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Szanowni Czytelnicy!

Skończyły się wakacje, to nie tylko słowa 
piosenki Wojciecha Kordy, starego przeboju 
Niebiesko-Czarnych. Dla nas, dorosłych, 
te słowa to mała nutka żalu za minionym 
właśnie urlopem, ale też powód, by znów 
podjąć zawodowe wyzwania i po wypo-
czynku wrócić do aktywności w pracy. 
Dla dzieci i młodzieży, te właśnie słowa, 
brzmią jak szkolny dzwonek, który po wa-
kacyjnej przerwie wzywa do wytężonej 
nauki, by zasłużyć na ... kolejne waka-
cje. Tym dorosłym i jeszcze niedorosłym 
mieszkańcom mosińskiej gminy, życzę 
powodzenia w ich codziennej, żmudnej 

pracy. A wspomnieniem letniego wypoczynku, niech będą „pocztówki” z wakacji 
naszych młodych mieszkańców, jakie znajdziecie wewnątrz wrześniowego numeru 
„Informatora Mosińskiego”.

W pracy samorządu, wrzesień to miesiąc, w którym krystalizują się pomysły na 
najbliższy rok budżetowy. Pomysły, jak zagospodarować przyszły budżet, nie są 
jedynie domeną Burmistrza. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu ustanowioną 
przez Radę Miejską w Mosinie, do 30 września – radni, przewodniczący jednostek 
pomocniczych i organizacje pozarządowe, a do 5 października pracownicy i kierow-
nicy magistratu, jednostek budżetowych i instytucji kultury – złożą Burmistrzowi 
swoje wnioski do budżetu na rok następny. W tym budżecie przewidziana jest 
także określona pula środków finansowych dla sołectw i osiedli, które zdecydują, 
na co te środki przeznaczyć. W artykule „Decydujemy wspólnie”, chcę przeko-
nać Państwa, że warto wziąć udział w takiej decyzji, bo to właśnie przywilej, 
jaki dała nam demokracja. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak uczestniczyć  
w zebraniu wiejskim lub zebraniu ogólnym mieszkańców na osiedlach. Zebrania 
w tej sprawie właśnie są w toku…

Joanna Nowaczyk
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„Był plecak na plecach i były walizki, 
a teraz wakacje skończone. 

Tornistry i teczki czekają na wszystkich  
 

W. Chotomska
Na rozpoczęcie roku szkolnego 

Przed naszymi dziećmi i młodzieżą, kolejny rok pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To również czas realizo-
wania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni oraz zdobywania umiejętności, jakże ważnych w przyszłości. Wszystkim 
uczniom życzymy, by w nowy rok szkolny 2015/2016 wkroczyli z energią i entuzjazmem, a zdobywanie wiedzy nie było mę-
czące i nudne, tylko stało się pasją. Niech szkoła będzie dla Was rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań, jak również 
miejscem radości i wielu przyjaźni.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, dyrektorom, nauczycielom, a także wszystkim pracownikom szkół  
i przedszkoli składamy życzenia, aby każdy dzień pracy przynosił zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne 
spełniły założone oczekiwania. Życzymy wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia 
zawodowego, a także radości oraz optymistycznego nastawienia w każdym dniu.  

Rodzicom naszych uczniów życzymy, aby szkoła była dla Waszych dzieci „drugim domem”, a Wasz współudział w trosce  
o rozwój dzieci przynosił mnóstwo satysfakcji wszystkim, którzy tworzą edukacyjną rzeczywistość. 

i zaraz zawoła dzwonek”.

Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jerzy Ryś 
Burmistrz Gminy Mosina
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Czas na las!
Zbliżająca się jesienna aura 

przyciąga do Wielkopolskie-
go Parku Narodowego rze-
sze miłośników przyrody, 
spacerów oraz...biegaczy  
i ultramaratończyków. Forest 
Run to nazwa imprezy, która 
po raz drugi odbędzie się 19 
września w Mosinie. Lista 
startowa została zapełniona 
po brzegi już dawno (ponad 
700 miejsc), a to dlatego, że 
bieg powoli uznać można 
już za kultowy. Z kilku przy-
czyn. Po pierwsze: ciekawie 
ukształtowane - pagórkowa-
te ścieżki, dzikość WPNu, 
czyste powietrze, magia je-
siennego lasu i entuzjazm 
oraz pasja samych organi-
zatorek. Agnieszka Korpal  
i Anna Kautz to właściciel-
ki poznańskiego hostelu dla 
podróżników. Ich pomysły 
zawsze rodzą się z pasji m.in. 
do biegania, bo dziewczyny 
to zaprawione w licznych 
bojach biegaczki, również or-
ganizatorki Zimowego Ultra-

maratonu Karkonowskiego 
im. Tomasza Kowalskiego 
ultramaratonkarkonoski.pl.  
- Bieganie zaczęło przerastać 
popularnością jakikolwiek 
inny sport – bo biegać można 
wszędzie i zawsze. A im wię-
cej biegamy tym więcej jest  
w nas chęci by stawać się co- 
raz lepszym, szybszym, poko-
nywać kolejne bariery. Dziś 
nietrudno znaleźć zawody 
dla każdego, jednak większość  
z nich organizowana jest  
w miastach, gdzie biegamy 
głównie po asfalcie. Postano-
wiliśmy to zmienić i zaprosić 
Was tam, gdzie biega się naj-
lepiej – czyli do lasu.- zachę-
cają do udziału w zawodach 
organizatorki.

Mosina też biegnie
43 zawodników z Mosiny 

wystartowało w ubiegłorocz-
nej edycji, w tegorocznej swój 
udział zapowiada 46. - Mamy 
spore szczęście bo jako miesz-
kańcy Mosiny biegać po Par-
ku możemy codziennie, cho-

ciażby po trasach „Aktywnej 
Trójki”, jednak Forest jest dla 
nas wyjątkową okazją do ry-
walizacji z innymi biegczami- 
mówi Klaudia Kołodziejczak  
z licznie startującej grupy 
Mosina Biega. 

Organizatorzy przygotowali 
w tym roku trzy fantastyczne, 
leśne trasy, prawie całkowicie 
wykluczając z nich asfalt. Dla 
każdego coś dobrego. - Nasz 
największy rarytas, trasa 45 
km, została wydłużona do 
50 km - to tylko jedna pętla 
biegnąca przez najpiękniej-
sze miejsca Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. Dla 
tych, którym kondycja nie 
pozwala jeszcze na tak długie 
odcinki mamy trasę 23 km,  
a dla osób początkujących, 
które dopiero rozkręcają się 
w bieganiu przygotowaliśmy  
w tym roku nową perełkę. Bę-
dzie to trasa ok 12 km. - mówi 
Anna Kautz. 

Swój udział w ForestRun 
zapowiedzieli już zawodnicy  
z najpopularniejszych w Pol-

sce klubów biegowych - nie 
mogą  pominąć w swoim 
kalendarzu  tego wydarzenia.

Start i meta biegu będą 
zlokalizowane na polanie 
Pożegowskiej oraz na stacji 
turystycznej przy ul. Skrzy-
neckiej. Miasteczko biegowe 
będzie funkcjonować już od 
godzin wczesnoporannych. 
Poza mieszczącym się tam 
biurem zawodów biegacze 
będa mogli zaopatrzyć się  
w żele energetyczne, batony, 
izotoniki i inne suplementy 
dla sportowców. Po południu 
dodatkowo planowane jest 
ognisko integracyjne, wymia-
na wrażeń i czas na zasłużony 
odpoczynek i regenerację. 

Serdecznie zachęcamy 
wszystkich do kibicowania na 
trasach! Szczegóły na stronie 
forestrun.pl. 
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Katarzyna
 Leszczyńska
Urząd Miejski 

w Mosinie 
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Szkolenie dla asystentów seniora z nie-
pełnosprawnością

Mieszkańcy naszej gmi-
ny, w szczególności opie-
kunowie społeczni, wolon-
tariusze i osoby, które już 
sprawują opiekę w domu 
seniora lub będą to czynić w przyszłości, mogą wziąć udział w bezpłatnym szko-
leniu, prowadzonym przez lekarzy i pielęgniarki. W ramach szkolenia odbędą się  
4 spotkania po 4 godziny. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie spotkań, uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę teoretyczną z zakre-
su chorób wieku starszego, podstaw psychologii, czy rozpoznawania zagrożeń 
życia, a także udzielania pierwszej pomocy. W zakres szkolenia wchodzą także 
warsztaty i ćwiczenia z zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym  stopniu 
niepełnosprawności, a także pierwszej pomocy w zagrożeniu zdrowia i życia  
w warunkach domowych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

 Szkolenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Czapurach, w terminie 8 i 9 oraz 
15 i 16 października br., w godz. 16.00 – 20.00. Szczegóły i zapisy: Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Jedność, p. Bronisława Wawrzyniak, tel. 61 8788736.     
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina

- ważniejsze działania 

i decyzje 
13 lipca – 25 sierpnia

FINANSE
• Zakończono i przekazano do RIO  
w Poznaniu sprawozdania z wykonania 
budżetu za I półrocze 2015r. 
• Trwają prace związane ze sporządze-
niem informacji z wykonania budżetu za 
I półrocze 2015r. Termin przedstawienia 
informacji Radzie Miejskiej i RIO wy-
znaczony został na 31 sierpnia.
• Przekazano zawiadomienia o wyso-
kości środków przypadających poszcze-
gólnym sołectwom w ramach funduszu 
sołeckiego na 2016 r. 
• W trakcie przygotowania są informacje  
o wysokości środków dla jednostek po-
mocniczych (osiedli i sołectw) planowa-
nych na 2016 r. Zawiadomienia wraz  
z wzorem planów finansowych przeka-
zane zostały jednostkom pomocniczym 
do dnia 31 sierpnia 2015r.
• Burmistrz wydał zarządzenie Nr 
oo501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mo-
sina na rok 2015. Dochody i wydatki 
zwiększono o kwotę 275.182,00 zł, tj. 
o kwotę dotacji celowych na zadania 
własne i zadania zlecone, zgodnie z za-
wiadomieniami dysponentów środków.
• Dnia 31 sierpnia minął termin składa-
nia wniosków o zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego dla producentów rolnych.  
W związku z tym przekazano sołtysom 
druki wniosków. 

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• Krosinko  ul. Wierzbowa – budowa  
kanalizacji sanitarnej  200 mb z prze-

Zapraszamy na konsultacje 
Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski rozpoczęła konsultacje 
społeczne w każdej gminie członkowskiej. Konsultacje dotyczą tworzenia no-
wej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Opracowanie to umożliwi 
pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń  
i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią 
się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich. 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwo-
ju  i wzięcia udziału w spotkaniach, na których chcemy przeprowadzić analizę 
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń,  celów LSR, a także diagnozy potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Spotkania 
mają charakter otwarty. W Mosinie takie spotkanie odbędzie się w 22 września 
br. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Krośnie, przy ul. Piaskowej. 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejsze 
zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach pod numerem telefonu 61 285 24 70 
lub mailowo na adres: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl. Pod wskazanym nu-
merem telefonu można również  uzyskać bardziej szczegółowe informacje na 
temat spotkań.

Na stronie www.mosina.pl można pobrać arkusz pomysłu oraz ankietę dla 
mieszkańców. Wypełnione dokumenty prosimy zwrócić do biura lub dostarczyć 
na spotkania w poszczególnych gminach.  

Katarzyna Lewandowska
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami 

Europejskimi
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na dyżur radnego, który odbędzie 
się 15 września (wtorek) w godzinach 17:30 – 18:30. Miejsce dyżuru: biuro Zarządu 
Osiedla nr 6 przy ul. Krotowskiego 16 (budynek Straży Miejskiej – dawny biuro-
wiec ZUK). Zachęcam również do kontaktu mailowego: michalak.d@tlen.pl. 

Dominik Michalak
Radny Rady Miejskiej
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ciskiem pod kanałem Samicy,
• Mosina  ul. Fredry – budowa kanali-
zacji sanitarnej 396 mb.
Rozpoczęto lub w trakcjie realizacji:
• budowa kanalizacji deszczowej na ul. 
Torowej w Mosinie,
• budowa chodnika na ul. Ptasiej  
w Mosinie,
• budowa ul. Czereśniowej w Mosinie,
• kontynuacja prac przy  Szkole Pod-
stawowej w Krośnie – budynek nr 2  
w Mosinie,
• termomodernizacja Zespołu Szkół  
w Mosinie przy ul. Sowinieckiej.
Zawarto umowy:
• budowa ulicy Torowej, Jesionowej, 
Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogro-
dowej w Mosinie; etap IV - kanalizacja 
deszczowa w ul. Jesionowej, Cisowej, 
Dębowej i Ogrodowej,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Krosinko, ul. Wierz-
bowa,
• termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie, 
• „Budowa oświetleń drogowych na te-
renie gminy Mosina z oprawami  LED”. 
Zadanie nr 1  Budowa  linii kablowej  
oświetlenia ulicznego  w miejscowości 
Krosinko, ul. Nad Potokiem, Wierzbo-
wa, Cicha – ul. Nad Potokiem i ulica 
Cicha – II ETAP; Zadanie nr 2  Budowa  
linii kablowej  oświetlenia drogowego  
w miejscowości  Dymaczewo Stare, ul. 
Czereśniowa, Brzozowa, Sosnowa – ul. 
Brzozowa – I ETAP; Zadanie nr 3 Bu-
dowa linii kablowej oświetlenia dro-
gowego w miejscowości Radzewice ul. 
Konwaliowa,
• budowa chodnika w ciągu ulicy Ptasiej 
w Mosinie,
• budowa linii kablowej oświetlenia dro-
gowego z oprawami LED w miejscowo-
ściach: Drużyna w ul. Cichej, Piaskowej 
i Borkowice w ul. Krańcowej – ETAP I,
• wykonanie projektu  przebudowy ul. 
Sowinieckiej w Mosinie,
• wykonanie projektu  budowy sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 
Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie,
• wykonanie projektu  budowy sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Po-
znańskiej i Żurawinowej w Czapurach.
Ocena ofert:
• zagospodarowanie boiska szkolnego SP 
nr 1 w Mosinie – boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej, 
• wykonanie robót drogowych związa-
nych z remontem asfaltowej nawierzch-
ni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część 
od parkingu Aquanet do Gruszkowej) 
w Mosinie, 

Jak przygotować CV?
W Internecie dostępnych jest szereg gotowych wzorów CV, czyli 

curriculum vitae, zwanych życiorysami. Są jednak zasady, zgodnie 
z którymi taki dokument się pisze. Należy pamiętać, że potencjalny 
pracodawca poświęca tylko ok. 30 sekund na przejrzenie naszego CV, 
dlatego tak ważne jest, aby zawierało najważniejsze informacje, które 
rekruter szybko zauważy pośród wielu innych zgłoszeń.
Jakie informacje zawiera CV?

Zaczynamy od podstawowych danych osobowych, czyli imię i nazwisko, ad-
res zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, jeśli posiadamy. Wpisujemy tak-
że datę urodzenia. Jeśli zamieszczamy zdjęcie, pamiętajmy, żeby było zdjęciem  
o charakterze oficjalnym, np. legitymacyjne. Zdjęcia z wakacji zostawmy sobie na inne 
okazje. W kolejnym punkcie CV wpisujemy wykształcenie. Zaczynamy w porządku od-
wrotnie chronologicznym (od ostatniej uczelni, szkoły, przez poprzednie). Podajemy pełną 
nazwę szkoły lub uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem lub uzyskany tytuł zawodowy. 
W dziale doświadczenie zawodowe obowiązuje także zasada achronologiczności. Jako 
pierwszą wpisujemy firmę, w której właśnie zakończyliśmy pracę, a następnie kolejnych 
pracodawców i zajmowane przez nas stanowiska oraz zakres obowiązków. Ważnym elemen-
tem życiorysu są także umiejętności. W tej kategorii mieszczą się m.in. obsługa komputera 
i programów specjalistycznych, prawo jazdy, obsługa wózków widłowych itp. Jeśli mamy 
ukończone kursy, szkolenia adekwatne do stanowiska o które aplikujemy, tutaj możemy 
je wpisać. W przypadku języków obcych wpisujemy zawsze poziom znajomości danego 
języka, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jeśli posiadamy referencje do pracy w danym 
zawodzie, możemy je dołączyć. Na zakończenie wpisujemy zainteresowania. CV zamyka 
klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznie własnoręcznie 
podpisana. W przypadku CV pamiętajmy, żeby nie było ono zbyt długie, gdyż pracodawcy 
nie mają czasu na przeglądanie kilku stron dokumentu jednego kandydata. Skupmy się 
na najważniejszych informacjach, które chcemy przekazać, zgodnych z wymaganiami na 
dane stanowisko. CV powinno być napisane przy użyciu jednej czcionki, mieć przejrzysty  
i czytelny wygląd. I jeszcze jedno- powinno być modyfikowane za każdym razem, w za-
leżności o jakie stanowisko aplikujemy. Przykłady CV można znaleźć 
na stronie www.gci.mosina.pl.  Zapraszamy. 

Karolina Adamczyk - Pięta
Gminne Centrum Informacji

Urząd Miejski w Mosinie

„Łamigłówki” drogowe

Do redakcji zadzwonił Czytelnik, który zwrócił uwagę, że 
opisywana w poprzednim numerze sprawa pierwszeństwa na 
skrzyżowaniu ul. Wawrzyniaka z Mostową, wynika wprost  
z przepisów ruchu drogowego. Nie powinna należeć zatem do 
kategorii łamigłówek, a być oczywista dla każdego kierowcy. 
Przyznając rację Czytelnikowi, postanowiliśmy ująć łamigłówki w cudzysłów  
i kontynuować nasz cykl, opisując drogowe sytuacje, które mimo, że nie po-
winny, z niewiadomych przyczyn budzą wątpliwości uczestników ruchu dro-
gowego. Dziś o strefie „Tempo 30”. Znak B-43, „Strefa ograniczonej prędkości” 
oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz 
przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę,  
w tym przypadku jest to 30. Taki znak umieszcza się na wszystkich ulicach do-
prowadzających ruch do obszaru strefy, a odwołuje ją dopiero znak „koniec strefy 
ograniczonej prędkości”, na wszystkich wylotach z obszaru strefy oznakowanej 
znakami B-43. Oznacza to, że w całej strefie obowiązuje ograniczenie prędkości 
do 30km/h i tego ograniczenia nie odwołuje żadne skrzyżowanie, znajdujące się 
wewnątrz strefy. Ograniczenie prędkości w tak oznakowanej strefie jest uzasadnione, 
bo mogą znajdować się w niej – bez uprzedzenia kierowców – różne „przeszkody” 
typu: progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, przejścia dla pieszych i inne 
niespodzianki. W strefie obowiązują wyznaczone miejsca do parkowania.   
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Podatkowy termin
Przypominamy, że 15 września mija termin płatności III raty podatku od nie-

ruchomości, rolnego i leśnego. Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w banku 
lub na poczcie, a także przelewem internetowym – na indywidualny numer konta 
wskazany w decyzji wymiarowej, otrzymanej na początku tego roku. 15 września 
przypada także termin płatności II raty podatku od środków transportowych. 
Prosimy o terminowe regulowanie należności podatkowych.

Informacji dotyczących podatków udziela Referat Finansowo-Budżetowy:
• podatek od nieruchomości, rolny i leśny tel. 618109 512
• podatek od środków transportowych tel. 618109 514. 

Dla udrożnienia systemu 
Dla udrożnienia systemu odwodnieniowego, oczyszczone zostaną wszyst-

kie bezodpływowe studnie chłonne na drogach gruntowych, a także kratki 
ściekowe do kanałów deszczowych na wszystkich drogach gminnych oraz 
na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta, bo te ma 
obowiązek oczyszczać Gmina. Urząd rozpoczął procedurę wyłonienia wy-
konawcy tego zadania. 

Mało kto wie, że na terenie naszej gminy, mamy aż 841 kratek ściekowych na 
drogach gminnych i blisko 400 na drogach powiatowych przebiegających przez 
miasto, co daje liczbę 1241!  Z czasem, wpusty studzienek ściekowych ulegają 
zanieczyszczeniu przez spływający przez kratki piasek, liście opadające z drzew  
i inne, niepożądane odpady. Może to być przyczyną zalewania ulic podczas 
obfitych deszczów, dlatego system ten wymaga pielęgnacji. 

Mieszkańcy także mogą mieć wpływ na drożność kanalizacji deszczowej  
w ulicach, przy których mieszkają, choć nie należy to do ich obowiązków. 
Bieżące usuwanie z powierzchni kratki ściekowej, zalegających na niej liści, 
czy gałęzi, ostrożność przy zamiataniu chodnika, by nie usuwać zamiecionego 
piasku wprost do kanału, to czynności wspomagające utrzymanie całego sytemu 
w drożności. Także zimą, oczyszczanie kratki z zalegającego śniegu zapobiegnie 
jego zamarznię-
ciu i w rezulta-
cie, w czasie 
roztopów, woda 
z ulicy swobod-
nie spłynie do 
kanału. Przyj-
mując zatem 
postawę obywa-
telską, zadbajmy  
o kratki ścieko-
we przy naszych 
domach!   

JN
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• dostawa mebli i wyposażenia wraz 
z rozmieszczeniem oraz montażem dla 
szkoły w Krośnie gm. Mosina – budynek 
nr 2 w Mosinie (nowy).
Ogłoszono przetarg:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w miejscowości 
Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzesz-
kowej
Ponadto:
• uzyskano decyzję o pozwoleniu na 
budowę dla budowy chodnika w ciągu 
ul. Bankowej we Wiórku,
• uzyskano decyzję o pozwoleniu na 
budowę chodnika w ciągu ul. Łąkowej 
w Mosinie,
• wykonano opaskę wokół budynku  
i utwardzenia przy wejściu do świetlicy 
w Krośnie,
• podpisano umowę na wykonanie  
I etapu siłowni zewnętrznej w Pecnej, 
• podpisano umowę na wykonanie I eta-
pu siłowni zewnętrznej w Nowinkach, 
• podpisano umowę na wykonanie  
I etapu siłowni zewnętrznej w Żabinku,
• podpisano umowę na opracowanie 
projektu zagospodarowania terenu 
rekreacyjnego – siłownia zewnętrzna  
w Radzewicach,
• uruchomiono procedury dotyczące 
utworzenia siłowni zewnętrznej na te-
renie Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”, 
• opracowano projekt rozbudowy placu 
zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mosinie, 
• odebrano roboty - budowy linii ka-
blowej energetycznej oświetlenia dro-
gowego w miejscowości Daszewice  
w ul. Piaskowej – II etap, 
• podpisano umowę z Miastem Poznań  
w sprawie partycypacji w kosztach re-
alizacji zadania  związanych z przygo-
towaniem  przetargu na grupowy zakup 
energii elektrycznej w szczególności 
przygotowanie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  oraz wszelkich 
innych dokumentów stanowiących pod-
stawę do przeprowadzenie w/w postę-
powania.  

GEODEZJA 
I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI
• korespondencja z właścicielami dróg 
wewnętrznych w sprawie zgód na nada-
nie nazw ulicom w Dymaczewie Starym 
oraz Nowinkach,
• kolejne wezwanie do uporządkowa-
nia przez PKP PLK S.A. terenu działki 
gminnej w Pecnej, na której pozostawio-
no materiały budowlane podczas prac 
modernizacyjnych na linii kolejowej,
• publikacja ogłoszeń o organizowanych 

Jak zdobyć i wydać 8500 zł?
Zapraszamy mosińskie organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące pozyski-

wania pieniędzy na projekty dla młodzieży i środowiska lokalnego. Stowarzyszenia 
i fundacje nauczą się jak pozyskiwać granty w ramach konkursu Równać Szanse. 
Mini szkolenie z przedstawicielem operatora Regionalnego Konkursu Grantowego 
odbędzie się 14 września br. w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie. Zaczynamy 
o godz. 15.00. Obowiązują zapisy. Informacji udziela: Agnieszka Gruszczyńska, 
Biuro Zarządzania Projektami Europejskimi, tel.:61-8109-539, a.gruszczynska@
mosina.pl. 
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Usuwanie drzew i krzewów – zmiany
W sierpniu weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przyrody. To konsekwencja 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał na zbyt wysokie i nieproporcjo-
nalne kary za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Obniżone 
zostały zatem opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz administracyjne kary z tym 
związane, przy czym wysokość tych kar została zróżnicowana w zależności od oko-
liczności sprawy. Uregulowana została także kwestia usuwania drzew w stanie wyższej 
konieczności, a procedury związane z wydawaniem zezwoleń zostały uproszczone.
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie:

• krzewów z ogrodów przydomowych (krzew zdefiniowano jako wieloletnią roślinę 
rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia 
ani korony, niebędącą pnączem),

• powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte 
przez właściwe służby, tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg oraz 
inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa 
lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Teraz łatwiejsza jest kwalifikacja drzew, które podlegają obowiązkowi uzyskania 
zezwolenia na usunięcie. Dotychczas, z tego obowiązku zwolnione były drzewa lub 
krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat. W zmienianych przepisach, określono 
wielkości obwodów pnia drzew, a obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia nie będzie 
podlegać usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolist-
nego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia, zniesiono obo-

wiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na 
rzecz oświadczenia o posiadanym takim tytule, pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Obecnie obowiązuje nowy wzór wniosku do 
Burmistrza Gminy Mosina o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  
z terenu nieruchomości, dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie  
w zakładce Dla Mieszkańca –> Biuro Obsługi Interesanta –> Ochro-
na Środowiska oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa, pokój nr 11. 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
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przetargach na zbycie nieruchomości  
w Mosinie, Dymaczewie Starym, Czapu-
rach i Pecnej oraz ogłoszeń o przetargach 
na dzierżawę nieruchomości rolnych,
• złożenie do Wojewody Wielkopolskie-
go wniosków w sprawie komunalizacji 
mienia Skarbu Państwa.

MIENIE 
KOMUNALNE
• zawarcie umów najmu dla 4 lokali 
komunalnych i 1 lokalu socjalnego, 
• wypowiedzenie umowy najmu dla  
1 lokalu komunalnego, Lokale komu-
nalne, lokale socjalne, lokale użytkowe
• bieżące utrzymanie dróg zgodne z ak-
tualnym zapotrzebowaniem,
• wykonanie przeglądu przystanków 
szkolnych i zlecenie ich napraw, 
• wydanie 49 zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, 19 uzgodnień lokalizacji 
zjazdów indywidualnych lub publicz-
nych z dróg gminnych, warunków tech-
nicznych dla przebiegu trasowego 82 
urządzeń w pasie drogowym, uzgodnio-
no 2 projekty tymczasowej organizacji 
ruchu, zgłoszono 7 spraw o likwidację 
szkód i odszkodowań komunikacyjnych.

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE
Projekty planów miejscowych na etapie 
opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek (grun-
ty rolne i leśne) dla terenów części wsi Bab-
ki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla terenów 
lasów, terenów rolniczych oraz terenów 
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza 
zwartymi jednostkami osadniczymi na 
obszarze wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek, 
• MPZP Mieczewo (grunty rolne i leśne), 
dla terenów części wsi Mieczewo tj. tere-
nów lasów, terenów potencjalnych dole-
sień, terenów łączników ekologicznych, 
terenów rolniczych na obszarze wsi Mie-
czewo, 
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów 
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy 
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2, 
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą ad-
ministracyjną Gminy oraz granicą admi-
nistracyjną wsi, 
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Leśmia-
na dla terenów przy ul. Gałczyńskiego  
i ul. Leśmiana w Mosinie, usytuowanych 
pomiędzy ul. Sowiniecką, ul. Gałczyńskie-
go, ul. Leśmiana wraz z tymi ulicami, 
bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław 
– Poznań oraz torami linii kolejowej E-59 
Wrocław – Poznań,
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej, 
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej 

Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt 
dzikich i domowych

Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych zajmuje się: odłowem 
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 Poznańskiego, ze-
zwalającej na przeprowadzenie odstrzału). Jeśli zauważysz bezdomne lub dzikie 
zwierzę, zadzwoń i zgłoś zdarzenie. 
Całodobowe telefony zgłoszeniowe:

• Komisariat Policji w Mosinie  tel. 500 107 120 
• Straż Miejska w Mosinie tel. 501 467 312

Inne numery zgłoszeniowe to: 
• Krzysztof Kaczmarek – Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
• Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie – tel. 618 197 855,
• Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego  

w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547.  

Dominika Grząślewicz - Gabler 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Urzędu Miejskiego w Mosinie
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dla terenu usytuowanego pomiędzy 
ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, 
K. Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej 
w Mosinie.
Procedowanych jest obecnie 12 miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina. Informacje 
dotyczące wszystkuch dokumentów pla-
nistycznych, obszaru objętego planami  
i etapu ich procedowania, można zna-
leźć na BIP-ie w zakładce: Organy gminy
->Burmistrz->Obwieszczenia planistycz-
ne->Wykaz dokumentów planistycznych  
w trakcie sporządzania.

OCHRONA  
ŚRODOWISKA
• współpraca z Referatem Inwestycji, 
Strażą Miejską oraz Spółką AQUANET  
w zakresie realizacji Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Komu-
nalnych,
• współpraca z Zespołem Parków Kra-
jobrazowych w przedmiocie zabiegów 
pielęgnacyjnych na drzewach pomni-
kowych,
• Przeprowadzenie procedury aktuali-
zacji Programu Ochrony Środowiska na 
lata 2015-2018 z perspektywą na lata 
2019-2022 oraz sporządzenie raportu  
z realizacji Programu Ochrony Środo-
wiska na lata 2013 i 2014,
• współpraca z SELEKT-em w zakresie 
zagospodarowania odpadami komu-
nalnymi,
• przygotowanie ulotek/broszur infor-
macyjnych w tematyce obowiązków  
w zakresie ochrony środowiska i wyro-
bów zawierających azbest,
• inwentaryzacja we współpracy z Nadle-
śnictwem Konstantynowo terenu użytku 
ekologicznego „Rosiczkowy staw” celem 
potwierdzenia występowania tam ro-
siczki okrągłolistnej,
• prowadzenie postępowań admini-
stracyjnych w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach,
• realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest – przyjmowanie  
i analiza wniosków,
• przyjmowanie wniosków o oszacowa-
nie szkód w gospodarstwach rolnych  
w wyniku suszy. 

SPOTKANIA
• z dyrektorem zakładu Stora Enso  
w Mosinie - Łukaszem Koziołem. Przed-
miotem spotkania była między innymi 
problematyka hałasu generowanego 

Kiedy rozpoczną się lekcje?
Na ukończeniu znajduje się I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krośnie.  

W ramach zadania powstaje nowy budynek dydaktyczny, przy istniejącym już 
budynku tej placówki zlokalizowanym w Mosinie, przy ul. Krasickiego. 

Przetarg na wykonanie tego zadania ogłoszony został 28 listopada 2013r.  
W umowie podpisanej 17 lutego 2014 r., wykonawca otrzymał termin zakończenia 
budowy do 17 listopada 2015r. Terminu tego nie udało się niestety przyspieszyć, 
pomimo starań podjętych przez burmistrza. Rodzice, jak i sami uczniowie, na 
pewno są nieco rozczarowani, że nie stało się to z dniem 1 września. Po oddaniu 
do użytku nowego budynku dydaktycznego, na pewno poprawią się tu warunki 
nauki, bo szkoła będzie miała do dyspozycji 20 sal lekcyjnych na 24 oddziały. 
Dotąd, na tę liczbę oddziałów przypadało zaledwie 11 sal. 

– W nowym budynku przy ul. Krasickiego w Mosinie uczyć się będą klasy III – VI. 
W tym drugim, który obecnie użytkujemy, pozostaną klasy „0” – II. Z kolei w bu-
dynku w Krośnie, mieścić się będzie jedna klasa – informuje Grażyna Bartkowiak, 
dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.  Jak wyjaśnia dalej, zagospodarowanie nowego 
budynku nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie, a to za-
leży z kolei od terminu zakończenia robót przez wykonawcę i dalej – od odbioru 
przez nadzór budowlany. Biorąc pod uwagę termin na wykonanie zadania, jaki 
wynika z umowy, czyli 17 listopada, pani dyrektor planuje uruchomienie edukacji 
w nowym budynku z początkiem II półrocza tego roku szkolnego. 

Nowy budynek jest dwukondygnacyjny, z wejściem przystosowanym dla osób 
niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz, a w trakcie 
budowy znajduje się łącznik między budynkami. Pozostanie jeszcze do wykonania 
oświetlenie zewnętrzne. Rodziców i uczniów tej szkoły, prosimy zatem o jeszcze 
trochę cierpliwości. 

               J. Nowaczyk
   

Weryfikacja danych podatkowych 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych, osoby fizyczne (właściciele nieruchomości) są zobowiązane złożyć właści-
wemu organowi podatkowemu (w przypadku gminy jest to burmistrz) informację  
o nieruchomościach, sporządzoną według ustalonego wzoru (druk IN-1 dostępny 
na stronie BIP), w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasad-
niających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. W związku  
z przygotowaniami do naliczenia podatków na rok 2016, uprzejmie prosimy  
o weryfikację danych zawartych w decyzjach podatkowych i w przypadku zmian, 
zgłoszenie ich do Urzędu Miejskiego w Mosinie poprzez wypełnienie stosownego 
druku. Pozwoli to uniknąć ewentualnych konsekwencji po planowanych kon-
trolach na nieruchomościach, dotyczących danych zawartych w informacjach 
podatkowych.          

Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Mosinie
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przez zakład głównie w porze nocnej,
• z przedstawicielem firmy medycznej 
Allmedica Centrum Sp. z o.o., panem 
Dariuszem Zimowskim w sprawie regu-
lacji wzajemnych rozliczeń Spółki oraz 
Urzędu Gminy w Mosinie,
• z ZUK w sprawie sieci komunikacji 
gminnej, 
• udział w debacie w Mieczewie, po-
święconej propozycji wydzielenia strefy 
Aktywizacji Gospodarczej na terenie wsi 
Świątniki,
• z dr Jędrzejem Bujnym w sprawie 
prawnych i ekonomicznych aspektów 
rozwoju gminy, z przedstawicielami De-
partamentu Rozwoju Majątku Spółki 
Aquanet w sprawie uzgodnień dotyczą-
cych wspólnej inwestycji w rejonie ul. 
Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie,
• z Przemysławem Januszakiem, ma-
nagerem ds. uruchomienia strefy firmy 
Projekt-Parking w sprawie przyszłości 
Strefy Płatnego Parkowania w Mosinie, 
• udział w spotkaniu zorganizowanym 
przez Wicestarostę Poznańskiego Toma-
sza Łubińskiego w sprawie uzgodnień 
dotyczących węzłów integracyjnych 
(ZIT),
• z Prezesem Zarządu firmy Anton Röhr 
Logistic Group, panem Johannesem 
Röhrem oraz panem Jarosławem Paw-
lakiem Prezesem Zarządu Anton Röhr 
Logistyka Sp. z o.o. w Mosinie - przeka-
zanie informacji o trwającej rozbudowie 
firmy Anton Röhr Logistyka Sp. z o.o. 
oraz o planowanej w przyszłości dalszej 
rozbudowie w/w firmy na terenie Gminy 
Mosina,
• z Jakubem Pyżalskim (Family House)  
w sprawie możliwości finansowa-
nia rozbudowy Szkoły Podstawowej  
w Czapurach, 
• z przedstawicielami firmy A.Grzegor-
czyk Sp. z o.o. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Rogalin, dostaw wody i odprowadze-
nia ścieków bytowych na w/w terenie, 
• spotkanie na terenie zakładu Stora 
Enso w Mosinie w sprawie aktualnej po-
lityki rozwoju zakładu, polityki zatrud-
nienia, ilości jednostek transportowych 
obsługujących zakład oraz problematyki 
generowania hałasu przez zakład.  

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

Usychające brzozy
Mieszkaniec zgłosił problem dotyczący świeżych nasadzeń przy drogach. Jego zdaniem, 

firma ogrodnicza, która sadzi materiał kasuje i odchodzi, a odbiorca usługi nie wie jak za-
dbać o drzewa czy krzewy, które powinno się podlewać w suchym okresie do dwóch lat, aż 
drzewko się dobrze ukorzeni. Należy też wykaszać trawy wokół drzewka. W Krośnie przy 
ul. Piaskowej, już po raz drugi (pierwszy raz uschły) posadzono piękną odmianę brzozy  
o bardzo białym pniu.  Mieszkaniec, który jest biologiem,  napisał te słowa z obawą, że  
w tym roku drzewka czeka chyba ten sam los. Zgłosiliśmy tę sprawę w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zostały podjęte działania, by uratować drzewka. – 
Wykonawca  intensywnie podlewa brzozy. Drzewka zostały wydołowane i obłożone korą, 
by zatrzymać wodę dla korzeni – zapewniła Dominika Grząślewicz-Gabler, kierownik tego 
referatu. Miejmy nadzieję, że te zabiegi uratują usychające drzewa. 

Zaśmiecona gmina
Do redakcji zgłosiła się mieszkanka z informacją o dokonanej dewastacji i zaśmieceniu  

w parku gminnym „Strzelnica”. Przechodząc przez park, zastała powywracane ławki  
i kosze, z których wysypały się śmieci. Sprawę natychmiast zgłosiliśmy do ZUK-u  
i w opisywanym miejscu dokonano interwencji porządkowej. Mieszkanka zwróciła uwagę, 
że Park , który powinien być wizytówką miasta, jest  zaniedbany, a ławki w nim, szczególnie 
wieczorami, są „oblegane” przez osoby, które swoim zachowaniem odstraszają wieczornych 
spacerowiczów. Mieszkanka wyraziła także pogląd, że w ogóle miasto jest bardzo zaśmiecone. 
Poruszony problem jest złożony. Z jednej strony dotyka kultury osobistej współczesnego 
społeczeństwa, bo chyba większość z nas obserwuje dziś zjawisko pewnego obniżenia 
tej kultury, u pewnych grup społecznych. Wyraża się to m.in. w procederze dewastacji, 
czy zaśmiecania środowiska. A od tej kultury, także zależy czystość i porządek w naszym 
otoczeniu. I tu należałoby zaapelować do całego społeczeństwa, o wspólną dbałość o nasze 
środowisko, naszą gminę. Z drugiej strony, utrzymanie porządku i czystości w gminie, na-
leży do jej zadań własnych. Zapytaliśmy, jak rozwiążą ten problem nasze władze.  – Sprawa 
lepszego zagospodarowania parku gminnego „Strzelnica” nie jest prosta, bo uwarunkowana 
środkami finansowymi, a tych na ten cel obecnie brak. Jednak w niedalekiej przyszłości park 
objęty zostanie większą inwestycją, bo planujemy tam strzelnicę, budowę ścieżek, ławek  
i lamp – informuje burmistrz Jerzy Ryś. – Mając na uwadze konieczność podniesienia este-
tyki parku, który jest ważnym dla mieszkańców terenem zielonym, zwrócę się do Zakładu 
Usług Komunalnych, o objęcie tego miejsca szczególną opieką. Proszę także mieszkańców  
o zgłaszanie takich problemów odpowiednim służbom. Można także dzwonić do mnie, 
mój numer telefonu: 730 030 700.    

INTERWENCJE

„Schetynówka na Czarnokurzu”
TELESKOP sprostował nieprawdziwą informację

Program telewizyjny „Teleskop” TVP Poznań sprostował podaną przez sie-
bie nieprawdziwą informację, dotyczącą wysokości kwoty dotacji przyznanej 
na realizację zadania budowy ulic na Czarnokurzu w Mosinie, w ramach tzw. 
„schetynówek”. W programie tym, wyemitowanym 19 czerwca br. o godz. 20.00 
podano, iż Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie Mosina 3.000.000 zł do-
tacji na realizację zadania: „Budowa  ulic Czarnokurz, F. Chopina, Świerkowej  
w Mosinie, łączących drogi wojewódzkie nr 431 i 430”. W rzeczywistości kwota ta 
wynosiła 82.000 zł, z możliwością jej zwiększenia. Sprostowanie „Teleskopu” - 17 lipca 
br. godz.20.00 (w końcowym fragmencie programu): poznan.tvp.pl/20882279/17072015 
-godz. 20:00. 

Zapraszam mieszkańców do udziału w otwartej debacie na temat możliwości 
rozwojowych Gminy Mosina, która odbędzie się 23 września br. o godz. 18.00 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ
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Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
13 lipca - 25 sierpnia

Rada Miejska w Mosinie obradowa-
ła na dwóch sesjach dodatkowych  
i ośmiu dodatkowych posiedzenia komi-
sji stałych. Posiedzenia były nieplanowe,  
a radni zajmowali się na nich opiniowa-
niem projektów uchwał na sesje.    
Na sesji w dniu 6 sierpnia Rada podję-
ła 6 uchwał w następujących sprawach: 
nadania nazw ulic w Daszewicach, zgo-
dy na przystąpienie gminy do grupy 
zakupowej energii elektrycznej, przeka-
zania wniosków burmistrzowi o usu-
nięcie naruszenia interesu prawnego  
w mpzp, skarg Tadeusza Vogta. Podczas 
sesji 25 sierpnia z kolei, Rada podjęła 5 
uchwał. Dotyczyły one: przedłużenia 
czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę na wniosek „Ma-
jątku Rogalin”, podziału gminy na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic 
i numerów oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych, utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania w Ludwikowie, roz-
patrzenia skarg Tadeusza Vogta, zmiany 
budżetu Gminy Mosina na rok 2015  
i Wieloletniego Planu Finansowego 2014-
2019. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
i stanowisk można zapoznać się  
w Biuletynie Informacji Publicznej  
w zakładce Prawo, a także w Biurze Rady 
Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 
tel.  618109 541. 

Terminarz 
posiedzeń 
Rady w miesiącu 
wrześniu 
8 września g. 17.00 – Komisja Porząd-
ku Publicznego i Bezpieczeństwa: 
Bezpieczna droga do szkół – ocena sta-
nu szlaków komunikacyjnych do szkół; 
Wychowanie komunikacyjne w szkołach; 
Zgłaszanie propozycji do projektu budżetu 

Gminy Mosina na rok 2016; Opiniowanie 
projektów uchwał; Sprawy bieżące.

9 września g. 17.30 – Komisja Re-
wizyjna: 
Kontrola wydatków związanych z wybra-
nymi miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego od podjęcia uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia danego 
m.p.z.p. do końca roku 2014.

10 września, g. 17.30 – Komisja Pro-
mocji Gminy i Współpracy Samorzą-
dowej: 
Przegląd infrastruktury turystycznej  
w Gminie i określenie potrzeb inwestycyj-
nych na rok 2016; Zaplanowanie środków 
finansowych w budżecie 2016 na realizację 
zadań promocyjnych i współpracy samo-
rządowej; „Informator Mosiński” – wy-
datki związane z wydaniem i dystrybucją 
pierwszych numerów.

14 września g.17.30 – Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu: 
Komisja wyjazdowa – inwestycje oświato-
we; Spotkanie z dyrektorami przedszkoli.

15 września g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej: 
Profilaktyka zdrowotna w szkołach, 
przedszkolach, żłobkach na terenie Gminy 
Mosina (sprawozdanie z Akcji Lato, OPS, 
OSiR, MOK, nieformalne grupy rodziców, 
sołectwa, osiedla); Sprawy bieżące.

16 września g. 17.30 – Komisja inwe-
stycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego: 
Stan realizacji inwestycji w roku 2015; 
Opiniowanie projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego; 
Sprawy bieżące. 

17 września g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa: 
Przedstawienie informacji na temat re-
alizacji projektów inwestycji: kanaliza-
cji sanitarnej i wodociągowej na terenie 
Gminy Mosina oraz kwoty, jakie zostały 
wydatkowane; Przedstawienie informacji 
związanej z budową oczyszczalni ścieków; 
Przedstawienie planów zagospodarowania 
przestrzennego – zaawansowanie prac; 
Sprawy bieżące.

21 września g. 17.00 – Komisja Bu-
dżetu i Finansów: 
Sprawozdanie z dochodów i wydatków za 
I półrocze 2015 r.; Sprawozdanie ze zbycia 
mienia komunalnego za I półrocze 2015r.; 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za  

I półrocze 2015; Wykonanie wydatków 
niewygasających z roku 2014 .

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

Zielona Gmina
Na konkurs „Zielona Gmina 2015” wpły-
nęło 16 wniosków. Wnioski obejmowały 
zarówno ogrody przydomowe, rodzinne 
ogrody działkowe, jak i zieleńce – kwiet-
niki osiedlowe oraz pasy zieleni. Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady 
Miejskiej w Mosinie w dniu 9 lipca 2015 
r. przeprowadziła wizję terenową, w wy-
niku której, w poszczególnych kategoriach 
najwyżej oceniła: 

• Ogrody przydomowe:
I miejsce – Karol Schütz (fot.), Krosno; II 
miejsce – Jarosław Jankowski – Krosno, 
III miejsce – Mariola Nowak, Rogalinek.

• Rodzinne ogrody działkowe:
I miejsce – Regina i Mieczysław Ossowscy 
(fot.), Mosina, II miejsce – Krystyna i Ry-
szard Skrzydlewscy, Poznań,  III miejsce 
– Janina Wojciechowska, Poznań.

• Zieleńce – kwietniki osiedlowe, zakła-
dowe, szkolne:
Przyznano pierwsze miejsce jedynemu 
uczestniczącemu w konkursie zieleńcowi 
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położonemu w Wiórku ul. Sosnowa, zgło-
szonemu przez Wandę i Ireneusza Rybar-
czyk, Stanisława Włodarczaka, Zbigniewa 
Ciesielskiego, Floriana Lange, Ramzesa 
Kwocz i Anetę Dobrowolską.

• Pasy zieleni:
I miejsce – Dorota Domagała, Lucyna 
Smok, Zbigniew Bołoszko, Rogalinek, pas 
zieleni przy ul. Kościelnej (fot.), II miej-
sce – Rada Sołecka oraz Sołtys Sołectwa 
Rogalin Maria Witkowska, Rogalin, pas 
zieleni przy ul. Szkolnej, III miejsce – Rada 
Sołecka oraz Sołtys Sołectwa Mieczewo 
Bronisław Sznura, Mieczewo, pas zieleni 
przy ul. Szerokiej.

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
dziękuje wszystkim uczestnikom konkur-
su, gdyż wykazali się wielką pracowito-
ścią, dbałością  o dobór krzewów, bylin, 
kwiatów oraz nietuzinkową aranżacją. 
5 sierpnia  2015 r. w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, odbyło się spotkanie laureatów 
konkursu z Burmistrzem Gminy Mosina, 
gdzie rozdano dyplomy oraz nagrody.

Waldemar Wiązek 
- Przewodniczący 
Komisji Ochrony 
Środowiska i Rol-
nictwa. Konkurs 
„Zielona Gmina” 
odbywa się pod pa-
tronatem Burmistrza Gminy Mosina, 
już od kilkunastu lat. Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, podczas wyjaz-
dowego posiedzenia, zajmuje się oceną 
zgłoszeń konkursowych, nie tylko ogród-
ków przydomowych. Oceniamy balkony, 
pasy zieleni, ogródki działkowe położone 
na terenie Gminy Mosina, które są prze-
pięknie zagospodarowane. Każdy ogród, 

każdy ogródek ma swoją duszę. Każdy 
jest inny, niepowtarzalny, widać w nich 
bardzo dużo pracy włożonej przez ich 
właścicieli, którzy mają różne priory-
tety. Jedne są przygotowane pod kątem 
rekreacyjnym, gdzie nacisk kładzie się na 
wypoczynek, jeszcze inne mają charakter 
wizualny, są bogate w krzewy, drzewa, 
oczka wodne. Wybór tych najładniejszych 
jest bardzo trudny, gdyż każdy ze zgło-
szonych ogrodów, zieleńców, balkonów, 
ma to coś w sobie, co bardzo przypada do 
gustu poszczególnym członkom komisji. 
Popieram ideę konkursu „Zielona Gmi-
na”, który zachęca mieszkańców do 
jeszcze większej dbałości o swoje ogrody. 
Niejednokrotnie są to przepięknie zago-
spodarowane powierzchnie, w których nie 
ma może dużych nakładów finansowych, 
ale jest pracowitość i trud właścicieli.  
I widać wtedy, że dzięki tej pracowito-
ści, można zrobić coś z niczego. Ogrody, 
ogródki, zieleńce są ważne dla całej naszej  
społeczności - podnoszą estetykę gminy  
i wpływają korzystnie na nasze środowi-
sko pod względem biologicznym. 

BIP: Informacje na 
temat pracy Rady 
Miejskiej w Mosinie
Zachęcamy do zapoznania się z informa-
cjami dotyczącymi funkcjonowania Rady 
Miejskiej w Mosinie, a także na temat 
działalności poszczególnych radnych.  
W zakładce Organy gminy -> Rada -> 
Organy oraz osoby sprawujące funkcje, 
znajdziemy m.in. dane dotyczące każ-
dego z 21 radnych, kontakt do radnego, 
jakie sprawuje funkcje w radzie, złożone 
wnioski, zapytania i udzielone odpowie-
dzi, z jakiego jest okręgu, a także oświad-
czenia majątkowe. W zakładce Komi-
sje Rady zamieszczone są informacje  
o każdej z 8 komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie, skład osobowy, plany pracy 
na cały rok, wnioski jakie dana komi-
sja złożyła na swoich posiedzeniach, 
udzielone odpowiedzi na te wnioski. 
W zakładce Kalendarium znajdziemy 
plany pracy komisji, informację o zbliża-
jącej się sesji, terminy posiedzeń komisji 
i roczny kalendarz pracy Rady Miejskiej. 
Na BIP dostępne są również protokoły 
z posiedzeń komisji i z sesji, wnioski, 
zapytania i interpelacje radnych wraz  
z udzielonymi odpowiedziami. W dziale 
Prawo natomiast odnajdziemy projekty 
uchwał, które znajdą się w porządku 

obrad najbliższej sesji oraz uchwały przy-
jęte przez Radę Miejską w Mosinie. 

O nas w powiecie
Rada Powiatu Poznańskiego, z końcem 
lipca br. zakończyła swój okres wakacyjny. 
W sierpniu pracowały w/g planu wszystkie 
komisje. 26 sierpnia odbyła się IX sesja 
rady. Spośród wielu zmian w uchwale bu-
dżetowej, kilka dotyczyło naszej gminy. 
Między innymi:
• Zarząd Powiatu w Poznaniu zawarł 
umowę z wykonawcą na realizację zadania 
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego 
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469 
P w m. Borkowice , gm. Mosina. Zgodnie 
z zawarta umową koszt realizacji zadania 
wynosi 1.934.618,75 zł.
• W Zespole Szkół przy ul. Topolowej 
kontynuowany będzie remont budynku 
szkoły, sali gimnastycznej i pomieszczenia 
stołówki z przystosowaniem obiektu dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
• Od początku roku szkolnego 2015/16  
w internacie przy Zespole Szkół będą pro-
wadzone prace remontowe. Na ten czas, 
uczniom ZS w Mosinie zostały zapewnio-
ne miejsca w internacie w Mosinie oraz  
w Puszczykowie. Natomiast wychowan-
kom SOSW zostały zapewnione miejsca  
w pomieszczeniach, które zostały oddane 
w najem przez Gminę Mosina. Zapewnio-
no środki na transport młodzieży, wypo-
sażenie pokoi oraz korzystanie z mediów.
• Zabezpieczono też środki finansowe na 
doposażenie gabinetów lekarskich w Ze-
spole Szkół przy u. Topowej oraz w SOSW. 
• Rada Powiatu podjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy rzeczowej Gmi-
nie Mosina z przeznaczeniem dla OSP 
w Pecnej, Radzewicach i Nowinkach  
w kwocie 7950,00 zł, na zakup 3 agregatów 
prądotwórczych typu FOGO FH 3001 R. 
Uprzejmie informuję Szanownych Miesz-
kańców, że mój dyżur radnego Rady 
Powiatu ma miejsce w drugi i czwarty 
poniedziałek miesiąca, w godzinach od 
16.00 do 17.00 w Biurze Rady Miejskiej  
w Mosinie.    

Monika Kujawska
Biuro Rady Miejskiej

Jacek Szeszuła
Radny Powiatu 

Poznańskiego
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na 
obozie 

 W dniach 24-26 lipca w Dymaczewie Nowym, na terenie bazy Mosińskiego Klubu 
Żeglarskiego odbył się obóz szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych działających przy OSP z terenu Gminy Mosina.

Młodzież doskonaliła zasady udzielania pierwszej pomocy, uczyła się ratować na wodzie 
oraz wysłuchała wykładu o z pożarach wewnętrznych. Młodzi adepci pożarnictwa 
oprócz nauki mieli czas na integrację i zabawę: w godzinach nocnych zorganizowa-
liśmy podchody, rozegraliśmy mecz piłki siatkowej, zorganizowaliśmy mini zawody  
w rozwijaniu linii gaśniczej gdzie najlepszą jednostką okazało się OSP Krajkowo, 
potem OSP Radzewice, trzecie miejsce OSP Nowinki i ostatnie OSP Żabinko. Opie-
kunowie mogli wykazać się umiejętnością zwijania węża W52 na czas, najlepszy 
okazał się Robert Kropacz z OSP Radzewice, potem w kolejności: Dawid Leśniewicz  
z OSP Krajkowo, Dariusz Niemier z OSP Radzewice, Maciej Tomczak z OSP Radzewice, 
Filip Gawron z OSP Nowinki. Spotkanie nie mogło odbyć się bez ogniska, pływania na 
żaglówkach i kajakach. Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim sponsorom, a także panom: Pawłowi 
i Jarkowi z MKŻ, Komendantowi Związku druhowi 
Michałowi Kołodziejczakowi, kadrze, opiekunom  
z jednostek OSP Nowinki, OSP Radzewice, OSP Ża-
binko, OSP Krajkowo, OSP Mosina za to, że byliście, 
za wspaniałą młodzież, którą macie w swoich jed-
nostkach, którą mogliśmy wspólnie spędzić mile czas, 
zintegrować się i przy okazji wyszkolić.

Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję i do zoba-
czenia w przyszłym roku. 

Strażnicy interweniowali
1 LIPCA  - 24 SIERPNIA

Przeprowadzono 279 interwencji po-
rządkowych, 68 interwencji drogowych. 
34 razy dokonywano kontroli prędkości 
z użyciem fotoradaru. Ukarano 51 osób 
mandatami karnymi na kwotę 7750 
złotych. Wspólnie z Policją Komisariatu  
w Mosinie Straż Miejska zabezpieczyła 7 
imprez zorganizowanych dla mieszkań-
ców naszej gminy.

 Przeprowadzono 25 interwencji  
w stosunku do zwierząt, dotyczyły one 
głównie bezpańskich psów oraz dzików, 
których odłowienie przekazano zgodnie 
z podpisaną umową przez Urząd Miejski 
firmie FALCO. Po odłowieniu, psy zostały 
umieszczone w mosińskim przytulisku. 

Na wniosek Referatu Ochrony Śro-
dowiska dokonano kontroli 101 pose-
sji. Kontrola dotyczyła oznakowania 
posesji, podpisanych umów na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych, posia-
dania rachunków od koncesjonowanych 
wywozicieli oraz ilości posiadanych psów 
na posesji. Wspólnie z przedstawicielami 
AQANET prowadzono kontrole przyłączy 
kanalizacyjnych w miejscowości PECNA.

Trzy osoby będące pod wpływem al-
koholu, po uprzednim zbadaniu przez 
obsługę pogotowia ratunkowego, prze-
wieziono do miejsca zamieszkania.

Straż Miejska prowadzi działania oraz 
walczy z nielegalnymi wysypiskami śmie-
ci. Oprócz form restrykcyjnych, nadzo-
ruje i uczestniczy w sprzątaniu terenów 
należących do Gminy, w wyniku czego 
w miesiącu maju ukarani przez Sąd Re-
jonowy wykonywaniem prac społecznie 
użytecznych przepracowali 101 godz., 
likwidowali nielegalne wysypiska śmie-
ci, zrywali nielegalnie rozwieszane na 
słupach oświetleniowych ogłoszenia, 
sprzątali pozarastane trawą chodniki, 
kosili trawę, zbierali śmieci - 26 worków. 

W czasie 6-ciu wspólnych patroli z Po-
licją, prowadzono kontrole stanu zabez-
pieczenia mienia gminnego oraz kontrole 
kierowców pojazdów samochodowych.

Z pomocą monitoringu miejskiego, pro-
wadzono nadzór dotyczący przemiesz-
czania się osób i pojazdów po terenach 
objętych systemem kamer, wszelkie za-
uważone nieprawidłowości przekazywane 
były do patroli Straży Miejskiej i Policji. 

Straż Pożarna w akcji
Działania ratowniczo-gaśnicze Jednostki nr 9 PSP w Mosinie oraz gminnych 
jednostek OSP w rejonie działania lipiec i sierpień.
Miejscowe zagrożenia: 221 wyjazdów
Pożary: 39 wyjazdów
Alarmy fałszywe: 26 wyjazdów

W dniu 9 sierpnia br. w ramach akcji „Bezpieczna gmina” zastęp SLRT z JRG-9 
brał udział w festynie „Szeroko na Wąskiej”. W porozumieniu z władzami samo-
rządowymi nasz wóz ustawił się na stanowisku z załogą OSP Pecna, gdzie sporym 
zainteresowaniem cieszyło się wyposażenie obu jednostek.

Nagły porywisty wiatr, gwałtowne wyładowania atmosferyczne, ulewne deszcze 
i miejscowe opady gradu znacznej wielkości. Sceny jak z amerykańskiego filmu 
katastroficznego, jednak tuż pod naszymi drzwiami. Sobotnia aura tego pięknego 
dnia zaskoczyła wszystkich. W okresie od 15-18 sierpnia zanotowano ponad 110 
wyjazdów w rejonie operacyjnym JRG-9, do zdarzeń związanych z przejściem na-
wałnicy. W dniu 20 sierpnia  zastęp z JRG-9 GCBA Rt 5/35 został zadysponowany 
do pożaru lasu w miejscowości Krosno. Po dojeździe na miejsce okazało się, że 
pożarem objęte jest poszycie leśne i część lasu na powierzchni około 3 tys.m2  
w pobliżu linii średniego napięcia. Dzięki szybko i sprawnie przeprowadzonej akcji 
nie dopuszczono do dalszego rozprzestrzenienia się pożaru. W działaniach udział 
brały również jednostki OSP Mosina, OSP Pecna i OSP Nowinki. 

Beata Tomczak
OSP Radzewice
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GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Rozdaj Siebie działalność rozpoczęło w roku 2005. Głównym jej 
celem jest pośrednictwo w spełnianiu dobrych uczynków, czyli kojarzenie potrze-
bujących z chcącymi pomagać.  

Do tego rodzaju działań należą m.in. świąteczne zbiórki żywności, organizowanie 
wycieczek dla dzieci z rodzin wielodzietnych, pośrednictwo w spełnianiu indy-
widulanych, świątecznych marzeń dzieci, pomoc w nauce przez cały rok, także  
w wakacje. – Pomoc ta odbywa się w domu podopiecznych, bo dzieci nie mają jak 
dojechać, choć zdarza się, że przychodzą do siedziby stowarzyszenia – wyjaśnia jego 
prezes Monika Kujawska. – Podczas nauki rozmawiamy też o różnych rzeczach, 
często wychodzą kłopoty, trudności, o których nie mówią rodzicom. Staramy się im 
wtedy pomóc. Taka pomoc udzielana jest poprzez kontakt z psychologiem, załatwienie 
czegoś w szkole, uzupełnienie przyborów szkolnych. Jeśli jest potrzeba, organizowane 
są też podręczniki, lektura, której nie ma w bibliotece szkolnej, umożliwiony jest 
wyjazd na szkolną wycieczkę. Dzieci za cały rok nauki dostają nagrodę, w tym roku 
to wyjazd na basen. 

Pomoc dla podopiecznych dotyczy także tego, czego brakuje w ich domach, 
np. mebli, bo są zniszczone, sprzętu AGD, ubrań. Stowarzyszenie poszukuje 
takich rzeczy u darczyńców. Jedynym kłopotem bywa wtedy transport. – Je-
śli potrzebny jest remont, prosimy ludzi o farby. Zdarza się, że szukamy dla ko-
goś lepszej pracy. Staramy się nieść pomoc rodzinom, zwracając uwagę na różne 
aspekty ich życia. Ważne jest spojrzenie na rodzinę systemowo, jak funkcjonują  
w społeczności lokalnej, w pracy, w szkole. Bywa, że potrzebne jest tylko wskazanie 
właściwego kierunku, rozmowa, a czasami i konstruktywna krytyka i pokazanie 
błędów. Współpracujemy również ze szkołami (SP nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół  
w Krośnie, Zespół Szkół im. Wodziczki) poprzez np. wykup obiadów, organizowanie 
wolontariatu – stwierdza M. Kujawska. 

Stowarzyszenie posiada stałych członków, a także wolontariuszy. Jednak w jego 
działaniach na rzecz potrzebujących jeszcze przydałoby się wsparcie. Można go 
udzielić, zostając aktywnym członkiem stowarzyszenia, wolontariuszem – akcyj-
nym lub stałym (np. do pomocy w nauce, pomocy osobom niepełnosprawnym, 
organizacji ciekawych spotkań, wycieczek itp), a także – można zostać sponsorem, 
przekazując dary rzeczowe lub wpłacając dowolną kwotę na konto stowarzysze-
nia: BGŻ S.A. 43 2030 0045 1110 0000 0336 6880. – Zostanie ona przeznaczona 
na bieżące potrzeby - wykupienie obiadu dla dzieci w szkole, zakup żywności, czy 
leków – informuje Monika Kujawska.  Aktualne potrzeby publikujemy na face-
booku, na stronie internetowej, można też zadzwonić lub napisać i zapytać co 
jest aktualnie potrzebne, przy czym zawsze potrzebne będą szczególnie: żywność  
i środki czystości. Jak wyjaśnia dalej, można też ofiarować swoją pomoc bez an-
gażowania się w członkostwo, wolontariat, czy sponsoring, po prostu podzielić 
się tym co mamy, zorganizować jakąś atrakcję dla dzieci z rodzin najuboższych, 
czy zaoferować transport. – Zachęcam do włączenia się w działania naszego sto-
warzyszenia – mówi  pani prezes. 

Kontakt: Monika Kujawska tel. 510 697 056, e-mail: rozdajsiebie@gmail.com, 
strona: www.rozdajsiebie.pl, fb: Stowarzyszenie Rozdaj Siebie. 

XIX Memoriał dr Tadeusza Adama 
Jakubiaka

Czas życia - czas śmierci. Ten ostatni 
przyszedł na brata dr Tadeusza Adama Ja-
kubiaka o wiele za wcześnie. Pionier, jeden  
z odtwórców ruchu brackiego w wolnej Pol-
sce, może być dumny ze swojego dzieła, które 
rozpoczął pod koniec lat 80. Zwieńczeniem 
jego zaangażowania było wybranie go na  
I Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich III Rzeczypospolitej  Polskiej,  
w Poznaniu, podczas I Kongresu Zjednocze-
nia w roku 1991. O zasługach brata Tadeusza 
Jakubiaka można by pisać praktycznie bez 
końca, ale wykładnią estymy jaką ma do 
dziś wśród Braci Strzeleckiej jest obecność 
tylu Bractw Kurkowych, które zjechały do 
Mosińsko- Puszczykowskiego Bractwa na 
turniej strzelecki- XIX Memoriał dr Tadeusza 
Adama Jakubiaka. A były tam następujące 
Bractwa z: Jutrosina, Kościana, Książa, Lu-
bonia, Łodzi, Mosiny, Opalenicy, Piechcina, 
Pleszewa, Pogorzeli, Ponieca, Poznania, Ro-
goźna, Swarzędza, Śmigla, Tarnowa Podgór-
nego, Włoszakowic, Wrześni, Zbąszynka 
oraz Grodu Przemysława, Podlasko Kozie-
radzkie i Świętokrzyskie Bractwa Kurkowe.
Wyniki strzelań:  • Tarcza Memoriałowa – 
główne trofeum Łańcuch Przechodni: I Ro-
bert Świerczyński, II Krzysztof Smoleński, III 
Aleksander Mitkowski. • Tarcza Św. Sebastia-
na – główne trofeum Łańcuch Przechodni: I 
Zdzisław Kaczmarek, II Krzysztof Smoleń-
ski, III Marek Balcerek. • Tarcza Sanatorium  
w Ludwikowie: I Dariusz Lewandowski, II 
Krzysztof Rembowski, III Jacek Gilewski  
• Tarcza Burmistrza Miasta Luboń: I Krzysz-
tof Smoleński, II Aleksander Mitkowski, III 
Dariusz Lewandowsk • Tarcza Wójta Gmi-
ny Komorniki: I Grzegorz Zieliński, II Alek-
sander Mitkowski, III Zdzisław Kaczmarek,  
• Tarcza Na Strzelnicę: I Franciszek Kulik, II 
Krzysztof Smoleński, III Eugeniusz Nawrocki 
• Tarcza Burmistrza Gminy Mosina: I Zdzi-
sław Kaczmarek, II Ryszard Bura, III Marek 
Balcerzak • Tarcza Burmistrza Miasta Pusz-
czykowo: I Zdzisław Kaczmarek, II Marek 
Balcerek, III Aleksander Mitkowski • Tarcza 
Bracka: I Aleksander Mitkowski, II Zdzisław 
Kaczmarek, III Grzegorz Zieliński.

Ranga i rozmiar imprezy mówią same za 
siebie. Gratuluję Bractwu Mosińsko- Pusz-
czykowskiemu przeprowadzenia turnieju  
z takim rozmachem. Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich uczestników. Z brackim pozdro-
wieniem Świętokrzyski brat kurkowy rodem 
z Łodzi.                     Dariusz Lewandowski 
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Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Mosina 

Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 578 oraz na stronie internetowej:  bip.mosina.pl. -> mienie gminne -> sprzedaż mienia gminnego  oraz 
www.mosina.pl -> dla inwestora.

Mosina - w rejonie ul. Gombrowicza

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 2091/56 853 PO1M/00022303/5 115.000,00 11.500,00

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Przetarg w dniu 14 października 2015r. o g. 10.00 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 8 października 2015r.

Mosina - w rejonie ul. Strzeleckiej – Zofii Stryjeńskiej – Jacka Malczewskiego

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 2690/15 878 PO1M/00021193/3 100.000 10.000

2. 2690/16 1126 PO1M/00021193/3 130.000 13.000

3. 2690/17 1026 PO1M/00021193/3 120.000 12.000

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na każdej z nich. 
Przetarg w dniu 14 października 2015r. o g. 10.30 w Urzędzie Miejskim w – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 8 października 2015r.

Mosina - w rejonie ul. Fiedlera

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 237/51 744 PO1M/00021193/3 85.000,00 8.500,00

2. 237/52 594 PO1M/00021193/3 72.000,00 7.200,00

3. 237/58 570 PO1M/00021193/3 74.000,00 7.400,00

4. 237/63 795 PO1M/00021193/3 155 000 15.500,00

Przeznaczenie: dla nieruchomości oznaczonych w ogłoszeniu nr 1 i 2 budowa na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie       
bliźniaczej; dla nieruchomości oznaczonej w ogłoszeniu nr 3 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dla nieruchomości w ogłoszeniu nr 4 
budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryłach budynków w zabudowie zwartej.
Przetarg  nr 1/2/3  w dniu 14 października 2015r., g. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110. Przetarg  nr 4 w dniu 14 października 2015r., g. 12.30  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 8 października 2015r.

ul. Gombrowicza rejon ul. Strzeleckiej – Stryjeńskiej – Malczewskiego



Mieszkańcy pytają
Dzielnicowy strażnik – czy wolno?

Do redakcji zadzwonił Czytelnik, który podważył terminologię wyko-
rzystaną w poprzednim numerze gazety, w informacji dotyczącej Straży 
Miejskiej. Uważa on za nieuprawnione używanie określenia „dzielni-
cowy” w przypadku strażnika miejskiego, gdyż funkcja taka przypi-
sana jest policji. Myślą przewodnią informacji miało być przybliżenie 
pracy Straży Miejskiej  i przekazanie czytelnikom informacji o tym, iż  
z pojawiającymi się problemami mogą zwrócić się do  konkretnej osoby, 
która przypisana do danego rejonu, czy obszaru naszej Gminy, łatwiej 
będzie mogła na nie  reagować i szukać rozwiązania. – Zastosowane 
określenie „dzielnicowy” nie było związane ze zmianą nazw stanowisk 
osób zatrudnionych do pełnienia funkcji Strażników Miejskich. Miało na 
celu lepsze oddanie idei i roli tych osób jaką mają  wypełniać dla miesz-
kańców danego obszaru – informuje Justyna Kaczmarczyk, Audytor 
Wewnętrzny.  – Rola „dzielnicowego” strażnika, to rola osoby, która jest 
rozpoznawana przez daną część mieszkańców, zna mogące pojawić się 
na konkretnym obszarze zagrożenia i potrafi skutecznie interweniować 
– wyjaśnia dalej J. Kaczmarczyk. Dodajmy, że z określenia „strażnik 
dzielnicowy” korzystają także straże miejskie Olsztyna, Lublina, Gli-
wic, Wałbrzycha, Tczewa oraz innych miast i gmin.  

Co z będzie dalej z zabytkowym budynkiem na Wawrzyniaka?
- Na terenie gminy, mamy kilka zabytkowych budynków, które wyma-

gają remontów. Jednak środki potrzebne na ten cel, przerastają możliwości 
naszego budżetu. Szukamy innych źródeł finansowania. W związku  
z rozpoczynającymi się procedurami aplikowania o środki z Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020, przygotowujemy się do realizacji projektów z za-
kresu ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i edukacji i z tej puli, bę-
dziemy starać się o remont „kogucika” i utworzenie w nim Centrum Nauki  
o Wodzie, zawierającego elementy muzeum wodociągów poznańskich 
i interaktywnej edukacji ekologicznej – wyjaśnia burmistrz Jerzy Ryś. 
– Zwróciliśmy się w tym celu o partnerstwo przy realizacji projektu 
do spółki AQUANET i mamy nadzieję na pozytywną odpowiedź. 

O rowy melioracyjne trzeba dbać
Rowy melioracyjne, to ważny  element gospodarowania 

wodami opadowymi i gruntowymi. Służący do zbierania  
z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do naj-
bliższej rzeki lub zbiornika. Dlatego brak utrzymania ich  
w należytym stanie technicznym i sanitarnym jest częstą przy-
czyną zalegania wód na polach, a w skrajnych przypadkach 
powoduje podtopienia, znajdujących się w pobliżu budynków. 
W  myśl obowiązujących przepisów ustawy „Prawo wodne”, 
obowiązek oczyszczania rowów melioracyjnych należy do 
właścicieli nieruchomości, na której terenie taki rów się znaj-
duje. Jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wod-
nej, taki obowiązek spoczywa na spółce. Właśnie w związku  
z brakiem należytej dbałości o ciek wodny rzeczki Babin-
ka, w Daszewicach pojawił się problem niedrożności prze-
pustu pod drogą, na wysokości ul. Piotrowskiej. – Zwró-
ciliśmy się do mieszkańców tej miejscowości, o udrożnienie, 
oczyszczenie oraz właściwe utrzymywanie rowów melioracji szcze-
gółowych, znajdujących się w granicach ich nieruchomości gruntowej,  
a stanowiącej ich własność – mówi Dominika Grząślewicz-Gabler, 
kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Jak 
wyjaśnia dalej, wykonanie tego obowiązku, będzie przedmiotem kon-
troli przeprowadzanej przez Urząd Miejski w Mosinie. – Jednocześnie 
informujemy o możliwości zawiązania spółki wodnej przez osoby, na 
których terenie znajdują się rowy melioracyjne. W takiej sytuacji, zgodnie 
z art. 77 ust. 1 przywołanej ustawy, utrzymanie rowów melioracyjnych 
byłoby obowiązkiem utworzonej spółki – dodaje pani kierownik.  
W najbliższym czasie, w Daszewicach planowane jest spo-
tkanie z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości,  
z udziałem przedstawicieli mosińskiego magistratu, zarządu 
melioracji i urządzeń wodnych oraz spółek wodnych. Apeluje-
my do wszystkich właścicieli gruntów na których znajdują się 
rowy melioracyjne o wypełnianie obowiązku ich oczyszczania  
i udrażniania, co pozwoli uniknąć skutków, jakie wystąpiły  
w Daszewicach.             JN
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Krosinko, rejon ul. Wiejskiejul. Fiedlera

Krosinko - w rejonie ul. Wiejskiej

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 147/27 1360 PO1M/00019681/4 120 000 12.000,00

2. 147/28 1319 PO1M/00019681/4 112 000 11.200,00

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. 
Przetarg w dniu 14 października 2015r., g. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie– sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 8 października 2015r.
Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Przetarg w dniu 14 października 2015r., g. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie– 
sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 8 października 2015r.
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Nowa Publiczna Stacja Napra-
wy Rowerów - Pożegowo 

Od prawie dwóch lat na terenie Osiedla nr 6 „Za Moreną” 
działa Publiczny Punkt Naprawy Rowerów. Zamontowane 
urządzenie w 2013 roku było jednym z pierwszych w Polsce. 
Obecnie podobne stacje zdobywają uznanie w całym kraju 
(m.in. Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku) oraz  Europie tj.  
w Niemczech, Norwegii, Holandii czy Czechach. Jedna z nich 
zlokalizowana jest nawet na szlaku turystycznym Annapurna 
Circuit ….. w HIMALAJACH. 

W zawiązku z problemami z dotychczasową lokalizacją po-
stanowiliśmy znaleźć dla naszej stacji nowe miejsce. Obecnie 
punkt naprawy rowerów znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy 
Budzyńskiej i 25 stycznia (50 metrów od dawnej stacji Mosina 
– Pożegowo). Nasz nowy model urządzenia jest wyposażony 
w zestaw narzędzi wraz z pompką rowerową oraz stojak na 
którym można zawiesić rower i dokonać niezbędnych napraw 
-  wszystko jest dostępne bez opłat. 

Mając na swoim terenie wiele urokliwych zakątków zwiedza-
nych przez cyklistów, hasło „Osiedle za Moreną - przyjazne 
rowerzystom” nabiera nowego znaczenia.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z urządzenia oraz 
prosimy o przestrzeganie zasad dobrego współużytkowania.

Serdeczne podziękowania dla osób, bez których nie udałoby 
się zrealizować tego projektu:

Lidia Dymalska-Kubasik, 
Janusz Kubasik, Grzegorz Ba-
jak, Krzysztof Skrzypczak, 
Marek Baraniak, Waldemar 
Wiązek, Krzysztof Kosowicz, 
Aniela Anioła, Adam Latosi, 
Darek Węclewski, Anna Po-
kornowska oraz pracownicy  
pobliskiej firmy, którzy wy-
konali fundament. 

Dziękujemy!
Zarząd Osiedla nr 6 „Za 

Moreną” – Budzyń 
i Pożegowo

Decydujemy wspólnie
Fundusz sołecki to wydzielone środki w budżecie gminy, któ-

re mają  służyć  do  sfinansowania  przedsięwzięć wskazanych 
przez zebrania wiejskie określonych sołectw w danej gminie. 
Mieszkańcy sołectw mają zatem pewność, że to, co postanowią  
z zarezerwowaną kwotą zrobić – zostanie zrealizowane. Do końca 
września, do burmistrza wpłyną uchwały zebrań wiejskich, wska-
zujące zadania do realizacji z funduszu sołeckiego w roku 2016.

 
Jak działa fundusz sołecki?

Pieniądze na fundusz sołecki są wyodrębniane z budże-
tu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obli-
czana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie  
o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014r.  Wpływ na jej wysokość 
mają: liczba zamieszkujących je mieszkańców, a także bieżące 
dochody gminy. Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia 
wójt, burmistrz lub prezydent do 31 lipca roku poprzedzającego 
rok, w którym poniesione zostaną wydatki. 

Środki w ramach funduszu sołeckiego to nie są kwoty bardzo wy-
sokie. Przykładowo, w roku 2015 Sołectwo Baranówko, otrzymało 
wydzieloną kwotę w wysokości 6.876,21 zł, a Sołectwo Krosno 
– 24.597,56 zł. Za takie pieniądze nie można wybudować drogi, 
czy chodnika na wiejskiej ulicy. Fundusz sołecki to jednak ważny 
mechanizm, który pozwala zapoczątkować, czy nawet wdrożyć 
wiele lokalnych pomysłów i działań. Tych drobnych, ale cennych, 
bo integrujących mieszkańców i tych kosztownych, które mogą 
być uzupełnione kwotami funduszu lub być zaczynem kilkuetapo-
wego działania. W ramach funduszu sołeckiego można budować, 
remontować lub wyposażać, ale można też organizować ciekawe 
wydarzenia, zajęcia dla dzieci, dorosłych, seniorów, zainwestować 
w wiejską zieleń itp. Ważne jest tylko, by zadanie należało do 
kategorii zadań własnych gminy, służyło poprawie życia miesz-
kańców, zostało w odpowiedni sposób zgłoszone i było zgodne 
ze Strategią Rozwoju Gminy. 

Nieobecni – bez racji
Z pomysłem inicjatywy do realizacji z funduszu sołeckiego 

może wystąpić sołtys, rada sołecka, a także grupa co najmniej 

15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Oprócz pomysłu trzeba 
oszacować koszty i uzasadnić jego realizację. Następnie wniosek 
zawierający te właśnie elementy należy wnieść pod obrady zebra-
nia wiejskiego, by te zatwierdziło go uchwałą. Zebrania wiejskie 
dotyczące funduszu sołeckiego na 2016r. muszą być zwołane do 
końca września. 30 września upływa bowiem termin, w którym 
sołectwo, zgodnie z ustawą, zgłasza swój wniosek do realizacji 
burmistrzowi. Burmistrz, do 31 lipca przekazał sołectwom wyso-
kość wyliczonych dla nich kwot. Teraz wszystko w rękach samych 
mieszkańców, ich pomysłów, a przede wszystkim – ich udziału  
w zebraniach wiejskich.    

Środki do dyspozycji 
Oprócz funduszu sołeckiego, w budżecie gminy mogą być wy-

dzielane środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw 
i osiedli. W budżecie na rok 2016, takie środki są przewidzia-
ne. Zostaną one wyliczone dla każdej z jednostek, w zależno-
ści od liczby jej mieszkańców - po 5zł na każdego mieszkańca 
(dla osiedli nie mnie niż 4tys. nie więcej niż 12tys., dla sołectw 
nie mniej niż 2 tys. nie więcej niż 8 tys.). Podobnie jak w przy-
padku funduszu sołeckiego, decyzja, jakie potrzeby sołectwa  
i osiedla zostaną z tych środków zaspokojone, należy do sa-
mych mieszkańców. Procedura wyboru zadań do realizacji, 
jest tu taka sama, a warunkiem, by uczestniczyć w decyzji, jest 
obecność na zebraniu wiejskim lub zebraniu ogólnym miesz-
kańców osiedla, a także – udział w głosowaniu nad przyjęciem 
uchwały zebrania. Jednostki pomocnicze muszą przekazać 
takie uchwały burmistrzowi również do 30 września br. Po-
zostaje tylko zachęcić wszystkich mieszkańców do udziału 
we współdecydowaniu o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  
i środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. To od Was zależy 
jak zostaną one spożytkowane!

Przepisy regulujące przebieg zebrań wiejskich i zebrań ogólnych 
mieszkańców znajdują się w statutach poszczególnych jednostek 
pomocniczych. Można zapoznać się z nimi w Biurze Rady Miej-
skiej, tel. 61 8109 541 lub w Biuletynie Informacji Publicznej  
w zakładce/ Jednostki pomocnicze.     

Opracowanie: Joanna Nowaczyk
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Sołectwo / Osiedle Kwota
funduszu

Zadania

Babki-Kubalin-Głu-
szyna Leśna 16.279,23 Budowa zjazdu w ul. Szkolną. Budowa chodnika w Babkach.

Baranówko 6.624,45 Zakup kostki brukowej na budowę chodnika.

Borkowice-Bolesła-
wiec

12.168,32 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy. Organizacja imprez kulturalno-sportowych.
 Doposażenie świetlicy. 

Czapury 23.491,00 Ułożenie płyt żelbetonowych drogowych na ul. Krętej w kierunku ulicy Dolnej.

Daszewice 23.491,00 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach. Projekt i postawienie na działce gminnej 
kamienia pamiątkowego w 75. Rocznicę rozstrzelania mieszkańców Daszewic.

Dymaczewo Nowe 11.557,55 Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Wyposażenie placu zabaw. Działania kulturalno-edukacyjne.

Dymaczewo Stare 13.084,47 Projekt budowy parkingu przy ul. Szkolnej. Budowa parkingu przy ul. Szkolnej I etap.

Krajkowo-Bara-
nowo 9.255,44

Nawodnienie boiska sportowego w Krajkowie poprzez wykonanie studni i rozprowadzenie instalacji 
wodociągowej na boisku. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej poprzez zakup pieca kuchennego 

i chłodziarki.

Krosinko-Ludwi-
kowo

23.491,00 Budowa siłowni na działce gminnej I etap. Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców 
sołectwa.  

Krosno 23.491,00
Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Tylnej i Piaskowej. Organizacja dożynek wiej-
skich. Estetyzacja wsi. Wyjazd integracyjno-szkoleniowy mieszkańców sołectwa. Konserwacja 
elementów drewnianych na placu zabaw przy ul. Leśnej.  Zakup kamery monitorującej plac przy 

ul. Tylnej i Piaskowej. 

Mieczewo
16.960,47 Remont instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Mieczewie.  Remont sanitariatów w świetlicy 

wiejskiej w Mieczewie. Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej.

Drużyna-Nowinki
20.766,01 Zadaszenie sceny przy świetlicy. Oprawa muzyczna – dożynki. Prace porządkowe przy obiektach 

gminnych. Wykonanie systemu nawadniającego na boisku.

Pecna-Konstanty-
nowo

23.491,00 Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji.

Radzewice 13.483,81

Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi, koszenie trawy. 
Dofinansowanie do integracyjnych imprez plenerowych. Zakup namiotu, stołów piknikowych, sprzętu 
RTV i abonament internetowy. Organizowanie zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej. Utwardzenie 
wyjazdu z ul. Kalinowej. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Warcie i wyposażenie 

w elementy małej architektury. 

Rogalin 23.232,56 Utrzymanie porządku na terenie Rogalina. Tłuczniowanie ul. Szkolnej.

Rogalinek  23.491,00 Zakup kosiarki.  Zakup paliwa. Utrzymanie czystości na ternie wsi.
Sasinowo 8574,20 Wykonanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej z utwardzonym podłożem, na terenie przy placu 

zabaw.

Sowiniec-Sowinki 10.101,11 Zakup lustra drogowego. Zakup sześciokąta gimnastycznego i bramek do gry w piłkę nożną. 
Dokumentacja projektowa (sześciokąt i bramki).

Świątniki 11.440,10 Utrzymanie porządku na ternie wsi. Utrzymanie czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej.

Wiórek 22.880,20 Remont ul. Podleśnej w Wiórku – utwardzenie drogi gminnej tłuczniem.

Żabinko 12.497,19 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą. Bieżący remont świetlicy. Doposażenie świetlicy.

Zadania wykonane z funduszu sołeckiego w roku 2014  (łącznie za kwotę 349.851,11 zł.)
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Dożynki
W ostatnich dniach sierpnia odbywały się dożynki parafial-

ne, a także wiejskie festyny. W Daszewicach, tradycja dożynek 
sięga roku 1937. Początkowo odbywały się w dniu 15 sierpnia  
– w Święto Wniebowzięcia NMP, tzw. Matki Boskiej Zielnej. Występ 
zespołu składającego się z młodzieży zamieszkującej Daszewice  
i okoliczne wsie został wówczas przygotowany przez choreografa 
z teatru poznańskiego. Po wojnie, w 1946r. dożynki odbyły się 
tym samym ceremoniałem, a młodzież sama ćwiczyła pamiętając 
przedwojenny układ choreograficzny. Do zespołu tanecznego 
dołączył zespół muzyczny. W roku 1985 odbyły się ostatnie do-
żynki, na których wystąpiła grupa taneczno-wokalna młodzieży 
daszewickiej. Organizowanie dożynek wznowiono tu w roku 2007 
i choć nie udało się zbudować lokalnego zespołu, ale święto, które 
wrosło już w tradycję tego sołectwa stało się elementem tutej-
szej lokalnej tożsamości. Na dożynkach Rogalinka i Sasinowa, 
ul.Kościelną w Rogalinku prze-
szedł korowód w towarzystwie 
Mosińskiej Orkiestry Dętej na 
mszę dziękczynną do kościoła 
p.w. Św. Michała Archanioła. 
Po południu, uroczysty koro-
wód wraz z mieszkańcami oraz 
sprzętem rolniczym przejechał  
z Sasinowa do Rogalinka na plac 
dożynkowy, gdzie „Kapela Zza 
Winkla” bawiła mieszkańców  
i gości. Dożynki trzech sołectw 
- Wiórka, Babek i Czapur, za-
inaugurowała parada Orkiestry  
z Grodziska Wielkopolskiego, 
która przeszła ulicami wsi. Po 
Mszy Św. dziękczynnej, przekazano na ręce zastępcy burmistrza chleb  
z tegorocznych plonów. Burmistrz wraz z sołtysami łamał i dzielił 
się z zaproszonymi gośćmi  przybyłymi na tegoroczne Święto 
Plonów. Atrakcją imprezy był pokaz umiejętności Orkiestry Gro-
dziskiej i tancerek oraz pokaz sztucznych ogni. Biesiadzie towa-
rzyszyły liczne punkty gastronomiczno i usługowe, place zabaw 
dla milusińskich a nad całością czuwał miejscowy DJ Marcin. 

Sołectwo Pecna, Konstantynowo na pożegnanie lata przygo-
towało dla swoich mieszkańców festyn rodzinny. Głównym 

organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej przy 
współpracy z Radą Sołecką, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Pecnej i Mosińskiego Ośrodka Kultury. Atrakcjami festy-
nu były m.in. wystawa prac artystycznych dzieci i młodzieży 
zorganizowana przez MOK, szkołę podstawową i gimnazjum  
w Pecnej, turniej piłki siatkowej oraz zabawa taneczna. 

Święto plonów w parafii Krosno obchodziły 3 sołectwa: Kro-
sno, Krosinko - Ludwikowo i Drużyna – Nowinki. Jak uważają 
organizatorzy, wymagało ze strony mieszkańców wyjątkowe-
go zaangażowania, twórczej inspiracji, sporego wkładu pracy  
i poświęcenia wolnego czasu, aby reprezentacyjna uroczystość 
nabrała tak fantazyjnej formy. Dekoracjami udało się zaskoczyć 
nawzajem, a także wywołać ogromny podziw wielu, czasami 
zupełnie przypadkowych gości. Szczególny zachwyt wzbudził 
traktor wykonany przez sołectwo Drużyna - Nowinki.  Była 

msza dziękczynna, Mosińska 
Orkiestra Dęta, korowód 
dożynkowy, obrzęd chleba  
w wykonaniu zespołu ludowe-
go, a także konkurs sołectw,  
w którym drużyny rywali-
zowały w rzucie surowym 
jajkiem do patelni, kapustą 
do beczki, czy ważeniu ce-
buli na oko. Całość zwień-
czyła zabawa taneczna.  
W ostatnią niedzielę sierp-
nia, w Mosinie, odbyły się 
Dożynki Gminne, którym 
towarzyszyły tradycyj-
ne polskie obrzędy, tańce 

i śpiewy ludowe w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego 
„Szamotuły”. W Kościele pw. św. Mikołaja odprawiona zo-
stała msza dziękczynna za plony, a ulicami miasta przeszedł 
korowód dożynkowy. Mieszkańcy wysłuchali koncertu Te-
resy Werner, zespołów Mosińskiego Ośrodka Kultury „My”  
i „Sikorki” oraz Mosińskiej Orkiestry Dętej. Konkurs na wieniec 
dożynkowy wygrało Sołectwo Drużyna - Nowinki, II mc Rogali-
nek, III mc Sowinki - Sowiniec. O dożynkach w Mieczewie i nie 
tylko w następnym numerze.                                       Oprac. JN
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Szeroko na Wąskiej
W niedzielę 9 sierpnia 2015r., na ul. Wąskiej w Mosinie odbyła 
się XI edycja plenerowej prezentacji hobbystów, pasjonatów, 
kolekcjonerów i rękodzielników „Szeroko na Wąskiej. Mo-
sina 2015” organizowana przez Mosiński Ośrodek Kultury  
i Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe. Około 100 
wystawców z kilku gmin Powiatu Poznańskiego: Czerwonaka, 
Puszczykowa, Lubonia, Komornik, Stęszewa, Kleszczewa oraz 
oczywiście z Mosiny, zaprezentowało swoje pasje i rękodzieła. 

Oto hobbyści i pasjonaci – uczestnicy imprezy: 
Elżbieta Tylińska, Emilia Stolarczyk, Anna Kędziora, Izabela 

Roszak – malarstwo; Sylwia Dengusiak – kartki okoliczno-
ściowe; Katarzyna Maćkowiak – witraże; Patrycja Garus – 
muchy; Piotr Stanik - modele żaglowców; Monika Czaińska 
– decoupage; Maria Kosz i Krystyna Wielgosz – kapelusze; 
Waldemar Krzyżanowski – instrumenty muzyczne; Monika 
Kosicka – radosna twórczość; Agnieszka Antkowiak – biżuteria; 
mieszkańcy Mieczewa i Radzewic – ich pasje; Karolina, Jakub, 
Marcel i Max Czajka – gry planszowe; Robert i Zenon Bocian 
- modele parowozów; Ewelina Stoińska – prace szydełkowe  
i czapeczki; Joanna Wegnerowicz – biżuteria; a Paulina Olszo-
wa – ramki ozdobne; Mosiński Chór Kościelny – dokumentacja 
z działalności: kroniki, dyplomy i nagrody; Klubu Bab Wspa-
niałych – kolekcja kapeluszy; Agnieszka Deker - malarstwo  
i grafika; Monika Kubiaczyk – fragment kolekcji instrumentów 
muzycznych; Marianna Konieczna i Paula Bilska – fotografia; 
Jolanta Ossowska – patchwork; Alicja Węcławiak – pościele; 
Maria Egel – obrazy haftowane i ozdoby filcowe; Aleksandra 
Pruchniewska i Henryk Pruchniewski – zbiory kolekcjonerskie; 
Marianna Dąbkowska - „kolorowy świat fotografii”; Anetta 
Offerein – rękodzieło artystyczne; Robert Rybak – malarstwo; 
Edwarda Kłonkowski – rzeźba; Izabela Bręk – ceramika; Anna 
Borkowicz – biżuteria; Pracownia w Rogalinku: Lucyna Smok, 
Sylwia Taciak, Bożena Gadzińska, Teresa Magdziarek, Kry-
styna Dyderska, Danuta Helak, Grażyna Hipś – malarstwo; 
Ewelina Jochym – książeczki dla dzieci; grupa ze Stęszewa: 
Stanisława Bąk, Katarzyna Jóźwiak, Violetta Kordas-Ross, 
Bożena Krawczyk, Stanisław Krawczyk, Janina Machnik, Ewa 
Romanowska i Jadwiga Wojtkowiak – wyroby rękodzielnicze; 
Pracownia w Komornikach: Julia Kaczmarczyk - Piotrowska, 
Zdzisława Szaj i Janina Szot; Małgorzata Błaszkiewicz – ikony 
i malarstwo; grupa rekonstrukcyjna w składzie: Piotr Ga-
wełko, Wojciech Johymczyk, Anna Kaźmierczak, Sławomir 
Kulczyński, Katarzyna Moszczyńska, Renata Surmaczewska; 
Waldemar Wiązek – wykopaliska; Stowarzyszenie Kultury 
i Rozwoju Wsi Żabinko oraz Rady Sołeckiej Wsi Żabinko 
– kulinaria; Stowarzyszenie Nowoczesnej Rzeczypospolitej 
Mosińskiej – działalność; Teresa, Barbara Przybysławska – 
prace szydełkowe i wytwory z wikliny papierowej; Marek 
Kubiak – wiklina i linografy; Dorota Szczepaniak – biżuteria 
witrażowo – frywolitkowa; Jadwiga Anioła – pisanki i wieńce 
dożynkowe. Na pozostałych stoiskach prezentowali się: MGA 
Foxes, Automobilklub Wielkopolski – Delegatura Mosina, 
Mosińska Biblioteka Publiczna, Mosiński Ośrodek Kultury, 
Izba Muzealna z wystawą fotografii; OSP Pecna, Straż Miej-
ska. Przy okazji imprezy swoją ofertę handlowo-usługową 
zaprezentowały też miejscowe firmy. 

Na niewielkiej scenie „Szeroko na Wąskiej” wystąpili: 
Chór Emerytów i Rencistów „Zawsze Młodzi”; na pianinie, 

trąbce i saksofonie bracia Maciej i Eryk Krzyżanowscy;  ze-
spół gitarzystów, zespoły „Sikorki” i „My” z Mosińskiego 
Ośrodka Kultury; harfista Michał Zator; zespół Drivers oraz 
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego 
Jerzaka w Mosinie. Podczas tej imprezy odbył się konkurs na 
najciekawszy kapelusz, którego laureatkami zostały: Alek-
sandra Pruchniewska – I miejsce, Klub Bab Wspaniałych  
– II miejsce, Zuzanna Anioła – III miejsce. Wyróżnienia otrzy-
mały: Krystyna Wielgosz, Paula Bilska, Jolanta Ossowska  
i Elżbieta Tylińska.

Organizatorzy dziękują fundatorom nagród, mieszkań-
com ul. Wąskiej oraz Poznańskiej i Placu 20 Października 
za wyrozumiałość i życzliwość, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pecnej za zabezpieczenie medyczne imprezy oraz Straży 
Miejskiej za działanie na rzecz bezpieczeństwa uczestników 
wystawy, a także Panu Tadeuszowi Waliszakowi – za pomoc 
w organizacji prezentacji.

XI edycja plenerowej prezentacji hobbystów, pasjonatów, 
kolekcjonerów i rękodzielników „Szeroko na Wąskiej. Mosina 
2015” została współfinansowana przez Powiat Poznański  
i objęta patronatem medialnym przez Radio Merkury Poznań 
i TVP Poznań. 

Oprac. Joanna Nowaczyk
Fotorelacja z imprezy na okładce.

„Mam Talent”
Mieszkaniec naszej gmi-

ny Maciej Jasiński wystąpił  
z pokazem iluzji w popular-
nym programie TVN  „Mam 
Talent”.  Gratulujemy niezwy-
kłych umiejętności! Szczegóły 
– w następnym numerze. 
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AKTUALNOŚCI

Urodziny poety 

Pamięć
Wiersze Wincentego Różańskiego poznałam jeszcze w liceum. 
Był to czas młodzieńczych poszukiwań własnej wrażliwości 
na świat. Czas, który rozbrzmiewał dźwiękiem gitary i śpie-
wanymi wersami Stachury, że „dla wszystkich starczy miejsca 
pod wielkim dachem nieba”. Wtedy, w początkach lat 80., po 
skończonych lekcjach w poznańskim V LO, wpadało się do 
sklepu z książkami na Wildzie, by szukać owej wrażliwości 
w słowach pisarzy i poetów. Z tamtej księgarni i z tamtego 
czasu pochodzi pierwszy mój tomik poezji Wincentego, jego 
„Wierszy – dzieci” i jeden z utworów o „letnich nastrojach  
w miasteczku m”. Ja – poznanianka – nie rozumiałam dokład-
nie znaczenia „m” dla poety. Dopiero po latach spotkałam 
go w mosińskiej Galerii Miejskiej na jednym z poetyckich 
wieczorów, gdy zamieszkałam pod Mosiną i przyszło mi 
poznać te letnie nastroje, które Różański znał od dzieciństwa 
– tu się urodzi. Był rok 1938, 16 dzień lipca…   

Na urodziny tego poety, w Salonie Poetyckim Galerii Miej-
skiej przygotowano urodzinowe przyjęcie. Takie niecodzienne, 
bo Wincentego nie ma wśród żywych już od lat kilku. Jednak 
w lipcu tego roku powrócił do Mosiny we wspomnieniach 
tutejszych mieszkańców, i jeszcze, mógł spotkać się tu ze swo-
imi druhami, poetami jak on, z którymi się kiedyś przyjaźnił: 
Andrzejem Babińskim i Jerzym Szatkowskim. – To był bardzo 
sentymentalny wieczór – mówi Dorota Strzelecka, kierownik 
artystyczny Galerii, organizatorka spotkania. – Wiersze Witka 
i jego dwóch poznańskich przyjaciół – Andrzeja Babińskiego  
i Jerzego Szatkowskiego, czytał Andrzej Lajborek, aktor Teatru 
Nowego w Poznaniu. Spotkanie z ich poezją poprowadziła 
Kamila Izabela zioła. Poetów, a zwłaszcza Różańskiego, wspo-
minali też goście Salonu.

Babiński – zmarły tragicznie poeta „przeklęty”, Szatkow-
ski – poeta, prozaik, redaktor i  Wincenty Różański – poeta  
z Mosiny, która o swoim poecie wciąż pamięta i nie zapomni.       

  

Witek 
Przyszedł na świat w roku 1938 r. w domu przy ulicy dziś 

Mickiewicza, dawniej Lipowej – w Mosinie. Z tego prowin-
cjonalnego miasteczka, jak stwierdził po latach, pochodzi-
ły najpiękniejsze jego wspomnienia. Tu przeżył swoje razy, 
swoje blizny chłopięce i dziecięce, poznał pierwszą miłość  
i miał najbliższych swoich krewnych, którzy nie opuszczali go 
nigdy, nawet w najgorszych chwilach życia. Wiele ze swoich 
utworów poświęcił Mosinie, gdzie mieszkał, dopóki rodzi-
ce nie wyprowadzili się do Poznania na ul. Ostrobramską.  

W Mosinie nadal też mieszka jego rodzina – potomkowie 
wspólnej babci Konstancji Frąckowiak.

Pierwszy wiersz, wiersz miłosny, napisał gdy miał 16 lat. 
Od roku 1968 do końca swojego życia, wydał ponad 20 
tomików poezji. Jeden z nich pt. „Chciałem zmienić świat” 
z roku 1999, poświęcił „mieszkańcom i przyjaciołom mojej 
rodzinnej Mosiny”.  Do literackiej legendy przeszła znajomość 
Wincentego z Edwardem Stachurą, który Różańskiego nazwał 
„Synem Bogini” i uczynił bohaterem własnej powieści „Cała 
jaskrawość”, a także „Ballady dla Potęgowej”. Został też jego 
ważnym przyjacielem. 

Stachura odszedł w roku 1979. Pięć lat później, skacząc  
z mostu nad Wartą, zakończył swoje życie Andrzej Babiński. 
Witek Różański żył. Był jedynym z poetów outsiderów lat 60., 
który dożył dzisiejszych czasów intelektualnej wolności, ale 
też czasów komercji, której nigdy się jednak nie poddał – do 
śmierci pozostał prawdziwy.

Był, jak wspominają go najbliżsi, uosobieniem dobroci,  
a zarazem nieporadności. Nie dbał o siebie, o doczesne dobra, 
tylko o wiersze – dlatego żył w ubóstwie. Miał jednak wielu 
troskliwych przyjaciół. Potem przyszła choroba, w wyniku 
której nie mógł już mówić. Do końca życia jednak, pozostał 
wierny swojej poezji. Poeta odszedł 4 stycznia 2009 r. Dla 
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wielu mieszkańców Mosiny, którzy go znali z sąsiedztwa, ze 
szkolnej ławy, z podwórka, w pamięci pozostanie po prostu 
Witkiem.  

na Poznańskiej domki jak grzybki
na rynku oczywiście Antoś z miotłą

myślę kochani czy ja was nie kocham
za silnie za bardzo za mocno

 
w bibliotece Vinetou Lem i Kafka
na rynku mokra podrapana ławka

i te kwiaty w lipcowe południe
i wieża nad kanałem smukła

 
ale ta młodość o harda i dumna
tu w kawiarni smakuje jak wino

i chłopi na rowerach i w samie pełno
i te mosińskie ludzkie dziewczyny

 
tu się oplotę kłączami powoju
na kominie cegielni zawisnę

i na wieki w jakiś czas pokocham
przyczynę Mosinę i zerwę jak wiśnie

( Wincenty Różański )

Wspomnienie w kadrze
Krzysztof Wiśniewski z Warszawy, pamięć o Różań-

skim postanowił zatrzymać w kadrze. Mosinę odwiedził 
już kilkakrotnie, zbierając w rodzinnym mieście poety 
wspomnienia o nim i biograficzne materiały. Jak wyja-
śnia, film o Witku kręci amatorsko, a powodem jest po 
prostu fascynacja poetą. – Zaczęło się od znajomości  

z Witkiem, w roku 2000. Byłem jego 
sąsiadem. To było na ul. Albańskiej. 
Wystarczyło pójść za róg ulicy i wejść 
w Ostrobramską i już byłem u niego  
w domu – opowiada K. Wiśniewski. – Pew-
nego razu sąsiad, czyli właściciel domu,  
w którym mieszkałem, zaprowadził mnie do Witka. Ja zabrałem 
ze sobą swoje wiersze.  

Krzysztof też jest poetą, pisze od 13 roku życia. – Pokazałem 
mu moje wiersze i podobały mu się. A później, co było moim 
ogromnym zaskoczeniem, pokazał mi swoje wiersze, które pi-
sał na maszynie i zapytał czy są dobre. A to ja przyszedłem 
przecież go spytać, jak ja piszę – opowiada dalej. – Wtedy 
pokazał całą swoją pokorę wobec samego siebie… Tak zaczęli-
śmy się odwiedzać. Przyszedł też pomysł na wspólną książkę, 
„Posrebrzane pola słów” – ostatni tomik Witka, w którym 
znalazły się wiersze ich obu. Wiśniewski zaczął interesować 
się twórczością Różańskiego, a potem Witek zachorował.  
– W 2002 roku spytałem go, czy ktoś pracuje nad jego bio-
grafią – opowiada K. Wiśniewski. – Rzuciłem pomysł, żeby 
zająć się jego życiem i twórczością, zbierać materiały i napisać 
biografię. Było to o tyle trudne, że Witek nigdy nie prowadził 
żadnych dzienników. Jerzy Grupiński twierdził, że Różański 
był gdzieś w górach i wtedy ponoć prowadził jakiś dziennik, 
ale go zgubił. Krzysztof Wiśniewski zaczął realizować swój 
pomysł jeszcze za życia poety z Mosiny, rozmawiać z nim  
o tym życiu i  jak mówi, udało mu się wiele rzeczy uchronić, 
zanim Witek odszedł. 

Realizacja filmu, który właśnie powstaje, jest jedną z form 
zachowania pamięci o Wincentym Różańskim – w rozmowach 
z ludźmi, którzy go pamiętają, w rejestracji miejsc pamię-
tających poetę i o których także poeta pamiętał – w swoich 
wierszach...     Joanna Nowaczyk
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Kabaret Skeczów 
Męczących

Ze względu na duże zainteresowanie 
programem tegorocznych premierowych 
skeczów, a wręcz przedpremierowych 
numerów Kabaretu Skeczów Męczących 
Mosiński Ośrodek Kultury uruchomił ko-
lejną pulę biletów. 1 października - godzi-
na 17:45 (na godz. 20:00 bilety zostały 
wyprzedane). Bilety dostępne na stronach 
internetowych: www.bilety24.pl, kultura-
irozrywka.pl / kabaretowebilety.pl oraz w 
biurze MOK, Mosina, ul. Dworcowa 4, tel. 
618132-909, pok. 31. 

Lato mija. Powoli zaczyna się nowy 
sezon piłkarski. Przy tej okazji warto 
przypomnieć najważniejsze wydarzenie 
zwieńczające poprzedni okres rozgryw-
kowy. 

W ostatnich dniach czerwca już po raz 
siódmy odbył się turniej piłki nożnej mło-
dych adeptów piłki nożnej Mosina CUP 
2015. W tegorocznej edycji udział wzięły 
ponad 45 drużyny z całej Wielkopolski  
w pięciu kategoriach wiekowych, grających 
jednocześnie na 7 boiskach. Uroczyste 
otwarcie tradycyjnie odbyło się na mosiń-
skim rynku skąd Orkiestra Dęta z Mosiny 
przeprowadziła uczestników na stadion 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którym 
przez cały dzień toczyły się rozgrywki.  
W międzyczasie na wszystkich uczestni-
ków czekało szereg ciekawych atrakcji. 
Zawodnicy wraz z opiekunami mogli 
brać udział w konkurencjach sprawno-
ściowych. Mosińskie wielkie święto pił-
karskie na stałe wpisało się w kalendarz 
imprez sportowych wielkopolskich klu-
bów piłkarskich. Dzięki wsparciu władz 
miasta, OSiR, indywidualnych sponsorów, 
lokalnych przedsiębiorców oraz instytucji 
wspierających, każdy uczestnik turnieju - 
a było ich ponad 400 – otrzymał nagrodę, 
a wśród trenerów i kierowników rozloso-
wana została nagroda w postaci fotela. Na 
uwagę zasługuje też ilość wolontariuszy 
pracujących przy organizacji imprezy, 
bez których turniej nie mógłby się odbyć.  
W tym roku było to prawie 100 osób. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego aby impreza mogła się 
odbyć i zapraszamy za rok! 

KS 1920 Mosina

Łączy nas tradycja
„Łączy nas tradycja” – pod tym hasłem w ostatnią sobotę sierpnia spotkały się różne poko-

lenia mosińskiej piłki. Impreza rozpoczęła się meczem drużyny seniorów KS 1920 Mosina  
o mistrzowo klasy okręgowej – dodajmy, że zwycięskim przez co humory dopisy-
wały wszystkim uczestnikom spotkania. Po tym meczu na trawę wybiegło starsze 
pokolenie. Zawodnicy rozegrali pomiędzy sobą mecz. Towarzyszyło temu wiele 
zabawnych sytuacji i sportowych emocji. W obu meczach nie mogło zabraknąć 
zawodnika łączącego pokolenia – Krzysztofa Markiewicza, który po zakończo-
nym meczu pierwszej drużyny, szybciutko przebrał się w strój meczowy, na ten,  
w którym grali oldboje i wybiegł ponownie na boisko. Zawstydził niektórych za-
wodników wielokrotnie zmuszając bramkarza do wyciągania piłki z siatki. Po meczu 
wszyscy goście zaproszeni byli na poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze mieli okazję 
do rozmów i wspominek. Zabawa odbywała się do późnych godzin wieczornych. Padło 
wiele deklaracji, z których mamy nadzieję zrodzi się kilka fajnych inicjatyw. Jedną  
z nich jest powrót do treningów grupy oldbojów. Zawiązała się grupa chętnych, którzy 
planują regularnie spotykać się na boisku i nadal czynnie oddawać się swojej pasji.  Na 
takich ludzi czekamy. KS 1920 Mosina stoi otworem dla wszystkich sympatyków piłki 
nożnej. Nie chcemy aby dzieliły nas poglądy i wizje dotyczące rozwoju piłki nożnej  
w naszej gminie. To są tematy, które można rozwiązać dialogiem,  
a każdy pogląd jest cenny ponieważ pozwala wyrobić sobie dystans i wskazać inne 
kierunki. Mamy wspólną pasję i ona powinna łączyć – nie dzielić.  
       

Mosina CUP
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Jadalnia Raczyńskich i ścienne tkaniny
Jadalnia – wnętrze to pełniło tę samą funkcję od XVIII w. 

Dzisiejsza aranżacja odwołuje się do kształtu z lat 90. XIX 
w., nadanego przez Różę i Edwarda Aleksandra Raczyńskich.  
Z tego czasu pochodzi dekoracja sztukatorska sufitu projektu 
Zygmunta Hendla oraz zrekonstruowane elementy wyposaże-
nia. – Takim obiektem był wspaniały żyrandol według projektu 
Karla Friedricha Schinkla, który został kupiony przez Raczyńskich 
na wyprzedaży majątku w Rydzynie i ten żyrandol na podsta-
wie amatorskiej fotografii archiwalnej został zrekonstruowany 
– wyjaśnia Joanna Nowak, kierownik oddziału w Rogalinie 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Joanna Nowak zwraca też 
uwagę na wspaniałe dekoracje okien z końca XIX w. imponu-
jące swoim bogactwem. – Zgodnie z tradycją, na ścianach wiszą 
portrety przodków, którzy spoglądali na biesiadujących – mówi 
dalej oprowadzając po pałacowej jadalni. Prezentuje przy tym 
tzw. „muzeum dotykowe”, zorganizowane z myślą o osobach 
niewidzących. – Są to przygotowane tablice, które pozwalają  
dotknąć tkaniny ściennej, odtworzonej na podstawie fotografii – 
wyjaśnia. Pałacowe tkaniny ścienne nie zachowały się. Uległy 
zniszczeniu w czasie wojny, kiedy w Pałacu mieściła się szkoła 
Hitlerjugend. – Tkaniny, które zobaczycie państwo na ścianach 
zostały zrekonstruowane w Polsce, w Instytucie Włókiennictwa 
w Łodzi, bądź zakupione na rynku zagranicznym, o podobnym 
charakterze i podobnych wzorach – relacjonuje dalej J. Nowak.  

Fotografie, na podstawie których odtwarzano tkaniny, oczywi-
ście są czarno-białe. Ich kolorystyka z kolei, znana jest z relacji 
przedwojennych służących. – Jeden z tych służących nadal żyje  
i był dla nas skarbnicą przeróżnej wiedzy, ponieważ pracował tu jako 
młody chłopak i wszystko pamiętał – wyjaśnia Ewa Leszczyńska, 
kustosz rogalińskiego oddziału Muzeum. Ów służący, pan Piotr 
Karalus, pamiętał nawet z czego robili pasty do podłóg. On też 
je robił, bo miał za zadanie sprzątać w pałacu o poranku. – To 
są takie miliony szczegółów, ale pamiętał na przykład, że masło, 
które robili tutaj w folwarku, wywożone było do pałacu Krasińskich 
w Warszawie, do Róży, która po śmierci Edwarda Aleksandra 
częściej mieszkała w Warszawie, a tu przyjeżdżała na wakacje. 
Żeby mamie zrobić przyjemność, Roger wysyłał jej do Warszawy 
świeże masło – opowiada E. Leszczyńska. 

Po obu stronach jadalni stoją gdańskie szafy, a na nich wa-
zony chińskie i wazy z Delf. W jednej z szaf eksponowane są 
srebra herbu Nałęcz z inicjałami Kazimierza Raczyńskiego,  
a także XIX-wieczna zastawa obiadowa z miśnieńskiej porcelany 
i wiedeńskie szkło.           J. Nowaczyk 

Rozstrzygnięcie konkursu
W poprzednim numerze „Informatora” ogłosiliśmy konkurs,  

w którym należało prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: „Z ja-
kiego miasta pochodził oryginalny piec kaflowy, który stał w tzw. 
bibliotece hendlowskiej Pałacu w Rogalinie”. Odpowiedź można 
było znaleźć w nr 3(3) „Informatora Mosińskiego”, w artykule 
„Dom żywy”. Zygmunt Hendel, autor projektu tej imponującej 
biblioteki, zamówił piec w  jednej z wytwórni drezdeńskich. 

Prawidłowej odpowiedzi udzieliły w kolejności nadesłania: 
Iwona Sz., Elżbieta O., Aleksandra W. Zwyciężczynie konkursu 
otrzymały nagrody – książki o Rogalinie oraz zestaw upominków 
promocyjnych, a zdobywczyni nagrody specjalnej – Karty Gościa 
Muzeum Narodowego w Poznaniu dla 2 osób, z nielimitowanym 
wstępem do jego oddziałów do końca tego roku.

Wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w konkursie 
dziękujemy i zapraszamy do następnych.  Podziękowania kie-
rujemy także do Muzeum Narodowego Oddziału w Rogalinie 
za przekazanie atrakcyjnej nagrody na rzecz konkursu. 

Wycieczka do Rogalina
Pani Maria Preibisz-Dera jest mieszkanką Sopotu, ale pochodzi 

z Mosiny. Rodzice pani Marii, nieżyjący już Wiktoria i Kazimierz 
Myszkier, to znane lokalnie postaci – nauczyciele i harcerze, 
wychowawcy pokoleń mosiniaków. Po lekturze „Informatora 
Mosińskiego” 3(3), pani Maria napisała do redakcji list. Oto frag-
ment: „Był rok 1935, wrzesień, początek roku szkolnego. Uczniowie 
przypomnieli mojej śp. Mamie przedwakacyjną obietnicę wspólnej 
wycieczki do Rogalina. Skończyłam właśnie 4 miesiące, powstały 
więc obiektywne przeszkody w realizacji obietnicy. Niemowlak 
w tym wieku wymaga bowiem całodziennego, biologicznego  
z matką kontaktu… Poczucie odpowiedzialności nauczycielki  
i presja uczniów były tak silne, że rodzice uczniów czynnie 
włączyli się w organizację wycieczki klasowej do Rogalina.  
A była ona taka: uczniowie z nauczycielką i 4-miesięcznym nie-
mowlakiem, pojechali na cały dzień na wycieczkę do Rogalina 
– wozem drabiniastym. Podobno skonstruowana była nawet spe-
cjalna osłona dla niemowlaka przed słońcem… Znam tę historię  
z opowiadania, ale może jest jeszcze w Mosinie ktoś, kto brał 
udział w tej wyprawie i pamięta wycieczkę klasową do Rogalina, 
we wrześniu 1935 roku? Jeżeli tak jest, to przy najbliższej bytno-
ści w Mosinie, poproszę o spotkanie…”. W imieniu pani Marii, 
prosimy o kontakt w tej sprawie z redakcją. 
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„ŻYJĄCY Z WILKAMI”
 SHAUN ELLIS, PENNY 

JUNOR
Ten, kto lubi opowieści 

Adama Wajraka, koniecznie 
powinien sięgnąć po książ-
kę Shauna Ellisa. Brytyjski 
komandos spędził rok w la-
sach Dakoty Północnej wśród 
watahy żyjących na wolności 
wilków. Wcześniej starannie 
przygotował się do tego eks-
perymentu: obserwując wilki 
i jedząc surowe mięso, żeby 
zyskać odpowiedni zapach, 
akceptowany przez zwierzę-
ta. Udało mu się to, co chyba 
żadnemu innemu człowieko-
wi (pomijam tu tzw. wilcze 
dzieci, które wychowane 
przez watahę, nie wybiera-
ły świadomie swojego losu): 
dołączyć do stada wilków. 
Zyskał dzięki temu możli-
wość obserwacji codzienne-
go życia tych drapieżników 
z tak bliska, jak jeszcze nikt 
dotąd. Poznawał ich zwycza-
je, więzi społeczne, sposoby 
polowania i rytuały godowe 
oraz język. Dla nas dodatko-
wym wabikiem jest rozdział 
o Polsce: leśnikach, rolnikach 
i ich stosunku do wilków,  
a także obyczajowe, często 
humorystyczne, obserwacje 
Polaków. O autorze książki, 
pracującym przez lata w Par-
ku Dzikich Zwierząt, kanał 
National Geographic nakrę-
cił film „Człowiek Wilk” oraz 
poświęcił mu serial. „Żyjący 
z wilkami” to lektura obo-
wiązkowa dla wszystkich 
miłośników przeżyć ekstre-

malnych oraz psów, których 
zachowania, struktura stada 
i komunikacja nie odbiega-
ją znacząco od ich dzikich 
przodków.

Zofia Staniszewska

HARPER LEE
„ZABIĆ DROZDA”

 Perfekcyjnie napisana 
powieść obyczajowa ame-
rykańskiej pisarki, wydana 
po raz pierwszy w 1960r.,  
w następnym została uhono-
rowana prestiżową nagrodą 
Pulitzera. Oczyma 6 letniej 
córki prawnika, obserwujemy 
prowincjonalną społeczność 
i śledzimy wydarzenia w USA 
w okresie Wielkiego Kryzysu. 
Mała Smyk, nie obciążona 
stereotypami rządzącymi 
światem dorosłych, zacho-
wująca świeżość spojrzenia, 
pokazuje nam społeczność 
w jakiej żyje, jej strukturę  
i moralność. Wielu rzeczy nie 
rozumie, pyta, analizuje, po-
równuje i wyciąga wnioski. 
Nie znajdziemy w tej książce 
moralizowania, nie ma po-
działu na czarne i białe cha-
raktery, jest to wstrząsająca 
opowieść o tym, co najcen-
niejsze: miłość, współczucie, 
dobroć i tolerancja.

Eleonora Talarczyk

Lustra pamięci, czyli drze-
wa umierają stojąc

W okresie wakacyjnym Galeria Miejska w Mosinie prezen-
towała wystawę fotografii Janusza Nowackiego zatytułowaną 
„Lustra pamięci”.  

Janusz Nowacki debiutował w roku 1964 ekspresyjnymi 
portretami muzyków jazzowych. W latach 1973-92 był in-
struktorem fotografii w Pałacu Kultury, animatorem życia 
fotograficznego w Wielkopolsce. Od 1982r. w jego fotografii 
dominuje pejzaż. W latach 1993 – 2004 kierował założo-
ną przez siebie Galerią Fotografii „pf” w Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu. Jest laureatem wielu prestiżowych na-
gród, a jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii  
w Krakowie, czy Muzeum Fotografii w Charkowie na Ukra-
inie. Swoją wystawę w mosińskiej Galerii zatytułował „Lustra 
pamięci”, a bohaterami jego fotograficznych przedstawień 
są rogalińskie dęby. Słowo o tej ciekawej ekspozycji napisał 
mosiński artysta prof. dr hab. Jacek Strzelecki z Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu: 

„Drzewa umierają stojąc” – tytuł dramatu Alejandro Casony 
może być myślą przewodnią wystawy Janusza Nowackiego  
w Galerii Miejskiej w Mosinie. Wraz z artystą fotografem  
i Jego twórczością jesteśmy świadkami właśnie takiego dra-
matu. Dęby rogalińskie  – pomniki przyrody, piękni i mocarni 
świadkowie dziejów odchodzą. Nieubłagane prawa natury, 
czas, lecz niestety także działalność człowieka przyczyniają 
się i przyśpieszają ten proces. W pracach Janusza, którego 
pasją od wielu lat jest fotografowanie pejzażu - zwłaszcza 
tego z pradoliny Warty z jej rozlewiskami, łęgami i z tym co 
najważniejsze z majestatycznymi dębami, niezwykła wrażliwość 
artysty, poszukiwanie piękna i harmonii w mistrzowski sposób 
łączy się z potrzebą dokumentowania. W swoich kadrach 
zatrzymuje czas, utrwala to co jest, tu i teraz. Pozwala boha-
terom swoich zdjęć raz jeszcze przejrzeć się w zwierciadłach, 
multiplikuje ich potęgę i piękno. Jest to  swoiste memento  
i świadectwo dla przyszłych pokoleń, które być może już nie 
doświadczą obcowania z tym cudem natury. Spieszmy więc 
na łęgi nadwarciańskie do Rogalinka, Rogalina, oglądajmy  
i przeżywajmy fotografie Janusza Nowackiego. Spieszmy się 
i pamiętajmy – drzewa umierają stojąc.  

Jacek Strzelecki
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Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie organizo-
wał w czasie wakacji „Akcję Lato”. W ciągu dwóch miesięcy, 
dla dzieci, młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych, 
odbywały się zajęcia na hali sportowej, a także wyjazdo-
we. W lipcowe czwartki, najmłodsi mieli okazję brać udział 
w „Świecie gier i zabaw”. Od 15 lipca do 12 sierpnia nasi 
mieszkańcy mogli uczęszczać na zajęcia z „Yogi na trawie”,  
a w wybrane soboty, na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie 
Nowym – na zajęcia w ramach akcji „Lato pod żaglami”. OSiR 
przygotował także inne propozycje: zajęcia z tenisa stołowego, 
z Capoeira, na siłowni, wyjazdy na basen OAZA w Kórniku, 
do Cinema City w Poznaniu, na Termy Maltańskie oraz do 
Kręgielni NIKU. Wyjazdy cieszyły się dużą popularnością. 
W ramach współpracy z UKS Orlik oraz KS 1920 Mosina na 
Orliku oraz stadionie w Mosinie odbywały się zajęcia z piłki 
nożnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się Cykl Turniejów 
Piłkarskich LIDER CUP 2015. Mecze odbywały się na sze-
ściu różnych boiskach na terenie Gminy Mosina: Mieczewo, 

Rogalin, Rogalinek, Krajkowo, Nowinki, Dymaczewo Nowe. 
W Turnieju wzięło udział 7 różnych zespołów. Klasyfikacja 
generalna przedstawia się w sposób następujący: 

- 1 miejsce - Orły Rogalinek,
- 2 miejsce - LPF,
- 3 miejsce - United Rogalin.

Wyniki poszczególnych meczy dostępne są na stronie www.

osirmosina.pl oraz na FB. W ramach wakacji na terenie naszej 
Gminy odbył się również „Maraton na Orientację SZAGA” (10-
12 lipca 2015r.), którego start oraz meta miały miejsce właśnie 
w Mosinie. Długodystansowe zawody sportowe spotkały się  
z szerokim zainteresowaniem. Na trasie pieszej oraz rowerowej 

spotkało się 169 zawodników z terenów całej Wielkopolski. 
Po otrzymaniu mapy bezpośrednio przed startem, zadaniem 
zawodników było dotarcie do wyznaczonych Punktów Kon-
trolnych. 25 lipca 2015 r. odbyła się III Pogoń za Wilkiem. 
W tegorocznym biegu po Wielkopolskim Parku Narodo-
wym wzięło udział 422 zawodników z terenu Wielkopolski.  
W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. OSiR zorganizował spływ 
kajakowy po rzece Drawa. W wyjeździe wzięło udział 21 
osób. Pogoda oraz poziom rzeki dopisały uczestnikom. Dwu-
dziestokilometrowa trasa od J. Dubie do Bogdanki okazała 
się bardzo ciekawa i wymagająca, co jednak nie zniechęciło 
spływających. Na koniec lata odbył się również rajd i zawody 
Nordic Walking, w których uczestniczyło ponad 100 osób.

Ze sportowych atrakcji w ramach „Akcji lato” skorzystało 
około 700 uczestników, mieszkańców naszej gminy.  

Lato na sportowo

Estera Wekwert
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Mosinie
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Pocztówki z wakacji

Pod żaglami

Antek na ten obóz przyjechał z Poznania, po raz piąty. Pierwszy 
raz był tu w wieku 6 lat, a teraz, po wakacjach, będzie chodził do 
IV klasy. W tegorocznych obozowych regatach, wywalczył I miej-
sce, zajmując w latach ubiegłych miejsce III i II. To chyba znaczy, że 
nabywa coraz większych, żeglarskich umiejętności. Obóz podoba 
mu się, bo można pływać na łódkach, ale nie tylko dlatego. – W od-
różnieniu od innych takiego rodzaju obozów, mamy okazję tutaj spać  
w namiotach, żyć na takim „survivalu” – mówi Antek. 

Uczestnikiem I turnusu „Lata pod żaglami” jest także Jasiu 
– obecnie już trzecioklasista z Krosna. – To jest bardzo fajny 
obóz, bardzo mi się podoba. Podobają mi się głównie zabawy, i na 
lądzie, i żeglowanie  – stwierdza chłopiec, który tutaj ma okazję 
pożeglować pierwszy raz w życiu. 

Na obozach w Dymaczewie Nowym, dzieci zdobywają podsta-
wowe umiejętności żeglarskie, takie jak: taklowanie, wiosłowa-
nie łodzią wiosłową, trzymanie kursu na żaglówce, uczą się też 
śpiewać pieśni żeglarskie – szanty. Przerwy między żeglowaniem 
wypełniają zabawy i gry sportowe, terenowe, konkursy plastycz-
ne,  żeglarski chrzest, a także tradycyjne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. W większości zajęć, przewija się tematyka żeglarska, 
bo realizowany jest tu program Polskiego Związku Żeglarskiego 
„Junga & Kadet”. – Program ten zawiera doskonały system moty-
wacyjny dla dzieci i młodzieży – mówi Stanisław Tubis, komandor  
I turnusu. – Za wykazanie się kolejnymi, żeglarskimi umiejęt-
nościami, młodzi adepci żeglarstwa nagradzani są punkta-
mi, które z kolei prowadzą do zdobycia dwóch, wymienionych  
w nazwie programu tytułów – wyjaśnia dalej.

Nad bezpieczeństwem i żeglarską edukacją, czuwa ratownik  
i wykwalifikowana kadra, z uprawnieniami żeglarskimi, która 
zaczynała tu pracę w wieku nastoletnim jako pomoc wycho-
wawców. Obozy nad Jeziorem Dymaczewskim cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem.

W sierpniu, na obozie MKŻ-tu dla młodzieży gimnazjalnej  
i licealnej, 24 uczestników przemierzyło szlak wodny z Iławy na 
Zalew Wiślany i z powrotem. Pieczę nad nimi sprawował Jacek 
Mądrawski. Uczestnicy pływali i mieszkali na czterech jachtach 
typu „Antila 24” oraz „Tes 678”. Zawitali między innymi, do 
portów w Elblągu, Fromborku, Krynicy Morskiej. Jednak zapy-
tani, najmilej wspominają cumowania „na dziko”, gdzie można 
było wieczorem posiedzieć przy ognisku i pośpiewać szanty. 

 – W tegorocznej akcji „Lato pod żaglami” udział wzięło 374 dzieci  
i młodzieży – informuje Paweł Maciejewski, komandor MKŻ. Klub 
ma już prawie 25-letnią historię, tak samo jak obozy w Dymaczewie.  
– Dzieci się chyba tu nie nudzą, bo zainteresowanie obozami wciaż 
jest bardzo duże. Będziemy dalej je organizować. 

Przy harcerskim ognisku

W nadmorskim Łukęcinie, dzieci i młodzież z naszej gminy 
wypoczywała na letnim obozie zorganizowanym przez Krąg 
Instruktorski T.W.A. „Elita” Ośrodka ZHP Mosina. 

Łukęcin, to wieś położona w województwie zachodniopomor-
skim, między Dziwnowem a Pobierowem. Nie ma tu salonów 
gier, sieci pubów i sklepów, a jedyne turystyczne obiekty, to 
klasztor ojców paulinów, ośrodek jazdy konnej, pole golfowe, 
kilka domów i ośrodków wczasowych, w miarę pusta plaża  
i piękne klifowe wybrzeże. Właśnie w tej okolicy bazę obozo-
wą znaleźli instruktorzy Kręgu Instruktorskiego T.W.A. „Elita” 
Ośrodka ZHP z Mosiny. Do Łukęcina zabrali dzieci i młodzież 
po raz siódmy. – W tym roku mieliśmy 127 uczestników – kadry 
i obozowiczów – informuje hm. Danuta Białas, komendantka 
tego obozu. – Choć uczestnicy to w większości osoby niezrzeszone  
w harcerstwie, nasze zajęcia realizowane są metodą harcerską. 
Obozowicze raczej się nie mogli się nudzić. Obóz rozbrzmiewał 
muzyką, a gry i zabawy na świeżym powietrzu, leśne podchody, 
dzień sportu i festiwal piosenki, to tylko niektóre atrakcje, jakich 
tu zażywali. Był też czas na morskie kąpiele, oczywiście pod 
okiem doświadczonego ratownika i była to chyba największa 
atrakcja wakacyjnego pobytu nad morzem. 

Lubniewice dnia 26 lipca 2015 roku. To tam zaczęło się nasze 
kolejne harcerskie lato. Obóz pełen wrażeń i atrakcji! Magicz-
ne Lubniewice przywitały mosińskich harcerzy po raz kolejny  
i zapewne nie ostatni!

Tegoroczny obóz był inny niż zazwyczaj, ponieważ nie było 
wspólnej tematyki. Zuchy i harcerze szczepu „WILKI” wcielili 
się w dzielnych kowbojów z Dzikiego Zachodu, harcerze szczepu 
„WATRA” odbyli podróż do krainy Śródziemia, natomiast zuchy 
z szczepu „WATRA” wyruszyli do Afryki śladami Kazimierza 
Nowaka. Różnorodność naszych zainteresowań nie przeszkodziła 
nam we wspólnej zabawie, co świetnie było widać przy okazji 
wieczornych ognisk, na których każdy podobóz przyłączał się 

Zalew Wiślany

Łukęcin
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do prowadzącego ognisko i tak np. mieliśmy okazję zobaczyć 
Elfy ze Śródziemia, które niczym kowboje poszukiwały złota  
w wodach jeziora. (…) Dodatkowymi atrakcjami na tegorocz-
nym obozie Ośrodka ZHP Mosina była ścianka wspinaczkowa,  
a także most linowy, tyrolka i wspinanie po skrzynkach. Rzeczy, 
które dostępne są tylko w parkach linowych były także u nas! 
Ogromna dawka adrenaliny i nierzadko przełamywanie swojego 
strachu przed wysokością dawały niesamowitą zabawę. Ponadto 
zuchy wybrały się na wycieczkę do pobliskiego safari, a harcerze  
i wędrownicy często wyruszali na piesze wędrówki odkrywając 
wiele pięknych miejsc.

Ten obóz, jak każdy, minął zdecydowanie za szybko jednak 2 
tygodnie spędzone w lesie pokazały, że harcerze potrafią współ-
pracować, a także, że jest to czas wystarczający na zawiązanie 
trwałych przyjaźni! Mamy nadzieję, że lubniewickie lasy jeszcze 
nie raz ugoszczą nas pod gwieździstym niebem. Obóz został 
dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz 
Urząd Miejski w Mosinie. 

Michał Górecki

Z Krosna do Zaniemyśla

To już nasza dziewiąta kolonia, kolejny raz w pięknym Za-
niemyślu. Na wypoczynek zorganizowany przez Sołectwo 
Krosno wybrało się 39 dzieci z Krosna i okolic. A było to jak 
zwykle 6 zwariowanych dni. Ciągle coś się działo. Każdy dzień 
dostarczał wielu niezapomnianych wrażeń. Dziś kolonia do-
biegła końca i wszyscy wróciliśmy do swoich domów, rodzin 

i przyjaciół, ale sercem i wspomnieniami jesteśmy jeszcze  
w Zaniemyślu. Pierwsze dni w domu cisza, brak 6-osobowego 
pokoju, stołówki, plażowania, wypadów  na lody, męczącej 
wędrówki po lesie, nocnych alarmów, śpiewów pod pryszni-
cem, śmiechu w środku nocy, dyskotek, kolonijnych, kąpieli… 
Kochani rodzice, macie wspaniałe dzieci, bycie z nimi to czysta 
przyjemność. Do zobaczenia za rok! 

Wiesława Mania i Kadra

Opracowała: Joanna Nowaczyk

Lubniewice

Zaniemyśl
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Joanna Nowaczyk

Jezioro Budzyńskie

Stara fotografia z lat trzydziestych. Obiektyw aparatu uchwycił 
moment przejażdżki kajakiem, który wyłania się, wraz z pa-
sażerami, z przybrzeżnych szuwarów. Aż trudno uwierzyć, że 
miejscem takich wodnych eskapad było zarastające dziś Jezioro 
Budzyńskie.

Urozmaicona rzeźba terenów Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego, przyciąga dziś licznie turystów i spacerowiczów. Jego 
krajobraz ukształtowany 15 tys. lat temu, bogaty w moreny 
czołowe, denne, ozy i drumliny, to dzieło lodowca skandynaw-
skiego, który gościł w okolicach Mosiny. Pamiątką po nim, są 
także jeziora rynnowe.

O Jeziorze Góreckim, pisałam w poprzednim numerze gaze-
ty. Dwa inne jeziora, także często odwiedzane przez okolicz-
nych mieszkańców, to leżące w tej samej rynnie – Budzyńskie 
i Skrzynka. 

o Jeziorze Budzyńskim
Przy drodze nr 431 kierunek Stęszew, zbliżając się do granic mia-

sta Mosina, po prawej stronie mijamy zarośla. Za nimi rozciąga 
się ścisły rezerwat przyrody – zarastające jezioro, którego wód 
nie widać już z drogi. Kiedyś, jak opowiadał jeden z najstarszych 
mieszkańców Mosiny, nieżyjący już Franciszek Kasprzyk, raj 
mieli tu wędkarze. – Jezioro Budzyńskie – wspominał pan Fran-
ciszek – było jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkań-
ców Mosiny. Były tam kąpieliska, a zimą jeździło się na łyżwach. 
Dziś, pływają w nim jedynie kaczki i kurki wodne, a można tu 
spotkać nawet perkoza. Położone w południowej części rynny 
górecko-budzyńskiej jezioro, od roku 1957 stanowi ścisły rezerwat 
przyrody. Jego powierzchnia zajmująca 17 hektarów kurczy się, 
a ponad 3-metrowa głębokość wciąż maleje, bo jezioro powoli

zarasta. Winowajcą jest zespół roślinny o nazwie Thelymteridi 
Phragmitetum, którego sukcesja ekologiczna spowodowała objęcie 
tego obszaru ochroną rezerwatową.

Na zachodnim brzegu Budzyńskiego, wznosi się długi i wą-
ski wał ziemi. To oz polodowcowy, który pierwotnie stanowił 
półwysep wrzynający się w jezioro. W dalekiej przeszłości wał 
został przekopany, przez co powstało kilka kopców. Okoliczni 
mieszkańcy, nazwali więc to miejsce „szwedzkimi górkami”, 
błędnie wywodząc ich pochodzenie z czasów szwedzkiego potopu.  
W rzeczywistości kopce powstały we wczesnym średniowieczu,  
a na jednym z nich, w roku 1911, odkryto grodzisko – pozostałość 
po obronnej osadzie. To ślad obecności w tym miejscu naszych 
słowiańskich przodków, którzy mieszkali nad brzegiem jeziora 
już kilkaset lat po Chrystusie…

Ścieżką biegnącą wzdłuż brzegu, udajemy się na wycieczkę  
w głąb WPN-u, by dojść do Jeziora Skrzynka.

 
 skarby w Skrzynce 

„Za Mosiną między wzgórkami, które to miasteczko otacza-
ją, znajduje się jezioro Skrzynką lub Skrzynną zwane, bardzo 
głębokie, w którym niezmierne skarby leżą…”. Tak zaczyna się 
opowieść, którą w XIX wieku zapisał w „Podaniach i legendach 
polskich, ruskich i litewskich” poeta Lucjan Siemieński.

Jezioro Skrzynka, to dziś jedyne na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego jezioro „skąpożywe”, w którym żyje ok. 
70 gatunków roślin, w tym wiele chronionych i rzadkich. Jego 
powierzchnia zajmuje zaledwie 1,8 hektara, bo wokół tafli wody, 
gromadzi się pas torfowców, tworzących charakterystyczny 
kożuch, na którym rosną już drzewa. Akwen zarasta. Jezioro 
wraz z otoczeniem, stanowi ścisły rezerwat przyrody. Jest też 
najmniejszym i najpłytszym jeziorem WPN-u. Jego największa 
głębokość, wynosi zaledwie 3 metry. Skąd zatem wziął się na 
jego dnie legendarny skarb i jak to możliwe, że nikt go dotąd nie 
odnalazł? Było to dawno temu, w czasach wojny ze Szwedami.

W zimowy wieczór, od Pożegowa w kierunku Górki suną 
sanie. Konie w galopie łykają mroźne powietrze, a ich kopyta 
tratują zasypaną śniegiem drogę. Otulona w ciepły szal, śliczna 
dziewczyna z niepokojem ogląda się za siebie, błagając woźnicę 
o pośpiech.  W oddali słychać goniących ich jeźdźców – oddział 
szwedzkich rajtarów. Pasażerka w saniach to dziedziczka dóbr 
na Pożegowie, która „namiętną miłość wzbudziła w oficerze 
szwedzkim na załodze w miasteczku stojącym. Gdy mu jednak 
wzajemną nie była i bezpieczeństwa dla siebie w domu nie upa-
trywała, postanowiła oddalić się z tej okolicy i zabrać ze sobą 
klejnoty swoje, droższe sprzęty i srebra stołowe.”

Rajtarzy gonią dziedziczkę, są już bardzo blisko. Wtedy dziew-
czyna każe skierować sanie na zamarznięte dopiero co jezioro. 
Konie z rozpędu wpadają na lód, który trzeszczy i ugina się pod 
nagłym ciężarem. Oficer dogania dziewczynę i gdy już ma ją 
dosięgnąć… jezioro pęka, a woda pochłania na zawsze sanie, 
skarby i dziedziczkę. Ginie też jej prześladowca.   

W grudniowe noce, na Jeziorze Skrzynka zobaczyć 
można ponoć dwie zjawy – postać dziewczyny i jeźdź-
ca na koniu, który ją ściga, lecz schwycić nie może.  
A na dnie jeziora, do dziś muszą leżeć owe skarby zamknię-
te w skrzyni, bo nikt dotąd jeszcze 
ich nie wydobył. Kiedy akwen ten już 
całkiem zarośnie, skarb pozostanie  
w ziemi na wieki…

fot. Izba Muzealna w Mosinie
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Kościół w Rogalinku 

Ks. Kan. Roman Hildebrand

GALERIA KAWALERÓW MEDALU 
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

  
– Gimnazjum im. Pade-
rewskiego w Poznaniu.  
W tym też roku rozpoczął 
studia filozoficzne w Ar-
cybiskupim Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, 
a dwa lata później studia 
w Poznaniu. 17 czerwca 
1934r. otrzymał święce-

nia kapłańskie  z rąk ks. kard. Augusta Hlonda. W latach  
1934 – 1937 był wikariuszem w Książu, w latach 1937 – 1939 
w kościele św. Trójcy na poznańskim  Dębcu, a od 1939 
r.  – przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Tutaj 
zastał go wybuch II wojny światowej.  W roku 1941 został 
aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentra-
cyjnego w Dachau. Ostatecznie gehennę obozową przetrwał, 
a po powrocie do Ojczyzny, już w listopadzie 1945r. został 
powołany na proboszcza parafii w Mosinie. Ta duża parafia 
nie miał wówczas kościoła, który został spalony w 1945r.,  
a nabożeństwa odbywały się w drewnianym baraku. Musiał 

pracować i duszpasterzować tu z jednym tylko wikariuszem. 
Ponadto przez szereg lat sprawował funkcje duszpasterskie 
w pobliskiej parafii rogalińskiej. Mimo to, z miejsca zabrał 
się do odbudowy kościoła. Jego zapał, energia, wytrwałość 
oraz umiejętne podejście do wiernych porwały parafian  
i w krótkim stosunkowo czasie, wspólnymi siłami, kościół 
został postawiony. Już 17 grudnia 1951r. ks. abp. Walenty 
Dymek mógł dokonać poświęcenia nowej świątyni. Poza 
tym, ks. Hildebrand powiększył cmentarz, postawił parkan 
wokół niego i wybudował kaplicę cmentarną. Sprawił też 
nową chrzcielnicę, balustradę i wiele elementów wyposażenia 
liturgicznego. Przez blisko 30 lat zawsze gorliwie, zawsze wy-
trwale organizował i ożywiał życie religijne. Władza duchow-
na wysoko ceniła ks. Hildebranda. Zewnętrznym wyrazem 
tego uznania było nominowanie go na dziekana dekanatu 
stęszewskiego, a w 1968 r. został mianowany kanonikiem ho-
norowym Kapituły Metropolitarnej w Poznaniu.  W ostatnich 
latach jednak coraz bardziej podupadał na zdrowiu, mimo 
to z pracy nie zrezygnował. Chciał być czynny do końca 
życia i umrzeć na posterunku. Zmarł 20 kwietnia 1972r.  
i pochowany został na cmentarzu parafialnym z Mosinie. 

Włodzimierz Gabrielski

Uhonorowany Medalem 
Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej w roku 1999. Uro-
dził się 28 stycznia 1908r.  
w Opalenicy. Szkołę 
podstawową ukończył 
w Buku, a w 1921r.

Drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła 
w Rogalinku, zbudowany został na przełomie XVII 
i XVIII w. z fundacji Hieronima Wierzbowskiego, 
sufragana poznańskiego. Swoje barokowe wyposa-
żenie wnętrza, zyskał w końcu XVIII w. 

Świątynia  w Rogalinku kryta jest gontem, a dach zwień-
czono wieżyczką. W ołtarzu głównym z parą bramek po 
bokach mensy, na których znajdują się rzeźby św. Stefana  
i św. Wawrzyńca, znajduje się rzeźba Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem. To wierna kopia oryginalnej późnogotyc-
kiej figury, skradzionej w 2002 roku.  Jak podaje legenda, 
figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przybyła do Roga-
linka niesiona warciańską falą, a z nią wiklinowe gałąz-
ki, z których miejscowi mieszkańcy nauczyli się wyplatać 
koszyki i inne przedmioty. Metrowej wysokości, późno-
gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wykonana 
została z lipowego drewna w końcu XIII w. Pięć wieków 
później znalazła miejsce w centralnym miejscu kościoła,  
w jego ołtarzu. 

W latach okupacji niemieckiej, z niewyjaśnionych do dziś 
przyczyn, okupanci nie znaleźli figury i wot umieszczo-
nych w kapliczce. Matka Boska z Rogalinka, w roku 1962 
uznana została oficjalnie za drugą obok świętego Michała 
Archanioła patronkę kościoła. Dwa lata później, tutejsza 
społeczność ustanowiła ją „Gospodynią Sanktuarium Ma-
ryjnego”. W nocy z 4 na 5 sierpnia 2002 r., figurkę Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem skradziono. Złodziej włamując się 

przez okno, ukradł także cztery drewniane aniołki i cztery 
główki aniołków – płaskorzeźby zdobiące ściany świątyni.

Kościół w Rogalinku wpisany został do Rejestru Zabytków  
w 1932 r. pod nr 2425/A.             JN
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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

 

 

DNI MOSINY

24

WYDARZY SIĘ    >>

INFORMATOR MOSIŃSKI

KALENDARIUM WYDARZEŃ

KONCERT WYSTAWA

19/
20

IX / 
2015

PIKNIK 

IX / 
2015

26

U
RZ

ĄD
 I 

N
G

O
KU

LT
U

RA

OZNAKUJ ROWER

MTB WIÓREK

SP
O

R
T

BIAŁA SOBOTA

LATO POD ŻAGLAMIPOZNAŃ - MARATON RAJD ROWEROWY

Sołtys Sołectwa Krosno wraz z Radą 
Sołecką i grupą mieszkańców zaprasza na 
PIKNIK RODZINNY – „ŻYJ ZDROWO, 
ŚWIADOMIE I W ZGODZIE Z NATURĄ” 
w dniach 19 – 20 września w Świetlicy  
w Krośnie. W programiem.in. : 19 wrze-
śnia 14-18 PIKNIK I ZABAWA DLA CAŁEJ 
RODZINY: Warsztaty kulinarne dla dzieci, 
gimnastyka korekcyjna, mini-olimpiada, 
konsultacje dietetyczne, pomiar BMI, 
bezpłatne badania słuchu, prozdrowotne 
produkty ziołowe, kosmetyki ekologiczne, 
żywność ekologiczna, koncert: Carlos Rami-
res z dziećmi. 20 września 9-13 BEZPŁATNE 
BADANIA PROFILAKTYCZNE: badania 
słuchu, poziomu cukru, konsultacje fizjote-
rapeutyczne,  audioprotetyczne, uzyskanie 
informacji na temat bezpłatnych badań.

Zapraszamy do udziału w otwartym 
konkursie plastycznym „Historia rodziny 
Raczyńskich”, w ramach projektu „Przy-
stanek Kultura 2015”, zorganizowanym 
przez Mosiński Ośrodek Kultury. Warunki 
przystąpienia do konkursu: format pracy 
nieprzekraczający  A3, technika wykonania 
dowolna, kategorie wiekowe: szkoły podsta-
wowe klasy I-III; szkoły podstawowe klasy 
IV-VI, szkoły gimnazjalne, szkoły ponad-
gimnazjalne. Termin składania prac wraz  
z metryczką i krótkim opisem przedsta-
wionej historii upływa 15 września br. 
Szczegółowy regulamin dostępny jest pod 
adresem:  kultura.gmina.pl/konkurspal-
stycznypk2015.pdf.

11 października odbędzie 
się po raz 16 bieg maratoński 
w Poznaniu. Z królewskim 
dystansem 42, 195 km po-
nownie będą się mierzyć 
również mieszkańcy naszej 
Gminy. Serdecznie zaprasza-
my do kibicowania na trasie 
biegu! marathon.poznan.pl 

Klub Turystyki Rowerowej 
„Warcianie” Koła PTTK OZ 
w Śremie oraz Nadleśnictwo 
Konstantynowo zapraszają na 
Rajd Rowerowy KONSTAN-
TYNOWO 2015. 26 wrze-
śnia. Wpisowe (dla członków 
PTTK) 20zł dla pozostałych 
25zł. Zgłoszenia i informacje 
wlody48@wp.pl lub tel. 660 
772 605.

Mosiński Ośrodek Kul-
tury zaprasza na koncert 
zespołów Luxtorpeda oraz 
Fuzz. 20 listopada start  
o godz. 18:00, formacje za-
grają w sali reprezentacyjnej 
MOK. Informacja o biletach 
oraz szczegóły kultura.gmi-
na.pl / bilety24.pl.

Do 4 października trwać 
będzie w Galerii Miejskiej  
w Mosinie wystawa ma-
larstwa Joanny Łosińskiej 
- Stefańskiej. Wernisaż 11 
września, o godzinie 18:15.
Godziny otwarcia wt. - pt. 
9:00 - 15:00 oraz niedz. 
10:00 - 13:00. Wstęp bez-
płatny.

Komisariat Policji w Mosinie 
informuje, że w ramach pro-
gramu prewencyjnego „Po-
znański Rower – Bezpieczny 
Rower” w Komisariacie Policji 
w Mosinie    znakowanie rowe-
rów dla mieszkańców powia-
tu poznańskiego odbędzie się 
w następujacych terminach: 
14/9 - g. 10-13, 23/9 - g. 15-
18, 6/10 - g. 10-13, 14/10 - g. 
15-18, 21/10 - g. 10-13.

26 września 2015r. podczas festynu 
medycznego zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczy-
pospolita Mosińska, będzie pobie-
rana krew na oznaczenie poziomu 
PSA w ramach projektu Profilaktyki 
Nowotworów Gruczołu Krokowego. 
Mężczyźni po 50 r., którzy nie brali 
udziału w tym badaniu, zamieszkali 
na terenie całej Wlkp. Zgłoszenia tel.- 
rejestracja placówki Medicomplex 
pod numerem telefonu 502199340.

 26 września 2015 r. we Wiórku odbę-
dą się już po raz IV Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim  
i Przełajowym. W tym roku organi-
zatorzy przewidzieli pomiar czasu dla 
zawodników startujących w wyścigu 
głównym. Na uczestników, w zależ-
ności od kategorii wiekowej czeka 
jedna pętla 17,4 km lub dwie pętle  
o łącznej długości 34,8 km. W ramach 
zawodów przewidziana jest również 
trasa dla dzieci oraz młodzieży. Szcze-
gółowe informacje dostępne będą na 
stronie osirmosina.pl oraz wiorek.pl.
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Walczyli o niepodległość                                                                                                                                    
                                                                                                          

15 sierpnia obchodziliśmy 95. rocznicę zwycięskiej bitwy 
warszawskiej 1920r., która zyskała historyczną nazwę „Cudu 
na Wisłą”. Bitwa stoczona podczas wojny polsko-sowieckiej 
1919 -1921, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez 
Polskę. Wynik tej wojny, którą 18 marca 1921 r. zakończył 
traktat pokojowy w Rydze, miał niebagatelne znaczenie dla 
dalszych losów Europy, bo zahamował ekspansję rewolucji 
bolszewickiej. Warto pamiętać, że w wojnie polsko-sowieckiej, 
udział brali także mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. 

Niestety na ten temat zachowało się niewiele danych. Przez 
kilkadziesiąt lat komunizmu w Polsce, uczestnicy tej wojny 
zmuszeni byli ukrywać związane z tym wątkiem biograficz-
nym informacje i dokumenty. Najczęściej pamięć o tamtych 
wydarzeniach zabierali ze sobą do grobu, nie przekazując 
najbliższym żadnych wspomnień, z obawy przed możliwy-
mi represjami. W roku 2009 ukazała się publikacja z cyklu 
„Biblioteka Ziemi Mosińskiej” wydawnictwa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Jedynki pt. „Udział mieszkańców Ziemi Mosiń-
skiej w wojnie polsko-sowieckiej”, autorstwa Przemysława 
Mielocha, Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły. Znajdują się 
w niej m.in. biogramy żołnierzy tamtej wojny związanych  
z naszą gminą. Oto ich lista: Andrzejczak Stanisław, Bartko-
wiak Henryk, Bartkowiak Jan, Bloch Bronisław, Bogusławski 
Józef, Brzozowski Franciszek, Chłapowski Zdzisław, Ćwi-
kliński Marcin, Grześkowiak Jakub, Jerzak Antoni, Jeżewicz 
Ludwik, Jóźwiak Ludwik, Kubacki Witold, Kwieciński Kazi-
mierz, Lipiak Ludwik, Lulka Stanisław, Mierzejewski Marcin, 
Niemczykiewicz Józef, Nowak Wincenty, Pawlak Władysław, 
Pazgrat Józef, Pohl Adam, Potocki Roman, Przybylski…, Ptasik 
Marcin, Ratajczak Józef, Rawecki Jakub, Rybarczyk Stanisław, 
Tomczak Józef, Tomczak Stanisław, Tomczyk Władysław, 
Woźniak Józef.

Z całą pewnością żołnierzy pochodzących z terenów obecnej 
Gminy Mosina jest więcej. Może ktoś z Czytelników posiada 
wiedzę, która poszerzy tę listę? Czekamy na sygnały.

Publikacja jest dostępna w Mosińskiej Bibliotece Publicznej, 
a także na zolnierzewolnosci.pl w zakładce Biblioteka Ziemi 
Mosińkiej. 

JN

W rocznicę Cudu

95. rocznicę „Cudu nad Wisłą” i Dzień Wojska Polskiego,  
obchodzili mieszkańcy Krajkowa i okolic. Przed Pomnikiem 
Matki Boskiej Zwycięskiej, odbyły się z tej okazji uroczystości. 
Okoliczni mieszkańcy zbierają się w tym miejscu i w tym dniu 
już od kilkunastu lat. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił 
Proboszcz Parafii św. Jakuba AP. St. z Żabna ks. Waldemar 
Babicz. Po mszy, Sołtys Krajkowa wraz z mieszkańcami tej 
wsi, zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek i zabawę 
taneczną, którą przerwała niespodziewanie burza piaskowa 
i nawałnica… 

     Pomnik Pamięci

Wichry wojny i czasu okupacji hitlerowskiej nie ominęły 
również Mosiny, która podobnie jak inne polskie miasta  
i wsie, w tamtym mrocznym okresie polskiej historii ponio-
sła najwyższą ofiarę – około 400 jej mieszkańców straciło 
życie. W rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 
mieszkańcy Mosiny uczcili ich pamięć. Na mosińskim rynku, 
pod pomnikiem Pamięci Ofiar Hitleryzmu, delegacje róż-
nych środowisk złożyły kwiaty. Organizatorem tej ważnej 
uroczystości jest od wielu lat Związek Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych w Mosinie. 
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