
świetlicę. Będąc sołtysem organizowała 
bogate życie społeczne i kulturalne na wsi. 

Była założycielką i wieloletnią szefową 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.  
W naszej świetlicy prowadziła, tema-
tyczne kółka 
zaintereso-
wań. Organi-
zowała kursy 
i spotkania  
z ciekawymi 
ludźmi. Nie 
sz cz ę dz i ł a 
swoich pry-
watnych pieniędzy na współfinansowanie 
życia społeczno-kulturalnego, co nawet by-
wało powodem konfliktów z małżonkiem.  

Musimy ze sobą 
rozmawiać

Podczas uroczystej sesji 19 czerwca, 
miała miejsce debata z udziałem byłych 
samorządowców. Zebrani wysłuchali 
dwóch prelekcji. Radny Rady Powiatu 
w Poznaniu Jacek Szeszuła, w wystą-
pieniu „Zatrzymane w kadrze – Mosina  
w 1990 r.”, przypomniał realia naszej 
gminy przed 25 laty, kiedy w Mosinie 
tworzył się samorząd.

Po nim wystąpił Maciej Kiełbus – spe-
cjalista w zakresie prawa samorządowego, 
współpracownik WOKiSS, redaktor na-
czelny portalu PRAWODLASAMORZA-
DU.PL, współpracownik Pisma Samorzą-
du Terytorialnego „Wspólnota”. Mówił  
o tym jak funkcjonował samorząd w okre-
sie międzywojennym, jak tworzono ustawę  
o samorządzie terytorialnym i najważniej-
szych zmianach w prawie w ciągu 25 lat 
istnienia samorządu, o tym jakie zmiany 
są planowane.

Kolejnym mówcą był Marcin Libicki – 
poseł na Sejm RP trzech kadencji, poseł 
do Parlamentu Europejskiego w kaden-
cji 2004-2009, założyciel „Solidarno-
ści” Rolników Indywidualnych w latach 
1980–1981 w województwie poznańskim, 
wspierał Komitet Obywatelski „Solidar-
ność” w naszej gminie. Następnie głos 
zabrali byli samorządowcy. 

Wypowiedzi byłych samorządowców 
odnosiły się nie tylko do minionych lat, 
ale także zawierały wskazówki na przyszłe 
lata dla radnych i burmistrzów obecnej ka-
dencji. Uczestnicy dyskusji, mimo różnic 
w poglądach, w sposób konstruktywny 
debatowali o sprawach gminy. 

Do wybranych kwestii poruszonych 
przez przedmówców odniósł się zastępca 
burmistrza Przemysław Mieloch.
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RADA MIEJSKA

Bogdan Roba-
kowski – burmistrz  
w latach 1990-1992, 
z-ca burmistrza  
w latach 2002-2005, 
radny III kadencji.

O współpracy z AQUANET-em: Dzi-
siaj mamy porozumienie, które nie re-
kompensuje w żadnym miejscu tego, 
że mamy strefy ochronne (…). Musi-
my doprowadzić do zmiany tej sytuacji 
przez renegocjacje tego porozumienia, 
które zmusi wielką aglomerację do tego, 
abyśmy też byli partnerami. Uważam, 
że kolejnym etapem działalności na 
następne 25 lat, jest przede wszystkim 
powrót do tego, co dzisiaj nas hamuje  
w rozwoju, kontaktach i inwestycjach, 
które ulokowane zostały na terenie gmi-
ny Mosina, a takim tematem jest pro-
blem celu publicznego załatwiany dla 
wielkiego Poznania na terenie gminy… 
O rozwoju targowiska: Chciałbym wró-
cić do tematu hali nad targowiskiem. 
Najpierw, że się targowisko przyjęło, 
potem był rozwój poprzez drobne stra-
gany, ale dzisiaj widzimy, że jest to dość 
ciekawy teren w układzie miasta i on 
musi być dopracowywany, aby nie 
zmieniał swojej funkcji (…) Pomysł hali 
targowej funkcjonował w I kadencji, ja 
jestem za powrotem tej koncepcji, aby 
w dużej mierze zadaszyć targowisko  
i umożliwić intensywny handel.

Jan Marciniak – za-
stępca burmistrza 
1998-2002, sekretarz 
1990 – 1998, radny I, 
II, IV, V, VI kadencji.

Co do pewnego 
przesłania dla Rady, 
dla przyszłej Rady, ja byłem zawsze zwo-
lennikiem oglądania złotówki z dwóch 
stron, liczenia jej, bo każdą złotówkę 
powinniśmy cenić nie tylko w budże-
cie domowym, ale przede wszystkim  
w budżecie gminy. Gmina Mosina to 
jest w tej chwili bodajże 90 mln budżetu 
rocznego - 10 tys. zł, to jest nic. A ja 
chciałbym uświadomić, że za 10 tys. 
można zrobić około 50 mb chodnika. 
Jest wiele innych spraw, które można 
zrobić za 10 tys. Chciałbym, aby każ-
dy radny, obojętnie do jakiej komisji 
należy, traktował budżet jak budżet 
swój własny.(...) W roku 2000, 2001, 
2002 budżet gminy wynosił 35 mln plus 
minus. Na inwestycje wydawaliśmy 13 
mln złotych jest to ok. 30% budżetu. 
Tego państwu życzę w roku 2016, 2017 
i 2018. 

Marek Ignaszewski 
– z-ca przewodniczą-
cego Rady Miejskiej 
w Mosinie 1990-
1994, członek zarzą-
du1992-1994.

O I kadencji Rady: Współpraca była wte-
dy dość dobra mimo, że były takie per-
turbacje, jak tu ktoś wspomniał, że został 
odwołany zarząd w połowie kadencji, ale 
na dzień dzisiejszy, po tych 25 latach muszę 
powiedzieć, że pewnie się nie gniewamy 
jedni na drugich, no bo „cześć, cześć”, jak 
się widzimy gdzieś na ulicy, rozmawiamy ze 
sobą, także nienawiści z tego wszystkiego 
muszę powiedzieć nie było.

  
Barbara Koralewska – 
radna I, II, III kadencji, 
członek zarządu 1994-
2002.

Pamiętam czas 
kiedy dyskusja do-
tyczyła, czy wieś  
z miastem czy osobno.Dobrze się stało, że 
jesteśmy razem, „zawarcie” i „przedwar-
cie”, nazywajmy to jak chcemy, ale cieszę 
się bardzo, że gmina jest w takich granicach 
- trudnych, bo chociażby z oświatą wielki 
problem, ileś szkół rozproszonych na tym 
dużym terenie (…). Dziękuję samorządowi 
za obecną formę przeprowadzenia wybo-
rów na sołtysów i do rad sołeckich(…). 
Wieś czuje się dowartościowana, a tym 
bardziej te małe wsie, ja jestem z Sasinowa. 
Tym bardziej proszę, żeby ten kontakt był 
nadal utrzymany w tematach realizowa-
nych na terenach naszych wsi. Rady sołec-
kie chcą uczestniczyć, chcą być partnerami 
w rozmowach, dotyczących realizacji nawet 
drobnych tematów.

 
Stanisław Dębiec – 
z-ca burmistrza 2002 
– 2006.

Mieliśmy w gminie 
jeszcze taką wieś, 
która nazywała się 
Niwka i ta Niwka, w pewnym momencie 
została włączona do Miasta Puszczyko-
wa. Dlaczego o tym mówię. I całe ujście 
Kanału Mosińskiego do Warty należy 
do Miasta Puszczykowo, ze względu na 
tą naszą kiedyś wieś, od setek lat będącą  
w gminie Mosina, która została przyłączo-
na do Puszczykowa. No i teraz jest problem, 
bo teraz zaczyna się zainteresowanie wodą  
i innymi rzeczami, a mamy niezaprzeczalny 
atut ujścia kanału, gdzie można stworzyć 
przystań rzeczną wewnątrz lądu, można 
stworzyć taką marinę. Kajakarzy i tych, 
którzy interesują się sportami wodnymi jest 

dosyć dużo(…) To wiąże się z odzyskaniem 
pewnych terenów, chociaż niedużych ze 
strefy ujęcia wody, ponieważ tam gdzie 
kanał mosiński wpada, te tereny są bar-
dzo atrakcyjne turystycznie. (…) O tym 
chciałem i Radzie, i Panu Burmistrzowi 
powiedzieć, żeby ten problem podnieść 
i odzyskać trochę terenów. Były to czasy, 
gdy nie było samorządności i decyzje były 
podejmowane przez władze jedynie słusz-
ne, ze szkodą dla mieszkańców. 

        
Przemysław Pniewski 
z-ca burmistrza 2006-
2011, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej III  
i IV kadencji, radny I, 
II, III i IV kadencji.

Pracujemy dla 
mieszkańców i dlatego włączenie spo-
łeczności lokalnej do myślenia i działania 
wspólnego, to wyzwanie wręcz dla władz 
samorządowych(…) Wydaje mi się, że 
Państwo jesteście w tej dobrej sytuacji, że 
dzisiejsza demokracja pozwala na budowę 
kapitału społecznego. Warto słuchać ludzi.
Samorząd, którego Państwo jesteście tutaj 
przedstawicielami i rada miejska, general-
nie opiera się na dyskusji, wymianie racji, 
wymianie argumentów.(…) Życzę państwu, 
aby w ciągu tych najbliższych kilkudziesię-
ciu sesji, które macie przed sobą, kilkuset 
komisji, które odbędziecie, udawało wam 
się działać na  zasadzie takiej, co wydaje 
mi się być olbrzymim dorobkiem samo-
rządu pierwszej kadencji, mianowicie do-
szliśmy do sytuacji takiej, że wiele godzin 
budowaliśmy podstawy tego samorządu –  
w dyskusji, w rozmowie merytorycznej. 

Małgorzata Kaptur 
przewodnicząca 
obecnej Rady Miej-
skiej.

Widzę taką potrze-
bę, dlatego obecna 
Rada będzie organi-
zowała takie spotkania z osobami zain-
teresowanymi, niezależnie, czy to są sa-
morządowcy, czy mieszkańcy, ponieważ 
musimy ze sobą rozmawiać. To wielokrot-
nie zostało powiedziane, z czego się bar-
dzo cieszę, że nie możemy sobie pozwolić 
na marnowanie mądrości, która w nas 
wszystkich jest.  

Na podstawie informacji udzielonych 
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej  
w Mosinie Małgorzatę Kaptur oraz Biuro 
Rady Miejskiej opracowała Joanna No-
waczyk
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AKTUALNOŚCI

Prezentacje organizacji, zabawy rekreacyjno-sportowe, wy-
stępy artystyczne, konkursy i wiele innych atrakcji czekało 
na uczestników VII Festynu Organizacji Pozarządowych  
i Dnia Dziecka, który odbył się 13 czerwca br. na boisku przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mosinie. 

Organizatorzy tego wydarzenia: samorząd Gminy Mo-
sina, Gminne Centrum Informacji, Mosiński Ośrodkiem 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa  
i Gimnazjum Nr 1 w Mosinie z Radami Rodziców. Impreza 
była okazją zapoznania się z ofertą i działalnością organiza-
cji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina. 
W tym roku prezentowali się: Ośrodek ZHP Mosina, Klub 

Sportowy 1920, Koło Gospodyń Wiejskich i Koło Emerytów 
z Rogalinka, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów z Mosiny, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska, Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mosina, Gru-
pa Inicjatywna Baranówko, Mosińskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Wędkarski 
Koło nr 27 Mosina Miasto, Polski Związek Wędkarski Koło 
nr 28 Mosina Hobby, Mosińskie Towarzystwa Gitarowego, 
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie, Fundacja Piotra Reissa, Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy Koła Mosina-Puszczykowo, Uczniowski 
Klub Sportowy Muszkieter-Mosina, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mieczewa, Klub Bab Wspaniałych z Mosiny. 

Towarzyszące festynowi atrakcje to m.in.: program ani-
macyjny dla dzieci, koncert Carlosa Ramireza i zespołu wo-
kalnego „MY”, turniej piłki siatkowej i zawody strzeleckie. 
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim osobom, 
organizacjom i służbom zaangażowanym w przygotowanie 
tego wydarzenia, jednostkom OSP z Radzewic i Nowinek za 
wsparcie imprezy. 

Nagrody dla sportowców
Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca, wręczono na-

grody i wyróżnienia naszym najlepszym sportowcom za ich osiągnięcia  
w roku 2014. W tym roku, sportowcy nagrodzeni zostali przez 
samorząd Gminy Mosina już po raz dziewiąty, a po raz czwarty 
przyznano nagrodę dla wyróżniających się trenerów za ich sukcesy 
i pracę na rzecz rozwoju lokalnego sportu. 
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców:

I nagroda (2000 zł): MAKSYMILIAN WIŚNIEWSKI, lat 27 – miesz-
kaniec Mosiny, zawodnik Invictus BJJ Mosina, dyscyplina jiu jitsu. 

II nagroda (1500 zł): JAKUB GROBELNY, lat 19 – mieszkaniec 
Krosna, zawodnik AZS AWF Poznań, dyscyplina kajakarstwo. 

III nagroda (1000 zł): KACPER KUBIAK, lat 15 – mieszkaniec 
Daszewic, zawodnik Klubu Sportowego Akademia Judo Poznań, 
dyscyplina judo. 
Stypendia sportowe wypłacane od lipca do września 2015r.

400 zł miesięcznie: ALBERT WARZOCHA, lat 14 – mieszkaniec 
Babek, zawodnik Warty Poznań, dyscyplina pływanie.

300 zł miesięcznie: DOMINIK KLEMCZAK, lat 10 – mieszkaniec 
Krosinka, zawodnik Dynamic Akademia Karate Poznań, dyscyplina 
karate. 
Wyróżnienia: WOJCIECH ŻURAWSKI, lat 8 – mieszkaniec Kraj-
kowa, zawodnik UKS „IRWIN” Brodnica, dyscyplina szermierka; 
ZUZANNA KLEMCZAK, lat 11 – mieszkanka Krosinka, zawod-
niczka Klubu Dynamic Akademia Karate Poznań, dyscyplina karate; 

JOANNA WITKOWSKA, lat 23 – mieszkanka Krosna, zawodnicz-
ka Klubu Sportowego Akademia Judo Poznań, dyscyplina judo; 
WOJCIECH FAJFER, lat 12 – mieszkaniec Borkowic, zawodnik 
Gorzowskiego UKS „Speedway Wawrów” Gorzów Wielkopolski; 
JAKUB PINKOWSKI, lat 20 – mieszkaniec Mosiny, zawodnik UKS 
„Mosińska Jedynka” Mosina, dyscyplina piłka siatkowa. 
Nagrody dla trenerów 

Nagroda (1000 zł):  JUSTYNA SIWIERSKA – nauczyciel  Gim-
nazjum nr 1 w Mosinie i SP1, v-ce Prezes Zarządu UKS Mosińska 
Jedynka, mieszkanka Mosiny, dyscyplina taniec, gimnastyka ta-
neczna, aerobik. 

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sportowych sukcesów. Jednocześnie informujemy, że 
Gmina Mosina zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez 
Starostwo Powiatowe na najbardziej usportowioną gminę Powiatu 
Poznańskiego.                  JN

VII Festyn Organizacji Pozarządo-
wych i Dzień Dziecka
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OŚWIATA

Barbara Matuszak i Jacek Szeszuła dołączyli do panteonu mosiń-
skich bohaterów Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. 
Encyklopedia ta, to edukacyjny projekt, w którym udział bierze 
ponad 220 szkół z całej Wielkopolski, a jedną z nich jest Zespół 
Szkół w Mosinie. Tym razem, biogramy opracowane zostały przez 
grupę uczniów pod kierunkiem nauczycielki Anny Chilczuk-Bech. 
We wtorek 16 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie tego 
projektu. 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan o mosińskich bo-
haterach:

Barbara Matuszak – fotograf, społecznik, harcerka 
„Społeczna działalność fotograficzna Pani Barbary Kramek – Ma-

tuszak sprawia, że istotne wydarzenia z życia naszego regionu zo-
stają utrwalone na fotografii. Dzięki temu udokumentowana histo-
ria ludzi i miasta zostaje ocalona od zapomnienia. Zgromadzona  
w zakładzie fotograficznym dokumentacja jest źródłem materia-
łów dla historyków oraz osób poszukujących pamiątek rodzinnych,  
a tworzone na bieżąco materiały przyczyniają się do promocji naszego 
miasta i gminy w Polsce i poza jej granicami. Pani Barbara Kramek – 
Matuszak to osoba o niezwykle otwartym sercu na potrzeby dzieci. Nie 
tylko uwrażliwia je na piękno otaczającego świata, uczy obcowania ze 
sztuką, ale także stara się wnieść do ich codzienności radość i uśmiech.”

Jacek Szeszuła – nauczyciel, historyk i regionalista, 
samorządowiec

„Wszechstronna działalność Pana Jacka Szeszuły sprawia, że histor
ia miasta i ludzi zostaje ocalona od zapomnienia, a pojęcie „małej oj-

czyzny” nabiera zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci realnego kształtu. 
Niezwykła aktywność w poszukiwaniu pamiątek, ich dokumentowanie, 
upublicznianie, dążenie do popularyzacji cennych dla regionu inicjatyw 
ludzi zamieszkujących naszą gminę sprawia, że nie tylko wzrasta wiedza 
mieszkańców miasta o przeszłości, ale także poznajemy i uczestniczymy 
w uhonorowaniu osób, które dzięki swojej pracy i pasjom przyczyniają 
się do rozkwitu naszego regionu. Niezwykłą zasługą Pana Jacka Szeszuły 
jest także wykreowanie Jakuba Krauthofera – Krotowskiego na lokalnego 
bohatera, wokół którego młodzież buduje tradycje i poznaje historię miej-
sca, w którym mieszka. Dzięki swojej działalności i otwartości Pan Jacek 
Szeszuła uczy, jak ważna jest pamięć oraz szacunek dla ludzi i miejsca,  
w którym się mieszka.”

W encyklopedii znajdziemy także opracowane wcześniej biogramy 
innych wybitnych postaci z naszej gminy. Żeby sprawdzić jakie, 
wystarczy wejść na stronę encyklopedii i wpisać w wyszukiwarkę 
hasło „Mosina” - www.encyklopediawielkopolan.pl. 

Jak poznać swoje predyspozycje osobowościowe i zawodowe? 
Czym się kierować przy wyborze szkoły? Jak zdobyć wymarzony 
i odpowiedni zawód? To najczęstsze pytania jakie młodzież zadaje 
sobie przy wyborze kierunku edukacji  
i zawodu. 

Jak co roku, Fundacja Rozwoju 
Talentów dotarła do poznańskich  
i podpoznańskich szkół gimnazjalnych, 
między innymi do wszystkich gimnazjów 
na terenie gminy Mosina. Przeprowadzi-
ła tam warsztaty rozwojowe w ramach 
Projektu PRZYSZŁOŚĆ 2015, który ma 
pomóc uczniom w odkryciu swoich moc-
nych stron i zdobyciu konkretnej wiedzy 
na temat przyszłej edukacji i zawodów. 

Młodzi ludzie często już na etapie gim-
nazjalnym, mają wątpliwości dotyczące 
wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a co 
się z tym wiąże, wyboru ścieżki zawodo-
wej. Aby go dokonać w pełni świadomie, 
z fachową pomocą przychodzą nasi specjaliści: doradcy zawodo-
wi, socjolodzy i psycholodzy. Program warsztatów podzielony 
jest na trzy części. W tym roku, I część – diagnoza predyspozy-
cji uczniów – trwała od marca do maja. Za pomocą diagnozy  
i ćwiczeń uczniowie zdobywali potrzebną wiedzę do wyboru kie-
runku szkoły, a następnie zawodu. 

W trakcie diagnozy zauważyliśmy, że gimnazjaliści, w porówna-
niu z wynikami badań z zeszłego roku, kiedy to liceum było ich 
pierwszym wyborem, w tym roku wybrało technikum 

jako miejsce dalszego kształcenia (ponad 50% badanych).

W drugiej części programu, trwającej od maja do czerw-
ca, odbywały się indywidualne spotkania rodziców uczniów  
z psychologiem i doradcą zawodowym. Rodzice mieli szansę poznać 

wyniki diagnozy predyspozycji swoich 
dzieci do danego zawodu oraz możliwości  
i czynniki motywujące ich dzieci do 
pracy. Ostatnia część programu, która 
odbędzie się na przełomie września  
i października br., to grupowe warsz-
taty z uczniami. Ich celem jest przekaz 
konkretnej wiedzy na temat procesu re-
krutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
oraz informacje o konkretnych zawodach  
i środowiskach pracy. 

Trenerzy naszej Fundacji co roku 
udoskonalają warsztaty na bazie 
wieloletnich doświadczeń w pracy  
z młodymi ludźmi oraz na pod-
stawie zachodzących zmian spo-
łecznych i wymogów w dziedzinie 

edukacyjno-zawodowej. Z myślą, by jeszcze lepiej pomóc 
młodym ludziom w życiowych wyborach, od września wpro-
wadzimy dyżury doradcze, czyli spotkania indywidualne 
trenerów z uczniami i rodzicami, które będą odbywały się  
w trakcie roku szkolnego, raz w miesiącu, w biurze Fundacji (Po-
znań). Szczegóły na http://www.fundacjarozwojutalentow.pl/. 

Dziękujemy Gminom Tarnowo Podgórne, Mosina oraz Interna-
tional School of Poznań za dofinansowanie naszego programu. 

Pozdrawiamy
Zespół Fundacji Rozwoju Talentów

Kolejni bohaterowie 
encyklopedii
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KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI 
– gimnazjalne wątpliwości
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OŚWIATA

W Zespole Szkół w Krośnie odbył się 
po raz kolejny Międzyszkolny Konkurs 
języka angielskiego Big Ben. Do kon-
kursu zostały zaproszone szkoły z całej 
gminy. Walka była bardzo wyrównana, 
uczniowie wykazali się dużą wiedzą,  
a także umiejętnością współpracy w gru-
pie. Najlepsi okazali się uczniowie ze SP 
w Krosinku, II miejsce zajęli uczniowie 
z SP w Krośnie, a III miejsce – uczniowie 
ze SP w Puszczykowie.

17 czerwca br. w siedzibie Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu miało miej-
sce uroczyste wręczenie nagród laure-
atom konkursu plastycznego „Świadomy 
rowerzysta”.  Wśród uczniów wyróżnio-
nych w konkursie  znalazł się Krzysztof 
Łuczka z klasy 4 a SP nr 1, który do 
egzaminu na kartę rowerową przygo-
towywał się pod kierunkiem Beaty 
Lenartowskiej – Nieckarz. 

Dwa lata temu Zespół Szkół  
w Daszewicach zakończył 15-letnią 
współpracę z niemiecką szkołą z Ol-
denburga, realizowaną w ramach 
międzynarodowej wymiany młodzieży. 
Teraz, nowym partnerem tej placówki 
została szkoła Gesamtschule Hemer  
w Niemczech, które delegacja odbyła już 
pierwszą wizytę w Daszewicach. Koor-
dynatorem projektu jest nauczycielka 
Beata Sokołowska. 

W Gimnazjum nr 2 w Mosinie, gościła 
delegacja 15 uczniów z 2 opiekunami 
- Anniką Hümme i Lotharem Wolf-
fem, zaprzyjaźnionej z tą szkołą Hum-
boldtrealschule w Seelze. Opiekunami 
grupy polskiej były nauczycielki Kinga 
Wośkowiak (koordynator wymiany)  
i Justyna Górna. Wspólnie spędzony 
tydzień, wypełniły ciekawe projekty  
i wycieczki do pięknych miejsc w Wiel-
kopolsce. Cała grupa bardzo dobrze się 
ze sobą porozumiewała, a młodzież 
chętnie spędzała wspólnie czas, również 
poza programem ramowym, organizując 
np. ognisko.

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Krośnie 
wzięli udział w podsumowaniu europej-
skiego projektu Comenius, które miało 
miejsce w Walencji w Hiszpanii. Podczas 
spotkania zwiedzili zabytki Walencji, 
spędzili też dzień w hiszpańskiej szkole. 
Była to także okazja do wymiany spo-
strzeżeń i opinii na temat pracy peda-
gogicznej w różnych częściach Europy. 

W SKRÓCIE MIGAWKI SZKOLNE

Obycie umila życie - finał
W Hotelu Park nad Maltą, w dniu 4 maja odbył się finał Międzygminnego Kon-

kursu „Obycie umila życie” organizowanego przez nasze gimnazjum z Daszewic. 
Do konkursu przystąpili uczniowie gmin: Śrem, Luboń, Puszczykowo i Mosina. 
3-osobowe drużyny zmierzyły się w konkurencjach  teoretycznych i praktycznych 
z zakresu savoir-vivre’u, takich jak: umiejętność zawiązania krawata, rozpoznania 
tańców klasycznych  i latynoamerykańskich, gatunków muzyki i tekstów literackich. 
Konkurs uświetnili swą obecnością goście specjalni: aktor Michał Grudziński, który 
razem z uczniami z Daszewic zagrał w scence „Rodzinka.pl”, celowo prezentującej 
niewłaściwe zachowania, a także Tomasz Wolny, dziennikarz i reporter TVP, który 
odczytał tekst „Panoramy” najeżony błędami językowymi.

Wśród podstawówek, zwycięzcą okazała się dru-
żyna z mosińskiej „Jedynki”. Kolejne miejsca zajęli 
uczniowie z Puszczykowa, Lubonia i Krzyżanowa.

W kategorii gimnazjów, pierwsi byli uczniowie  
z Puszczykowa, drudzy gimnazjaliści  z Daszewic, 
a dalsze lokaty zajęła młodzież z Lubonia i Nocho-
wa. Finaliści nagrodzeni zostali pamiątkowymi 
statuetkami i upominkami, a wszyscy uczestnicy 
– słodkim poczęstunkiem.

Konkurs odbył się pod patronatem Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty, Burmistrza Gminy Mosina 
i Dyrektora Hotelu Park w Poznaniu. 

XIV Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina
9 czerwca odbył się po raz XIV Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina, którego 

organizatorem jest Zespół Szkół w Mosinie nr 2 przy współudziale Mosińskiego 
Ośrodka Kultury. W konkursie rywalizowało 16 solistów i 7 zespołów. Łącznie 
na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury wystąpiło 38 młodych artystów. Jury  
w składzie: Anna Balcerek-Kałek (inicjatorka i wieloletnia organizatorka przeglą-
du), Alicja Trybus, Justyna Kałuzińska, Hanna Piasny, Andrzej Kasprzyk przyznało 
następujące miejsca:
Kategoria klasy I-III szkół podstawowych

• soliści:  I – Zosia Pohl (SP nr 2 w Mosinie), II– Jan Murawa (SP w Czapurach), 
III – Agata Kilian  (SP nr 2 w Mosinie),

• zespoły:  I – Oliwia Stasiak, Amelia Wieczorek, Marysia Nowak, Nadia Linkow-
ska, Oliwia Spychalska, Nikola Moczurska, Iga Napruszewska (SP nr 2  w Mosinie), 
II – Oliwia Garbarek, Magda Żerdzińska (SP nr2  w Mosinie).  
Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych

• soliści: I – Weronika Szóstak (SP nr 2 w Mosinie), I (e – Arkadiusz Płonczyński 
(SP Czapury), II miejsce – Maja Kilian  (SP nr 2 w Mosinie), III miejsce – Weronika 
Dychowska (SP w Daszewicach),

• zespoły: I miejsce – Maja Kilian, Zosia Lachowicz (SP nr 2 w Mosinie, II miejsce 
– Zuzanna Pelińska, Weronika Szóstak, Alicja Kamińska, Zosia Czaplicka (SP nr 
2 w Mosinie), III miejsce – Julia Baraniak, Aleksandra Lange (SP nr 2 w Mosinie).
Kategoria klas  gimnazjum

• soliści: I miejsce: Julia Vogt (Gimnazjum w Rogalinie)
II miejsce: Kinga Ratajszczak (Gimnazjum w Pecnej)
III miejsce: Marta Paluszak (Gimnazjum nr 2 w Mosinie)
XIV Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina zorganizował nauczyciel Paweł Szukal-

ski. Serdeczne gratulacje dla najlepszych wokalistów i życzenia dalszych sukcesów!
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju Wsi Żabinko powstało w czerwcu 2014 roku. 
Jego geneza związana jest z pewną listopadową wieczornicą, którą dla mieszkańców 
Żabinka postanowiła przygotować grupa młodzieży pod okiem opiekunki Anny 
Łuczak. Tak zainicjował swoją działalność Zespół Teatralno-Muzyczny „Happy”, 
który z czasem postanowił zaangażować w nią również rodziców, tworząc właśnie 
Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju Wsi Żabinko.  

Stowarzyszenie ma na celu wspomagać pracę młodzieży. Rodzice oferując swoją 
pomoc, mobilizują zespół do działań społecznych na terenie wsi i nie tylko. Celem 
tych działań jest m.in. integracja środowiska lokalnego, inspirowanie społeczności 
lokalnej do działań na rzecz rozwoju społecznego, promowanie zdrowego stylu życia, 
organizowanie spotkań autorskich teatralno-muzycznych, pobudzenie twórczej 
aktywności, a także rozwój zdolności i umiejętności aktorskich, pasji plastycz-
nych, muzycznych, dziennikarskich, propagowanie różnych form kulturalnego 
spędzania wolnego czasu. 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 15 członków. Swoją aktywność przenosi także poza 
wieś, angażując się w życie społeczno-kulturalne całej gminy. Między innymi, włącza 
się w organizację imprez kulturalnych, takich jak Niedziela Palmowa na „Zielonym 
Rynku”, Gminne Dożynki, czy inicjatywy charytatywne. Najlepszą rekomendacją 
dla tej działalności, niech będą słowa Wandy Wasilewskiej, reportażystki „Radia 
Merkury”, która zwracając się do Stowarzyszenia napisała: „Od dłuższego czasu 
śledzę Waszą aktywność w różnych dziedzinach życia społeczności Żabinka i gminy 
Mosina – m.in. akcje charytatywne, czy działalność Zespołu Teatralno-Muzycznego 
„Happy” pod kierunkiem Pani Anny Łuczak. Niezwykłym w moim odczuciu jest fakt, 
że poprzez Wasze działania pokazujecie mieszkańcom, że jeżeli chce w się zmieniać 
najbliższe otoczenie i dzielić się pasjami  - niezależnie od wieku – z innymi, to jest to 
możliwe. Jesteście znakomitym przykładem obywatelskiej aktywności.”    

Szczegóły dotyczące działalności Stowarzyszenia Kultury i Rozwoju Wsi Żabinko 
można znaleźć na stronie www.zabinko.pl.

Kontakt ze stowarzyszeniem na www,  
a także: Prezes Anna Łuczak – tel. 607 141 439 

Wiceprezes Agnieszka Gorzyńska – tel. 505 
064 883.

GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
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Podróż do przeszłości
W czasie majowych Dni Mosiny, miejski ry-

nek stał się widownią niecodziennej podróży  
w przeszłość. Zamiast wehikułu czasu, do 
miasta przybyły grupy rekonstrukcyjne  
w strojach z epoki, które odtworzyły scenki 
z jego dziejów. Wystarczyło więc tylko użyć 
nieco własnej wyobraźni, by wybrać się w taką 
podróż w czasie. 

Pomysłodawczynią i organizatorem tej po-
dróży jest pasjonatka historii Wanda Bech, 
mieszkanka Mosiny. Pani Wanda, szefuje też 
nowemu Towarzystwu Miłośników Ziemi Mo-
sińskiej, które powstało w styczniu tego roku,  
w 70. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupa-
cji hitlerowskiej. Głównym celem towarzystwa 
jest poszukiwanie i upowszechnianie śladów 
lokalnej historii na tle szerzej rozumianych 
wydarzeń. Te ślady właśnie, pokazały miesz-
kańcom grupy rekonstrukcyjne z Poznania, 
Kościana,  Suchego Lasu, Lubonia i Bukowca k/ 
Nowego Tomyśla, prezentując obrazy ważnych 
w dziejach Mosiny wydarzeń. 

Średniowieczny akcent tej inscenizacji, 
nawiązał do historycznych początków mia-
sta, które swoje prawa miejskie uzyskało już  
w roku 1302. Obecność wojsk napoleońskich 
z kolei, uzasadniał historyczny fakt przemarszu 
Napoleona przez Ziemię Mosińską, z czym 
związana jest  legenda o studni na Górze Po-
żegowskiej. Na pl. 20 Października zawitał 
także 15 Pułk Ułanów Poznańskich, w sze-
regach którego walczył i zginął powstaniec 
wielkopolski z Mosiny Piotr Mocek,  a po-
tem do miasta wkroczyli żołnierze Wermachtu  
i czerwonoarmiści – jednym słowem cała nasza 
historia w żywych obrazach.   JN

lipiec satyryczni

Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju Wsi Żabinko
Zespół Taneczno-Wokalny „Happy”
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BEZPIECZEŃSTWO

Z dniem 1 lipca 2015r., teren gminy Mosina został podzielony 
na rewiry, za które bezpośrednią odpowiedzialność przejęli 
wyznaczeni strażnicy. Reorganizacja ta ma na celu popra-
wę kontaktu pomiędzy mieszkańcami a strażnikami. Mamy 
nadzieję, że poprawi to również realizację wielu interwencji. 
Zgłaszane problemy prosimy kierować teraz imiennie, do 
konkretnego dzielnicowego, pod numery telefonów:  61 8197 
855, 61 810 9850, 61 109 852, 501 467 311 lub 501 467 312, 
w godzinach pracy Komendy – od poniedziałku do piątku  
07:00 - 22:00, w soboty 09:00 - 17:00. Poniżej przedstawiamy 
funkcjonariuszy i ich rejony służbowe. 

Mosina Pożegowo i Czarnokurz oraz Mieczewo, Rogalin, 
Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Radzewice.

INFORMACJA STRAŻY MIEJSKIEJ

Rewir 1                                   
prowadzi  straż-
nik miejski, mł. 
specjalista Mariusz 
Szczukocki,  
nr służbowy 005

Rewir 2                                  
prowadzi  straż-
nik miejski, mł. 
specjalista Dariusz 
Żurawski,
nr służbowy 004

Mosina Osiedle nr 4 i nr 5.

Rewir 3                          
prowadzi  straż-
nik miejski, mł. 
specjalista Sławo-
mir Sobkowiak,                 
nr służbowy 006

Mosina Osiedle nr 3 oraz Krosno od ka-
nału do toru.

Rewir 4                           
prowadzi  strażnik 
miejski, st. inspek-
tor Włodzimierz 
Głuchy,
nr służbowy 003

Rewir 5 
prowadzi  strażnik 
miejski 
st. inspektor Miro-
sław Przynoga,
nr służbowy 002

Babki, Czapury, Daszewice, Sasinowo

Rewir 6 
prowadzi  strażnik 
miejski 
mł. specjalista 
Wojciech Kubiak, 
nr służbowy 008

Rewir 7 
prowadzi  strażnik 
miejski, 
mł. specjalista Gra-
żyna Cichocka, 
nr służbowy 009

Mosina Osiedle nr 1, nr 6, nr 7

Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Nowe,  Dymaczewo 
Stare, Krosinko, Ludwikowo, Pecna.

Baranowo, Baranówko, Drużyna, Krajkowo, Nowinki, So-
winki, Sowiniec, Żabinko, Krosno ul. Spokojna, Krosińska 
do Nadleśnej, Leśna, Nadleśna, Słoneczna do Jasnej.
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SOŁECTWA I OSIEDLA

Na terenie Dymaczewa Nowego, na drogach gruntowanych 
pojawiły się takie oto banery. Mają zwrócić uwagę kierow-
ców na skutki zbyt szybkiej jazdy po takiej nawierzchni, 
szczególnie w suche, letnie dni.  – Przy drogach gruntowych 
nie można stawiać znaków drogowych. Rozwiesiliśmy więc 10 
takich plansz – wyjaśnia Łukasz Kasprowicz, sołtys Sołectwa 
Dymaczewo Nowe. – Chcemy uświadomić przyjezdnym kie-
rowcom, że przy tych drogach stoją domy, których mieszkańcy 
chcą spokojnie żyć i wypoczywać – dodaje. Plansze zostały 
zakupione z funduszu sołeckiego, zgodnie z wolą mieszkańców 
tej wsi.  Sołtys Kasprowicz uważa, że taka forma ostrzegania 
kierowców, może być skuteczniejsza nawet od drogowych 
znaków. Jednak na ocenę tej skuteczności, jak mówi, jest 
jeszcze za wcześnie. Dopiero po zakończeniu sezonu letniego, 
który jest teraz w pełni, będzie można o to znów zapytać.  
             JN 

Posprzątali Strzelnicę 
W jedną czerwcową niedzielę, grupa mieszkańców Osiedla nr 

3 „Przy Strzelnicy”, posprzątała park na swoim osiedlu. Ta oby-
watelska akcja oczyszczenia „zielonych płuc” Mosiny, odbyła się  
w tym roku już po raz czwarty. Jak zauważyła jej inicjator-
ka Monika Kujawska, ilość zebranych śmieci co roku maleje, 
jednak wciąż park wymaga większej dbałości mieszkańców. 
Monika Kujawska pracowała kiedyś jako organizator spo-
łeczności lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu. Postanowiła przenieść pewne pomysły z tamtej 
pracy w miejsce, na którym szczególnie jej zależy, bo w nim 
mieszka. Tak właśnie narodziła się akcja „Sprzątanie Strzelnicy”.  

– Strzelnica to teren bardzo ważny dla mieszkańców. Spacerowa-
łam tu często z dzieckiem, kiedy nie było jeszcze ławeczek i koszy 
na śmieci – wyjaśnia M. Kujawska. Podczas pierwszego sprząta-
nia, zebrano około 55 worków śmieci. Zaraz potem ustawiono  

w parku ławeczki i zamontowano przy niektórych z nich kosze. 
Worki i rękawice do sprzątania, dostarcza mosiński magi-

strat. Zebrane śmieci zabiera Zakład Usług Komunalnych  
w Mosinie. W tym roku, napełnionych worków było 9 – to chyba 
znak, że sytuacja się poprawia. Dodatkowo 2 worki zebrał jeden  
z mieszkańców, już z własnej inicjatywy, na leśnym skwerze przy 
ulicy Jarzynowej i Bukowej. – Śmieci w parku jest coraz mniej, 
jednak na ścieżkach wciąż leży rozbite szkło, a przy ławeczkach, ich 
bywalcy robią bałagan  – informuje M. Kujawska. Problemem są 
też pozostawiane przez właścicieli wyprowadzających na spacer 
swoje pupile, psie odchody. – Będziemy nadal sprzątać ten teren, 
to naprawdę fajny park, chyba największe zielone centrum miasta 
– uważa pani Monika. – Prosimy jednak jego bywalców, by zadbali  
o to miejsce na co dzień, przestrzegając regulamin i nie śmiecąc. 

Uczestnicy społecznego „Sprzątania Strzelnicy”, po skończonej 
akcji spotykają się na wspólnym poczęstunku. Otrzymują też 
nagrody, które w tym roku ufundował ich współmieszkaniec  
i radny, Michał Kleiber – to kwiaty do wysadzenia w ogródku. Na tym 
nie koniec. Mieszkańcy, którzy po raz pierwszy spotkali się na sprzą-
taniu w roku 2012, postanowili zaraz zorganizować wspólnie też inną 
imprezę – Dzień Dziecka na „Orliku”, który tak samo jak sprzątanie,  
w tym roku odbył się 
już czwarty raz.A bra-
kujące kosze w parku, 
jak zapewnił specja-
lista ds. dróg Urzędu 
Miejskiego w Mosinie 
Leszek Najderek, zo-
staną uzupełnione.   

J. Nowaczyk 

Zakończyła się wiosenna „tura” wyborów zarządów jed-
nostek pomocniczych Gminy Mosina. Kolejne terminy wy-
borów w sołectwach i na osiedlach, przypadną po upływie 
4-letniej kadencji rad sołeckich i zarządów osiedli: Osiedle 
nr 3 – na jesień 2015r., Osiedle nr 6 oraz Sołectwo Czapury 
– w 2016r., Osiedle nr 4 i Osiedle nr 7 – w 2017r., Sołectwo 
Krajkowo – w 2018r.   

Oto wyniki ostatnich wyborów: 

Sołectwo Borkowice, Bolesławiec
Rada Sołecka: Renata Buczko, Agnieszka Grygiel, Leszek 
Łączny, Zbyszko Zawadzki 

Sołectwo Żabinko 
Rada Sołecka: Wiesław Cieleński, Aleksandra Hoffmann, 
Karolina Pol, Dorota Tomczak

Sołtys
Maciej Patela

Sołtys
Agnieszka Gorzyńska

Kierowco zwolnijKrótko o wyborach
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AKTUALNOŚCI

Ekonomia 
społeczna  
– wciąż 
nieznana
Rynek pracy to obszar, który 
bezsprzecznie determinuje stan-
dard naszego życia i to nie tylko 
ekonomicznego. Dla części spo-
łeczeństwa stanowiącej procent 
bezrobotnych, pozostaje wciąż 
obszarem trudnym. Jak ciężko 
nieraz wyjść  
z bezrobocia, opowiedzieć  
mogłoby wielu Czytelników  
i to z własnego doświadczenia. 
Odpowiedzią na te trudności, 
może być ekonomia społeczna – 
działalność gospodarcza łącząca 
cele społeczne i ekonomiczne. 
Stwarza możliwość aktywizacji 
zawodowej osób, które nie  
mogąc znaleźć pracodawcy, bio-
rą sprawy w swoje ręce i jeszcze 
– pomagają innym podjąć podob-
ną aktywność. Jednym  
z podmiotów ekonomii społecz-
nej, są spółdzielnie socjalne,  
a w Mosinie mamy ich aż dwie!

Co to jest spółdzielnia?
 – Spółdzielnia socjalna, to przedsię-

biorstwo dedykowane osobom z trudno-
ściami na rynku pracy. Funkcjonuje nieco 
inaczej niż zwykła firma, bo zysk nie jest 
tutaj celem samym w sobie, ale środkiem 
służącym do realizacji celów społecznie 

użytecznych, na przykład reintegracji spo-
łeczno-zawodowej  członków spółdzielni, 
czy działań na rzecz społeczności lokal-
nej – wyjaśnia Anna Dranikowska ze 
Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych. Stowarzyszenie działa od 
10 lat i wspiera takie spółdzielnie od 
pierwszego pomysłu na działalność, 
poprzez rejestrację po lustrację.  – Na-
sze wsparcie obejmuje różne obszary,  
w zespole mamy specjalistów ds. prawa, 
księgowości, ekonomii społecznej czy 
marketingu – mówi dalej A. Dranikow-
ska. – Założyliśmy prawie 100 spółdzielni  
i w różny sposób wsparliśmy ponad 300 
przedsiębiorstw ekonomii społecznej,  
w tym również fundacji i stowarzyszeń.  
Wśród tych wspieranych, jest mosińska 
spółdzielnia „Print2You”. 

Najpierw pomysł
Swoją działalność zaczęli prawie 2 lata 

temu, ale pomysł zrodził się jakiś rok 
wcześniej. Inspiracją była chęć stworze-
nia miejsc pracy dla grupy osób, które 
tej pracy nie miały. Trzeba było tylko 
znaleźć pomysł na profil działalności. 
– Udało się ustalić, że będzie to branża 
odzieżowa, a dokładnie nadruki na odzie-
ży – wspomina Marcin Krystkowiak, 
prezes spółdzielni Print2You. – Kolejną 
rzeczą było pozyskanie środków na uru-
chomienie działalności, jednak ani liczne 
dofinansowania, ani konkursy dostępne 
z różnych form finansowania, nam tego 
nie umożliwiły– opowiada dalej.  Do-
piero oferta Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, pozwoliła na utworzenie 
spółdzielni. Był koniec 2013 r.  Obecnie 
spółdzielnia liczy 5 członków, z czego  
3 zatrudnionych jest na umowę o pracę. 

Anna Dranikowska chwali Print2You. 
– Branża reklamowa, w której działa, to 
niełatwy kawałek chleba. Tym bardziej 

należą im się gratulacje, bo radzą sobie 
naprawdę dobrze – uważa. Docenia także 
ich aktywność w strefie lokalnej, między 
innymi podczas Przystanku Glinianki. – 
Biznes i działalność na rzecz społeczności 
lokalnej, o to właśnie w spółdzielczości 
chodzi. 

Pomimo tak dobrego startu, o klien-
ta, jak mówią, muszą niejednokrotnie 
zabiegać. – Dużo osób jeszcze nie wie, 
że istniejemy, staramy się nawiązywać 
współpracę z mosińskimi firmami, ale 
również ważny jest dla nas klient pry-
watny. Wszystkich traktujemy tak samo 
– wyjaśnia prezes Print2You. – Próbo-
waliśmy również nawiązać współpracę 
z Gminą, jednak póki co nie dostaliśmy 
takiej szansy, a wiemy, że inne gminy 
chętnie współpracują z podmiotami eko-
nomii społecznej i przekazują im różne 
prace związane ze swoją działalnością 
– mówi Marcin Krystkowiak. 

Przy większej ilości zleceń, spółdzielnia 
mogłaby zatrudniać więcej osób i wtedy, 
jak zapewnia pan prezes, zatrudniłaby 
mieszkańców naszej gminy. – Dalej chce-
my działać na lokalnym rynku, jednak 
chcemy także uderzyć na rynek ogólno-
polski, przy wykorzystaniu potencjału jaki 
daje sieć Internet.

Zakup prospołeczny
 „Print2You” wykonuje nadruki na 

odzieży, torbach i innych wyrobach 
tekstylnych. Realizuje projekty na za-
mówienie klientów, ale posiada też 
własne wzory. 

Nadruki z „Print2You” są naprawdę 
fajne. To dobry produkt, dlatego doce-
niła go Kapituła znaku jakości: „Zakup 
pro społeczny”. Od kilku lat, Regionalny 

A. Dranikowska, A.Kaczmarek, M. Krystkowiak.
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Ośrodek Polityki Społecznej przyznaje 
ten zaszczytny certyfikat spółdzielniom, 
które świetnie radzą sobie na rynku 
gospodarczym: mają wysoką jakość 
towarów, a także działań społecznych.  
W poznańskim „Hotelu Bazar” 24 
czerwca odbyła się uroczystość, na której 
wręczono takie certyfikaty 5 wielkopol-
skim spółdzielniom, wśród nich naszej 
„Print2You”. Jak zauważono podczas 
gali, te małe przedsiębiorstwa, pomysły 
na działalność przekuły na sukces. Cer-
tyfikat w imieniu mosińskiej spółdzielni 
odbierali przedstawiciele „Print2you”:  
Marcin Krystkowiak, Agnieszka Kacz-
marek i Mariola Kozol. 

Naleśnikarnia 
Agnieszkę spotykam w naleśnikar-

ni „Mosinianka”, przy Słowackiego  
w Mosinie. To druga spółdzielnia 
działająca w gminie, ale – dopiero 
raczkuje. Agnieszka przychodzi tu 
jako koordynator, z własnym bagażem 
spółdzielczych doświadczeń.  Poma-
ga „Mosiniance” stanąć na nogach.  
– Radzą sobie dobrze, mam nadzie-
ję, że będą sobie radzić coraz lepiej, 
że będą to ciągnąć. Perspektywy są, 
pomoc mieli – mówi o „Mosiniance”  
A. Kaczmarek.   

W przypadku tej spóldzielni, fundusze 
na uruchumienie biznesu dała fundacja 
„Barka”. – Najpierw „Barka” zorgani-
zowała spotkanie w Ośrodku Kultury. 
Przyszło tam masę ludzi bezrobotnych. 
Tam zostało wszystko przedstawione, 
że takie spółdzielnie można założyć, co 
z tego będziemy mieli, w jakim zakresie 
„Barka” pomoże – mówi o początkach 
spółdzielni jej prezes Wojciech Sypniew-
ski. Z ponad 80 osób, które przyszły 
do MOK-u, zostało ok. dziesięciu, tych 
zaintersowanych spółdzielnią. Dalsze 
spotkania odbyły się w KIS-ie, Klubie 
Integracji Społecznej. – Z tej grupy ludzi 
zostało nas w końcu 6-ciu, a w tej chwili 
spółdzielnia liczy 5-ciu członków – dodaje 
W. Sypniewski. – Później jeździliśmy do 
„Barki” na szkolenia, dwa dobre miesiące, 
na których przedstawiali nam te począt-
kowe etapy. Podstawą był biznes plan, 
który w „Barce” wycenili i po wycenie, 
po kwalifikacjach punktowych, przyznali 

nam dofinansowanie – tłumaczy dalej 
pan prezes.   

Skąd pomysł na naleśniki? – Było dużo 
planów, każdy przedstawił swoją perspek-
tywę – mówi Anna Rząsa, wiceprezes 
spółdzielni. – Miała być ochrona śro-
dowiska, ale w końcu stwierdziliśmy, że 
w Mosinie jednak nie ma czegoś takiego 
jak naleśnikarnia, ani pierogarnia, no  
i może być ten pomysł dobry. Naleśni-
karnia ruszyła 9 maja.

Także na dowóz 
W menu „Mosinianki” figuruje ze dwa-

dzieścia pozycji: naleśniki wytrawne, 
wegetariańskie i słodkie, w wersjach 
dla dorosłych i dla dzieci.  – Robimy je 
codziennie ze świeżego mięsa, świeżych 
warzyw, owoców, wszystko świeże. Także 
ciasto na naleśniki robimy sami – zapew-
nia pani Anna. W spółdzielni każdy pra-
cuje i robi, co potrafi. – Pan Wojtek jest 
naszym elektrykiem, taka złotą rączką,  
a my staramy się dobrze gotować – wyja-
śnia dalej A. Rząsa. Najwięcej klientów, 
jak zauważa, jest w dni targowe, a także  
w godzinach popołudniowych, pewnie 
jak ludzie wyjdą z pracy. Po ich naleśniki 
przyjeżdżają też z Puszczykowa. „Mo-
sinianka” świadczy usługę dowozu, na 
zamówienie w obrębie miasta. Można 
tu zorganizować  imprezę do 20 osób 
– imieniny, komunie i inne. 

Ale spółdzielnia nie może stać w miej-
scu. By się utrzymać, musi się rozwijać. 
Ostatnio zwiększyli wachlarz dań o go-
fry i bułki z pieczarkami, a chcieliby 
jeszcze powiększyć zakres serwowanych 
dań. Na zwiększenie asortymentu, po-
trzebne byłyby jednak dodatkowe środ-
ki, a tych brakuje. – Wtedy może byśmy 

kogoś zatrudnili i uruchomili pierogi – 
mówi pani Anna. 

Duże przedsiębiorstwa – zamiast obo-
wiązkowo wpłacać na PEFRON, mogą  
pomóc spółdzielni. – Przedsiębiorca jest 
wówczas zwolniony z opłaty PEFRON
-owskiej, nic nie traci, a nam by się taka 
pomoc przydała – stwierdza A. Rząsa. 
Dla 5 osób tworzących spółdzielnię 

„Mosinianka”, ten własny biznes był 
życiową decyzją – pierwszą w życiu  
o otwarciu czegoś własnego. – Ci ludzie 
wzięli życie w swoje ręce, a to jest bardzo 
trudna decyzja. Mogli dalej siedzieć na 
zasiłkach i nie robić nic – dodaje Agniesz-
ka Kaczmarek.

A naleśniki z „Mosinianki” są na-
prawdę pyszne, próbowałam i gorąco 
polecam! 

J. Nowaczyk / fot. KL

Anna Rząsa
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Nagroda dla Profesora
12 czerwca, podczas spotkania w Salonie Poetyckim Galerii Miej-

skiej w Mosinie, prof. Jacek Strzelecki odebrał statuetkę „Feniksa 
– nagrodę ekspresjonistyczną im. Tadeusza Micińskiego, przyznaną 
mu przez Bydgosko-Toruński Oddział Związku Literatów Polskich. 
Uhonorowanie artysty, zbiegło się z przyznaniem mu tytułu pro-
fesora zwyczajnego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Prof. dr hab. Jacek Strzelecki jest absolwentem poznańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych – dziś Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Na 
macierzystej uczelni, już przeszło 20 lat  prowadzi I Pracownię Ry-
sunku na Wydziale Malarstwa. Od 1986 r. jest mieszkańcem Mosiny. 
W roku 1993, wspólnie z prof. Bogdanem Wegnerem zainicjował 
powołanie tu Galerii Miejskiej. Do dziś zasiada w Radzie Artystycznej 
tej galerii, która dla Mosiny jest swoistą perełką kulturalną, a także 
doskonałą promocją gminy w poznańskim środowisku artystycznym 
i w środowisku odbiorców sztuki współczesnej.  

W ramach twórczości artystycznej prof. Jacek Strzelecki uprawia 
malarstwo sztalugowe, rysunek i malarstwo monumentalne. Wykonał 
m.in. polichromie ścienne w korytarzu Uniwersytetu Artystycznego, 
w kościołach: p.w. św. Józefa w Puszczykowie, p.w. św. Mikołaja  

w Mosinie, p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego na os. Wichrowe 
Wzgórza w Poznaniu, na ścianach Muzeum Armii Poznań i Izby 
Muzealnej w Mosinie. Profesor jest także pisarzem.

Nagrodę im. Tadeusza Micińskiego „Feniks”, za całokształt twór-
czości przyznali profesorowi literaci. Patron nagrody Tadeusz Mi-
ciński, był jednym z czołowych pisarzy ekspresjonistów i poetów 
Młodej Polski, autorem mistycznych powieści, poematów i wierszy 
kontemplacyjnych. – W twórczości prof. Jacka Strzeleckiego pojawiają 
się znamienne monumentalizacje o antycznym rodowodzie, które każą 
wierzyć, że podobnie jak Miciński próbuje on mierzyć się z tym, co 
nierozpoznawalne i pierwotne w człowieku. Antropologia malarska tego 
renesansowego twórcy jest niezwykle pociągająca i stanowi ogromne 
osiągnięcie polskiej sztuki współczesnej – stwierdza dr Dariusz To-
masz Lebioda, prezes  Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich. 

Obrazy i rysunki Jacka Strzeleckiego nasycone są emocjami,  
a w ich tematach często artysta sięga do mitologii.  – To jest początek 
naszej, europejskiej cywilizacji – wyjaśnia swoje inspiracje profesor. 
– Historie opowiedziane w Iliadzie, Odysei, antycznych dramatach, 
czy komediach, niczym nie różnią od tego, co się dzieje współcześnie.  
Człowiek się nie zmienił i zachowania ludzkie są takie same – zmieniły 
się tylko kostiumy… 

W swoich obrazach Jacek Strzelecki sięga do tradycji kulturowych, 
ale też warsztatowych. – To co było wcześniej i to, co w sztuce dzieje 
się współcześnie, jest jak drzewo w arboretum. Nowe pędy rosną do 
góry, a korzenie sięgają coraz głębiej. Niekiedy nie widać tego co pod 
ziemią, jednak archeolodzy sięgają do coraz większych i starszych za-
sobów naszej kultury –  uważa J. Strzelecki. 

Na spotkaniu „Poetycki świat sztuki” w Galerii Miejskiej w Mosi-
nie, profesorowi gratulowali m.in. Dariusz Tomasz Lebioda i Kalina 
Izabela Zioła członkowie kapituły nagrody, a w imieniu mieszkańców 
burmistrz Jerzy Ryś i przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur. 
Podczas spotkania, prowadząca Salon Poetycki Kalina Izabela Zioła, 
odczytała fragmenty poezji i prozy autorstwa Jacka Strzeleckiego. 

Uhonorowanie artysty tą nagrodą, zbiegło się z przyznaniem 
mu tytułu profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Artystycznym  
w Poznaniu. Wcześniej, w roku 2013 Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski nadał Jackowi Strzeleckiemu naukowy tytuł profesora.  

J. Nowaczyk

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w projekcie Przy-
stanek Kultura 2015. W ramach projektu odbędą się wydarzenia 
o charakterze artystyczno – filmowym podczas letniego sezonu 
kulturalnego 2015. Jednym z głównych elementów projektu jest 
organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Kryminał 
z Rogalinem”, którego koordynatorem jest Mosińska Biblioteka 
Publiczna. Będzie on przebiegał jednoetapowo i jest kierowany do 
wszystkich grup wiekowych w całej Polsce. Charakter konkursu 
jest ściśle związany z otwarciem Pałacu w Rogalinie, dawnej 
siedziby rodziny Raczyńskich, po zakończonej w tym roku rewa-
loryzacji i modernizacji. W skład projektu „Przystanek Kultura 
2015” wchodzi również konkurs plastyczny organizowany dla 
uczniów szkół i przedszkoli Gminy Mosina. Jego tematem jest 
„Historia rodziny Raczyńskich”. Konkurs będzie organizowany  
w formie otwartej, a wystawa pokonkursowa odbędzie się w jednym  
z oddziałów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Na terenie 
gminy Mosina i okolic odbędą się spotkania w formie gier  

i zabaw edukacyjnych związanych z postaciami historycznymi 
i znaczącymi dla rodziny Raczyńskich, a także plenery foto-
graficzne i spotkania o tematyce historyczno – przyrodniczej 
dotyczące m.in. terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Patronat nad projektem „Przystanek Kultura 2015” objęło 
Muzeum Pałac w Rogalinie Oddział Muzeum Narodowego  
w Poznaniu, partnerem projektu jest Mosińska Biblioteka Pu-
bliczna. „Przystanek Kultura 2015” uzyskał również akceptację 
Dyrektora Departamentu Marketingu  jednego z banków, dzięki 
któremu projekt otrzymał wsparcie finansowe. Szczegółowe in-
formacje dotyczące projektu oraz Regulaminy konkursów znaj-
dziecie Państwo na stronach internetowych www.kultura.gmina.
pl oraz www.bibliotekamosina.pl oraz na profilu FB MOKu. 



Po trwającej 2 i pół roku rewaloryzacji, od 16 czerwca można 
zwiedzać Pałac w Rogalinie – oddział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. Pałac zmienił się nie do poznania. Przez długie 
lata, jego wnętrza „zdobiły” tylko gołe ściany. Po raz pierwszy 
od czasów wojny, zostały one zagospodarowane. Na zachętę 
dla Czytelników, by je zwiedzić – kolejna odsłona pałacowych 
zakamarków.

Sypialnia Róży 
Z salonem herbowym, sąsiaduje sypialnia Róży Raczyńskiej, 

drugiej żony Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. To wnętrze, 
od XVIII w. pełniło funkcję sypialni pani domu. Widoczne tu 
bogactwo i zagęszczenie przedmiotów, a także zrekonstruowane 
obicia ścienne z motywami kwiatowymi, nadają sypialni kobiecy 
charakter. 

 – W Instytucie Sikorskiego odnalazły się fotografie z 1938 roku, 
pokazujące tkaniny w poszczególnych pomieszczeniach – opowiada  
o odtwarzaniu tkanin Joanna Nowak, kierownik oddziału Mu-
zeum Narodowego w Rogalinie. Zrobiono wówczas inwentaryzację 
tych tkanin i opisano stan ich zachowania: gobelinów oraz obić 
ściennych, stąd wiedzieliśmy, jaki jest ich wzór. Fotografie były 
oczywiście czarno-białe, a kolory tkanin odtworzone zostały  
z ludzkiej pamięci. Informacje na ten temat zbierał już w latach 
70. Mateusz Pawlaczyk, dawny kierownik oddziału Muzeum  
w Rogalinie. – Rozmowy z żyjącymi jeszcze służącymi Raczyńskich, 
spotkały się z fotografiami z Londynu i mieliśmy materiał niemal 
gotowy – tłumaczy pani kierownik, podkreślając także wkład 
konsultantów do spraw tkanin historycznych w odtworzenie 
tego wnętrza. A jest to typowo kobiece wnętrze, przeładowane 
trochę drobiazgami w charakterystyczny dla XIX w. sposób,  
z dużą ilością wzorów.

Obok VIII-wiecznego kominka stoi dekoracyjny piec ze 
scenami z bajek La Fontaine’a, wykonany  w końcu XIX w.  
w wytwórni księcia Radziwiłła w Nieborowie. Portrety na ścia-
nach ukazują bliskich Róży – jej matkę Katarzynę z Branickich 
Potocką w kopii Winterhaltera, młodo zmarła córkę Elżbietę 
z Krasińskich Tyszkiewiczową namalowaną przez Jacka Mal-
czewskiego i wnuczkę Zosię Tyszkiewiczównę. Tak jak kiedyś, 

nad łóżkiem Róży Raczyńskiej, zawieszony jest obraz przed-
stawiający Marię Magdalenę pokutującą, kopia obrazu pędzla 
Pompeo Batoniego. – Podczas prac konserwatorskich okazało się, 
że tę kopię namalował Atanazy Raczyński, brat Edwarda, co dla 
nas było absolutną niespodzianką – relacjonuje J. Nowak. Nad 
łóżkiem wisi także niepozorny, dewocyjny obrazek, który na 
odwrocie kryje niespodziankę – zapisane własnoręcznie przez 
Różę słowa:  „Po mojej matce Adamowej Potockiej. Ta Matka 
Boska wisiała nad jej łóżkiem… i dalej – dokładna data, godzina 
i miejsce jej śmierci. Po śmierci Róży Raczyńskiej z kolei, na tym 
samy obrazku jej wnuczka Zofia z Tyszkiewiczów Czartoryska 
dopisała: Obrazek ten wisiał później nad łóżkiem mojej Babki 
Róży z Potockich Raczyńskiej. 

Róża Raczyńska z Potockich była kobietą o wybitnej umy-
słowości i autorytecie. Z pierwszego małżeństwa z Władysła-
wem Krasińskim miała trójkę dzieci: Adama, Elżbietę i Zofię.  
W małżeństwie z Edwardem Aleksandrem Raczyńskim na świat 
przyszli Roger i Edward. Edward, prezydent RP na uchodźstwie, 
napisał o swojej matce: „Nie żyła dla ambicji, jak wyobrażali 
sobie niektórzy jej współcześni, ani dbała o korzyści materialne 
jako takie. Pion jej całego jestestwa ustanawiało uczucie prze-
możne, płonące równym, choć nie dla wszystkich widzialnym, 
wewnętrznym płomieniem.”         J. Nowaczyk

Konkurs dla Czytelników

Ogłaszamy konkurs z nagrodami. By wziąć w nim udział, wy-
starczy być uważnym Czytelnikiem „Informatora” i odpowiedzieć 
prawidłowo na następujące pytanie konkursowe:

Z jakiego miasta pochodził oryginalny piec kaflowy, który stał 
w tzw. bibliotece hendlowskiej Pałacu w Rogalinie?

Odpowiedź należy przesłać mailem na adres: 
informator@mosina.pl, jednak nie wcześniej, niż od dnia  
3 sierpnia 2015r. Nagrodzeni zostaną autorzy 5 pierwszych, prawidło-
wych odpowiedzi. Do wygrania – książki wraz zestawem upominków. 
Nagroda specjalna za pierwszą dobrą odpowiedź- nielimitowany 
wstęp do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
w tym do Pałacu w Rogalinie dla 2 osób, do końca tego roku!

Zwiedzamy rezydencję
Raczyńskich
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KSIĄŻKI HANNY CYGLER
Hanna Cygler, gdańska pi-

sarka, na swojej stronie www.
hannacygler.pl informuje: „Piszę 
dla przyjemności, a nie dla męki 
twórczej. Tak postanowiłam już 
przy mojej pierwszej powieści. 
Pomyślałam wtedy, że pragnę 
pisać książki, sprawiające rów-
nież przyjemność moim czytel-
nikom…”Autorka przypomina 
mi trochę ulubioną swego czasu 
Stanisławę Fleszarową-Muskat, 
również związaną z Wybrze-
żem. Pierwszy kontakt z twór-
czością Hanny Cygler nastąpił 
dzięki czytelniczce (dziękuję 
Zofii W.), która zachwycona 
była „Trylogią powieściową  
o burzliwym życiu uczuciowym 
Zosi Knyszewskiej”. Z chwilą 
przeczytania jej kolejnych części: 
„Tryb warunkowy”, „Deklinacja 
męsko/żeńska”, „Przyszły niedo-
konany”, stałam się uzależniona 
i nie pomijam żadnej książki tej 
autorki. A biblioteka nasza posia-
da wszystkie wydane jej tytuły. 
Jeszcze tylko drobna ciekawost-
ka. Pisarka ma związek z Mosiną. 
Nasze czytelniczki (Małgorzata 
K., Ewa R., Renata R.), będąc na 
wczasach zdrowotnych w Gołu-
biu, poznały pewną panią Basię, 
którą w trakcie uroczej rozmowy  
w jacuzzi zapytały, czy łączą ją 
koligacje rodzinne z pisarką Han-
ną Cygler, gdyż są jej wiernymi 
fankami (już słyszę te okrzyki 
radości, gdy dowiedziały się, że 
jest matką ich ulubionej pisar-
ki). W trakcie odwiedzin, nasze 
mosinianki miały okazję spotkać 
się na prywatnej rozmowie z pi-
sarką, która okazała się ciepłą, 
serdeczną, pozbawioną dystansu 
osobą. Zainteresowała się ich ży-

ciem prywatnym i zawodowym. 
Chętnie udostępniła informacje 
o najnowszej książce: „Złodziej-
ki czasu” oraz zdradziła sekret, 
że pisze kolejną część „Greckiej 
mozaiki”. Gorąco polecam,  
a właściwie gorąco polecamy!

Krystyna Przynoga i fanki

BARBARA KOSMOWSKA, 
„GORZKO” 

Najnowsza książka Barbary 
Kosmowskiej „Gorzko”,  opo-
wiada o życiu młodej kobiety, 
która u progu dorosłości wy-
rusza z Miasteczka do Miasta 
by rozpocząć nowe życie. Mia-
steczko było dusznym miejscem, 
gdzie Teresa, bohaterka powieści, 
czuła się nieustannie kontrolo-
wana przez sąsiedzkie oczy, cią-
gle oceniana i krytykowana za 
wybory inne niż powszechnie 
obowiązujące. Miasteczko i ro-
dzina tłamsiły wszelkie próby 
rozwoju. Ale czy Miasto pozwoli 
rozwinąć Teresie skrzydła, po-
może odnaleźć szczęście? Ile 
rzeczywiście zależy od miejsca 
gdzie żyjemy a ile od naszej 
wewnętrznej siły i pewności, 
że idziemy dobrą drogą? Losy 
Teresy nie są łatwe a zakończe-
nie książki zaskoczy wszystkich, 
zwłaszcza tych, którzy oczekują 
happy endu. Wielkim atutem 
powieści jest narracja, barwna, 
pełna oryginalnych porównać  
i ciekawych uwag. Niejednokrot-
nie miałam ochotę wynotować 
szczególnie ciekawe zdania, nie-
zwykle trafnie opisujące życie  
i miłość. Wszystko razem tworzy 
wspaniałą całość, pochłaniającą 
bez reszty i zachwycającą, choć 
po przeczytaniu ostatniego zda-
nia może nam być rzeczywiście 
nieco gorzko… 

Karolina Talarczyk-Wieczorek

Czas na czytanie
Dzisiejszy  świat  nabrał  rozpędu.  Codziennie  widzimy  rozbie-

ganych,  spieszących  się  ludzi. Czas  nas  goni. Jak  zatem  znaleźć  
czas  na czytanie? Oto  kilka  rad  i  podpowiedzi.

• Miej  zawsze  książkę  pod  ręką  –  zabieraj  książkę  do  torby,  
plecaka  i  czytaj  w  tramwaju,  pociągu,  autobusie  –  to  miejsca  
stwarzające  okazje  do  czytania, to  kilkanaście  minut  z  książ-
kowymi  bohaterami.  Zabieraj  książki  gdy  wybierasz  się  do  
fryzjera  lub  lekarza.

• Wypożyczaj  więcej  książek  –  ciekawa  książka  w  perspektywie  
sprawi,  że  szybciej  będziesz  czytał  tę,  którą  właśnie  czytasz.

• Czytaj  to  co  Cię  interesuje  i  na  co  masz  ochotę – życie  jest  
zbyt  krótkie,  by  tracić  czas  na  nudne,  czy  słabe  książki.  Czytaj  
różnorodną  literaturę,  nie  tylko  fachową  –  czytanie  powinno  
się  kojarzyć  z  czymś  miłym,  nie  tylko  z  pracą.

• Codziennie  o  tej  samej  porze  znajdź  10  minut na  spotkanie  
z  książką.  

• Znajdź  miejsce  w  domu,  w  którym  najlepiej  będzie  się  To-
bie  czytało  –  może  to  być  tapczan,  ulubiony  fotel,  albo  fajne  
otoczenie  gdzie  będzie  się  chciało  czytać.

• Rozmawiaj  z  przyjaciółmi,  znajomymi,  rodziną  o  książkach.  
To  duża  mobilizacja,  bo  nikt  nie  chce  słuchać  o  tym,  co  kto  
przeczytał,  nie  mając  samemu  czym  się  pochwalić.

• CZYTAJ  DZIECIOM!  Jeśli  masz  czas  oglądać  seriale,  czy  
grać  na  komputerze,  to  na  pewno  znajdziesz  czas  na  czytanie  
dzieciom, choćby  tylko  20  minut  dziennie!

I  na  koniec  rada  od  dziennikarza  i  redaktora  internetowego  
Roberta  Bruce’a: „Doba  ma  24  godziny.  Od  ośmiu do dziesięciu 
poświęcasz  na  pracę,  sześć do osiem na  sen,  do  tego  rodzina   
i  obowiązki  domowe.  To  są  sprawy,  z  których  nie  da  się  zrezy-
gnować. Ale  możesz  wieczorem  wyłączyć  komputer  i  wziąć  do  
ręki  książkę.  Pomyśl,  ile  stron  byś  przeczytał,  gdybyś  ograniczył  
odpisywanie  na  maile,  ślęczenie  na  portalach  społecznościowych,  
czy  buszowanie  po  internecie”. 

Zapraszamy  do naszej biblioteki! Godziny  jej otwarcia na www.
bibliotekamosina.pl.

     Lucyna  Jakś
Mosińska  Biblioteka  Publiczna  - Oddział  dla  dzieci

Opracowanie  na  podstawie  artykułu  Marii  Halińskiej  „Jak  
znaleźć  czas  na  czytanie”.  Magazyn  „Charaktery”.

Hulajnoga w bibliotece
W naszej bibliotece, można zapoznać się z najnowszą pracą Wandy 

Bech  pt. „Hulajnoga, czyli moje pojazdy na przestrzeni dziejów.  – 
Moje zainteresowanie machinami jeżdżącymi datuje się od  zawsze 
– pisze autorka pracy. – Pominę tu wózki z okresu niemowlęctwa, 
ponieważ na ich wybór i użytkowanie nie miałam najmniejszego wpły-
wu. Natomiast pierwszym urządzeniem jeżdżącym, które wzbudziło 
moje świadome zainteresowanie była hulajnoga  kolegi Miecia. Ona 
jedna, a nas dwoje. Każde chciało jechać, a najlepiej razem. Wspo-
mnienia Wandy Bech o pojazdach jej życia, napisane są z werwą, 
z dużą dawką humoru i anegdot oraz podziwu godną pamięcią 
szczegółów, dotyczących samochodów i ich historii.

Mosińska Biblioteka wypożycza także wcześniejsze publicystyczne 
prace Wandy Bech: „Europa i ja” - o podróżach autorki po Euro-
pie od roku 1972, „60 lat z jajem” - humorystyczna autobiografia,  
„Wiktoria - historia jednego życia” -  poświęcona matce Wandy 
Bech, która m.in. pracowała podczas okupacji niemieckiej jako ku-
charka budowniczych rezydencji Greisera oraz „Rezydencja znana 
i nieznana” - o Jeziorach. Prelekcje o rezydencji Greisera, Wanda 
Bech wygłaszała w mosińskich szkołach i w MOK-u. Zachęcamy 
do lektury. 
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Na maraton MTB z całej Polski
Stało się już tradycją, że w ostatnią niedzielę czerwca, Mo-

sina zostaje rowerową „stolicą” Polski. W tym roku, ponad 
600 rowerzystów z różnych zakątków kraju zjechało tu, aby 
wziąć udział w Mosina MTB Maraton 2015.

Impreza przyciągnęła zarówno zawodowców, jak i amato-
rów - pasjonatów jazdy na rowerze. Do pokonania zawodnicy 
mieli dwa dystanse: MINI - 27 km i MEGA 54 km. Trasa 
przebiegała po malowniczych terenach Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Imprezę rozpoczął start honorowy 

z Polany Pożegowskiej, gdzie po 400 m podążania za sa-
mochodem pilotującym i ostrym skręcie w lewo, rozpoczął 
się start ostry. Stromy podjazd ul. Pożegowską był nie lada 

wyzwaniem dla uczestników i miał za zadanie rozciągnąć 
stawkę. Rowerzyści mieli do przemierzenia trasę, która  
w większości prowadziła lasami, po podłożu głównie szutro-
wym z dodatkami piasku. Wymagała jednak odpowiedniego 
przygotowania i umiejętności, szczególnie zdobycie „Janosika” 
wiązało się ze sporym wysiłkiem.

Pierwsi zawodnicy pojawili się na mecie po niecałej godzinie 
- zmęczeni, ale zadowoleni. Po posiłku regeneracyjnym miały 
miejsce dekoracje i losowanie nagród. Organizatorem imprezy 
był GOGOLMTB, a partnerami Gmina Mosina, Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mosinie oraz Powiat Poznański. Dziękujemy 
wszystkim za aktywne uczestnictwo oraz wspaniałą sportową 
atmosferę. Do zobaczenia za rok!   K.Adamczyk-Pięta

Specjalnie dla „Informatora Mosińskiego”
Maraton MTB w Mosinie był bardzo udany i to z kilku 

powodów. Po pierwsze, wzięło w nim udział aż 618 osób - 
nie tylko z naszego regionu, ale i innych części Polski. Po 
drugie, rywalizowali w nim uznani zawodnicy kolarstwa 
górskiego naszego kraju, co zawsze nadaje wysoką rangę spor-
tową imprezie. Tak też i było 28 czerwca 2015 na Polanie 
Pożegowskiej. Po trzecie, zawody obserwowała wielce liczna 
rzesza kibiców i sympatyków rowerów wszelakiej maści, co 
tworzy życzliwy klimat szlachetnego współzawodnictwa. 
Maraton MTB w Mosinie został zorganizowany w przepięknej 
okolicy, jaką są tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Polska jest potęgą w Europie, jeśli chodzi o przeprowadza-
nie takich imprez. Ich organizatorzy szukają ładnych miejsc  
w kraju, gdzie są lasy, jeziora i żywa przyroda, gdyż jest to 
atrakcyjne dla startujących. WPN i mosińskie Pożegowo tą  
normę krajobrazowego piękna spełniają na medal. I jeszcze 
jedno. Przeprowadzenie imprezy dla ponad 600 fanów kolar-
stwa górskiego to spory wysiłek logistyczny i także wydatek 
finansowy. Dobrze, że władze Mosiny z zaangażowaniem 
uczestniczyły w organizacji jednego z najbardziej znanego, 
prestiżowego i medialnego cyklu w Polsce, jakim jest Bike 
Cross Maraton Gogol MTB 2015.

Wsłuchując się w głosy maratończyków MTB, napiszę krótko: 
za rok z radością pojawią się w Mosinie! 

 

Tour przez Mosinę
W czasie Dni Mosiny mieszkańcy mieli niecodzienną okazję 

zobaczyć XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk 
– Karkonosze Tour”.  Jego III etap na odcinku 210,7 km 
przebiegał między innymi przez Mosinę, gdzie na wysokości 
Urzędu Miejskiego znajdowała się Lotna Premia.  W skład 
peletonu wchodzili zawodnicy z Polski, Danii, Niemiec, Ukra-
iny, Kazachstanu, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Maroka, 
Francji, Luksenburga oraz Izraela. Na lotną premię w Mosinie 
pierwszy dotarł Radoslav Konstantinov (MARTIGUES SPORT 
Cyclisme). Drugie miejsce zajął Grzegorz Pawlak (WHISTLE 
ESKOM Ziemia Brzeska), a trzecie Max Woerner (MLP Te-
am-bergstrasse).  

Drużyna z Krosna 5 drużyną Województwa 
Wielkopolskiego

W Wielkim Finale Wielkopolskiego Turnieju Orlika, który 
odbył się 13 czerwca w Jarocinie, Drużyna Zespołu Szkół  
w Krośnie zajęła V miejsce! W tegorocznej edycji tego turnieju 
udział wzięło aż 300 drużyn z wielkopolskich szkół.  Drużyna 
z Krosna w świetnym stylu awansowała do wielkiego finału, 
nie przegrywając żadnego meczu. Gratulacje dla całej drużyny, 
która wystąpiła w składzie: Adam Koperski, Mikołaj Libera, 
Krystian Plenzler, Kordian Gadomski, Kamil Kowalewski, 
Patryk Kufel, Olek Wojtkowiak, Wojtek Gębski, Daniel Czar-
necki, Jakub Brzuska, Marcin Jakubowski - trener. 

Piotr Kurek
Wielkopolskie Rowerowanie 

www.kurek-rowery.pl
dziennikarz, fan kolarstwa
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Mieczewo biega
Bieganie to nie tylko zdrowy sposób spędzania czasu, to 

sposób na życie. Niektórzy biegają bo stało się to modne.  
A w Mieczewie zaczęło się wszystko inaczej…

Otóż w Mieczewie wszystko zaczęło się w roku 2009, na 
stronie internetowej www.mieczewo.com, od artykułu redak-
tor Ani zatytułowanego „Życie w biegu”, w którym napisała:  
„Zastanawiałam się też, czy tu w Mieczewie jest jeszcze jakaś 
biegająca duszyczka, która może doczytała ten artykuł do 
końca, która może zaobserwowała u siebie przynajmniej jedno 
z opisanych zjawisk i która może zechciałaby się ujawnić?” 
Wtedy pojawił się jeden z pierwszych wpisów, inicjujący 
wspólne treningi miejscowych miłośników biegania, a mie-
czewscy biegacze zaczęli startować razem w półmaratonach, 
maratonach i innych biegach.

Skoro byli już mieczewscy biegacze, przyszedł czas na mie-
czewski bieg. W roku 2013, z okazji dożynek, we wsi odbył 
się I bieg Przyjaciół Mieczewa. Na dystansie 4500 metrów, 
wystartowało wówczas 17 zawodników, a na mecie pojawiło 

się 20 kibiców. W tegorocznym biegu, który mieczewianie 
nazywają „hekatombą” – pewnie od wylanego potu zawodni-
ków, bo w starożytności tak nazywano wielkie ofiary składane 
bogom – udział wzięło 58 biegaczy. 

Bieg odbywał się na dystansie 7 i 15 km. Jego trasę popro-
wadzono malowniczymi okolicami Mieczewa, przez lasy, 
pola i łąki. Towarzyszyły mu także inne atrakcje. Z myślą  
o dzieciach na przykład, organizatorzy, czyli Stowarzyszenie 
Przyjaciół Mieczewa „Mieczewo-nasze miejsce”,  przygoto-
wali zabawę w indiańską wioskę i mydlane bańki. Zwycięzcy 
biegacze otrzymali medale i statuetki i nagrody.  

Najlepsi zawodnicy tegorocznej Hekatomby, to: Filip Miś 
(00:29:09), Maciej Pastwa (00:29:20), Artur Forszpaniak 
(00:30:44) na dystansie 7 km, a także Krzysztof Nowak 
(1:05:15), Zbigniew Kopaszewski (1:07:56) oraz Marcin Ję-
drzejczak (1:07:57) na dystansie 15 km.  

Zawodnikom gratulujemy, a wszystkich amatorów długody-
stansowego biegania zapraszamy na przyszłoroczny bieg. Na 
stronie www.hekatomba.mieczewo.com, już można dokonać 
zapisów.            J. Nowaczyk

I Gminny Turniej Przedszkoli 
Na boisku Orlik 2012 w Mosinie, w dniu 30 maja odbył się 

I Gminy Turniej Przedszkoli w Piłce Nożnej, zorganizowany 
przez  UKS Orlik Mosina, OSIR w Mosinie oraz Zespół Szkół 
w Krośnie. W imprezie udział wzięło 12 przedszkoli z tere-
nu gminy Mosina i powiatu poznańskiego. Mali sportowcy 
wykazywali się niemałą sprawnością. Wszyscy pokazali, że 
towarzyszyła im ogromna wola walki, świetna kondycja, 
postawa fair play i spełniona chęć dobrej zabawy. Było to 
wydarzenie sportowe, w którym każda drużyna pokazała, że 
stać ją na wiele. Turniej był dla dzieci wielkim przeżyciem, 
a zarazem wspaniałą emocjonującą zabawą. Po zakończeniu 
sportowych zmagań zawodnicy wszystkich drużyn kolej-
no stawali na podium gdzie z rąk zaproszonych gości oraz 
sponsorów otrzymali nagrody, złote medale oraz puchar dla 
przedszkola za zwycięski udział w turnieju. 

Olimpiady specjalne
12 czerwca, na przystani żeglarskiej w Dymaczewie Nowym, po raz 

kolejny odbywały się regaty żeglarskie i kajakarskie Olimpiad Specjalnych, 
poprzedzone obozem przygotowawczym dla zawodników. Zawody 
te od lat organizuje Klub Olimpiad Specjalnych „Elegant” działający 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, który 
utworzyli nauczyciele – pasjonaci sportów wodnych. 

Zadaniem regat w ramach Olimpiad Specjalnych na Jeziorze Dyma-
czewskim, jest przygotowanie uczestników do startu w zawodach ogól-
nopolskich. Klub „Eleganta” wspiera w tym przedsięwzięciu  Mosiński 
Klub Żeglarski, udostępniając na potrzeby olimpiad sprzęt, a także fa-
chową siłę w osobach żeglarzy. W tym roku, w zawodach udział wzięło 

8 klubów: z Poznania, Wolsztyna i nasz z Mosiny. 
Wszyscy uczestnicy regat zajęli miejsca na podium, 
zdobywając medale i nagrody. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Burmistrz Gminy Mosina.

Idea Olimpiad Specjalnych narodziła się w Stanach 
Zjednoczonych, a jej początki sięgają lat 60. ubiegłego 
wieku, kiedy to Eunice, siostra prezydenta Johna Ken-
nedy’ego, podjęła się stworzenia międzynarodowej 
organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Organizując  w 1963 r. pierwsze 
półkolonie dla młodzieży, przekonała się, jak duże 
znaczenie dla ich rozwoju ma aktywność fizyczna  
i zdrowa rywalizacja sportowa. Dziś ruch Olimpiad 
Specjalnych obejmuje ponad 4 miliony zawodni-
ków na całym świecie. W  Olimpiadach Specjalnych  
w Polsce, trenuje obecnie ponad 17 tys. zawodników, 
zrzeszonych w 507 klubach. Jednym z nich jest „Ele-
gant” z Mosiny.            JN
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Nasi uczniowie w czołówce 
PANGEA: Międzynarodowy Kon-
kurs Matematyczny. 

Pierwszy etap wyłonił po 150 
najlepszych matematyków każde-
go rocznika w całym kraju. Wśród 
nich znalazł się Mateusz Nowic-
ki, uczeń Szkoły Podstawowej nr 
2 w Mosinie. W finale konkursu, 
który odbył się we Wrocławiu, 
Mateusz znalazł się w matema-
tycznej czołówce, na 10. miejscu  
w kraju. Jego opiekunką meryto-

ryczną była nauczycielka Katarzyna Żmuda. Mateusz Nowicki 
wykazuje ponadprzeciętne zdolności matematyczne, od kilku 
miesięcy pracuje w oparciu o amerykański program edukacyjny 
Khanacademy. 

Arsenał pamięci: Ogólnopolski Konkurs organizowany przez 
XXIX LO im.hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, którego 
celem jest zachęcenie młodych ludzi do poznania i ocalenia 
świadectw historii własnej rodziny 
lub środowiska. W tym roku odby-
wał się po raz 14. Wśród tegorocz-
nych laureatów znaleźli się uczniowie  
z naszej gminy – gimnazjalistki Klau-
dia Janczewska, Karolina Ziobro, Vio-
letta Król z Zespołu Szkół w Rogalinku 
oraz Marcin Paczyński z Zespołu Szkół  
w Mosinie. Ponadto uczennica Violetta 
Król, za opisaną przez nią historię ro-
dziny Hoffów, która w czasie II wojny

światowej udzieliła schronie-
nia angielskim jeńcom, została 
wyróżniona przez recenzentów, 
m.in. Barbarę Wachowicz, tytu-
łem „Primus inter pares” (Pierwszy 
wśród równych sobie). Opiekunem 
merytorycznym uczniów jest na-
uczycielka Beata Buchwald. 

Losy Bliskich i losy Dalekich–
życie Polaków w latach 1914–
1989: Ogólnopolski Konkurs  

o tematyce historycznej organizowany przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty i Fundację  Armii  Krajowej w Londynie. 

Uczeń Zespołu Szkół w Mosinie Kacper Balcerek - Kałek został 
finalistą 6. Edycji tego konkursu. Praca Kacpra uzyskała I miej-
sce na etapie wojewódzkim uzyskując najwyższą ilość punktów  
w województwie wielkopolskim. Tym samym Kacper został 
finalistą etapu ogólnopolskiego. Opiekunem merytorycznym 
pracy jest nauczycielka Beata Buchwald. 

Pamięć Nieustająca: ogólnopolski konkurs historyczno-li-
terackiego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
organizowany przez Fundację Ostoja 
przy Wiśle.

Na III edycję konkursu, napłynę-
ło 518 prac uczniowskich od 1120 
uczestniczących w konkursie osób. 
Jury wyróżniło Klaudię Fornalik  
z Zespołu Szkół w Mosinie za pracę 
pt. „Losy mosinian podczas II wojny 
światowej”. Opiekunem merytorycz-
nym pracy jest nauczycielka Beata 
Buchwald.  KL
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Pelargonie i to, 
co najważniejsze

Wiesława Szubarga jest polonistyką, nauczycielką Zespołu 
Szkół w Mosinie, a także – pisarką. Spod jej pióra wyszły już: 
zbiór opowiadań „To, co najważniejsze”, a także książka „Pelar-
gonie”. Obydwie pozycje ukazały się nakładem Wydawnictwa 
św. Macieja Apostoła. 

Doświadczenie literackie zdobywała publikując swoje utwory na 
łamach m.in. w „Małego Przewodnika Katolickiego”. Doświad-
czenie pedagogiczne z kolei, zaowocowało napisaniem zbioru 
opowiadań dla dzieci i rodziców pt. „To, co najważniejsze”. 
Autorka porusza w nich problemy, z jakimi dzieci mogą borykać 
się w szkole i w domu. Rodzice, czytając te opowiadania wspólnie 
z dzieckiem, nie tylko przeżyją  bezcenne chwile, ale znajdują 
wskazówki, jak można mu pomóc w trudnych sytuacjach. Książka 
„Pelargonie” z kolei, to opowiadania dla dorosłych, w których 
pojawiają się trudne problemy życia zwyczajnych ludzi, takie 
jak relacje sąsiedzkie, układy rodzinne, koleżeństwo, przyjaźń, 
małżeństwo, rodzinę, chorobę, alkoholizm, wdowieństwo. 

Na swoim niedawnym spotkaniu autorskim, jakie odbyło 
się w maju, w jednym z mosińskich butików Wiesław Szu-
barga opowiedziała, czym jest dla niej pisanie: – To przygoda 
– stwierdziła pisarka – w której wyobraźnia odgrywa niebaga-
telną rolę. To ona sprawia, że pod przymkniętymi powiekami 
rodzi się rzeczywistość, która czasami odbiega od tej, jaką znamy  

z własnego doświadczenia, czasami zaś odzwierciedla tę, której 
doświadczamy  na co dzień, jednak za każdym razem jest ona  
w większym lub mniejszym stopniu zmyślona, a więc powstaje  
z woli twórcy (…) Słowo jest pięknym tworzywem, jednak cza-
sami mam wrażenie, że Stwórca, udzielając człowiekowi daru 
posługiwania się nim, ostrzega jednocześnie, by słów nie nad-
używać. To za sprawą prostych wyrazów: „Niech się stanie” Bóg 
stworzył świat niedościgniony w swym pięknie. By zachwycić się 
jego urodą, wystarczy tylko patrzeć i  w milczeniu podziwiać dzie-
ło. Sztukę pisania warto więc może łączyć ze sztuką milczenia, 
które uchroni słowa, kiedy to konieczne, przed wieloznacznością  
i nada myślom  precyzyjny kształt. Wtedy Tak znaczyć będzie Tak, 
a Nie oznaczać będzie wyłącznie Nie. 

Zachęcamy do lektury, a pani Wiesławie życzymy dalszych 
twórczych osiągnięć.        JN
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Joanna Nowaczyk

Jezioro Góreckie

W centralnej części Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, na powierzchni 103 hektarów, 
rozciąga się najpiękniejsze w tej okolicy Jezio-
ro Góreckie. Położony w rynnie polodowco-
wej akwen o urozmaiconej linii brzegowej,  
w dużej części otoczony jest stromymi zbo-
czami. Swoim kształtem, przypomina literę 
„L”, osiągając przy tym maksymalną głę-
bokość 17 metrów. Atrakcją krajobrazową 
Jeziora Góreckiego, są niewątpliwie urokli-
we wyspy, wyrastające z tafli czystej wody,  
a każda z nich opowiada inną historię.

Kopczysko
Stara legenda głosi, że tam, gdzie dziś na 

Jeziorze Góreckim znajduje się mniejsza  
z dwóch wysp, wyspa Kopczysko, roz-
ciągał się stały ląd. W miejscu tym,  
w czasach średniowiecza poganie zbu-
dowali „gontynę”, czyli pogańską 
świątynię, gdzie spotykali na wróżbach  
i modlitwach do swoich bóstw. Według 
tej legendy, obok „gontyny” postawiono 
kościół. Gdy pewnego razu poganie na-
padli na chrześcijańską świątynię, złupili 
ją i podpalili, wówczas miejsce to, wraz  
z bałwochwalcami, pochłonęła ziemia, 
zalały je wody i pozostało tylko wystające 
dziś nad taflę jeziora Kopczysko.  

W rzeczywistości, ta stosunkowo młoda 
wyspa ma pochodzenie organiczne. Jego 
niewielka powierzchnia – 0,85 ha – po-
wstała w wyniku opadania na podwodną 
ławicę szczątków roślin, które gromadząc 
się przez dziesiątki lat, z czasem utworzyły 
wyspę torfową. Podobno jednak czasem 
słychać w tym miejscu dobywające się 
gdzieś z głębi jeziora dzwony spalonego 
kościoła. Na brzegu wyspy zaś, w niepo-
godne dni, zobaczyć można snującą się 
zjawę zamordowanego przez pogan, nie-
ochrzczonego dziecka.

Na Wyspie Zamkowej
Wyspę Zamkową znam z czasów dzie-

ciństwa. Dawno temu, po skutym mrozem 
jeziorze, zaprowadził mnie na nią mój tata  
i jako pierwszy opowiedział mi jej historię. 
 W XIX wieku należała ona do dóbr kórnic-
kich, a Tytus Działyński zbudował, prawdo-
podobnie według własnego projektu, neogo-
tycki zameczek dla swojej siostry Klaudyny, 
by podarować go jej w prezencie ślubnym.  

W sierpniu 1825 r., w pałacu w Konarzewie, 
Klaudyna poślubiła Bernarda Potockiego, pa-
sierba Edwarda Raczyńskiego, otrzymawszy 
w posagu dwór w Trzebawiu i romantyczny 
zamek na Jeziorze Góreckim. Z Trzebawia 
na wyspę przeprawiano się łodzią, a zimą – 
po lodzie. Młode małżeństwo, nie cieszyło 
się długo tym urokliwym zakątkiem. Gdy 
w listopadzie 1830 roku na terenie zaboru 
rosyjskiego, w Królestwie Polskim, wy-
buchło powstanie, Tytus Działyński wraz 
ze szwagrem Bernardem, udał się do War-
szawy, by wziąć w nim udział. Tuż za nimi 
podążyła Klaudyna. Po upadku powstania 
listopadowego, Potoccy zmuszeni zostali do 
emigracji i już nigdy nie powrócili do swe-
go majątku. Zamek na wyspie zaś, zaczął 
popadać w ruinę. Tradycja głosi, że w roku 
1848, podczas Wiosny Ludów, ukrywające się  
w lasach trzebawskich powstańcze oddziały, 

miały znaleźć schronienie właśnie w zamecz-
ku Potockich, na wyspie. W maju tamtego 
pamiętnego dla okolicy roku, zamek ostrze-
lali ogniem armatnim Prusacy, poważnie 
go uszkadzając i już nigdy nie został odbu-
dowany. Tyle historia. A co mówi legenda? 
Szum drzew na Zamkowej Wyspie snuje 
opowieść, że w miejscu, gdzie Tytus Dzia-
łyński zbudował zameczek dla Klaudyny, 
kilka wieków wcześniej stał średniowieczny 
zamek Górków, zburzony przez Szwedów  
w czasie „potopu”. Ostatni z tego wielkopol-
skiego, możnego rodu, Stanisław – pieniacz 
i hulaka – miał w nim więzić swoje żony. 
A gdy dokonał niegodziwego żywota, trafił 
prosto do piekła, gdzie musi przez wieczność 
zamiatać piekielny bruk. Raz w roku jednak, 
gdy nad Góreckim przechodzi nawałnica,  
a nad wyspą krążą kracząc złowieszczo kruki, 
upiór Stanisława Górki powraca na ziemię 
i szuka swego zamku. Inna legenda mówi, 
że potępiony duch Stanisława w postaci 
zjawy psa, biegnie wzdłuż brzegów Jeziora 
Góreckiego. Podobno za życia źle traktował 
chłopów i postanowił dręczyć ich także po 
śmierci.

Obecnie Jezioro Góreckie wraz z wyspami 
stanowi rezerwat, czyli obszar ścisłej ochro-
ny przyrody, a jego wody ogarnęła błoga, 
choć trochę smutna cisza. Ale nie zawsze 
tak było. Kiedyś, przez dziesiątki lat jezioro 
tętniło życiem. Jego czysta woda, przyciągała 
latem spragnionych kąpieli lub przejażdżki 
na jego falach. Można było wypocząć na 
plaży z pomostem, a po jeziorze kursowały 
łodzie wiosłowe, kajaki 
i rowery wodne. Dziś, 
to najpiękniejsze jezio-
ro WPN-u podziwiać 
można jedynie z jego 
brzegu. 
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Gminne zabytki

Antoni Jerzak

GALERIA KAWALERÓW MEDALU 
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Kamienica nr 28

Antoni Jerzak urodził się  
w Osiecznej koło Lesz-
na 2 grudnia 1902r.  
W roku 1909, jego ro-
dzina wyjechała „za 
pracą” do Dortmundu, 
gdzie Antoni ukończył 
szkołę podstawową,  
a w roku 1916 – za-
wodową. Był człon-
kiem działającej tam 
polskiej organizacji 
„Sokół” młodzieży 
polskiej przebywa-
jącej na emigracji.  
W roku 1918, znalazł 
się w grupie młodych 

Polaków wyruszających do ojczyzny, aby nieść pomoc roda-
kom. Walczył w powstaniu wielkopolskim, w oddziale kroto-
szyńskim. Po zwycięskim zakończeniu powstania, zgłosił 
się jako elew do orkiestry wojskowej 56 pułku piechoty  
w Krotoszynie. W roku 1925 zamieszkał w Mosinie, gdzie 
założył swój zespół orkiestry dętej. W czasie okupacji, 
aresztowany przez Gestapo, więziony w Forcie VII, prze-
wieziony do Wronek.

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił po wojnie,  
w wieku 44 lat, by poprowadzić Harcerską Orkiestrę Dętą. 
O Antonim Jerzaku napisała jego wnuczka Ewelina Szy-
dłowska w swojej książce zatytułowanej „Dzieje harcerstwa 
mosińskiego 1921 – 2005”: „Właśnie umiejętności mu-
zyczne, zdobyte podczas służby wojskowej w Krotoszynie, 
a później w Orkiestrze Jerzaka, przekazywał przez 36 lat 
mosińskim druhom. A było ich około 300. Kapelmistrz 
kształcił nie tylko muzykalność, ale i charakter. W każdym 
miejscu i o każdej porze był dla swych podopiecznych 
przykładem człowieka sumiennego, pogodnego, dające-
go przykład tym, którzy lgnęli do swojego nauczyciela. 
Człowieka zawsze uśmiechniętego, który nigdy nie gonił 
i nie karał, a efekty jego pracy możemy po latach ocenić 
(wspomnienie Zygmunta Pohla – przyp. red).” 

Harcmistrz Antoni Jerzak zmarł 6 sierpnia 1985 r. Mo-
sińska Orkiestra Dęta jego imienia, gra do dzisiaj.  

Kamienica nr 28 przy mo-
sińskim rynku, wybudowa-
na została na przełomie 
XIX/XX w. W pierwszych 
latach XX w. mieścił się  
w niej lokal gastrono-
miczny – oberża wła-
snośc i Mar ianny Ja-
skulskiej. Później, za 
kamienicą przy ul. Kościel-
nej, dobudowano obiekt  
o kolebkowym sklepieniu, 
który stoi do dzisiaj. Jeszcze 
przed I wojną światową,  
a potem w okresie między-
wojennym, pełnił on funkcję sali widowiskowej. Budynek 
ten był w tamtym okresie także miejscem ćwiczeń Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół”, występów chóru kościelnego  
i mosińskiego teatru, w nim spotykali się mieszkańcy miasta 
na zebraniach towarzystw i organizacji.

Po II wojnie światowej, w kamienicy mieściła się restau-
racja PSS „Społem”, a sala widowiskowa, wykorzystywa-
na także jako sala taneczna, służyła do projekcji filmów 
„wąskotaśmowych”, w ramach kina objazdowego. Z po-
czątkiem lat 50., salę  przejął Wojewódzki Zarząd Kin, by  
w roku 1956 uruchomić tu kino z prawdziwego zdarzenia, 
z przystosowaniem aparatury do wyświetlania szerokiej 

taśmy filmowej.
W roku 1984, Kino 

„Wrzos” przesz ło 
gruntowny remont 
polegający na zmia-
nie oprawy plastycz-
nej i wymianie foteli 
z twardych, drewnia-
nych, na miękkie ta-
picerowane, przeję-
te z „pewnego kina  
w Poznaniu”. Tak 
z m o d e r n i z o w a n e 
kino, nie prowadziło 
już długo swojej dzia-

łalności. Po transformacji ustrojowej zakończyło działal-
ność. W „Mosiniaku” nr 1/1990 czytamy: „W związku 
z rezygnacją Okręgowych Instytucji Rozpowszechniania 
Filmów  Poznaniu z dalszego prowadzenia kina, Zarząd 
Miasta i Gminy zadecydował o kupnie całego wyposaże-
nia kina za kwotę ca 7.700.000 zł. Miesięczna dzierżawa 
lokalu wyniesie 650.000 zł. Wobec konieczności zawarcia 
umowy dzierżawy na czas określony, w przyszłym roku 
planuje się przeniesienie kina do drugiego „skrzydła” 
Domu Kultury”.  

Kamienica nr 28 przy mosińskim rynku figuruje w Gmin-
nej Ewidencji Zabytków. 
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Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl 
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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KONKURS FOTO

LATO POD ŻAGLAMICYKL TURNIEJÓW WIESTIN ROWEROWO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosi-
nie we współpracy z Gminą Mosina 
serdecznie zaprasza do udziału w Raj-
dzie Nordic Walking z Napoleonem, 
który odbędzie się w dniu 23 sierpnia 
br. (niedziela). Start o godzinie 15.00 
ze Stacji Turystycznej Osowa Góra. Na 
uczestników czeka wiele atrakcji, kon-
kursy z nagrodami, zabawy dla dzie-
ci, ognisko. Szczegółowe informacje  
o imprezie i zgłoszeniach znajdują się na 
stronach www.osirmosina.pl i mosina.
pl. Zapraszamy do udziału.

Szeroko na Wąskiej w kapeluszach-
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno
-Oświatowe i Mosiński Ośrodek Kultury 
zapraszają do udziału w XI edycji plene-
rowej prezentacji pasjonatów, artystów  
i rękodzielników oraz kolekcjonerów, 
która odbędzie się 9 sierpnia br., (nie-
dziela) w okolicach ul. Wąskiej w Mosi-
nie. Jest to niezwykle barwna wystawa 
ukazująca różne zainteresowania i twór-
czość mieszkańców powiatu poznań-
skiego, a w szczególności Gminy Mo-
sina. Hasłem przewodnim tegorocznej 
imprezy będą kapelusze, przy czym do 
inwencji uczestników będzie należała 
interpretacja tematu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 
serdecznie zaprasza na spływ kajakowy 
rzeką Drawą w terminie 1-2 sierpnia 
2015 r.

W cenie wyjazdu zapewniamy: prze-
jazd autokarem, nocleg pod namiota-
mi, wyżywienie, ubezpieczenie, kajaki, 
opiekę przewodników, bilety wstępu 
do Drawieńskiego Parku Narodowego. 
Zapisy przyjmowane są w biurze OSiR 
w godz. 9:00-13:00 oraz 17:00-21:00. 
Liczba miejsc na spływ jest ograniczona. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
na stronie www.osirmosina.pl oraz pod 
nr tel: 618132903.

Cykl Turniejów Piłkarskich 
LIDER CUP 2015

12.7 rozpoczął się cykl tur-
niejów piłkarskich LIDER 
CUP 2015. Obejmować bę-
dzie 6 spotkań na różnych 
boiskach na terenie gminy. 
Zapisy oraz szczegółowe in-
formacje  na temat poszcze-
gólnych spotkań można uzy-
skać pod nr tel: 533 865 618 
lub w-wlodarczak@wp.pl.

26 września odbędą się IV 
Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny Mosina w kolarstwie 
Górskim i Przełajowym 
we Wiórku. W tym roku 
organizatorzy postanowili 
wprowadzić pomiar czasu na 
trasie. Informacje na temat 
zawodów dostępne będą na 
stronie www.osirmosina.pl 
oraz na FB. 

30 sierpnia odbędą się Do-
żynki Gminne Mosina. 

Na uczestników czekają 
ludowe tradycje i obyczaje, 
taniec oraz koncert Teresy 
Werner. Wszystkie te elemen-
ty zostały szeroko wpisane  
w program mosińskich uro-
czystości.Miejscem tegorocz-
nych Dożynek Gminnych bę-
dzie targowisko miejskie przy 
ul. Farbiarskiej w Mosinie.

Uczniowie i najmłodsi 
mieszkańcy Gminy mogą 
w wakacje uczestniczyć  
w zajęciach organizowanych 
w ramach „Akcji Lato”. Za-
praszają: m.in. MOK oraz 
OSiR.

Szczegółówy program do-
stępny jest na stronie www.
mosina.pl, www.kultura.
gmina.pl, www.osirmosi-
na.pl.

Automobilklub Wielkopol-
ski delegatura Mosina zapra-
sza do udziału w rajdzie 26 
lipca, który poprzedzony 
będzie święceniem pojaz-
dów. Start z mosińskiego 
targowiska o godz. 11:30. 
Zapisy pod mailem: rajdy@
aw.mosina.org, informacje 
na www.aw.mosina.org.

Komisja Europejska ogło-
siła konkurs fotograficzny 
„Europa w moim regio-
nie”. Konkurs ma na celu 
przedstawienie wpływu 
unijnych funduszu na życie 
obywateli.Więcej informa-
cji o konkursie na stronie: 
https://www.facebook.com/
EuropeanCommission/ap-
p_386310531430573?ref=ts
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WAŻNE TELEFONY I ADRESY

APTEKI NA TERENIE 
GMINY MOSINA 
– na podstawie uchwały nr 

IV/41/V/2015 Rady Powiatu 

Poznańskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogól-

nodostępnych na terenie powiatu 

poznańskiego:

Apteka Targowa ul. Farbiarska 

28, tel. 61 898 10 56 
Apteka „Eskulap” ul. Strażacka 

1, Pecna, tel. 61 819 29 67

Apteka „Szałwia” ul. Główna 2, 

Krosno, tel. 61 830 34 37

Apteka „Natura” pl. 20 Paździer-

nika 25, Mosina 

tel. 61 813 63 71

Apteka „Stara” pl. 20 Październi-

ka 3, Mosina

tel. 61 813 23 40

Apteka „Macierzanka” ul. Mosto-

wa 10, Rogalinek 
tel. 61 893 85 21

Apteka „Niezapominajka”
ul. Dworcowa 2, Mosina 

tel. 61 813 60 44

Apteka „POFARMA” ul. Śremska 

1, Mosina tel. 61 813 74 12

Apteka „Przy Krzyżu” 
ul. Poznańska 5a, Daszewice 

tel. 61 893 97 11

Apteka „Gencjana” ul. Nektaro-

wa 1, Krosno, tel. 61 649 00 65

Apteka „Quercus” ul. Kórnicka 

8c, Świątniki, tel. 730 700 230

Apteka „Parkowa” ul. Krotow-

skiego 16a/55, Mosina 

Punkt Apteczny „Prababka” 
ul. Babki 4c, Babki 

tel. 61 893 92 67

Dyżury całodobowe aptek  
w Poznaniu:
Apteka „Centrala” ul. 23 lutego 

18, tel. 61 8522 625

Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 

2/6, tel. 61 8529 922

Apteka „Panaceum” os. Przyjaź-

ni paw. 141, tel. 61 8201 642

Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 

5/4, tel. 618525 244

Centrum Informacji Medycznej 
Tel-Med dla Wielkopolski 
tel. 94 94, 61 853 53 52

(informacja o przychodniach

i szpitalach, dyżurach, POZ, 

aptekach, sklepach medycz-

nych, zakładach optycznych, 

prywatnych gabinetach lekarskich, 

placówkach i firmach medycz-

nych).

tel. 502 199 340

Szpital w Ludwikowie 
tel. 61 8132 831

Szpital w Puszczykowie
ul. Kraszewskiego 11, 

Puszczykowo 
tel. 61 8984 000

Gminne Centrum Informacji 
tel. 61 819 27 46 

ul. Dworcowa 4, Mosina

gci@mosina.pl  

Mosiński Ośrodek Kultury 
tel. 618132 909

ul. Dworcowa 4, Mosina

mokultura@op.pl

Galeria Miejska / 
Izba Muzealna
ul. Niezłomnych 1

tel. 61 8 191 591,

galeriamosina@kultura.gmina.pl,

Mosińska Biblioteka Publiczna 
tel. 61 8 192 686, 509 811 085 

ul. Dworcowa 4, Mosina

bpmosina@powiat.poznan.pl,

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
tel. 61 8 132 903

ul. Szkolna 1, Mosina 

osir@mosina.wokiss.pl 

www.osirmosina.pl,

Mosińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o. 
tel. 61 8 192 080 

ul. Strzelecka 1a, Mosina

tbs@mosina.pl

www.tbs.mosina.pl

Dworzec PKP w Mosinie 
tel. 61 6339 64 11

ul. Kolejowa 26, Mosina

TAXI Mosina, tel. 61 8 132 912

JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mosinie 
ul. Dworcowa 4, Mosina

ops.mosina@alfa.cop.pl

tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687

zasiłki rodzinne: 

tel. 061 8 981 313

Posterunek Energetyczny 
Mosina, tel. 61 8 132 742

Aquanet – Wydział Produkcji 
Wody w Mosinie 
tel. 61 8 132 171, 

61 8197 790 

Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie 
tel. 61 8 132 337, 61 8 192 456

Biuro Strefy Płatnego Parkowa-
nia pl. 20 Października 22 

(w pasażu 22, parter) 

tel. 618 303 935

Pogotowie interwencyjne ds. 
zwierząt: 
Kierownik Referatu Gotowości 
Cywilnej, Spraw Wojskowych i 
Obronnych UM w Mosinie 
tel. 722 323 208, 

608 406 013 (całodobowe)

Straż Miejska w Mosinie 
tel. 618 197 855, 501 467 312 

(całodobowy)

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa UM 
w Mosinie 
tel. 618 109 545, 618 109 546, 

618 109 547

Komisariat Policji w Mosinie, 
tel. 500 107 120

Urząd Miejski w Mosinie 
tel. 61 8109 500 

pl. 20 Października 1, 

Mosina, um@mosina.pl

godz. otwarcia:

poniedziałek 9.00–17.00

wtorek-piątek 7.00–15.00

www.mosina.pl

Biuro Rady Miejskiej w Mosinie 
tel. 61 8109 541

rada.miejska@mosina.wokiss.pl

STAROSTWO POWIATOWE 
W POZNANIU 
tel. 61 8410-500,
ul. Jackowskiego 18, Poznań
starostwo@powiat.poznan.pl
Wydział Komunikacji i Trans-
portu
informacja telefoniczna:
61 8410-747, 8410-748
Filie wydziału na terenie 
powiatu 
Murowana Goślina, ul. Poznań-
ska 18, tel. 61 812 23 52
Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 
tel. 61 897 71 71
Stęszew, ul. Poznańska 20 
tel. 61 813-00-77
Swarzędz, ul. Poznańska 25 
tel. 61 651-12-65, 651-12-68 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 96, tel. 61 895-92-41

ALARMOWE
Numer ratunkowy 112

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie wodociągowe 994

Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” 
tel. 22 668 70 00

pogotowie@niebieskalinia.pl

Straż Miejska w Mosinie 
tel. 61 819 7 8 55

501 467 312, 501 467 311 

ul. Krotowskiego 16, Mosina

straz.miejska@mosina.pl 

Komisariat Policji w Mosinie 
tel. 61 841 48 30, tel. całodobowy 

kom. 500 107 120

ul. Kolejowa 9, Mosina 

PRZYCHODNIE 
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE 
GMINY MOSINA / 
SZPITALE - NFZ 
Niepubliczny Zakład 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Babkach,   
tel. 61 893 99 88

Przychodnia Lekarska Medica, 
Pecna, 
tel. 61 282 16 95

NZOZ Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego Pecmed, Pecna,

tel. 61 813 78 26

Niepubliczny Zakład Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej  
w Babkach, 
tel. 61 642 50 92

Przychodnia Zdrowia Vis 
Medica
R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec,
J. Ruta Brona Spółka Jawna 
Mosina, 
tel. 61 813 24 11

Przychodnia Lekarza Rodzinne-
go Consensus, Mosina, 

tel. 61 813 23 51

Poradnia Medicomplex, 
Mosina

tel. 570 434 343

"
"



DZIEŃ DZIECKA 
W GMINIE MOSINA

Borkowice Krosno

Osiedle nr 6

Gminny Dzień Dziecka

Nowinki

Osiedle nr 5

Krajkowo Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Osiedle nr 4


