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Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Kaptur 

Szanowni Mieszkańcy!

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu 
serdeczne życzenia 

pokoju i spokoju, rodzinnego ciepła 
i wspólnie przeżytych wielu radosnych, 

świątecznych chwil. 

A pod choinką 
– spełnienia marzeń oraz zdrowia

i wszelkiej pomyślności 
na Nowy 2020 rok.

W imieniu Samorządu Gminy Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza Gminy
Mosina
– ważniejsze działania 
i decyzje od 21 
października 
do 22 listopada 2019 r.

KRONIKA INWESTYCJI
Budynki i budowle
• zakończono modernizację pomiesz-

czeń w budynku świetlicy wiejskiej 
w Krosinku, 

• termomodernizacja starego budynku
SP w Czapurach – w trakcie realizacji,

• niskoemisyjne przedsięwzięcia w za-
kresie transportu zbiorowego na terenie
gminy Mosina – etap I: budowa zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych w Mo-
sinie, Drużynie, Pecnej (stacja Iłowiec) 
w formule „zaprojektuj i wybuduj" – za-
dania w trakcie realizacji,

• adaptacja pomieszczenia na łazienki
w świetlicy wiejskiej w Daszewicach (etap
I) – wybrano wykonawców i trwa reali-
zacja zadania,

• adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia
na Urząd Miejski w Mosinie – przygoto-
wano dokumentację przetargową do
wszczęcia postępowania,

• budowa placu zabaw w Daszewicach
– wybrano wykonawcę i podpisano
umowę, zadanie w trakcie realizacji,

• doposażenie placu zabaw w Rogalinie
– zakończono i odebrano zadanie,

• wykonanie utwardzenia ścieżek na te-
renie działki 267 w Czapurach (II etap) –
podpisano umowę z wykonawcą, zada-
nie w trakcie realizacji,

• opracowanie materiałów do wszczę-
cia postępowania na modernizację świet-
licy wiejskiej w Sowinkach,

• rewitalizacja świetlicy w Mieczewie –
zakończenie zadania w zakresie ułożenia
wykładziny i montażu wycieraczek syste-
mowych,

�Trwa nad budowa ul. Zielonej i Stęszew-
skiej w Krosinku.

Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budo-
walny Mateusz Maćkowiak z Lwówka.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
1 030 709,72 zł.
� Wybrano wykonawcę dokumentacji

projektowej budowlano-wykonawczej prze-
budowy ul. Budzyńskiej wraz z odwodnie-
niem. Zadanie obejmie poszerzenie 
i wydłużenie prawoskrętu z ul. Budzyńskiej
w ul. Konopnickiej oraz budowę zatok po-

stojowych na ul. Budzyńskiej. 
�Rozpoczęły się prace nad budową chod-

nika jednostronnego w ul. Leśnej w Krośnie

Krótko o budowie dróg

29 listopada burmistrz Przemysław Mieloch 
w imieniu Gminy Mosina podpisał umowę 
z wyłonionym w przetargu wykonawcą bu-
dowy szczelnego zbiornika wód deszczowych
dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe
Krosno” w Mosinie. Na realizację tego zadania
Gmina pozyskała ponad 6 i pół miliona złotych
dofinansowania z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania dofinansowanego
przez UE,  na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno”
powstanie szczelny zbiornik wód deszczo-
wych o powierzchni 3 tys. m2 i pojemności
ponad 7 tys. m3 dla odwodnienia osiedlo-
wych dróg. Wybudowane zostaną także
urządzenia towarzyszące dla odprowadza-
nia i retencjonowania ścieków deszczowych
z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
odwadniającej utwardzone powierzchnie
ulic i chodników, m.in. w ulicach: Bo-
lesława Leśmiana, Śremskiej, Jasnej, Polnej,
Leśnej. Inwestycja obejmuje wykonanie
urządzeń: rurociągów kanalizacji deszczo-
wej, dwóch przepompowni wód opado-

wych. a także instalację zasilania energe-
tycznego i przebudowy odcinka istniejącej
linii napowietrznej 15 kV.

Celem projektu, który zrealizowany zo-
stanie w oparciu o pozyskane dofinanso-
wanie i środki własne Gminy, jest
kontrolowane odprowadzenie nadmiaru
wód deszczowych i powierzchniowych oraz
zapobieganie podtapianiu gruntów ornych,
łąk i zabudowań w rejonie ulic Leśmiana,
Śremskiej i Jasnej. Budowa szczelnego zbior-
nika retencyjnego ma znacząco ograniczyć
ryzyko wystąpienia powodzi lub lokalnych
podtopień w sytuacji wystąpienia inten-
sywnych deszczy.

Wartość wykonania zadania – budowy
szczelnego zbiornika wód deszczowych dla
odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe
Krosno” w Mosinie to 8 209 676,59 zł. Wy-
sokość dofinansowania wynosi 6 622 170,
55 zł. Pozostałe środki na realizację zadania
pochodzić będą z budżetu Gminy Mosina. 

Wykonawca zadania: IZBRUK Maciej Ry-
bicki, Dziedzice.

Termin wykonania zawarty w umowie:
do 29 listopada 2020 r. �

Joanna Nowaczyk

Umowa z wykonawcą 
zbiornika podpisana

Sygnalizacja Czapury



www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

INFORMACJE Z URZĘDU 5

• budowa fragmentu ogrodzenia przy
Szkole Podstawowej w Rogalinku – za-
warcie umowy z wykonawcą, trwa reali-
zacja zadania,

• realizacja zadań ujętych w funduszu
sołeckim, wnioskach zgłoszonych przez
mieszkańców.

Drogi i chodniki
• budowa ścieżki rowerowej w Dasze-

wicach – trwa realizacja zadania,
• budowa chodnika w Żabinku, etap II,

kierunek Sowinki – zadanie zastało ode-
brane,

• budowa sygnalizacji świetlnej w Cza-
purach ul. Żurawinowa/Poznańska 
(w porozumieniu z powiatem) – zadanie
zakończone i zgłoszone do odbioru,

• budowa ul. Zielonej i Stęszewskiej 
w Krosinku – w trakcie realizacji,

• opracowanie materiałów do wszczę-
cia postępowania na budowę kładki pie-
szo-rowerowej w Krosinku (2 warianty),

• projekt przebudowy mostu w Bo-
lesławcu – wybrano wykonawcę i za-
warto umowę, trwa realizacja zadania,

• opracowanie materiałów do wszczę-
cia postępowania na przebudowę 
ul. Brzechwy oraz ul. Strzałowej i Długiej
w Mosinie,

• wykonanie zjazdów w ul. Sportowej 
i ul. Kalinowej w Radzewicach – wybrano
wykonawcę i podpisano umowę – zada-
nie w trakcie realizacji,

• wykonanie utwardzenia dojścia do
placu zabaw i boiska w Krajkowie – wy-
brano wykonawcę i podpisano umowę –
zadanie w trakcie realizacji,

• budowa chodnika jednostronnego 
w ciągu ul. Leśnej w Krośnie – zadanie 
w trakcie realizacji,

• opracowanie materiałów do wszczę-
cia postępowania na zaprojektowanie
i budowę Parku Strzelnica,

• podpisano porozumienie trójstronne
na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosi-
nie,

• projekt przebudowy ul. Piaskowej 
w Mosinie – zakończono prace projek-
towe i złożono dokumentację wraz 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Oświetlenie
• trwa realizacja zadań obejmujących

budowę linii kablowej energetycznej 0,4
kV oświetlenia drogowego w Dymacze-
wie Starym, ul. Czereśniowa, Brzozowa –
etap III oraz w Świątnikach ul. Śremska
(droga powiatowa nr 2464P),

• wykonano i zakończono realizację bu-
dowy oświetlenia ulicznego obej-

– od torów kolejowych do ostatniej działki.
Wykonawca: Antoni Napierała AN BRUK 

z Witobla.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:

264 989,56 zł.
� Trwa wybór najkorzystniejszej oferty 

w przetargu na budowę ul. Brzechwy w Mo-
sinie. 2 grudnia nastąpiło otwarcie ofert na
budowę ul. Strzałowej i Długiej w Mosinie. 

Na te inwestycje Gmina Mosina pozys-
kała dofinansowanie z rządowego pro-
gramu „Fundusz Dróg Samorządowych” 
w łącznej wysokości 3 109 727,00 zł.
� Ogłoszono przetarg na wykonanie

kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej
w Krosinku.
�� Ogłoszono przetarg na budowę 

ul. Mieszka I w Mosinie.
��Gmina Mosina podpisała trójstronne

porozumienie z Zarządem Dróg Powiato-
wych w Poznaniu i Aquanet S.A. w sprawie
przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie
(droga powiatowa nr 2466P). To efekt
długich starań Gminy o realizację przez Po-
wiat Poznański oczekiwanej przez mieszkań-
ców inwestycji. 

Gmina Mosina w ramach porozumienia
udzieli pomocy finansowej Powiatowi Poz-
nańskiemu na realizację tego zadania w wy-
sokości 3 000 000 zł. Cała inwestycja ma być
wykonana w przyszłym roku. 
� Trwają przygotowania do ogłoszenia

przetargu na budowę Parku Strzelnica. In-
westycja realizowana będzie w ramach pro-
jektu „Budowa spójnej sieci dróg
rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – bu-
dowa dróg rowerowych w Parku Strzel-
nica”. 

Na realizację tego zadania Gmina Mo-
sina pozyskała dofinansowanie z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014–2020, w wy-
sokości 1 163 246,89 zł. 

Dla poprawy bezpieczeństwa
Zakończyła się budowa sygnalizacji świet-

lnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poz-
nańskiej w Czapurach. Z początkiem grudnia
dokonano odbioru zadania.

Oczekiwana przez mieszkańców inwesty-
cja, to wynik starań Gminy Mosiny i porozu-
mienia zawartego z Powiatem Poznańskim,
który współfinansował zadanie na zarządza-
nej przez siebie drodze powiatowej 2460 
P. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Żurawi-
nowej i Poznańskiej w Czapurach poprawi 
w tym miejscu bezpieczeństwo, zarówno 
w ruchu kołowym, jak i pieszym, szczególnie
z racji na zlokalizowane obok przedszkole, do
którego nie było dotąd bezpiecznego przejś-
cia od strony ul. Poznańskiej.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe TRAP s.c. z Poznania.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
376 732,61 zł.

Ulica Sikorskiego w Rogalinku
Dobiegają końca prace nad projektem bu-

dowy ul. Sikorskiego w Rogalinku. 
Niezgodności faktycznych podziałów

działek z  istniejącą dokumentacją kartogra-
ficzną, przeprowadzone w tej drodze roboty
związane z budową światłowodu oraz z wy-
konywaniem przez mieszkańców przyłączy,
spowodowały konieczność aktualizacji map
projektowych, warunkującej pozwolenie na
budowę, a tym samym opóźnienie w wyda-
niu decyzji.

Już w I kwartale przyszłego roku planowana
jest budowa kanału od Warty do ul. Podgór-
nej, jako pierwszy etap tej inwestycji. Gmina
musi wykonać opisaną inwestycję przed bu-
dową nowego mostu na Warcie. W przeciw-
nym razie zadanie to mogłoby być
zrealizowane dopiero po 5 latach od zakoń-
czenia budowy mostu.

W projekcie budżetu Gminy Mosina na rok
2020 na pierwszym miejscu określona jest
budowa kanalizacji deszczowej pozwalającej
w dalszej kolejności odwodnić większość Ro-
galinka. Wartość tego etapu inwestycji szacuje
się na kwotę ok. 1 500 000 zł netto. 

W kolejnym etapie podejmiemy sprawę bu-
dowy ul. Podgórnej i ul. Sikorskiego, na co bę-
dziemy starali się uzyskać dofinansowanie 
z Samorządowego Funduszu Dróg. �

Tekst i fot. J. Nowaczyk

ul. Zielona, Krosinko
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mującego zadania: Krosno – ul. Tylna,
Wiosenna etap II (ul. Tylna), ul. Olszyn-
kowa, Krótka; Mosina – ul. Chopina, ul.
Czajkowskiego – etap I (budowa linii
energetycznej napowietrznej 0,4 kV dla
oświetlenia placu zabaw oraz złącza do
zasilania imprez plenerowych w Mosinie),
oczekiwanie na wykonanie przyłącza
elektroenerg. przez ENEA; Rogalin – ul.
Prezydialna – etap I,

• uzyskano pozwolenia na budowę dla
następujących projektów budowlano-wy-
konawczych na budowę energetycznej
linii kablowej oświetlenia drogowego:
Mosina – ul. Strzelecka 81-83, ul. Krań-
cowa, ul. Makuszyńskiego, Zapolskiej,
Kuncewiczowej, Kownackiej, Szklar-
skiego, ul. Śliwkowa; Krosinko – ul. Pia-
skowa i odnoga ul. Malinowej;
Borkowice – ul. Bajkowa; Daszewice 
– ul. Dolna-Jesienna; Dymaczewo Nowe 
– ul. Radosna,

• projekt budowlano-wykonawczy na
budowę energetycznej linii kablowej oś-
wietlenia drogowego w Daszewicach 
ul. Żwirowa – w trakcie realizacji.

Kanalizacje i wodociągi
• kanalizacja sanitarna w ul. Sowiniec-

kiej – podpisano porozumienie trójstron-
nego (Aquanet/Powiat Poznański / Gmina
Mosina),

• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej 
w Czapurach – uzyskano pozwolenie na
budowę, trwa opracowanie materiałów
do wszczęcia postępowania na budowę
wodociągu w części gminnej,

• kanalizacja sanitarna dla terenów
części wsi Krosno (ul. Leśna, Krosińska,
Graniczna) – Gmina przekazała swoje
stanowisko do Spółki Aquanet dotyczące
spełnienia oczekiwań właścicieli prywat-
nych, trwa oczekiwanie na decyzję Aqua-
net w sprawie kontynuacji zadania,

• budowa sieci wodociągowej w Mosi-
nie ul. Brandysa dz. nr  267/1 – w trakcie
realizacji,

• budowa zbiornika wód opadowych
przy ul. Leśmiana w Mosinie – wybrano
wykonawcę w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego,

• wodociąg w ul. Sosnowej w Pecnej –
trwa procedura przepisania pozwolenia
na budowę na Spółkę Aquanet, trwają
uzgodnienia w zakresie przekazania opra-
cowanej przez Gminę dokumentacji
Spółce,

• kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w
Daszewicach – zmiana terminu spotkania
trójstronnego (Aquanet/Gmina/ADP Poz-
nań) w sprawie budowy drogi, kanaliza-

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie
wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminie Mo-
sina. 

Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązy-
wać będą następujące zmiany:

����Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobo-
wiązani do oddawania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny. 

Oznacza to, że właściciele nieruchomości,
którzy w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wskazali, że będą przekazywać odpady spo-
sób nieselektywny, zobowiązani są do
złożenia nowej deklaracji, w której wskażą,
iż odpady będą przekazywane w sposób se-
lektywny. Od dnia 1 stycznia 2020 roku
wszyscy mieszkańcy muszą stosować obo-
wiązujące zasady segregacji odpadów ko-
munalnych. Odpady komunalne
niesegregowane (tzw. zmieszane) mogą wy-
stępować tylko i wyłącznie jako tzw. „od-
pady resztkowe” występujące przy
prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów
komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia podczas kon-
troli nierealizowania obowiązku segregacji
odpadów komunalnych zostanie naliczona
opłata podwyższona za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 
3-krotności stawki 13 zł., czyli w wysokości
39 zł. od jednego mieszkańca zamiesz-
kującego daną nieruchomość. 

Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wskazali
przekazywanie odpadów sposób selek-
tywny nie muszą składać nowej deklaracji.
��Odpady komunalne ulegające biode-

gradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, w tym np. trawa, liście,
drobne gałęzie oraz tzw. odpady ku-
chenne, z wyłączeniem odpadów pocho-
dzenia zwierzęcego, należy zbierać
RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie
BIOODPADY.

Uwaga ! Bioodpady nie mogą być wrzu-
cane do pojemników zapakowane w folii,
workach i innych opakowaniach z tworzyw
sztucznych – muszą być wrzucane bezpoś-
rednio do kubła.  W przypadku niezasto-
sowania się do tego wymogu, pojemnik 

z bioodpadami nie zostanie odebrany 
od mieszkańca przez przedsiębiorcę.

Likwidacja możliwości oddawania odpa-
dów zielonych oraz tzw. odpadów kuchen-
nych w workach czy folii, jest podyktowana
przede wszystkim ochroną naszego środo-
wiska i dążeniem do zmniejszenia ilości od-
padów z tworzyw sztucznych. Podobne
rozwiązania będą w gminach sąsiednich.
��Właściciele nieruchomości na terenie,

których powstają bioodpady, powinni je
zbierać tylko i wyłącznie w pojemnikach
przeznaczonych do odbioru bioodpadów
ustawionych na terenie nieruchomości 
i przekazywać do przedsiębiorcy odbie-
rającego odpady komunalne. Zniesiony
zostaje system workowy dla bioodpadów
(dawniej dla odpadów zielonych). Ozna-
cza to, iż mieszkańcy Gminy nie będą
otrzymywali od przedsiębiorcy odbie-
rającego odpady worków przeznaczo-
nych do selektywnej zbiórki bioodpadów
i nie będą mogli oddawać bioodpadów 
w workach.

W systemie workowym nadal można
zbierać pozostałe odpady przekazywane 
w sposób selektywny, czyli: tworzywa
sztuczne, metale, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło i papier.
��Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowi-
nieckiej 6G, przyjmuje następujące od-
pady:

- odpady selektywnie zbierane (papier,
szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wie-
lomateriałowe),

- bioodpady (trawa, liście, drobne gałęzie
– o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30
cm),

- przeterminowane leki,
- chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki,

farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe po-

chodzące z prowadzenia drobnych prac re-
montowych nie wymagających pozwolenia
na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowa-
dzenia robót do starosty (niezanieczysz-
czone odpady betonowe oraz gruz
betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok
od mieszkańca),

- zużyte opony (wyłącznie od rowerów,
motorowerów i motocykli oraz pojazdów
o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU 

NA TERENIE GMINY MOSINA
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cji deszczowej i sanitarnej we wskazanej
lokalizacji,

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
w Drużynie ul. Krótka - przygotowanie
dokumentacji przetargowej do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (inwestorstwo zastępcze),

• kanalizacja sanitarna i wodociąg 
w Daszewicach ul. Wierzbowa – brak
możliwości skanalizowania terenu w spo-
sób grawitacyjny, konieczność wskazania
miejsc pod nową przepompownię; trwa
wyjaśnianie uzgodnień zud wystawio-
nych dla inwestora prywatnego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
• przygotowanie postępowania: Bu-

dowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz
parkingu „Park&Ride” na terenie parku
gminnego „Strzelnica” w miejscowości
Mosina, 

• ogłoszenie postępowania: adaptacja
ze zmianą sposobu użytkowania bu-
dynku po Ośrodku Zdrowia na Urząd
Miejski w Mosinie; przebudowa ul.
Strzałowej i Długiej w Mosinie; budowa
kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Li-
powej w Krosinku; wykonanie doku-
mentacji projektowej budowlano-
wykonawczej ul. Mieszka I w Mosinie;
ocena ofert: budowa szczelnego zbior-
nika retencyjnego dla odprowadzenia
wód opadowych z osiedla Nowe
Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, 

• ocena ofert: przebudowa drogi we-
wnętrznej ul. Brzechwy w Mosinie,

• wybrano ofertę: wykonanie doku-
mentacji  projektowej budowlano-wyko-
nawczej przebudowy ul. Budzyńskiej
wraz z odwodnieniem w Mosinie; bu-
dowa szczelnego zbiornika retencyjnego
dla odprowadzenia wód opadowych 
z osiedla Nowe Krosno w Mosinie wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi; budowa
oświetlenia drogowego na terenie gminy
Mosina - cz. IV,

• zawarto umowę: budowa dwustronnej
ścieżki rowerowej z chodnikiem etap I od
km 0+992 do 1+448,85 km wraz 
z przebudowa oświetlenia ulicznego w Da-
szewicach ul. Poznańska (część gminna).

GEODEZJA I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• oględziny drogi gminnej w Mieczewie,
ul. Szeroka odcinek nieutwardzony pod
kątem zasadności ewentualnego odszu-

Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z uprzejmą prośbą do osób prowadzących działalność rol-
niczą o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Mosinie informacji o ilości odpadów z folii, sznurka
oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z przedstawionymi niżej wytycz-
nymi:

Dane te są niezbędne do oceny ilościowej odpadów rolniczych na terenie Gminy Mo-
sina, oraz stanowić będą podstawę m.in. do sporządzenia stosownych wniosków w przy-
padku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania na cele związane 
z gospodarką odpadami rolniczymi. Informację o ilości wskazanych odpadów można
przekazać osobiście lub pocztą elektroniczną na adres os@mosina.pl. �

SZANOWNI ROLNICY Z TERENU GMINY
MOSINA

KKoommuunniikkaatt
W sobotę 14 grudnia Urząd Miejski będzie otwarty w godzinach 700 do 1500.

We wtorek 24 grudnia Urząd Miejski będzie nieczynny. 

We wtorek 31 grudnia praca Urzędu odbywać się będzie w godzinach 7.00 – 13.00. 

wykorzystywane do prowadzenia działal-
ności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie
od mieszkańca),

- odpady z mikroiniekcji odpadów nie-
kwalifikujących się do odpadów medycz-
nych powstałych w gospodarstwie domo-
wym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek (nowa
frakcja),

- odpady z tekstyliów i odzieży (nowa
frakcja),

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, przyjmuje w poniedziałki,
środy, piątki w godz. 11.00-17.00, w soboty
w godz. 9.00-15.00.

W przypadku pytań i wątpliwości, infor-
macje na temat zmian w zasadach gospo-
darowania odpadami na terenie gminy
Mosina można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informa-
cji udziela Katarzyna Ochocka-Kasprzyk,
tel. 618109 547.

Informacji dotyczących deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi udziela Agnieszka
Buśko z Referatu Finansowo-Budżetowego,
tel. 618109-519.

Justyna Kaczmarczyk
Audytor Wewnętrzny

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z rosnącymi, rynkowymi

kosztami przetwarzania i składowania od-

padów komunalnych informuję Państwa,
że w najbliższym czasie planowana jest
podwyżka wysokości stawki opłaty za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi.
Najprawdopodobniej nastąpi ona 
w lutym/marcu 2020 roku. Wpływ na pod-
wyższenie stawki ma także ilość po-
wstających odpadów oraz ilość osób
zgłoszonych w gospodarstwach domowych
objętych systemem odbioru odpadów ko-
munalnych. 

Apeluję do wszystkich mieszkańców, któ-
rzy jeszcze nie spełnili ustawowego obo-
wiązku złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, a tym samym nie uiszczają
stosownej opłaty, aby jak najszybciej złożyli
stosowną deklarację. Ponadto każdy z nas
codziennie podejmuje decyzję o tym, które
produkty kupuje. Mając również na uwa-
dze ochronę środowiska proszę, aby Pań-
stwo zwracali uwagę na to jakie
opakowania powstają po zakupie danego
produktu. Dbajmy o jak najmniejszą ich
ilość. Zwracajmy uwagę na segregację od-
padów powstających w naszych domach.
Tylko postępując w taki sposób, każdy 
z nas i wszyscy razem wpłyniemy na koszty
funkcjonowania systemu od-
bioru odpadów w naszej
Gminie. �

Przemysław Mieloch
Burmistrz 

Gminy Mosina
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kania znaków geodezyjnych rozgrani-
czających grunty,

• kontynuacja korespondencji z KOWR
w sprawie przekazania nieruchomości
pod zbiornikiem wód opadowych dla wsi
Pecna,

• sporządzenie trzech wniosków wie-
czystoksięgowych celem ujawnienia włas-
ności Gminy Mosina w księgach
wieczystych,

• pisma w sprawach z zakresu nabycia 
i zamiany nieruchomości – 8,

• podziały nieruchomości – wydane de-
cyzje zatwierdzające podział nierucho-
mości – 13 decyzji; wydane
postanowienia opiniujące wstępny pro-
jektu podziału nieruchomości – 12 posta-
nowień,

• bieżąca aktualizacja numerów po-
rządkowych (adresów) nieruchomości
oraz wprowadzanie nowych numerów
porządkowych (adresów) nieruchomości
na mapie Geoportalu Gminy Mosina
(System Informacji o Terenie Gminy Mo-
sina),

• bieżąca korespondencja w postepo-
waniach administracyjnych prowadzo-
nych przez wojewodę wielkopolskiego 
w sprawie komunalizacja mienia Skarbu
Państwa,

• kontynuacja procedury prowadzącej
do wydania zaświadczeń o przekształce-
niu z mocy prawa użytkowania wieczys-
tego w prawo własności nieruchomości, 

• przygotowanie pism w sprawie ob-
niżenia czynszu dzierżawnego nierucho-
mości rolnych w związku z wystąpieniem
suszy (4).

MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: trwają prace

związane z: wprowadzeniem zmiany 
w stałej organizacji ruchu na ul. Szerokiej
w Mieczewie, remontem fragmentu
chodnika na ul. Poznańskiej w Mosinie;
zakończono modernizację kładki łączącej
targowisko z ul. Kościuszki w Mosinie
(roboty przeprowadzono bez koniecz-
ności całkowitego wyłączenia ruchu pie-
szych), trwa profilowanie dróg na terenie
gminy,

• uzgodnienia, decyzje, projekty organi-
zacji ruchu: wydawano – 38 zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego, 28 decyzji
rocznych za wbudowanie urządzeń w pas
drogowy, 48 warunków technicznych dla
przebiegu trasowego urządzeń w pasie
drogowym; uzgodniono – 22 projektów
tymczasowej organizacji ruchu, 2 lokali-
zacje zjazdów indywidualnych,

Podczas konferencji „25-lecie EURES w UE/15-lecie EURES
w PL” zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mie-
loch odebrał dyplom uznania za szczególną aktywność i po-
dejmowane działania w ramach sieci EURES w Wielkopolsce
w latach 2004 – 2019. Takie wyróżnienie przyznano po-
wiatowym urzędom pracy, akademickim biurom karier
oraz – jako jedynej gminie w województwie wielkopolskim
– Gminie Mosina, za aktywną działalność na polu pośred-
nictwa pracy Gminnego Centrum Informacji  w Mosinie. 

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska dołączyła
do utworzonej w 1993 r. przez Komisję Europejską
struktury, która łączy osoby poszukujące pracy z pra-
codawcami, zarówno z państw członkowskich, jak 
i państw należących do Europejskiego Obszaru Gos-
podarczego. Już od 15 lat mieszkańcy Wielkopolski
mogą korzystać z oferty międzynarodowego pośred-
nictwa pracy w ramach sieci EURES (EURopean Em-
ployment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia). 

Gminne Centrum Informacji w Mosinie od roku
2004 działa w strukturach mosińskiego Urzędu Miejskiego – Referatu Oświaty, Promocji, Kul-
tury i Sportu. W ramach swojej działalności, prowadzi między innymi zadania z zakresu po-
średnictwa pracy i innych form aktywizacji zawodowej. � JN

O tym, że zmagamy się ze smogiem wiemy
wszyscy, jednak nie każdy jeszcze wie o tym, że
mamy duże szanse na to, żeby poprawić jakość
powietrza w naszej gminie. 

Gmina Mosina planuje w najbliższym cza-
sie rozpocząć działania informacyjno-edu-
kacyjne o walce ze smogiem. Kampanię
#mosinabezsmogu zorganizuje Urząd Miej-
ski w Mosinie przy współpracy z przedsta-
wicielami Mosińskiego Alarmu Smogowego,
których obywatelska uchwała o poprawnym
rozpalaniu w piecach jest uznawana za pio-
nierskie działanie na rzecz polepszenia stanu
powietrza. 

W planach mamy wydanie ulotek, broszur
informacyjnych o tym, czym jest smog, jak
poprawnie rozpalać i o obowiązkach wyni-
kających ze zmieniających się przepisów. Bro-
szury trafią do każdego domostwa na terenie
gminy. Pojawią się także ulotki-zawieszki,
filmy edukacyjne, banery czy też artykuły 
w gazetach. Dotrzemy do dzieci i młodzieży,

na osiedla i sołectwa, zorganizujemy pokazy
i szkolenia ze specjalistami od techniki roz-
palania. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję i za-
angażowanie we wspólną walkę ze smogiem
- razem możemy zdziałać więcej. Zaczy-
namy już wkrótce #mosinabezsmogu

Pamiętajmy, to nasze codzienne wybory
zatruwają lub chronią powietrze, którym
wszyscy oddychamy! �

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Informacyjne na temat smogu i za-
grożeniach, które niesie dla środowiska, 
a także o metodach skutecznej walki 
o czyste powietrze znajdziecie Państwo 
w broszurze dołączonej do tego wydania
„Informatora Mosińskiego”. Prosimy o za-
poznanie się z jej zawartością i o włączenie
się do wspólnej walki o nasze środowisko.
Twórzmy koalicję antysmogową!

Twórzmy koalicję antysmogową

INFORMATOR MOSIŃSKI    
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• transport, Strefa Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, odszkodowania: bieżące
prace i utrzymanie, prowadzenie spraw 
o likwidację szkód i odszkodowań ko-
munikacyjnych,

• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: odebrano prace polegające na na-
prawie uszkodzeń na placu zbaw 
w Mieczewie, zgłoszono i uzyskano od-
szkodowanie za naprawę placu zabaw 
w Mieczewie,

• oświetlenie uliczne będące własnością
Gminy Mosina: odebrano prace związane 
z wymianą słupów oświetleniowych w
Krosinku, ul. Ludwikowska i w Rogalinie
ul. Poznańska, zgłaszanie awarii oświetle-
nia ulicznego będącego własnością Gminy
Mosina oraz ENEA Oświetlenie,

• lokale komunalne, lokale socjalne, lo-
kale użytkowe będące własnością Gminy
Mosina: przygotowanie projektów
uchwał w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Mosina oraz w spra-
wie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Mosina.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Referat Planowania Przestrzennego 

i Budownictwa:
• wydano 37 decyzji o warunkach za-

budowy i zagospodarowania terenu;
• rozpatrzono 147 wniosków o wyda-

nie zaświadczenia o przeznaczeniu w pla-
nie miejscowym, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina, ujęciu w ob-
szarze zdegradowanym i obszarze
rewitalizacji oraz wypisów i wyrysów 
z miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego;

plany miejscowe:
• Mosina – Krosinko, etap 1 (szkoła) –

przygotowano projekt planu wraz z nie-
zbędnymi opracowaniami towa-
rzyszącymi, trwa weryfikacja wewnętrzna
dokumentu i ustalenie terminu wyłożenia
do publicznego wglądu, 

• Krosno – Drużyna – przygotowano
projekt planu do przekazania Radzie
Miejskiej,

• Krajkowo – w trakcie przygotowywa-
nia do przekazania Radzie Miejskiej.

obecnie trwają działania związane 
z analizą zakresu: 

• koniecznych zmian związanych ak-
tualizacją projektu dokumentu Studium;

*Kontakt do dyspozytora ZUK w tabeli akcja zima uległ zmianie. Podany w po-
przednim numerze „Informatora Mosińskiego” jest nieaktualny. 

Kolejność i standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w Gminie Mo-
sina  dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie: Mosina.pl->Dla Miesz-
kańca->Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego->Komunikaty �

Zestawienie jednostek biorących
udział w zimowym utrzymaniu dróg 

na terenie gminy Mosina
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• prac związanych z oceną aktualności
aktów planistycznych na terenie gminy.

Procedowanych jest obecnie 20 miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mosina. Informacje dotyczące
wszystkich dokumentów planistycznych,
obszaru objętego planami i etapu ich pro-
cedowania, można znaleźć na BIP->Or-
gany gminy->Burmistrz->Obwieszczenia
planistyczne->Wykaz dokumentów pla-
nistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie postępowań administra-

cyjnych: w sprawie usunięcia drzew 
i krzewów, zakłócania stosunków wod-
nych,

• prowadzenie nadzoru nad zrealizowa-
nym parkiem przy Kanale Mosińskim, 

• weryfikacja decyzji na usuwanie
drzew i krzewów wydanych przez Starostę
Poznańskiego, 

• realizacja porozumień w zakresie usu-
wania drzew i krzewów oraz pielęgnacji
zieleni i  nasadzenia drzew, krzewów na
terenie gminy Mosina, przygotowanie
projektów nasadzeń kompensacyjnych
do decyzji Starosty Poznańskiego, zezwa-
lających na usunięcie drzew z nierucho-
mości, stanowiących własność Gminy
Mosina, zlecenie i nadzór nad nasadze-
niami roślin na terenie gminy Mosina,
przeglądy zieleni miejskiej, prowadzenie
zleceń związanych z pielęgnacją terenów
zieleni na terenie gminy Mosina, 

• uzgadnianie porozumienia z Aquanet
S.A. w związku z budową magistrali
wodociągowej na terenie miejscowości
Rogalin w zakresie zieleni, 

• prowadzenie procedury związanej 
z wycinką drzew w parku gminnym
„Strzelnica”,

• przygotowywanie protokołów z osza-
cowania zakresu i wysokości szkód w gos-
podarstwach rolnych spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego – suszy,

• weryfikacja wniosków: o dofinanso-
wanie wymiany pieców w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”; o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina
na dofinansowanie kosztów inwestycji w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

SPOTKANIA 
• w Urzędzie Wojewódzkim z Barbarą

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną
opieką należy otoczyć osoby, które z różnych
względów często niezależnych od siebie, nie są
w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warun-
ków egzystencji. 

Zbliżający się czas to trudny okres szcze-
gólnie dla osób bezdomnych, samotnych,
niepełnosprawnych oraz żyjących w ubó-
stwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym
osobom podstawowych potrzeb, takich
jak: ciepłe ubranie, ciepły posiłek, schro-
nienie jest w tym okresie rzeczą naj-
ważniejszą. W okresie zimowym grupami
szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie
mieszkające, starsze, niesamodzielne, nie-
pełnosprawne, bezdomne. W związku 
z powyższym zwracamy się do Państwa 
z uprzejmą prośbą  o współpracę z pracow-
nikami socjalnymi  i szczególne zwrócenie
w tym czasie uwagi na mieszkańców Wa-
szych miejscowości którzy, aby przetrwać

bezpiecznie okres zimowy potrzebują po-
mocy innych osób.  W razie niepokojących
sygnałów prosimy  o kontakt z:
1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
2. Strażą Miejską
ul. Krotowskiego 16
62-050 Mosina
tel. 501 467 312
3. Komisariatem Policji
ul. Kolejowa 13 A
62-050 Mosina
tel. 500 107 120 – patrol interwencyjny
4. Gminnym Centrum Zarządzania Kry-
zysowego
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel. 722 323 208 (czynny całodobowo) �

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Zimą mogą potrzebować pomocy

Jednym z punktów mojego programu wy-
borczego była obietnica budowa krytego ba-
senu w Mosinie. Drogą do jej realizacji jest
utworzenie, uchwałą Rady Miejskiej w Mo-
sinie z dnia 3 września br., spółki prawa
handlowego „Park Strzelnica” Sp. z o.o., któ-
rej zadaniem będzie wybudowanie basenu,
a następnie – zarządzanie obiektem.  

Na ostatniej sesji Rady, 28 listopada,
jednym z punktów porządku obrad był
projekt uchwały złożony przez Panią
Radną Rady Miejskiej w Mosinie Małgo-
rzatę Kaptur w sprawie uchylenia wcześ-
niejszej decyzji Rady o powołaniu spółki
„Park Strzelnica”, a co za tym idzie – od-
stąpienia od rozpoczęcia realizacji inwe-
stycji budowy basenu. W uzasadnieniu
argumentowano, że „z uwagi na pilniej-
sze inwestycje i stan finansów Gminy
Mosina, zadanie to nie będzie mogło być
zrealizowane w najbliższych trzech la-
tach”.  Większość Radnych Rady Miej-
skiej w Mosinie w przeprowadzonym
głosowaniu nie poparła tego projektu
uchwały, a tym samym utrzymana zos-
tała w mocy prawnej wcześniejsza de-
cyzja o rozpoczęciu realizacji inwestycji –
budowy krytego basenu w Mosinie. 

Zgodnie z dalszą procedurą inicjującą
działania spółki „Park Strzelnica”, na tej
samej sesji, Rada Miejska w Mosinie re-
komendowała trzech członków Rady
Nadzorczej powołanej spółki: Paulinę

Kubacką, Rafała Ratajczaka, Adama
Wdowickiego.

Powołana przez Burmistrza Rada Nad-
zorcza dokona wyboru Prezesa Spółki
i Spółka przystąpi do realizacji inwesty-
cji - po aktualizacji gotowego projektu
basenu, który posiada już pozwolenie na
budowę, spółka ogłosi postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy
tej inwestycji.

Szanowni Państwo!

Budżet, który zaproponowaliśmy na tę
tak ważną społecznie i oczekiwaną przez
mieszkańców inwestycję – pływalnię 
w Mosinie, jest racjonalny i uwzględnia
zadania związane z jej budową. Jestem
przekonany o słuszności podjętych
działań, dołożyłem i dołożę wszelkich
starań, by inwestycja ta została jak naj-
szybciej i sprawnie zrealizowana, 
a mieszkańcy Gminy Mosina mogli już
niebawem korzystać z funkcjonalnego
basenu. Zapewniam także, że podjęcie
tego przedsięwzięcia, nie zakłóci pozos-
tałych planów inwestycyjnych Gminy
wypełniających inne potrzeby
naszych mieszkańców.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy 

Mosina

Szanowni Mieszkańcy!
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Barczyk z Wydziału Polityki Społecznej 
w sprawie powstania i dofinansowania
Środowiskowego Domu Samopomocy (z-
ca burmistrza T. Łukowiak, D. Schoen-
radta z Refaratu Inwestycji i Rozwoju
Gminy oraz przedstawiciele Stowarzysze-
nia „Sami Swoi” V. Bartnikowska i S. Bart-
nikowska),

• w PKP S.A. w Poznaniu z A. Tobysem
w sprawie przejęcia nieczynnej linii kole-
jowej 361 Puszczykowo – Osowa Góra
(z-ca burmistrza T. Łukowiak),

• z Aquanet S.A. w sprawie wodociągu 
i kanalizacji w Daszewicach ul. Wierz-
bowa – (z-ca burmistrza A. Ejchorst),

• posiedzenie Rady Naukowej Wielko-
polskiego Parku Narodowego (burmistrz
P. Mieloch),

• z firmą BBF – projektantem kanaliza-
cji sanitarnej w Wiórku, Czapurach, Bab-
kach i Daszewicach – (z-ca burmistrza 
A. Ejchorst),

• wizyta w Gminie Jastrowie w ŚDS
Sypniewo, spotkanie z burmistrzem Ja-
strowia P. Wojtiukiem, kierownikiem pla-
cówki J. Frankowską, omówienie zasad
finansowania powstania, kosztów funk-
cjonowania i rozliczania, metod pracy 
z podopiecznymi, doboru kadry pro-
wadzącej (z-ca burmistrza T. Łukowiak,
K. Suchocka z Referatu Zarządzania Pro-
jektami i Funduszami Europejskimi oraz
przedstawicieli Stowarzyszenia „Sami
Swoi” V. Bartnikowska i S. Bartnikowska),

• podpisanie umowy w sprawie grupo-
wego zakupu energii (z-ca burmistrza 
A. Ejchorst),

• udział w konferencji Europolis w War-
szawie (z-ca burmistrza A. Ejchorst),

• z KS 1920 Mosina w związku ze stu-
leciem funkcjonowania klubu w roku
2020 (burmistrz P. Mieloch),

• z przedstawicielami firmy Anton Rohr
w sprawie planów rozwoju firmy (bur-
mistrz P. Mieloch i jego z-ca  T. Łuko-
wiak),

• w RSP Krosno z prezesem M. Czer-
wińskim w sprawie ścieżki rowerowej
biegnącej z Drużyny do Borkowic (z-ca
burmistrza T. Łukowiak),

• z Aquanet S.A. w sprawie omówienia
inwestycji wspólnych (z-ca burmistrza 
A. Ejchorst),

• spotkanie wójtów i burmistrzów oraz
prezesów spółek komunalnych gmin
Luboń, Mosina, Rokietnica, Tarnowo
Podgórne w sprawie odpadów na rok
2020 (burmistrz P. Mieloch). �

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina
oraz referatów Urzędu Miejskiego 

opracowała Joanna Nowaczyk.

Wyłożenie planu Krosinko - Mosina
Informujemy, że od 24 grudnia 2019 r. do

15 stycznia 2019 r. do publicznego wglądu
wyłożony będzie projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina (etap I – obejmujący działki
o nr ewid. 149/5, 150/9 obręb Krosinko)
wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko – w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-
050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju
119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt
planu miejscowego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko zostanie również
zamieszczony na stronie internetowej Gminy
pod adresem: www.mosina.pl � BIP � Organy
Gminy � Burmistrz � Obwieszczenia planis-
tyczne � Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-
będzie się  8 stycznia 2019 r. w świetlicy
wiejskiej w Krosinku, 62-050 Krosinko, ul.
Wiejska 47, o godzinie: 18.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,

której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do 30 stycznia 2019 r.
Konsultacje planu Krosno-Krosinko

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na
spotkanie konsultacyjne dotyczące opra-
cowywanego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów
części wsi Krosno i Krosinko, usytuowa-
nych na zachód od ulicy Głównej w Kroś-
nie wraz z tą ulicą, na południe od ul.
Piaskowej w Krośnie, na południe od ul.
Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na
wschód od zachodniej granicy działek 
o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3
obręb Krosinko wraz z częścią działki o nr
ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału
Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż za-
chodniej granicy Kanału Olszynka do
działki 65/3 obręb Krosno, na północ od
działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2,
164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno,
do ul. Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą,
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na
spotkanie konsultacyjne dotyczące opra-
cowywanego projektu planu miejscowego.

Planowane spotkanie konsultacyjne do-
tyczące projektu planu miejscowego dla
terenów części wsi Krosno i Krosinko od-
będzie 16 stycznia 2020 r. w świetlicy
wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul.
Piaskowa 6, o godz. 18.00. �

J. Nowaczyk

Plany miejscowe 

Fajerwerki są materiałami pirotechnicznymi
i łatwopalnymi, z którymi należy obchodzić
się z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie 
z instrukcją ich użytkowania. Dla nas są ele-
mentem dobrej zabawy w okresie nowo-
rocznym, ale dla zwierząt są przyczyną
dużego stresu. 

W naturalnym środowisku dźwięki
typu huk, grzmot, utożsamiane są z za-
grożeniem, na które zwierzęta reagują
ucieczką. Dlatego tak silnie reagują na
sylwestrowe wystrzały. Sylwestrowy stres
może objawiać się u zwierząt także nie-
pożądanymi zachowaniami, takimi jak
agresja, brak apetytu, apatia, lęk, obgry-
zanie przedmiotów

Jak pomóc zwierzęciu przetrwać sylwe-
strowe wystrzały?

Sami powinniśmy zachować spokój,
nie reagować nerwowo na dziwne za-
chowania zwierzęcia, by nie potęgować
jego stresu. Psa należy wyprowadzić
wcześnie, jeszcze przed początkiem syl-

westrowej zabawy. Kiedy na dworze
hałasy się nasilą, najlepiej schronić się 
w mieszkaniu i znaleźć dla zwierzaka
bezpieczne miejsce, małą przestrzeń, 
w której będzie się mógł „schować”.
Warto zasłonić okna, a jeśli zwierzę
wyjątkowo boleśnie przeżywa sylwe-
strowy hałas, rozwiązaniem może być
podanie środków farmakologicznych
dobranych indywidualnie dla czworo-
noga przez lekarza weterynarii.

Przypominamy, że używanie fajer-
werków i petard poza okresem nowo-
rocznym może podlegać karze
aresztu, ograniczenia wolności lub
grzywny  zgodnie z art. 51 ustawy 
z dnia  20 maja 1971 r. Kodeks wy-
kroczeń  ("Kto krzykiem, hałasem,
alarmem lub innym wybrykiem
zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgor-
szenie w miejscu publicznym, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny"). �

Oprac. JN

Jak pomóc zwierzęciu przetrwać
sylwestrowy czas
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
listopad

Rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach. Odbyła także 
8 posiedzeń komisji stałych i doraź-
nych.  Przebieg posiedzeń przedsta-
wiają protokoły zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej-
>Organy gminy->Protokoły.

Na sesji 14 listopada, podjętą uchwałą
Rada Miejska dokonała zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2019-2023. Podczas drugiej, listopadowej
sesji, 28 listopada, Rada podjęła uchwałę 
w sprawie dopuszczenia zapłaty należności
stanowiących dochody budżetu Gminy Mo-
sina za pomocą innego instrumentu płatni-
czego, w tym instrumentu, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Uchwalony został także „Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2020 r.”
oraz gminne programy na rok 2020 - Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Program
Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwałą
Rady Gmina Mosina przystąpiła do realiza-
cji Programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” - edycja 2019-2020
realizowanego ze środków Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnos-
prawnych. Na tej samej sesji Rada uchwaliła
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów części wsi Krosno oraz
części wsi Drużyna. Rada ustaliła zasady po-
noszenia odpłatności za pobyt w domu dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, a także inną uchwałą -  szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla
osób bezdomnych. Aż 5 uchwał ujętych w
porządku obrad 28 listopada, dotyczyło gos-
podarki odpadami komunalnymi. Rada
podjęła 4 z nich: w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów, wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz

stawki tej opłaty, ustalenia wzoru deklaracji
o jej wysokości, a także w sprawie zmiany 
w Regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Mosina.   -> s.  6
Rada Miejska przyjęła uchwałą roczny plan
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020, prze-
kazała także podjętą uchwałą rekomendację
dla członków Rady Nadzorczej spółki z oo.
„Park Strzelnica”. Nie zostały podjęte dwie 
z ujętych w porządku obrad tej sesji
uchwały: uchwała w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 3 września 2019 r. w spra-
wie utworzenia jednoosobowej spółki prawa
handlowego pod firmą „Park Strzelnica”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Mosinie, której projekt złożyła radna Małgo-
rzata Kaptur, a także uchwała w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompos-
tujących bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydo-
mowym.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej zakładce Prawo, 
a także w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 61
8 109 541. Na stronie mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące posiedze-
nia komisji ora z sesje wraz z załączo-
nymi dokumentami (projekty uchwał,
inne załączniki) oraz wyniki głosowań 
w poszczególnych punktach 
obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń Rady w grudniu
11 grudnia, godz. 17.00 – posiedzenie Ko-

misji Oświaty, Spraw Społecznych i Promo-
cji. Tematy: Podsumowanie działalności
komisji w 2019 r. Plan pracy na 2020 r.
Sprawy bieżące.

16 grudnia, godz. 17.30 – posiedzenie Ko-
misji Rewizyjnej. Tematy: Kontrola realizacji
wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za
rok 2019.

12 i 30 grudnia, godz. 16.00 – sesje Rady
Miejskiej.

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczestni-
czyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące infor-
macje do tyczące posiedzeń zamieszczane są
na stroniewww.mosina.pl w zakładce Ko-

munikaty oraz na stronie
www.mosina.esesja.pl. Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.
Przebieg sesji Rady Miejskie j w Mosinie
można śledzić na żywo, na kanale you-
tube>Rada Miejska w Mosinie.

Zmiana w prognozie 
Na sesji 14 listopada Rada Miejska doko-

nała zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023
dotyczącej planowanej na rok 2020 wyso-
kości emisji obligacji komunalnych. W Pro-
gnozie zaplanowano wcześniej emisję
obligacji o wartości 8 700 000 zł. Burmistrz
przedłożył radnym propozycję zwiększenia
tej kwoty w celu zbilansowania przy-
szłorocznego budżetu, do kwoty 28 mln zł.
Ostatecznie w projekcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy, w planie emisji obligacji w roku
2020 wpisana została kwota 19 mln zł i taka
zmiana została przez Radę przyjęta.     

W sprawie gospodarki
odpadami

Na drugiej, listopadowej sesji, cztery z pod-
jętych przez Radę uchwał dotyczyły zmian
w gospodarce odpadami komunalnymi na
terenie gminy Mosina. Nowe przepisy prawa
w tym zakresie – wprowadzenie przez usta-
wodawcę obowiązku selektywnego prowa-
dzenia gospodarki odpadami, spowodowały
między innymi wprowadzenie przez Radę
zmian w Regulaminie utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy Mosina, a także
w obowiązujących dotąd uchwałach: 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych
odpadów, w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Mosina,
stawki tej opłaty oraz w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o jej wysokości ->s 6-7 -
Nie została natomiast podjęta przedłożona
przez Burmistrza uchwała w sprawie zwol-
nienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady w kompostowniku przydomo-
wym. Intencją takiej uchwały miała być za-
chęta do kompostowania bioodpadów, w
celu zmniejszenia ilości odpadów biodegra-
dowalnych, przekazywanych przez właści-
cieli nieruchomości. Burmistrz, w
przedłożonym projekcie uchwały zapropo-
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nował zwolnienie w wysokości 1 zł od
stawki obowiązującej opłaty. Podczas sesji,
radni przedstawili trzy inne propozycje do-
tyczące wysokości tej kwoty. Wszystkie pro-
pozycje poddane zostały głosowaniu, ale
żadna z nich nie uzyskała większości
głosów, na skutek czego, uchwała nie zos-
tała podjęta.    

Wokół basenu
Podczas sesji 28 listopada, dwa z punktów

w porządku obrad Rady dotyczyły sprawy
budowy krytego basenu w Mosinie. 

Radna Małgorzata Kaptur złożyła projekt
uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XIV/97/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
3 września 2019 r. w sprawie utworzenia jed-
noosobowej spółki prawa handlowego pod
firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Mosinie. Argumen-
towała, że w projekcie budżetu na 2020 r. na
zadanie budowy krytego basenu zaplano-
wane zostały tylko 2 mln zł., nie znalazło się
w nim także wiele inwestycji, takich jak sala
gimnastyczna dla szkół w Krosinku i Roga-
linie oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Rogalinku. Żeby zbilansować przy-
szłoroczny budżet, trzeba zaplanować emisję
19 mln obligacji komunalnych. Rada Miej-
ska przeprowadziła w tym punkcie obrad
długą i burzliwą dyskusję na temat stanu fi-
nansów Gminy. Ostatecznie uchwała, której
projekt złożyła Radna nie została podjęta,
gdyż przeciw głosowało 10 radnych, a za 
- 8 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się
od głosu a jeden był nieobecny. 

W kolejnym punkcie porządku obrad,
radni dokonali rekomendacji dla trzech kan-
dydatów do Rady Nadzorczej spółki „Park
Strzelnica”, której zadaniem będzie budowa
pływalni.  Takie prawo zastrzegła sobie Rada
w uchwale w sprawie utworzenia tej spółki,
podjętej na sesji 3 września br. Jako kandy-
datów do Rady Nadzorczej, radni zgłosili 
3 osoby, kolejne 3 osoby zgłosił także Bur-
mistrz. Radni 2 dni przed sesją spotkali się 
z wszystkimi zgłoszonymi osobami. Podczas
sesji 28 listopada, Rada Miejska podjęła
uchwałę w tej sprawie, rekomendując w ten
sposób trzy wybrane w drodze głosowania
osoby, jako kandydatów na członków Rady
Nadzorczej spółki „Park Strzelnica”. 

Wokół planu 
Tematem posiedzenia Komisji Inwestycji,

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
w dniu 22 listopada było omówienie pro-
jektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego połu-

dniowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo.
Na posiedzenie przybyli mieszkańcy Kraj-
kowa– reprezentanci dwóch stron sporu
wokół tego planu. Właściciele gruntów – rol-
nicy, domagają się nie tylko, by w zapisach
tego planu tereny będące ich własnością
przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową,
ale także, by zostały wydzielone mniejsze
działki. Inna grupa mieszkańców uważa, że
wprowadzanie na tych terenach zabudowy
jest niezgodne z Rozporządzeniem Dyrek-
tora RZGW z 2012 r. w sprawie ochrony uję-
cia wody w Krajkowie. Burmistrz
zaprojektował w planie działki o po-
wierzchni ok. 2,5 tys. m2. To rozwiązanie nie
podoba się ani jednej, ani drugiej stronie. 

Do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęły 
w sprawie planu miejscowego dla terenów
Krajkowa 3 pisma: pismo hydrologów – pro-
fesorów Jana Przybyłka i Józefa Górskiego
oraz Senator RP Jadwigi Rotnickiej, Apel Se-
nator Rotnickiej o zawieszenie prac nad pro-
cedowaniem tego planu, a także Stanowisko
Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu, z deklaracją
wsparcia merytorycznego w celu wypraco-
wania kompromisu między Miastem Poz-
nań, Gminą Mosina, Powiatem Poznańskim
oraz spółką Aquanet. 

Radny Roman Kolankiewicz zgłosił wnio-
sek, by zawiesić procedowanie planu do
czasu uchwalenia Studium. W trakcie dys-
kusji wniosek ten uległ zmianie. Komisja
przyjęła wniosek o odroczenie procedury
planistycznej dotyczącej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Krajkowo do czasu rozstrzygnięcia kwes-
tii możliwości wykupu gruntów przez Aqua-
net lub Miasto Poznań. Radni uważają, że
ujęcie trzeba chronić, ale nie kosztem właś-
cicieli spornego obszaru. 

Plan Komisji Rewizyjnej
Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie,

uchwalony został plan pracy Komisji Rewi-
zyjnej na przyszły rok. Zgodnie z podjęta

uchwałą, w 2020 roku przedmiotem plano-
wanych kontroli zatwierdzonych przez Radę
będą: wydatki na transport zbiorowy z te-
renu Gminy Mosina w  latach 2018 i 2019 
w tym dowóz dzieci do szkół, zrealizowane
projekty inwestycyjne w latach 2018 – 2019
z dofinansowaniem  zewnętrznym, funkcjo-
nowanie szkół i przedszkoli w Gminie Mo-
sina, wybrane przez Komisję Rewizyjną
inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy
w 2019 roku, efektywność wydatkowania
środków przyznanych dla organizacji poza-
rządowych, stowarzyszeń oraz innych pod-
miotów prowadzących działalność  pożytku
publicznego z budżetu Gminy Mosina 
w 2019 roku. 

Oprac. Joanna Nowaczyk

Mosina samorządem stoi
20 listopada radni wspólnie z młodzieżą ze

wszystkich gminnych szkół odwiedzili
Urząd Marszałkowski, gdzie odbyła się lek-
cja wiedzy o społeczeństwie przygotowana
przez pracowników Urzędu Marszałkow-
skiego.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się 
z zakresem działalności samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego oraz ze spra-
wami związanymi z aktywnością
społeczną. Po wykładzie zwiedzili cześć no-
woczesnego biurowca Urzędu.

Wyjazd to kontynuacja współpracy Rady
z młodzieżą z terenu Gminy Mosina. Rada
Miejska od kilku lat jest organizatorem
konkursu wiedzy o samorządzie pn. „Mo-
sina Samorządem Stoi”. Kolejna edycja
konkursu dla mosińskich szkół odbędzie
się w maju w szkole w Rogalinku.

Kolejny wycieczka radnych z młodzieżą
w ramach edukacji samorządowej plano-
wana jest do Starostwa Powiatowego 
w maju/czerwcu 2020 roku. �

Dominik Michalak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Mosinie
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27 listopada w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski "PAMIĘTAMY" zor-
ganizowany przez Hufiec ZHP Mo-
sina. Patronat nad wydarzeniem
objął Burmistrz Gminy Mosina. 

Konkurs był wyjątkowy, bo za-
proszeni zostali do udziału 
w nim wszyscy mieszkańcy
gminy.  Byli to uczniowie z mo-
sińskich szkół – zwycięzcy eta-
pów szkolnych konkursu 
w kategoriach: klasy I-III, IV-VI,
VII-VIII oraz uczestnicy katego-
rii OPEN przewidzianej dla
młodzieży ze szkół średnich i dla
dorosłych.  Właśnie za sprawą
uczestników i ich wspaniałej re-

cytacji wierszy patriotycznych,
konkurs był prawdziwą, kultu-
ralną i patriotyczną ucztą. Przy-
gotowana przez harcerskich
organizatorów oprawa spotka-
nia była okazją do poznawania
kultury własnego kraju i  wspól-
nego świętowania Niepodległej
Polski. Obok poczęstunku po-
między występami, uczestnicy
oraz goście wykonywali przy-
pinki patriotyczne oraz otrzy-
mali zdjęcia z fotobudki, brali też
udział w konkursie literackim. 

W jury konkursu zasiedli: 
Julia Czaplejewicz – przy-

boczna 19. Mosińskiej Drużyny
Harcerskiej „Mafeking”, człon-
kini grupy teatralnej "Klub przy
Wspólnej", współtwórczyni per-
formance'u "Przedpokój" wysta-
wianego na tegorocznym
Festiwalu Malta.

Sergiusz Myszograj – organi-
zator, scenarzysta oraz produ-

cent wielu rekonstrukcji histo-
rycznych w Luboniu, Mosinie,
Warszawie i w Poznaniu,
założyciel lubońskiej grupy
Teatr'a Impro Drama Semper Fi-
delis, dwukrotnie nominowany
wraz z grupą TID SF w Luboniu
do nagrody Siewca Roku w ka-
tegorii Kultura.

Andrzej Kasprzyk – lokalny
działacz, inicjator wydarzeń kul-
turalnych odbywających się na
terenie gminy, wieloletni dyrek-
tor Mosińskiego Ośrodka Kul-
tury, założyciel kół teatralnych 
i kabaretowych,  śpiewał w chó-
rze oraz zespole „Nona”. 

Każdy uczestnik konkursu
otrzymał nagrodę w postaci to-
miku poezji polskiej, mosińskich
gadżetów oraz harcerskiego no-
tatnika z długopisem. Zwycięzcy
otrzymali dodatkowo skautowy
bidon i duży tomik poezji. 

Jury przyznało I miejsca w po-
szczególnych kategoriach: klasy
1-3 Zofia Ożańska SP w Roga-
linku, klasy 4-6 Anna Prentka
SP 1 w Mosinie, OPEN Marta
Paluszak.

Konkurs został zorganizowany
ze środków Hufca Mosina,
Gminy Mosina oraz Rządowego
Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skau-
towych.

W imieniu organizatorów dzię-
kujemy uczestnikom i wspie-

rającym ich rodzinom, jury, pra-
cownikom Mosińskiego Oś-
rodka Kultury oraz
nauczycielom  organizującym
etapy szkolne w następujących
placówkach: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Mosinie, Szkoła
Podstawowa im. Adama Wo-
dziczki w Rogaliku, Szkoła Pod-
stawowa im. Prezydenta RP

Edwarda Raczyńskiego w Roga-
linie, Szkoła Podstawowa im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Daszewicach, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 Mosina, Szkoła Pod-
stawowa w Pecnej. �

Paulina Ludwiczak
Magdalena Jakubowska

Hufiec ZHP Mosina
Fot. Paulina Ludwiczak

„Pamiętamy”
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Taekwondo jest sztuką walki wy-
wodzącą się z Korei Południowej,
która w 2000 roku została uznana
za pełnoprawną dyscyplinę olim-
pijską.  TAE – oznacza stopę, wy-
skok lub uderzenie nogą, KWON –
pięść lub uderzenie pięścią DO –
sztukę, drogę, metodę, a etykieta
„Dojang”, czyli zbiór zasad obo-
wiązujących w tym sporcie mówi
m.in.  o szacunku do przeciwnika
zarówno na macie, jak i poza nią.
Okazywaniu szacunku starszym 
i nie używaniu umiejętności zdoby-
tych na sali w walce na ulicy.  

Cztery lata temu była zawod-
niczka Taekwondo Olimpij-
skiego, Angelika Rydlewska
postanowiła podzielić się swoją
pasją do tego sportu z mieszkań-
cami Mosiny. Założyła
Uczniowski Klub Sportowy Fig-
hters Mosina, który wzbudził
niemałe zainteresowanie w na-
szej miejscowości. Zostały utwo-
rzone 3 grupy, na których
trenowały dzieci i młodzież, po-
dzieleni ze względu na wiek, 
i umiejętności sportowe. Pierw-
sze egzaminy na pasy uczniow-
skie odbyły się w marcu 2016 r.
Kolejnym etapem rozwoju
małych Zawodników były wy-
jazdy na liczne zawody ligowe 
i rankingowe. Młodsi Adepci do
dziś zaczynają swoją przygodę 
z zawodami od startów w tur-
niejach ligowych zarówno 
w województwie wielkopol-
skim, jak i poza nim. Natomiast
starsi Zawodnicy startują m.in.

w turniejach wojewódzkich,
krajowych i międzynarodowych.

Nasze starania, treningi pod
okiem wykwalifikowanej kadry
trenerskiej i ciężka praca Za-
wodników przynoszą bardzo
dobre wyniki. Do najważnie-
jszych sukcesów sportowych
Klubu UKS Fighters Mosina na-
leżą: liczne medale regularnie
zdobywane w turniejach ligo-
wych, m.in. Wielkopolskiej
Lidze Taekwondo, Kujawsko –
Pomorskiej Lidze Taekwondo
oraz Lidze Taekwondo Wesołek,
złoty i brązowy medal w Mię-
dzynarodowym Pucharze Polski
Bydgoszcz Cup 2016, srebrny
medal w Międzynarodowym
Turnieju w Taekwondo Olim-
pijskim Olsztyn CUP 2016,
brązowy medal w turnieju Pu-
charu Polski X Pomerania Open
2017, II Wicemistrzostwo Polski
w XXIII Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży 2017, dwa
srebrne i brązowy medal w VI
Otwartych Mistrzostwach Gór
Świętokrzyskich 2018, III Wice-
mistrzostwo Polski w XXIV
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży 2018, dwa srebrne 
i brązowy medal Olecko Hidori
Cup 2018, złoty medal w Pu-
charze Polski Hidori CUP 2019,
I Wicemistrzostwo Polski Junio-
rów Młodszych w XV Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży
2019, srebrny medal w Pucharze
Polski Legionowo Cup 2019 
w kategorii Juniorów

Niezmiennie celem UKS Fig-

hters Mosina jest zaszczepienie
wśród dzieci i młodzieży w Mo-
sinie aktywności fizycznej, tak
ważnej dla ich prawidłowego
rozwoju. Taekwondo Olimpij-
skie uczy pokory, dyscypliny i sa-
mozaparcia. Jak każda sztuka
walki oprócz treningu fizycz-
nego, wzmacnia również cha-
rakter. Treningi prowadzimy w 3
grupach zaawansowania:
� treningi najmłodszych Adep-

tów naszego Klubu polegają na
rozwijaniu ogólnej sprawności
fizycznej wykorzystując ćwicze-
nia z podstawowymi elemen-
tami taekwondo. Na tym etapie
szkolenia sportowego zależy
nam, aby zachęcić dzieci do sys-
tematycznego podejmowania
aktywności fizycznej oraz
udziału w zawodach jakimi są
regionalne Ligi Taekwondo, 
� treningi grupy średniej pole-

gają na dalszym rozwoju spraw-
ności fizycznej z większym
naciskiem na trening taek-
wondo oraz naukę bardziej za-
awansowanych elementów
technicznych tego sportu walki.
Uczymy formalnych układów
Poomsae, zachęcamy do brania
udziału w zawodach i wszelkich
pokazach,

���trening grupy zawodniczej
nastawiony jest na walkę spor-
tową oraz przygotowanie  do ry-
walizacji sportowej w licznych
turniejach. Podczas treningów
zawodnicy uczą się zaawanso-
wanych technik taekwondo oraz
jak je wykorzystać w walce spor-

towej na macie. Pomagają im w
tym treningi taktyczno-tech-
niczne oraz sparingi we-
wnątrzklubowe, jak i między-
klubowe.

Celem szkolenia młodych Za-
wodników jest kształtowanie
ich cech fizycznych, jak również
nauka techniki walki, które 
w połączeniu z odpowiednią
motywacją wzmagają w naszych
zawodnikach chęć rywalizacji
na wszelkich turniejach. Liczne
konsultacje i obozy sportowe, 
w jakich biorą udział Nasi
Adepci dodatkowo wzmacniają
ich umiejętności i wiarę w swoje
możliwości, a także przygoto-
wują do walki sportowej 
i udziału w takich imprezach jak
Mistrzostwa Polski, Europy,
Świata czy Igrzyskach Olimpij-
skich.

Obecnie treningi odbywają się
4 razy w tygodniu. Główną sie-
dzibą UKS Fighters Mosina jest
Szkoła Podstawowa nr 2, przy
ul. Sowinieckiej 75 w Mosinie, 
w której treningi prowadzone są
we wtorki i czwartki w godzi-
nach 17.15-20.30. Od niedawna
Nasi Zawodnicy mają też możli-
wość trenowania w Pecnej w sie-
dzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej. W Pecnej treningi pro-
wadzone są w poniedziałki 
i środy w godzinach 18.00-
20.00. Nabory prowadzimy cały
rok, zapraszamy do zapisów
dzieci, młodzież i dorosłych.
Przyjdź i trenuj z najlepszymi. �

UKS Fighters Mosina

Taekwondo – pokora, dyscyplina, samozaparcie
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„Dziękuję z całego serca tym , któ-
rzy w całej Polsce  tę działalność
dla innych prowadzą, a których się
bardzo często nie dostrzega. Chcę
ich zapewnić, że to co robią jest
wspaniałe i jest niezwykle ważne
i że buduje naszą Ojczyznę, Polskę
w tym najpiękniejszym tego słowa
znaczeniu” -  te słowa wypowie-
dział Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda podczas
podsumowania Gali nagrody pre-
zydenckiej „Dla Dobra Wspól-
nego”, na którą razem z młodzieżą
byłam zaproszona.  

Było to bardzo duże wy-
różnienie dla tak skromnego
pomysłu. Młodzież spotkała się
z Panem Prezydentem i zwróciła
uwagę Pierwszej Damy Pani
Agaty Kornhauser – Dudy.
Młodzieżowy Sejm Rzeczpos-
politej Mosińskiej,  od 2016
roku zrzesza młodzież z Gminy
Mosina.  Dzisiejszy  skład to
przedstawiciele 11 szkół oraz
stowarzyszenia Grupa Inicja-
tywna Baranówko. Cztery lata
temu rozpoczęliśmy przedsięw-
zięcie zapraszając 20 Posłów.
Mimo naszych obaw o przy-
szłość oraz niepewności w celo-

wość działania, Sejm zaczął się
rozrastać. Stopniowo młodzieży
przybywało. W kolejnych edy-
cjach obradowali już w 35 i ko-
lejno  56 oraz 73.

W piątek  29 listopada
młodzi uroczyście wznowili
swoje prace po raz 5. Wśród za-
proszonych gości Burmistrz
Przemysław Mieloch i Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej
Pani Małgorzata Kaptur. Cie-
kawą prelekcję na temat historii
mosińskich szkół  wygłosił Pan
Oskar Hajder.  

Obecnie w zaprzysiężonej gru-
pie jest 81 Młodzieżowych
Posłów.  To duże wyzwanie
przede wszystkim logistyczne,
ale cieszy mnie ten fakt, ponie-

waż wskazuje na potrzebę i jed-
nocześnie utwierdza w przeko-
naniu, że to co robimy ma sens.
Należy pamiętać, że Posłowie są
wybierani według określonych
zasad.

Bycie Posłem to zaszczytna
funkcja. Oznacza osobę repre-
zentującą dane środowisko.
Sejm ma własną autonomię 
(Prezydium),  regulamin i  po-
mysł na demokratyczne funk-
cjonowanie. Wszyscy spotykają
się przynajmniej raz w mie-
siącu, z założeniem,  aby nie ko-
lidowało to nadmiernie 
z obowiązkami szkolnymi. Ze-
brania mają  w zależności od
potrzeby, charakter roboczy lub
oficjalny. Robocze spotkania to
także okazja do poznania cie-
kawych osób, szkoleń i istotnej
dla tak licznej grupy integracji.
Młodzi  sami decydują o sobie.
W Sejmie panuje zrozumienie  
i szeroko pojęty szacunek. Wie-
lokrotnie padały zapytania, dla-
czego nie poszliśmy w kierunku

utworzenia Młodzieżowej Rady
Gminy.  Odpowiedź jest prosta.
Młodzieżowy Sejm jest bezpo-
lityczny ! Takiej gwarancji nie
daje monitorowana i kreowana
przez Gminę Młodzieżowa
Rada. Wychowujemy społecz-
ników, ludzi wrażliwych na po-
trzeby innych, którzy dzięki
temu może kiedyś  z większą
świadomością wezmą odpo-
wiedzialność za życie Gminy. 

Uczymy się nawzajem na-
wiązywać i wypracowywać
wspólne relacje. Dzięki temu
projekt ewaluuje. W mniejszym
lub większym stopniu  w za-
leżności od  chęci młodzi mają
szansę przełamać własne ba-
riery i zmierzyć się z zupełnie
innymi realiami. Co roku młod-
zież na ręce Burmistrza składa
postulaty. Odważyli się też na
akcyjność. Pierwsze duże przed-
sięwzięcie o charakterze stałym
mają już za sobą. Od 2018  or-
ganizują cieszący się coraz więk-
szym zainteresowaniem Mło-
dzieżowy Konkurs Talentów
„Elegant Show”. Tu  też
wszystko zależy od nich! Koor-
dynacja, promocja, rekrutacja
konkursowa itd.. Nie jeden do-
rosły miałby z tym problem.

Jesteśmy jedynym takim zgro-
madzeniem w Polsce. Czy zapo-
czątkujemy nową jakość pracy
z młodzieżą na większą skalę?
Wszystko przed nami…. 

Dorota Lisiak
Grupa Inicjatywna Baranówko 

Tu wszystko zależy od nich! 

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej
głosem młodzieży z Gminy Mosina

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Rogalinku brali udział w kon-
kursie plastycznym z zakresu
ochrony powietrza oraz wpływu
roślin na oczyszczanie powiet-
rza, ogłoszonego przez fundację
„Zielone wzgórza”.

Klasa II naszej placówki wy-
konała piękny plakat ekolo-
giczny i zdobyła II miejsce,
wygrywając zielony kącik,
który zdobi teraz korytarz 
i poprawia jakość powietrza
w budynku.

Dla zwycięskiej klasy od-
były się warsztaty ekolo-
giczne, obejmujące swym

zakresem tematykę wpływu
roślin na nasze życie. Na spot-
kaniu w fundacji dzieci zapo-
znały się z bohaterami
opowieści – Gardensami, któ-
rzy zazieleniają naszą planetę
i przyniosły do klasy „Zie-
lony obraz”… �

Gabriela Matuszak

Zielona ściana w Rogalinku
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O takim wydarzeniu Mosina jesz-
cze chyba nie słyszała! W sobotni,
listopadowy wieczór, pod budynek
Mosińskiego Ośrodka Kultury, pod-
jechała limuzyna… 

Z białego lincolna wysiadł je-
gomość w odświętnym  fraku,
w towarzystwie eleganckiej
pani w „szpilkach” i szykow-
nym kapeluszu na głowie.
Pani dyrektor Galerii Sztuki 
w Mosinie Dorota Strzelecka,
poprowadziła „jegomościa” –
wieloletniego dyrektora Ośrodka
Kultury w Mosinie Andrzeja
Kasprzyka – po czerwonym dy-
wanie, przy „fanfarach” w wy-
konaniu Mosińskiej Orkiestry
Dętej, z wykonaniem odcisku
jego dłoni przy wejściu – do Sali
Reprezentacyjnej, gdzie czekał
ponad 200-osobowy tłum gości.
Bo znany chyba wszystkim
mieszkańcom Mosiny, jej okolic
bliższych i dalszych pan Andrzej
– ikona historii mosińskiej kul-
tury, obchodził swoje 80-te uro-

dziny! Z tej okazji właśnie, jego
przyjaciele i wielbiciele, zorgani-
zowali mu urodzinowe przyjęcie
– niespodziankę.

Podczas dwugodzinnego Bene-
fisu Pana Andrzeja, przytoczono
barwne anegdoty związane 
z jego osobą i jego aktywnością

w życiu społeczno-kulturalnym
Mosiny. Dla Jubilata oprócz or-
kiestry zagrał zespół Tequilla
Band w gościnnym składzie:
Marcin Lewandowski, Paweł
Czaiński, Renata Stachowiak,

Bronisława Dawidziuk, Barbara
Piłat. Z okazji okrągłych urodzin
pan Andrzej otrzymał mnóstwo
życzeń, kwiatów i prezentów,
także od burmistrza Prze-
mysława Mielocha. A odśpie-
wane gremialnie „sto lat”
dopełnił urodzinowy, okazały
tort. Bohater wydarzenia nie krył
wzruszenia i nic w tym dziw-
nego, bo Mosina takiego bene-
fisu i takich urodzin jeszcze nie
widziała. W każdym razie nikt
czegoś takiego nie pamięta, a w
źródłach historycznych nie za-
chowały się żadne o tym zapiski.

Benefis Andrzeja Kasprzyka
zorganizowali i sfinansowali jego
przyjaciele. Na pomysł wpadł i
zainicjował  urodzinowy  „spi-
sek” Arkadiusz Cebulski, który
poprowadził konferansjerkę. Nie
sposób wymienić wszystkich,
którzy wzięli udział w tej kon-
spiracji, bo w samym tylko „sa-
mozwańczym”  komitecie
organizacyjnym zasiadło aż 17
osób.  Z listy spiskowców wy-
szłaby  litania, która swoją
długością mogłaby przyćmić
osobę Jubilata, choć tak na-
prawdę pewnie nie byłaby w
stanie, bo pan Andrzej jest
postacią zbyt oryginalną i
wyjątkową.  W rozmowie z „In-
formatorem Mosińskim” przy-
znał potem, że nie znał
szczegółów tej niespodzianki.
Wiedział tylko, że coś jest na rze-
czy,  kiedy i o której godzinie na-

stąpi, że ma
ubrać frak i że
przyjedzie po
niego samo-
chód. – Kiedy
zatrzymała się
przed domem li-
muzyna, pomyś-
lałem, że panu
kierowcy coś się pomyliło, bo
Pałac Ślubów jest 200 metrów
dalej – przyznał  Jubilat. Ale z li-
muzyny wysiadła Dorota Srze-
lecka, kiedyś pracownik
Ośrodka Kultury, dziś dyrektor
Galerii Sztuki. Oczywiście w ka-
peluszu i na „szpilkach”, bo taki
postawił jej warunek, skoro sam
miał przywdziać frak.  –
Uparłam się na lincolna, bo An-
drzej musi mieć  tzw. entrée, a
przypomniało mi się, że w latach
90. na wybory „Eleganta” sam
przyjechał takim autem, czym
wzbudził wówczas ogromną sen-
sację w mieście – opowiada D.
Strzelecka i wyjaśniając intencję
pomysłu formy wydarzenia,
mówi dalej: – Andrzej będąc dy-
rektorem, ciągle nas pouczał, wy-
znaczał pewne trendy.
Mobilizował nas wszystkich,
nauczył chodzić na wydarzenia,
na koncerty… On kocha scenę,
kocha cały ten zgiełk, jest sceno-
grafem, reżyserem i wokalistą…

Sam Jubilat niewiele powie-
dział o wydarzeniu, bo wzru-
szenie, które przeżył tamtego

wieczoru, jeszcze nie minęło.
Odwołał się więc do słów skie-
rowanych wówczas do swoich
gości: „Nie myślałem, że w tak
bogatym w słownictwo języku
polskim zabraknie mi słów,
którymi mógłbym podzięko-
wać obecnym tu Państwu za
wydarzenie dnia dzisiejszego.
Bardzo dziękuję obecnym za
przybycie, w szczególności zaś
wieloosobowemu Samozwań-
czemu Komitetowi Organiza-
cyjnemu za to, co mnie już
spotkało i za to, co nastąpi…”.

Panie Andrzeju!  Pozwolę
sobie tu, na łamach, złożyć
Panu z okazji 80. urodzin, naj-
serdeczniejsze życzenia – zdro-
wia, spełnienia marzeń i nigdy
nie opuszczającej Pana inwen-
cji artystycznej, i żeby był Pan
aktywnie obecny w życiu
społeczno-kulturalnym miasta
aż do 100 lat, a nawet jeszcze
dłużej! Myślę, że do tych życzeń
przyłączą się wszyscy miesz-
kańcy! �

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny

Benefis Pana Andrzeja

Andrzej Kasprzyk
Uhonorowany Medalem w roku 2000. Animator mosińskiej kultury

od lat. 50. Śpiewał w chórze „Harmonia”, pracował z chórem kościel-
nym w Krośnie, wokalista legendarnego, mosińskiego zespołu „Nona”.
Na początku lat 70. Andrzej Kasprzyk związał się z działalnością Oś-
rodka Kultury w Mosinie, gdzie początkowo pracował społecznie,
potem jako instruktor, w  latach 80. jako jego kierownik, następnie do
roku 2004 – jako dyrektor. Jego najważniejsze inicjatywy to: działalność
klubu „Piekiełko”, zawiązanie I Towarzystwa Miłośników Mosiny, wy-
danie pierwszej jednodniówki o Mosinie – gazety „Ziemia Mosińska”,
pierwszej publikacji książkowej o Mosinie pt. „Szkice z przeszłości Mo-
siny”, wprowadzenie regionalnego zwyczaju obchodów Dni Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej, różnorodność pracowni i kół zainteresowań
Ośrodka Kultury, działalność Klubu Hobbystów, Bab Wspaniałych,
Koła Emerytów, uroczyste koncerty,  często w zaskakującej scenerii,
wieczornice, spotkania, festyny, nietypowe scenariusze obchodów
świąt i uroczystości, prace inwestycyjne w ośrodku, modernizacja bu-
dynku, koncerty „pod gwiazdami”. 

Na podstawie biogramu Andrzeja Kasprzyka, 
autorstwa Jacka Szeszuły.
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W hołdzie kompozytorowi
23 listopada, w Mosińskim

Ośrodku Kultury,  z okazji
200. rocznicy urodzin wiel-
kiego, polskiego kompozytora
wysłuchaliśmy koncertu zor-
ganizowanego przez MOK
i Mosińską Bibliotekę Pub-
liczną. 

Na scenie Sali Reprezentacyjnej
wystąpił  mosiński Chór pw. św.
Cecylii, Mosińska Orkiestra
Dęta oraz gościnnie – Marcin Le-

wandowski w wykonaniem
utworów na fletni Pana i na
trąbce. 

Konkurs plastyczny
25 października rozstrzyg-

nięty został konkurs pla-
styczny dla dzieci i młodzieży
szkół z terenu gminy Mosina
„Rok Moniuszkowski w Mo-
sinie” zorganizowany przez
Mosiński Ośrodek Kultury.
Laureaci konkursu:

I miejsce: Zuzanna Muszyń-
ska, kl. V B, SP w Krośnie,

II miejsce: Julia Haracewiat,
kl. VII C, SP nr 1 w Mosinie,

III miejsce: Weronika Skuła,
kl. IV B, SP nr 1 w Mosinie.

Pozakonkursowe wyróżnie-
nie, otrzymała najmłodsza
uczestniczka konkursu Inka
Ziubrak z kl. II A z mosińskiej
„jedynki”, której wiek nie był

zgodny z regulaminem kon-
kursu. 

Laureatom konkursu gratu-
lujemy! �

Oprac. JN, fot. Źródło:
MOK, fb Mosiński Chór 
Kościelny pw. św Cecylii

Weronika Skuła, kl. IV B, SP nr 1 w Mo-
sinie 

Inka Ziubrak, kl. II A, SP nr 1 w Mosi-
nie

Julia Haracewiat, kl. VII C, SP nr 1 w
Mosinie

Zuzanna Muszyńska, kl. V B, SP w Kroś-
nie 

Rok
Moniuszkowski 

w Mosinie

Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy”

29 października odbyły się
wybory Zarządu Osiedla nr 3
„Przy Strzelnicy” w Mosinie.
Mieszkańcy osiedla wybrali na
kadencję 2019–2024 nowy za-
rząd w składzie:
Przewodniczący Zarządu:
Łukasz Grzybak

Członkowie Zarządu: Michał
Kleiber, Paulina Kubacka, Prze-
mysław Mocek, Piotr Otomań-
ski i Konrad Tuszewski.
Kontakt do Przewodniczącego
Zarządu Osiedla nr 3 „Przy
Strzelnicy”: tel. e-mail: 691 741
771, e-mail: przystrzelnicy@
gmail.com".

Osiedle nr 1 „Śródmieście”

Nowy, osiedlowy zarząd na ko-
lejną, pięcioletnią kadencję,
wybrali także mieszkańcy
Osiedla nr 1 „Śródmieście”. 
W wyniku wyborów, które na
tym osiedlu odbyły się 14 lis-
topada, ustanowiony został
Zarząd w składzie:    

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Olszewski

Członkowie Zarządu: Monika
Kowalska, Czesław Przybyła,
Marcin Roszyk, Kamila Szulc,
Dominik Szymkowiak i
Czesław Tomczak.
Kontakt do Przewodniczącego
Zarządu Osiedla nr 1 „Śród-

mieście”: tel. 602 629 155
e-mail: chemart2@onet.eu.

Przewodniczącym oraz 
członkom nowych Zarządów

Osiedli gratulujemy
i życzymy sukcesów 

w pracy na rzecz lokalnych
społeczności!

Kolejne wybory w jednostkach
pomocniczych Gminy Mosina
– w roku 2020 na Osiedlu nr 6
„Za Moreną”, w sołectwach
Czapury oraz Sowinki, Sowi-
niec, w roku 2021 na Osiedlu
nr 7 „Nad Jeziorem”, w roku
2022 – w sołectwach Mie-
czewo oraz Krajkowo, Bara-
nowo.  �

JN

Wybory na mosińskich osiedlach 



www.mosina.pl 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 19

„Gdy sprawy wsi w swe ręce wzięły kobiety, za-
częło się tu coś dziać (…).Te panie były motorem
działalności kulturalnej, społecznej i szkolenio-
wej, a wspomagała je radna w poprzedniej ka-
dencji Dorota Domagała, która obecnie pełni
funkcję zastępcy przewodniczącej KGW i prze-
wodniczącej Rady Sołeckiej w Rogalinku…” 
– pisała w roku 1993 lokalna gazeta „Ziemia Mo-
sińska” na okoliczność 25-lecia działalności miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich w artykule
„Jedna rodzina”.

Minęło kolejne  25 lat i w listopadzie tego
roku rogalinkowskie KGW obchodziło swoje
półwiecze. Jak przystało na taki jubileusz, na
zorganizowanej z tej okazji uroczystości
obecni byli znamienici goście z Burmistrzem
Przemysławem Mielochem na czele, a także
same Gospodynie, dla których Koło jest jak
druga rodzina. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Rogalinka to
jedno z najstarszych kół gospodyń w naszej
Gminie, obok kół w Krosinku i Radzewi-
cach, również „pięćdziesięciolatek”.  Jego his-
torię opowiada skrzętnie prowadzona
kronika, a także protokoły i sprawozdania
pani Danuty Kądzielak, która od wielu lat
pełni w nim funkcję Sekretarza. Zna ona
bardzo dobrze dzieje kół gospodyń wiejskich
w Polsce i 50-letnią historię swojego koła. –
Nasze Koło Gospodyń Wiejskich, jako ogniwo
Kółka Rolniczego powstało z inicjatywy pani
Bronisławy Mytko, żony ówczesnego prezesa
Kółka Rolniczego w 1969 roku – opisuje 
w swoim wspomnieniu.  Pierwszą przewod-
niczącą koła  była właśnie pani Mytko, Se-
kretarzem Danuta Zielińska, Skarbnikiem
Helena Hoffa, a członkiniami Zarządu

Maria Krzyżaniak i Helena Majchrzycka. 
W następnych kadencjach, funkcje prze-
wodniczących pełniły: Helena Kmieciak,
Wanda Ostrowska, Emila Potocka, Anna
Wojciechowska, Kazimiera Zimnykowal, 
a od 1995 roku – nieprzerwanie do dzisiaj –
Dorota Domagała. 
Od początku powstania  koła, Gospodynie
spotykały się w  świetlicy Spółdzielni
Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych
pod dzisiejszym przedszkolem, która później
stała się świetlicą wiejską. – Pracę rozpo-
częłyśmy od organizowania dziecińców wiej-
skich, do których uczęszczały dzieci w czasie
natężonych prac polowych. Od organizowania
różnych kursów z zakresu żywienia rodziny
wiejskiej, z zakresu oświaty zdrowotnej, udzie-
lania pierwszej pomocy – czytamy 
we wspomnieniu pani Danuty.
Na początku rozprowadzały pisklęta kurze 
i racjonowaną paszę do ich chowu. Organi-
zowały kursy pod nazwą „Więcej mleka wy-
sokiej jakości”, „ Więcej warzyw, owoców 
i kwiatów”. Rozprowadzały drzewa owo-
cowe, krzewy czarnej porzeczki, nowe od-
miany truskawek… - Zapoznawałyśmy się jak
założyć sad przydomowy oraz uprawę biody-
namiczną roślin, a także z ziołami i roślinami
przyprawowymi. Często wyjeżdżałyśmy do Oś-
rodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Gos-

podynie organizowały też kursy haftu, szy-
dełkowania, makramy, układania suchych
bukietów.  – Wybudowałyśmy wspólnie 
z mężami, braćmi i innymi członkami rodzin
budynek na placu zabaw, który do tej pory nam
służy podczas różnych imprez na Świerzym po-
wietrzu… Rogalinkowskie Koło Gospodyń
Wiejskich było inicjatorem zakładania ku-
chenek gazowych we wsi. Założono też Ko-
mitet telefonizacji Rogalinka. Podejmowało
wiele innych inicjatyw społecznych, brało
udział w różnych konkursach. 
Od szeregu lat Gospodynie z Rogalinka przy-
gotowywały, wspólnie z radami sołeckimi
dożynki wiejskie, które współorganizują do
dzisiaj. To jedna z niewielu dziś prowadzo-
nych przez koło, tak jak i inne KGW, histo-
rycznych form aktywności. Zmieniły się
społeczno-gospodarcze realia życia, a wraz 
z tymi zmianami, odeszły do historii dzie-
cińce wiejskie, dystrybucja kurzych piskląt 
i paszy…  Jednak i dzisiaj, aktywność
społeczno-kulturalna koła nie zmalała. Nie
tylko organizują sobie spędzany razem czas,
wyjeżdżając wspólnie na wycieczki, wczasy,
do kina, do teatru, operetki. Nadal prowadzą
działalność na rzecz wsi, zapraszając miesz-
kańców, prócz dorocznych Dożynek na
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet czy An-
drzejki, wieczory wigilijne, powitanie lata,
Święto Pieczonej Pyry….
– Są chwile, które w pamięci pozostają, choć

czas mija one nie mijają. W młodości żyłyśmy
marzeniami – napisała Danuta Kądzielak . –
Z upływem lat żyjemy wspomnieniami. I tak
minęło 50 lat. Nasze koło jest jedną ze zorga-
nizowanych form kultury na wsi. I nie ma za-
miaru zaprzestać jej kontynuacji. Dziś
rozpoczynamy 51 rok naszej działalności.
Szczęść nam Boże!
Stu lat dalszej działalności! Zdrowia, sa-
tysfakcji ze wspólnie spędzanych chwil i
chwil ofiarowanych wiejskiej społeczności!
Z wyrazami szacunku za 50 lat aktyw-
ności i z podziękowaniami za wkład 
w życie społeczne Rogalinka i Gminy Mo-
sina dla wszystkich wspaniałych Gospo-
dyń z Rogalinka 

Joanna Nowaczyk

50 lat KGW 
z Rogalinka

Fot. Gabriela Matuszak – Gospodynie z Rogalinka dzisiaj, podczas uroczystości 50-lecia Koła.

Z archiwum Danuty Kądzielak: rok 1972 – KGW Rogalinek w świetlicy SUW KR
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John Steinbeck – „Myszy i ludzie”

Powieść zyskała wielu zwolenników, jak 
i przeciwników wśród literaturoznawców i czy-
telników. Stała się inspiracją dla filmowców,
muzyków, reżyserów teatralnych.

To opowieść o niezwykłym przywiązaniu
łączących dwóch mężczyzn – zestawionych ze
sobą na zasadzie kontrastu. Ich dobrą relację
burzy, ale jednocześnie buduje niepełnos-
prawność jednego z nich. Przemierzają Amerykę w poszukiwaniu pra-
cy w dobie kryzysu. Zarobione pieniądze mają przyspieszyć realizację
ich sennego marzenia. Powieść została wypełniona różnobarwnymi po-
staciami, o których nie sposób zapomnieć. Autor dostrzegł także nie-
przystosowanie do wykreowanego świata osób niepełnosprawnych, in-
nej rasy oraz kobiet. Jednak motywem przewodnim jest przyjaźń, któ-
ra niekiedy wymaga od ludzi podejmowania trudnych decyzji…�

Bartosz Dłubała – czytelnik

Magdalena Kawka – „Pora westchnień, pora burz” 

Znakomita powieść o trudnych ludzkich re-
lacjach w jeszcze trudniejszych czasach.

Jest rok 1938, świat jeszcze śpi spokojnie.
Lwów, tygiel narodowości, tętni gwarem i roz-
brzmiewa beztroską radością, nie przejmując się
tym, że na niebie gromadzą się czarne chmu-
ry. Zanim Ukraińców, Polaków i Żydów podzieli
wojna, wciąż są tylko sąsiadami, którzy życz-
liwie uśmiechają się do siebie na ulicy.

Fabuła koncentruje się przede wszystkim na lo-
sach Lilki, szesnastoletniej dziewczyny po-
chodzącej z arystokratycznej rodziny, która 
w 1938 roku ma na głowie typowe dla nastolatek tamtego okresu problemy:
zbliżająca się matura, pierwsze zauroczenia, kłótnie z rodzicami i braćmi,
znalezienie akceptacji wśród koleżanek oraz myśli o tym, kim będzie 
w dorosłym życiu. Kiedy wszystko wydaje się układać po myśli Lilki, wy-
bucha wojna, która wszystko zmienia. Odwracają się role w społeczeń-
stwie, pojawia się strach o nadchodzące dni, a przede wszystkim wiele rze-
czy, w które wierzyła główna bohaterka, zostaną poddane weryfikacji. 
A wszystko to dzieje się w pięknym Lwowie, będącym miastem wielu kul-
tur i mieszkańców pozornie żyjących ze sobą w zgodzie...Książka Magdaleny
Kawki staje się portretem Lwowa i jego mieszkańców. II wojna światowa
na Kresach Wschodnich zawsze będzie interesującym tematem w litera-
turze, a „Pora westchnień, pora burz” tylko potwierdza to, jak niesamo-
wita była II Rzeczpospolita. � W. Cz.

Corasanti M.C – „Drzewo migdałowe” 

Książkę „Drzewo migdałowe” mogę polecić
zarówno czytelnikowi kochającemu powieści
obyczajowe, jak i miłośnikom podróży i his-
torii współczesnej. Nie jest to łatwa literatu-
ra, ale niewątpliwie niesie ze sobą głębokie
przesłanie. 

Największym plusem książki jest ukazanie
problemów w relacjach żydowsko-palestyń-
skich w sposób zupełnie inny od oficjalnego
przekazu. Porusza ona bowiem trudne tema-
ty zawiązane z prześladowaniem Palestyń-
czyków przez Żydów, m.in. tworzenie obozów
dla Palestyńczyków, zabójstwa bezbronnych palestyńskich cywilów. 

Bohaterem książki jest młody Palestyńczyk, Ahmad, który ob-
serwuje agresję Izraela, poznaje gorycz wojny i zgubną siłę niena-
wiści, ale też wagę szacunku i miłości między podziałami. Doras-
ta w środowisku przesiąkniętym strachem przed utratą domu, pra-
cy albo życia. Najgorsza jest jednak obawa o bliskich. W dwunas-
te urodziny Ahmad staje twarzą w twarz z najgorszymi widmami.
Siostra traci życie, ojciec z jego winy trafia do więzienia, izraelskie
wojsko konfiskuje dom, a ukochany brat pała żądzą zemsty, która
może go doprowadzić tylko do zguby. Ahmad musi się zaopieko-
wać skrzywdzoną rodziną i odnaleźć lepszą przyszłość dla siebie. Ob-
darowany cudownym umysłem, zdolnym przełamać wszelkie ma-
tematyczne granice, chce dać nadzieję sobie, swoim bliskim i udrę-
czonej ojczyźnie.  �

J.W.

MOSIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA

Jak co roku w listopadzie już
od wielu lat odbywa się spe-
cjalne dyktando. Początki
dyktand dla leworęcznych
sięgają 2005 roku, gdzie w
bibliotece w Mosinie odbyło
się pierwsze takie dyktando
tylko dla dzieci z Mosiny. 

Aby miały możliwość
uczestniczenia lewo-
ręczne dzieci z całej naszej
gminy, rozszerzyliśmy je organi-
zując od 2010 roku finały
gminne. W tym roku 22 listo-
pada odbyło się jubileuszowe
10. Gminne Dyktando dla Le-
woręcznych. Wzięło w nim
udział 41 dzieci ze szkół w Cza-
purach, Daszewicach, Krosinku,
Krośnie, Mosinie (SP1 i SP2),
Pecnej i Rogalinie. Laureatami
jubileuszowego dyktanda zos-
tali:

Klasy III
1. Karpezo Cezary - Mistrz Or-
tografii Leworęcznych (SP
Krosno) 
2. Gągalski Grzegorz –
wyróżnienie (SP Krosno)
3. Bobrowska Barbara 
– wyróżnienie (SP2 Mosina)

Klasy IV – VI
1. Pitoń Julia – Mistrz Ortografii
Leworęcznych (SP Czapury)
2.  Smirnow Miłosz – wyróżnie-
nie (SP1 Mosina)
3. Szuda Martyna – wy-
różnienie (SP Krosno)

Klasy VII, VIII
1. Brogul Arkadiusz –
Mistrz Ortografii Lewo-
ręcznych (SP Daszewice)
2. Borak Zuzanna – wy-
różnienie (SP2 Mosina)

3. Gruszczyński Tomasz – wy-
różnienie (SP1 Mosina)

Już od 2012 r. gościmy corocz-
nie na tym dyktandzie pana
prof. Grzegorza Króliczaka – kie-
rownika Laboratorium Badania
i Poznania przy wydziale psy-
chologii UAM w Poznaniu 
i panią dr Agnieszkę Nowik 
z tegoż laboratorium. Laborato-
rium pana Profesora jest
głównym sponsorem nagród 
w naszym dyktandzie. W tym
wyjątkowym roku 2019 posta-
nowiliśmy nagrodzić Pana Pro-
fesora i jego laboratorium
„Statuetką eleganta z Mosiny”
za wieloletnia współpracę, za-
angażowanie, sponsorowanie
nagród, za doświadczenia 
i wykłady dla leworęcznych. 
A na końcu jak co roku wszyscy
pozowali do pamiątkowego
zdjęcia. �

Lucyna Jakś
Mosińska Biblioteka Publiczna

Gminne Dyktando dla 
leworęcznych po raz 10
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Od 2009 lat Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Mosinie współpra-
cuje z Rycerskim Zakonem św. Mi-
chała Archanioła – między-
narodową organizacją charyta-
tywną, która szczególną opieką
otacza dzieci w szpitalach i siero-
cińcach na Ukrainie. 

Organizacja prowadzi też
współpracę z innymi tego typu
rycerskimi zakonami w całej
Europie. Kilku mosińskich braci
kurkowych zostało już przyję-
tych w poczet tego zakonu,
nosząc szlachetny tytuł jego Ry-
cerzy. Jako pierwsi – Grzegorz
Szydłowski i Krzysztof Zimmer,
którzy dziś noszą już nadany im
przez zakon tytuł Barona.

Od kilku lat delegacja Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego 

z Mosiny, uczestniczy w trady-
cyjnych zjazdach Zakonu św.
Michała Archanioła, które od-
bywają się na Ukrainie. W tych
corocznych spotkaniach podsu-
mowujących działalność Za-
konu w danym roku, 
z uhonorowaniem najbardziej
zasłużonych w działalności cha-
rytatywnej osób, udział biorą
przedstawiciele zakonów także
z Węgier, Niemiec, Francji, Por-
tugalii i Włoch. Także w tym
roku, we wrześniu grupa 23
osób reprezentująca KBS w Mo-
sinie, wzięła udział w takim
zjeździe, który odbywał się tra-
dycyjnie na Ukrainie. Spotkanie
było okazją, by zwiedzić ukra-
ińskie Czerniowce, Kamieniec
Podolski oraz Lwów. 

– W trakcie pobytu mieliśmy

czas na zwiedzanie przepięknych
zabytków architektury, jakie znaj-
dują się w tych miastach – mówi
Krzysztof Zimmer. – W prze-
szłości miasta te należały do Pol-
ski, Austro-Wegier, Rumunii 
i Ukrainy, co w przepiękny sposób
ukształtowało te miejscowości i
otwarło ich mieszkańców na inne
kultury. Tradycyjnie nasi przyja-
ciele stanęli na wysokości zadania
organizując dla nas wspaniały
program wycieczek oraz zapew-
niając przewodnika i rezerwując
bardzo ładny hotel – dodaje 
K. Zimmer. Pobyt w Kamieńcu
Podolskim zbiegł się z poka-
zami lotów balonami oraz in-
scenizacją obrony i zdobycia
Kamieńca Podolskiego, w które
udział brali kilkusetosobowa
grupa rekonstruktorów z Polski.

Jednak wycieczka krajoznaw-
cza nie była jedynym i naj-
ważniejszym celem wizyty
mosińskich braci kurkowych na
Ukrainie. Co roku wspierają oni
charytatywną działalność Za-
konu, przekazując polskie dary
dla jednego z Domów Dziecka
we Lwowie. Za ofiarowane
przez KBS pieniądze, kupowany
jest potrzebny sprzęt, meble,
pomoce do nauki, odzież czy
żywność. – W ubiegłym roku na
przykład przekazaliśmy na ten

cel, zebraną wśród nas kwotę 
2 000 euro. Zakupiono za nią 
i przekazano na potrzeby „siero-
cińca” ławki, stoliki i dwie pralki.
Z pieniędzy, które zostają po
przeprowadzonej „zrzutce”, ku-
pujemy zeszyty, pisaki, długopisy
i słodycze i wręczamy osobiście
podczas wyjazdu dzieciom –
podopiecznym Domu Dziecka –
wyjaśnia Krzysztof Zimmer.

W przyszłym roku Kurkowe
Bractwo Strzeleckie z Mosiny
wybiera się znów na Ukrainę,
tym razem do Łucka, w którym
ma również przyjaciół 
w Kołach Kozackich zrzeszo-
nych, podobnie jak polskie
bractwa, w Europejskiej Federa-
cji Historycznej Strzelców
(EGS). � Opr. J. Nowaczyk

Charytatywnie na Ukrainie

Nadanie tytułu Barona za zasługi dla
działalności Zakonu. Z lewej strony ro-
dowy herb szlachecki Krzysztofa Zim-
mera

Bracia Kurkowi z Mosiny podczas tegorocznego zjazdu na Ukrainie (rycerze Zakonu w niebieskich płaszczach)
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15 listopada – koncert Mosińskiej Orkiestry
Dętej „Muzyka w kadrze” 

Mosińska Orkiestra jak zwykle ze
swadą i doskonałym brzmieniem, zapre-
zentowała publiczności znane i lubiane
utwory z muzyki filmowej, przy pełnej
widowni w sali Mosińskiego Ośrodka
Kultury i aplauzie publiczności…

21 listopada – otwarcie wystawy „Cuda
wianki”

Wystawę wianków z pracowni plastycz-
nej MOK pod kierunkiem Joanny Janeckiej
Rembowskiej, można wglądać w „sali ko-
lumnowej” do 18 grudnia. Zapraszamy! 

Autorzy prac: Maria Losiak, Krystyna
Matynia, Maryla Jasińska, Mariola
Rosół, Zofia Michalak, Lidia Bajer,
Elżbieta Mania, Joanna Kulińska, Małgo-
rzata Olejnik, Urszula Labrzycka, Renata
Grzegorczyk, Emilia Miedziarek, Halina
Łubińska, Anna Płowens, Barbara Wal-
kowiak. 

1 grudnia – Kabaret Nowaki

Młoda, zdolna i wybitnie energetyczna
trójka zielonogórskich artystów dla

mieszkańców Mosiny wystąpiła w hali
widowiskowo-sportowej. Spektakl zor-
ganizował Mosiński Ośrodek Kultury. �

Fot. MOK, Dariusz Madej

Mosiński Ośrodek Kultury

Kalejdoskopkulturalny

22 listopada – „Moja rodzina przez 
pokolenia”

Było to drugie spotkanie w ramach
cyklu – kolejne warsztaty z klasa 3 c
Iwony Hertig z mosińskiej „dwójki”. 
W ramach warsztatów, dzieci tworzyły
wnętrze pokoju sprzed lat… 

24 listopada – koncert z cyklu „Muzyka 
w Galerii”, ALTÓWKA x 5. 

Studentki Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu wystąpiły 

z programem przygotowywanym na 3.
Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im.
Mieczysława Karłowicza. Każda zagrała
jeden z Kaprysów współczesnego amery-
kańskiego kompozytora Michaela Kim-
bera i dwie części jednej ze Suit na
altówkę solo niemieckiego kompozytora,
żyjącego na przełomie XIX i XX wieku,
Maxa Regera. Finał stanowił występ
prof. Marcina Murawskiego – brawu-
rowa interpretacja "Szmaragdowej
Wyspy" Michaela Kimbera, utworu od-
wołującego się do tradycyjnej muzyki ir-
landzkiej. Kolejne spotkanie muzyczne 
w Galerii – 29 grudnia. Zapraszamy! 

1 grudnia - spotkanie z Marią Rybarczyk
„Sztuka i życie”

Maria Rybarczyk - aktorka Teatru No-
wego w Poznaniu od 1982. Studia ukoń-
czyła w Krakowie. Dziś sama uczy 
w poznańskim Studiu Aktorskim. Pozna-
nianka z urodzenia, ale o korzeniach... mo-
sińskich - po mamie i po tacie – tu zresztą
się wychowywała, u dziadków, a dziadek
Stanisław Rybarczyk kochał teatr i grał
nawet w zespole amatorskim. Może to po
nim odziedziczyła talent i miłość do teatru?

Tego między innymi mogli dowiedzieć się 
uczestnicy spotkania w Galerii Sztuki 
w Mosinie, które poprowadziła Anna Koch-
nowicz-Kann. �

Fot. Agnieszka Bereta

W Galerii Sztuki
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25 października – Czytanie przy latarce
W piątkowy wie-

czór 25 paździer-
nika rozpoczęliśmy
kolejny sezon „Czy-
tania przy latarce”.
Tym razem dzieci
wysłuchały wesołej
bajki „Łatek – Ga-
gatek” znanego i lubianego autora
Wiesława Drabika. W co lubił się bawić
mały piesek Łatek? Gdzie go można było
znaleźć? Tego dowiecie się z tej
książeczki. A na koniec czytania była za-
bawa w szukanie pieska…

20 listopada – Lirycznie i satyrycznie
Lirycznie i satyrycznie, czyli Małgorzata

Skwarek-Gałęska i Ryszard Krauze 
w dyskusyjnym Klubie Książki. 

Małgorzata Skwarek-Gałęska organizuje
spotkania poetyckie w ramach wymyślo-
nych przez siebie projektów. Wydała kilka-
naście zbiorów poetyckich, m.in. „Biała

róża to senne marzenie”, „Świat smakuje le-
piej w całości”, „Dom na gruzach bajki”,
„Zza zakrętu”, „Mosty bez poręczy”. Pisze
także opowiadania, a jedno z nich – „Zro-
zumienie” znalazło się w dużej antologii SF
:„Dziedzictwo gwiazd”. Jest laureatką wy-
różnień, m.in. Medalu „Za zasługi” Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Nagrody
Prezydenta Łodzi; odznaki honorowej
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Do Mo-
siny przyjechała z Ryszardem Krauze,
poetą, pieśniarzem i kabareciarzem. Przy-
jemnie, wzruszająco lub zabawnie było
posłuchać ich duetu…

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia

Co roku pod koniec listopada obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień
Misia. Dzień później takie święto misia

zorganizowały dzieci z opiekunkami 
z przedszkola " Caritas" w Mosinie.
Każde dziecko przyniosło ze sobą ulu-
bionego misia, a zaproszony gość - pani
bibliotekarka, ciekawe, kolorowe mi-
siowe książeczki. Były opowiastki o mi-
siach, wieża z książek o misiach, zagadki
i misiowe wierszyki. A na koniec spot-
kania została przeczytana bajeczka "
Uciekł niedźwiedź" W. Drabika. A potem
wszystkie przedszkolaki pozowały do
wspólnego zdjęcia. 

W Mosińskiej Bibliotece Publicznej, 
z okazji Światowego Dna Pluszowego
Misia, odbyły się zajęcia literacko-inte-
raktywne dla dzieci. Miś świętował także
w bibliotecznych filiach… �

Mosińska Biblioteka Publiczna

W sobotę 30 listopada, w Galerii
Sztuki w Mosinie, spotkali się
uczestnicy warsztatów „Rodzinny
pamiętnik” oraz goście, by uczest-
niczyć w wernisażu prac – efektu
kilkumiesięcznego przedsięwzięcia.

"Rodzinny pamiętnik" to cykl in-
tegracyjnych warsztatów dla dzieci,
młodzieży szkolnej, dorosłych i se-
niorów, przeprowadzonych w Ga-
lerii Sztuki w Mosinie, których
celem było stworzenie ekspery-
mentalnych książek artystycznych.
Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury.

Jego założeniem było stworzenie
eksperymentalnych obiektów wy-
konanych w różnych technikach
i formach, które rozwijają kreatyw-
ność, łącząc w sobie zarówno
działania plastyczne, jak i literackie.
W zależności od zamysłu uczestni-
ków, miały powstać książki jako
dzieło indywidualne lub zbiorowe,
niczym w bibliotece – jako nie
tylko artystyczna interpretacją co-
dziennego życia, ale również reflek-
sja nad tym, co nas łączy i co dzieli,
splatając się w uniwersalną opo-
wieść o ludzkim życiu. Nad takimi

pamiętnikami pracowały mosiń-
skie rodziny, w kilku pokoleniach,
które zgłosiły się do projektu. 

W sobotę 30 listopada mogliśmy
obejrzeć arcyciekawy efekt ich
pracy – „Rodzinne pamiętniki”
wykonane w różnych technikach,
także w formie animacji. „Zapi-
sane” zostały w nich rodzinne his-
torie, opowiedziane za pomocą
technik artystycznych przez uczest-
ników. 

Pomysłodawczynią i autorką pro-
jektu jest Anna Englad, która we
współpracy z Galerią Sztuki w Mo-
sinie i zaproszonymi instruktorami,
ten projekt zrealizowała. Na jego za-
kończenie, wydany został
książkowy katalog w formie…pa-
miętnika. Prezentuje on przebieg
warsztatów, a także sylwetki ich
uczestników.  Podczas wernisażu
„Rodzinnego pamiętnika” w Gale-
rii unosiła się rodzinna atmosfera, bo
warsztaty miały niewątpliwie walor
integracyjny, integrując rodziny nad
wspólną pracą, a także wszystkich
uczestników i organizatorów. 

– Kiedy myślałam, o czym ta wy-
stawa jest, pomyślałam o tych
wszystkich historiach, o których pań-
stwo opowiadaliście: o wyjątkowych

osobach, wiele dowiedziałam się 
o państwa kotach, chomikach,
psach, o wielu różnych wyjątkowych
i niesamowitych historiach. I pomyś-
lałam sobie, że ten projekt jest 
o wyjątkowych osobach– stwierdziła
Anna England podczas otwarcia
ekspozycji. – To Państwo znajdują
się w tych pięknych książkach…Jeżeli
za kilkanaście lat będą Państwo mó-
wili, o czym  był rodzinny pamięt-
nik, to chciałabym, żebyście państwo
mówili, że on był o wyjątkowych
osobach, czyli o każdym z Państwa.
Nie trzeba być wyjątkowym, żeby
być wyjątkowym i  chciałabym,
żebyście Państwo to zapamiętali. 

Gratulując efektów twórczej
pracy uczestników warsztatów,
Burmistrz Przemysław Mieloch,
zwrócił na aspekt budowania pa-
mięci o historii. – To co jest pierwsze
– stwierdził Burmistrz – to rodzina,
to przekazywanie tego, co było 
u dziadków dzieciom, wnukom tak,
żeby pamięć o tym co najbliższe, 
o rodzinie trwała. Najpierw jest więc
pamięć rodzinna,  a potem w kolej-
nym etapie – pamięć o naszej ziemi,
Ziemi Mosińskiej, pamięć o Polsce 
i o całym świecie. Ale na początku
jest pamięć rodzinna, współpraca ro-
dzinna i to jest najcenniejsze.  Gorąco
dziękuję za ten pomysł, za przepro-

wadzenia i za to, że mieliśmy możli-
wość w taki sposób tworzenia wspól-
nych pamiętników, zachować pamięć
i przekazać następnym pokoleniom –
powiedział na koniec Przemysław
Mieloch. 

Ogromne gratulacje – dla pani
Anny England i dla Galerii Sztuki
w Mosinie za to przedsięwzięcie!
Gratulacje dla uczestników – auto-
rów arcyciekawych prac! Mamy
nadzieję, że podobne warsztaty, 
o tak wielu walorach nie tylko ar-
tystycznych, jeszcze się kiedyś 
w Mosinie odbędą. 

Animowany film – jeden z efek-
tów prac warsztatowych, do któ-
rego rekwizyty i samą animację
wykonali pod okiem instruktorki
uczestnicy, można obejrzeć m.in.
na fb Galerii Sztuki w Mosinie oraz
Gminy Mosina. Zachęcam!  �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
Fotoreportaż z wystawy na okładce. 

Rodzinny pamiętnik
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21 października – 22 listopada

W okresie sprawozdawczym wylegity-
mowano 40 osoby, z czego 19 pouczono,
a 9 osób ukarano mandatami karnymi
na łączną kwotę 1 100 zł. 12 osób legi-
tymowano w związku z innymi czyn-
nościami (świadkowie zdarzeń, kontrole
nieruchomości, izba wytrzeźwień).
Osoby pouczone: 5 – w komunikacji
(nieprawidłowe parkowanie), 5 –
z Regulaminu utrzymania czys-
tości i porządku, 2 – za jazdę
rowerem bez wymaganego oś-
wietlenia, 2 – za nieobyczajny
wybryk, 5 – za niedopilnowanie
psa. Osoby ukarane: 5 – za nie-
dopilnowanie psów, 1 – za spala-
nie odpadów, 1 – z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku, 1 –
za zaśmiecanie miejsc dostępnych dla
publiczności, 1 – za niszczenie drogi
gruntowej.

Interweniowano wobec 2 osób nie-
trzeźwych, z czego 1 została przewiezio-
na na izbę wytrzeźwień do Poznania, 
1 odwieziono do miejsca zamieszkania.

Odłowiono 9 bezpańskich psów i 
1 kota. Psy umieszczono w przytulisku na
terenie ZUK Mosina.  2 psy przetran-
sportowano do Schroniska dla zwierząt
w Skałowie, a kot z uwagi na odniesio-
ne rany w wyniku kolizji, został prze-
transportowany do lekarza weterynarii. 

Zgłoszono 9 padlin zwierząt zale-
gających na drogach celem ich utylizacji.

Otrzymano 34 zgłoszenia o możli-
wości spalania odpadów. Po ich weryfi-
kacji dokonano 27 kontroli na protokół
w zakresie spalania odpadów – w dwóch
przypadkach pobrano próbki z palenis-
ka do analizy. Na chwilę obecną z anali-
zy wróciła jedna próbka z wynikiem po-
zytywnym, co skutkowało nałożeniem
maksymalnego mandatu karnego na
sprawce spalania odpadów.

Przeprowadzono kontrolę 11 nieru-
chomości pod względem poprawności
złożenia deklaracji lub aktualizacji danych
zawartych w złożonych deklaracjach.

Wykonano 14 wspólnych patroli z po-
licjantami z Komisariatu Policji w Mosi-
nie. Patrole realizowane są przemiennie na
I lub II zmianie. W trakcie wspólnych
służb kontrolowano miejsca zagrożone
popełnianiem czynów karalnych, zabez-
pieczano miejsca zdarzeń (kolizje dro-
gowe, miejsca niebezpieczne, zdarzenia lo-
sowe), brano udział w poszukiwaniach 

2 osób w związku z wystąpieniem bez-
pośredniego zagrożenia dla życia i zdro-
wia tych osób. 28 października przepro-
wadzono wspólnie prelekcje w przed-
szkolu w miejscowości Wiórek. W dniach
1–2 listopada wspólnie z policją patro-
lowano rejon cmentarzy w ramach akcji
„Znicz 2019”.

Strażnicy Miejscy zabezpieczali im-
prezy i uroczystości na terenie

Gminy Mosina.
Wykonano 14 sa-

modzielnych patroli 
w rejonach szkół na te-
renie całej gm. Mosi-
na. W tym najbardziej

zintensyfikowane patro-
le były prowadzone w re-

jonie SP 1, była to odpo-
wiedź na prośbę Dyrektora

szkoły. Ponadto tereny szkolne są
ujęte jako miejsca stałe do kontroli 

w trakcie II zmiany, a zwłaszcza po
zmierzchu place zabaw oraz boiska.

Nadzorowano i rozliczano z wyko-
nanej pracy osoby skazane na karę ogra-
niczenia wolności poprzez wykonywanie
prac społecznie użytecznych. W wyniku
podjętych działań uporządkowano min.
teren Glinianek, Czerwonki, teren przy
kanale za tzw. rurą.

Ponadto przyjęto i zrealizowano 137
interwencji telefonicznych oraz mailo-
wych przekazanych przez mieszkańców,
które dotyczyły: porządku publicznego
(11), ruchu drogowego (19), przepisów 
z zakresu ochrony środowiska (54), in-
terwencji związanych z zwierzętami (48)
oraz innych tj. uszkodzenia znaków,
awarie techniczne (12). 

Wybrane interwencje: 21 paź-
dziernika  w wyniku zgłoszenia  doko-
nano kontroli warunków bytowych psa
w Nowinkach na ul. Dębowej – kontrola
nie wykazała uchybień z zakresu Ustawy
o ochronie zwierząt 22 października
w Mosinie na ul. Targowej podjęto in-
terwencje w sprawie  pojazdu pozosta-
wionego bez tablic rejestracyjnych –
właściciel został ustalony oraz nakazano
usunięcie pojazdu z drogi � W następ-
stwie zgłoszenia nielegalnego wysypiska
śmieci na ul. Skrytej w Mosinie
uprzątnięto teren za pomocą osób ska-
zanych 29 października patrol otrzy-
mał zgłoszenie o  zerwanej linii
energetycznie w Krośnie na ul. Krótkiej
– na miejscu teren został zabezpieczony

do czasu usunięcia awarii 31 paź-
dziernika podjęto interwencję wobec
osoby jeżdżącej motorowerem po chod-
niku na ul. Grottgera w Mosinie � 4 lis-
topada w Daszewicach na ul.
Poznańskiej podczas kontroli spalania
zostały pobrane próbki z paleniska do
analizy. Czynność została wykonana 
z uwagi na powtarzające się zgłoszenia 
o możliwości spalania odpadów na kon-
trolowanej posesji � W Czapurach na ul.
Orzechowej ukarano sprawcę wylewa-
nia nieczystości na drogę (do zanie-
czyszczenia doszło w wyniku
przepełnionego szamba) 5 listopada
w związku z otrzymanymi wynikami
ekspertyzy próbki pobranej z paleniska
w Krosinku – do Komendy wezwano 
i ukarano sprawcę spalania odpadów 
12 listopada patrol interweniował 
w związku z pozostawionymi paletami
w pasie drogowym ul. Topolowej a Brzo-
zowej w Mosinie (po ustaleniu naka-
zano właścicielowi uprzątnąć teren)

�14 listopada przyjęto zawiadomienie
dotyczące podrzucania śmieci do za-
sieku przez kierowcę pojazdu marki mit-
subishi w Krośnie na ul. Bocznej
(sprawa w toku).

W toku codziennych służb strażnicy
miejscy dokonują kontroli miejsc szcze-
gólnie zagrożonych popełnianiem wy-
kroczeń m.in. sprawdzają: rejon
targowiska i Zielonego Rynku, zwłasz-
cza w dni targowe, także pod względem
stanu utrzymania czystości i porządku,
okolice sklepów spożywczych w Roga-
linku, tereny wokół Glinianek, pl. 20
Października oraz uliczki przyległe, oko-
lice sklepu „Żabka” w Czapurach i przy
ul. Dworcowej w Mosinie, okolice
dworca PKP oraz perony, tereny wokół
sklepów „Netto”, „Dino” i „Biedronki”
w Mosinie, tereny nad Kanałem Mosiń-
skim, teren ulicy Strzeleckiej przy przy-
stankach autobusowych, tereny boisk SP
1 oraz ZSZ w Mosinie. Działania te wy-
nikają m.in. ze zgłoszeń mieszkańców
oraz obserwacji własnych strażników.
Ponadto mając na uwadze zbliżającą się
zimę szczególną kontrolą zostały objęte
osoby bezdomne z gminy Mosina. �

Na podstawie sprawozdania
Straży Miejskiej w Mosinie 

oprac. JN

Telefon do patrolu
501 467 312 

Strażnicy Miejscy interweniowali
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W dniach 20–26 października, 
w ramach projektu “Learning the
Culture we get to know each other
better” dofinansowanego z Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój ,,Ponadnarodowa
mobilność uczniów”, grupa 15
uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uś-
miechu w Daszewicach udała się
na wymianę do partnerskiej szkoły
w miasteczku Lleida w środkowej
Katalonii w Hiszpanii.

Polscy uczniowie mieszkali 
w domach swoich hiszpańskich
kolegów i koleżanek, poznając
ich kulturę, zwyczaje i tradycje.
Pierwszego dnia pobytu, uczest-
nicy wymiany zostali uroczyście
przywitani przez Panią Dyrektor
oraz hiszpańskich kolegów. Na-

stępnie nasi uczniowie zapre-
zentowali specyfikę regionu
Wielkopolski, gminę Mosina,
Kórnik, Rogalin, Daszewice 
i swoją szkołę.

W ramach wymiany kulturo-
wej Katalończycy pokazali nam
swoje lekcje, zabytki Lleidy, zor-
ganizowali zajęcia artystyczne,
sportowe i taneczne oraz warsz-
taty kulinarne, podczas których
Hiszpanie i Polacy wspólnie
przygotowali katalońskie przy-
smaki. Wysłuchaliśmy koncertu
szkolnego zespołu muzycznego,
a także braliśmy udział w tur-
nieju gier planszowych. Nieza-
pomnianych przeżyć dostarczy-
ła nam wycieczka do przepięk-
nej Tarragony, która słynie 
z dużej ilości zabytków rzym-
skich, gdyż podczas odpoczynku

nad Morzem Śródziemnym, fale
zmoczyły ubrania i buty kilku
uczestników. Ostanie dwa dni
spędziliśmy w Barcelonie, podzi-
wiając majestatyczną architek-
turę stolicy Katalonii. Zwie-
dziliśmy stadion Camp Nou
oraz Park Guell, doskonałe
połączenie piękna natury z ar-
chitektonicznymi perełkami
Gaudiego. Spacerowaliśmy
słynną promenadą Barcelony
oraz wjechaliśmy kolejką linową
na wzgórze Monjuic, z którego
podziwialiśmy niesamowity

widok na miasto i port.
Wyjazd do Hiszpanii w ra-

mach projektu PO WER dał
nam możliwość poznania
wspaniałych ludzi i nawiązania
ciekawych przyjaźni. Mogliśmy
poznać hiszpańskie zwyczaje
oraz tradycje, a przede wszyst-
kim podszkoliliśmy umiejęt-
ności językowe. Młodzież 
z niecierpliwością czeka na re-
wizytę swoich hiszpańskich ko-
legów i koleżanek w Polsce 
w maju 2020. �

Joanna Barełkowska

Daszewice – Lleida 

27 października odbyła się w
Warszawie Gala Ogólnopol-
skiego Konkursu Historyczno-
Literacko-Artystycznego
Pamięć Nieustająca, podczas
której  laureaci, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Mosinie: Aleksandra Lange,
Zuzanna Lange, Magdalena
Żerdzińska, Jerzy Żerdziński
oraz wyróżnieni: Agata No-
wicka i Iga Rosolska odebrali
nagrody. Prace konkursowe po-
wstały pod opieką nauczycieli:
Beaty Buchwald oraz Beaty
Mazur.

Uroczysta gala w Audytorium
Minimum Uniwersytetu War-

szawskiego została poprze-
dzona złożeniem wieńców
przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Po uroczystej gali
zostaliśmy zaproszeni do
Pałacu Prezydenckiego, gdzie
mieliśmy okazję poznać histo-
rię tego miejsca oraz zwiedzić
Pałac.

W uroczystości uczestniczyli
rodzice laureatów: państwo
Lange oraz państwo Żerdzińscy.
Do Warszawy udała się także
grupa projektowa Wielkopo-
lanki w Ravensbruck pod
opieką p. Beaty Buchwald i p.
Alicji Wituckiej- Piskorskiej. �

Beata Buchwald

Laureaci z Mosiny na 
warszawskiej gali konkursu 

25 października wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele naszej szkoły
włączyli się w akcję zorganizo-
waną przez MEN – "Szkoła Pa-
mięta". 

To wydarzenie miało na celu
zwrócenie uwagi młodych ludzi
na potrzebę pielęgnowania pa-
mięci o bohaterach naszej wol-
ności, szczególnie tych, którzy
są związani z historią najbliższej
okolicy i społeczności. Nasi
uczniowie odwiedzili miejsce

pamięci, poświęcone panu
Franciszkowi Dłubale i Janowi
Niemczalowi z Daszewic, któ-
rzy 20 października 1939 r. zos-
tali rozstrzelani przez hitle-
rowców na rynku w Kórniku.
Zapaliliśmy znicze, złożyliśmy
kwiaty oraz zaśpiewaliśmy
hymn państwowy oraz "Rotę",
aby oddać hołd bohaterom. Pa-
mięć o Nich jest wyrazem sza-
cunku dla ich życia i dokonań –
jesteśmy Im to winni.  �

Agnieszka Różczka

Szkoła w Daszewicach
pamięta…
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W sobotę 23 listopada, trzech reprezentantów UKS Fighters Mosina
uczestniczyło w finałowym turnieju Kujawsko – Pomorskiej Ligi Ta-
ekwondo w Bydgoszczy. 

W zawodach
brało udział ok.
250 zawodni-
ków z całej Pol-
ski. Wysoki
poziom umie-
jętności jakim
wykazali się
Adepci mosiń-
skiego UKS Fighters Mosina, pozwoliły uplasować się na po-
dium. W konkurencji Poomsae, czyli układów formalnych, 
2 srebrne krążki zdobyli Alicja Szymandera (6 lat) i Wojtek Szy-
mandera (9 lat). Natomiast w konkurencji Kyorugi (walce spor-
towej), po bardzo wyrównanych pojedynkach złoty medal
wywalczył Wiktor Frydrychowicz (8 lat), a Wojtek Szymandera
zdobył srebrny medal (9 lat).  � UKS  Fighters

Fighterzy na podium

Po raz szósty zawodnicy będą mogli zmierzyć się na dystan-
sie 10 km po malowniczych zakątkach Wielkopolskiego
Parku Narodowego. Bieg odbędzie się 12 stycznia 2020 r. 
o godz. 12:00. w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. 

Start/meta usytuowane są na kąpielisku Glinianki 
w Mosinie. Część wpisowego zostaje przekazana na
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Po zakończeniu
biegu puszki są przekazywane do Sztabu WOŚP w Mo-
sinie. Na uczestników czeka pamiątkowy medal, ciepły
posiłek, ognisko oraz wośpowe serducho. Dla dzieci
przygotowaliśmy animacje. Zapisy oraz szczegółowe in-
formacje dostępna są na stronie: www.mosinskiegp.pl

6 Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym
wchodzi w skład V Biegowego Mosińskiego Grand Prix.
Harmonogram wszystkich biegów przedstawia się na-
stępująco:
�12 stycznia 2020 r. – 6 Bieg Zimowy po Wielkopol-

skim Parku Narodowym – dystans 10 km,
��24 maja 2020 r. – VII Bieg „Elegant na 5” – dystans 5 km,

��11 paździrnika 2020 r. – V KonstantyNOVA DYCHA – dystans
10 km. �

6 Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym

Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki w Hali Sportowej OSiR
w Mosinie przy Szkole Podstawowej nr 1 od godziny 18:00. 

Zajęcia prowadzi znany duet trenerski Andrzej Bartosiewicz
– Trener Narodowej Kadry Juniorów Polski, dyplomowany
coach i Karol Włodarczak trener Wojewódzkiej Kadry Wiel-
kopolski. Oprócz treningów sekcja organizuje również eventy
integracyjne dla dzieci, zawody oraz obozy sportowe.

Telefon kontaktowy 781 963 064 lub 602 215 309. �

Nowa sekcja taekwondo
olimpijskiego w Mosinie 

5 listopada w Kórniku
odbył się XIX Powia-
towy Konkurs Recyta-
torski „Wpisani 
w historię” organizo-
wany przez Komendę
Hufca ZHP z Kórnika,
pod patronatem Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik
oraz  Fundacji Zakłady
Kórnickie. 

W konkursie udział
wzięło 101 recytato-
rów z 27 szkół, którzy
zakwalifikowali się do
finału. W tym roku konkur-
sowy temat brzmiał: „Miłość
nie jedno ma imię”. Wśród
laureatów, znaleźli się ucznio-
wie z Gminy Mosina

W kategorii klas 7 – 8, 
I miejsce zajął Stefan Sławiń-
ski ze Szkoły Podstawowej w
Rogalinie a II miejsce – Woj-
ciech Malecha ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Mosinie.
Laureatką II miejsca w kate-
gorii klas 4-6 została Urszula
Lachowicz ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mosinie. W tej
samej kategorii wyróżnienie
otrzymała Agata Kilian, także

z mosińskiej dwójki. Wśród
najmłodszych recytatorów 
z klas 1 – 3, zdobywczynią II
miejsca została Zosia Ożań-
ska ze Szkoły Podstawowej 
w Rogalinku. 

Nasi laureaci mieli zaszczyt
zaprezentować swoje  recyta-
torskie umiejętności 11 listo-
pada, podczas Koncertu
Finałowego XIX Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
z okazji Święta Niepodległości
w Zamku Kórnickim. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! �

JN

„Wpisani w historię”
– laureaci z Gminy Mosina
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Od 15 października w Pałacu w Ro-
galinie można obejrzeć wystawę po-
święconą 70-letniej działalności jego
muzeum.

24 lipca 2019 r. minęła 70.
rocznica uroczystego otwarcia
Muzeum w Rogalinie – nowego
Oddziału Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Zaadoptowanie na
ten cel dawnej siedziby Raczyń-
skich nie było przypadkowe. Od
dawna uchodziła ona za jeden z
najcenniejszych zabytków rezy-
dencjonalnych w Polsce, przy-
ciągający nie tylko swoją
architekturą i publicznie do-
stępną galerią, ale także wspa-
niałymi walorami krajobra-
zowo-przyrodniczymi. Nie bez
znaczenia była także związana z

tym miejscem historia, zna-
czona urodzinami Krzysztofa
Arciszewskiego, wypadkami
Wiosny Ludów, czy działalnoś-
cią jednej z najbardziej
zasłużonych rodzin wielkopol-
skich. Od utworzenia tutaj w la-
tach 1770-76 rodowej siedziby
Kazimierza Raczyńskiego była
to bowiem nie tylko miesz-
kalno-reprezentacyjna rezyden-
cja i miejsce wytężonej pracy
sześciu kolejnych pokoleń, ale
także ważny ośrodek polityczno-
kulturalny o charakterze patrio-
tycznym. 

Potwierdzeniem rangi tego
miejsca było wpisanie go w
2018 r. na listę Pomników His-
torii. Prowadziła do tego jednak
długa i wyboista droga związana
z wydarzeniami II wojny świato-
wej i powojennymi dziejami
Polski. Dokumentują to liczne
zdjęcia archiwalne z zasobów
muzeum i zbiorów prywatnych.
Pragniemy zaprezentować je na

rocznicowej wy-
stawie i w towa-
rzyszącym jej
katalogu. W po-
wojennym Ro-
galinie splatały
się bowiem nie
tylko sprawy do-
tyczące prezenta-
cji muzealnych,
czy nieustających remontów. To
też świadectwo zmagań o za-
chowanie rezydencji dla szero-
kiej publiczności, a nie tylko
wąskiego grona wczasowiczów,
czy partyjnych wybrańców. To
również obraz uwarunkowań
społeczno-politycznych decy-
dujących o charakterze ekspozy-
cji i funkcji poszczególnych
pomieszczeń i budynków. To
wreszcie zwierciadło przewartoś-
ciowań w obrębie samej historii
sztuki, szczęśliwie uwolnionej
od subiektywnego, estetycznego
podejścia do substancji zabytko-
wej. Jej miejsce zajęła naukowa

refleksja poparta rzetelnymi ba-
daniami archiwalno-konserwa-
torskimi, które nie pozwalają na
bezkarne niszczenie zastanego
dziedzictwa. Dziedzictwa, które
zgodnie z wolą rodziny Raczyń-
skich ma służyć wszystkim i na
zawsze.  �

dr Ewa Leszczyńska
Muzeum Pałac w Rogalinie

Fot. Sylwia Korczak

Od 1 grudnia br. do 6 stycznia 2020
wystawa jest niedostępna dla zwie-
dzających z powodu zimowej prze-
rwy w funkcjonowaniu muzeum.

Wystawa „70 lat Muzeum Pałacu w Rogalinie”
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W stylowym pokoju, w jednym z
domów przy rynku w Mosinie,
przez wiele lat stała przeszklona
szafa, która nie pasowała do in-
nych mebli. Z zewnątrz udawała
bieliźniarkę, wykonano ją jednak
w  innym celu. 

Pomiędzy jej podwójną, tylną
ścianą ukryto płat sztandaru
powojennego Zrzeszenia Kup-
ców w Mosinie. Przez kilkadzie-
siąt lat nie ujrzał dziennego
światła, pewne dlatego, że po-
święconym w roku 1946 sztan-
darze widnieje oblicze Czarnej
Madonny…

Rodzinna tradycja
W rodzinie pani Elwiry

Mrówczyńskiej tradycje kupiec-
kie mają głębokie korzenie.
Dziadek, Bronisław Ignaczak,
już w latach dwudziestych
ubiegłego wieku prowadził
sklep z artykułami „kolonial-
nymi” przy mosińskim rynku.
Tam też mieszkał ze swoją ro-
dziną, a w podwórzu od strony
ul. Słowackiego, mieściła się
także jego piekarnia. – W czasie
okupacji, naszą rodzinę Niemcy
stąd wypędzili i musiała za-
mieszkać na tzw. „kolonii”, przy
dzisiejszej ul. Reymonta – opo-
wiada Elwira Mrówczyńska.

Po wojnie kupiecką
„pałeczkę” po Bronisławie Ig-
naczaku przejęła córka Eleo-
nora – mama pani Elwiry, która
wspina ją, jako osobę ener-
giczną i doskonałą organiza-
torkę. – Tę cechę odziedziczyła
pewnie po swojej mamie, babcia
Stasia była kobietą z ogromnym
temperamentem i silną wolą –
wspomina E. Mrówczyńska.

Pewnie takie właśnie rodzinne

cechy sprawiły, że Eleonora Ig-
naczak zajęła się nie tylko pro-
wadzeniem rodzinnego inte-
resu. Włączyła się także w
działalność powojennego Zrze-
szenia Kupców w Mosinie.

Zrzeszenie kupców
Historia zrzeszeń kupieckich

w Wielkopolsce sięga roku
1904, kiedy to w Inowrocławiu
powstał Związek Towarzystw
Kupieckich na Rzeszę Nie-
miecką. Jego podstawę stano-
wiły działające już
Towarzystwa Kupieckie w
Gnieźnie, Ostrowie Wielkopol-
skim, Kościanie oraz istniejąca
w Poznaniu od 1893 r. Korpo-
racja Kupców Chrześcijańskich,
nawiązująca w swym statucie
do tradycji ku-
pieckich z roku
1429. W okre-
sie międzywo-
jennym organi-
zacja ta pod
nową nazwą
Związek Towa-
rzystw Kupiec-
kich w
Poznaniu, a od
1922 r. Związek
Towarzystw
Kupieckich na
Wielkopolskę,
prowadziła ożywioną działal-
ność na rzecz rozwoju gospo-
darczego niepodległej Ojczyzny.
Statutowym zadaniem związku
było: „…jednoczenie i podno-
szenie istniejących organizacji
kupieckich w Wielkopolsce, a
także tworzenie nowych celem
obrony słusznych praw i
słusznych interesów kupiectwa
polskiego oraz celem rozwoju
handlu narodowego we wszyst-
kich jego działach”. 

W źródłach brak jest
wzmianki o działalności ogól-
nokupieckiego towarzystwa w
Mosinie. Na liście zrzeszonych
towarzystw z roku 1933, znaj-
duje się natomiast Związek
Kupców Branży Futrzarskiej z
prezesem M. Dobrowolskim,
właścicielem garbarni w Mosi-
nie. Innym mosińskim akcen-
tem okresu międzywojennego
jest postać Stefana Kałamaj-

skiego – właściciela Farbiarni
„Barwa” w Mosinie, który był
aktywnym działaczem ruchu
kupieckiego, m.in. prezesem
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Poznaniu i okresowo człon-
kiem zarządu Związku Towa-
rzystw Kupieckich. W 20-leciu
międzywojennym zrzeszone w
nim organizacje podjęły szereg
działań na rzecz środowiska ku-
pieckiego. Działalność tę prze-
rwała okupacja hitlerowska. 

Po wojnie związek musiał od-
budować się niemal od zera.
Jeszcze w styczniu 1945 r. po-
wstała grupa operacyjna pod
nazwą „Przemysł i Handel Wo-

jewództwa Poz-
nańskiego”, ale
już w lipcu roz-
począł działalność
Wi e l k o p o l s k i
Zwią-zek Zrzeszeń
Kupieckich, który
na koniec 1946 r.
skupiał 14 139
placówek handlo-
wych. Jedną z
nich, był sklep
Eleonory Igna-
czak. W wielko-
polskim związku

znalazło się Zrzeszenie Kupców
w Mosinie, które w roku 1946,
przyjęło jako symbol sztandar z
wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej.

Z Madonną na sztandarze
Uroczystość poświęcenia mia-

ła miejsce 13 października. Sam
sztandar, jak dowodzą dziś do-
kumenty ze zbiorów Izby Mu-
zealnej w Mosinie, miał 53
chrzestnych ojców i 40 matek.
Na liście z wykazem zaproszeń,
odnajdziemy dziś „Ks. Probosz-
cza”, czyli ks. Hildebranta, Dr.
Murkowskiego, czy Stefana
Kałamajskiego – właściciela
„Barwy”. Z okazji podniosłej
dla mosińskich kupców oko-
liczności, nadeszły z różnych
stron gratulacje i życzenia, a ko-
ledzy handlowcy z Buku napi-
sali: „Zrzeszenie Kupców w
Mosinie ze sztandarem, niech

nie padnie spółdzielczości
ofiarą!” W tym samym dniu, na
sali „obywatelki” Stanikow-
skiej, w ramach tej pięknej uro-
czystości, odbyła się taneczna
zabawa…

Sztandar mosińskich kupców
z wizerunkiem Czarnej Ma-
donny, z wyhaftowanym frag-
mentem modlitwy św. Bernarda
„Pod Twoją obronę…”, nie
oglądał długo światła dzien-
nego. Prawdopodobnie użyto
go jeszcze w sierpniu roku
1947, co wynika z pewnego
pisma, w którym zarząd zrze-
szenia prosi poczet sztandarowy
o udział w uroczystości
odsłonięcia (już nie poświęce-
nia) sztandaru Związku Walki
Młodych. A potem… został
ukryty w szafie z podwójnymi
„plecami”, w domu państwa
Ignaczaków.

Ukryty przed bitwą
– Szafę zbudowano specjalnie

w tym celu i przez wiele lat uda-
wała „bieliźniarkę” – wyjaśnia
Elwira Mrówczyńska. – Podzie-
lony na kawałki drzewiec,
umieszczono na strychu, trochę
w piwnicy, gdzie udawał jakąś
graciarnię – dodaje. Podobnie
dokumenty, rozdzielono i po-
chowano w różnych zakątkach
mieszkania. Pani Elwira nie wie,
kiedy dokładnie miało to
miejsce, lecz musiał być powód,
że sztandar ukryto. Tak rzeczy-
wiście było, bo w roku 1947
rozpoczęła się „bitwa o han-
del”, czyli PPR- owski plan lik-
widacji prywatnego handlu.

W czerwcu 1947 r. sejm
uchwalił ustawę o zwalczaniu
drożyzny i nadmiernych zy-
sków w obrocie handlowym.
Trudności w zaopatrzeniu
rynku, dla komunistów stały
się pretekstem do oskarżenia
prywatnych handlowców i po-
średników o sabotaż, co z
kolei zapoczątkowało przej-
mowanie przez państwo
spółdzielni handlowych,
nakładania podatków, tzw.
domiarów, rujnujących drob-
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Sztandar Zrzeszenia Kupców w Mosinie
z wizerunkiem Matki Boskiej

Legitymacja kupiecka członka
Związku Zrzeszeń Kupieckich
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W sobotę 23 listopada Galeria Historyczna przy Galerii Sztuki w Mosinie
zorganizowała spotkanie z Wandą Bech, która poprowadziła prelekcję „Re-
zydencja Namiestnika – pytania bez odpowiedzi”. 

W trakcie prelekcji Wanda Bech przedstawiła
krótko postać Namiestnika Rzeszy w Kraju
Warty Arthura Greisera, a następnie zaprezen-
towała na planach i zdjęciach jak powstawała
jego rezydencja w jeziorach. W trakcie prezen-
tacji pani Wanda zadała pytania, które jednak
nie mają odpowiedzi – czy w rejonie rezydencji
znajduje się ukryty schron. Ani badania geofi-
zyczne przeprowadzone w 1999 r., ani własne
badania Wandy Bech, nie potwierdziły istnienia
schronu, chociaż wygląd niektórych miejsc w re-
zydencji sugeruje, że taki schron może istnieć. Może kiedyś uda się
na to pytanie odpowiedzieć. Na koniec prelekcji Wanda Bech za-
prezentowała wywiad z Danutą Pawelczak-Grocholską – poko-
jówką w rezydencji Arthura Greisera.

Wanda Bech to mieszkanka Mosiny nazywana „korespondentem

wojennym”, z racji zainteresowań i publikacji na temat tajem-
nic rezydencji hitlerowskiego namiestnika Arthura Greisera, od
lat ukazujących się w prasie. Znana ze współpracy z biblioteką i

Ośrodkami Kultury, nie tylko w Mosinie, do których jest zapraszana
na prelekcje dotyczące Greiserówki. Z wykształcenia ekonomistka,
od wielu lat pracuje w handlu zagranicznym. Jednak wykonywany
zawód nie ma nic wspólnego z pasją: wojenną historią Polski i po-
jazdami militarnymi. � Tekst i fot. Agnieszka Bereta

�� „Rezydencja Namiestnika – pytania bez odpowiedzi”

nych handlowców. W wyniku
„bitwy o handel”, w ciągu
dwóch następnych lat, liczba
prywatnych punktów handlo-
wych i pośredników w Polsce
zmalała o ponad połowę. – W
roku 1952, kiedy zaczęły się
takie straszne domiary podat-
kowe, wtedy sklep został za-
mknięty. Pensja mojego taty, nie
wystarczała na pokrycie długu
spowodowanego domiarami za
działalność handlową – opo-
wiada E. Mrówczyńska. Sklep
przejęły wówczas „PSS-y”.

Jeszcze w listopadzie 1949 r.,
Minister Handlu Wewnętrz-
nego wydał zarządzenie do-
tyczące likwidacji zrzeszeń
kupieckich, w których członko-
stwo było dobrowolne, a na ich
miejsce, w roku 1951, po-
wołano przymusowe zrzeszenia

prywatnego handlu i usług.
Tym samy państwo przejęło
kontrolę nad działalnością
związkową prywatnego ku-
piectwa i zerwało z jego przed-
wojennymi tradycjami.

Koło historii
Mama pani Elwiry, Eleonora

Tułak zd. Ignaczak zmarła
przedwcześnie w roku 1965.
Sztandar z wizerunkiem Czar-
nej Madonny, rozwieszony po-
między podwójnymi „plecami”
szafy, ujrzał światło dzienne do-
piero w latach 80. – Chcieliśmy
z mężem przenieść szafę na
strych i gdy odkryliśmy sztandar,
szafa się rozsypała – wspomina
pani Elwira, która dwa lata
temu, przekazała tę cenną pa-
miątkę oraz archiwalne doku-
menty Izbie Muzealnej 

w Mosinie. Uważa, iż to właś-
ciwe miejsce, by je przechowy-
wać, bo przecież mają już
wartość historyczną.

Dawny sklep z artykułami
„kolonialnymi” Bronisława Ig-
naczaka nadal pełni funkcję
handlową. Po transformacji, w
rodzinne ręce powrócił tradycją
rodzinną uświęcony lokal, w
którym obecnie mieści się sklep
rybny. Prowadzi go córka pani
Elwiry. Powróciła też do Mosiny
kupiecka tradycja zrzeszania się.
Dziś w naszym mieście działa
Mosińskie Stowarzyszenie
Handlu i Usług, które za cel ob-
rało sobie wzajemne wspieranie
się i współpracę z lokalnym sa-
morządem na rzecz poprawy
warunków funkcjonowania
drobnych handlowców i
zakładów usługowych, a jed-
nym z jego statutowych zadań
jest kontynuowanie dobrych,

mosińskich trady-
cji prywatnego
handlu i usług.
Historia zatoczyła
koło…

Joanna Nowaczyk

Artykuł po raz pierwszy opubli-
kowany w 2008 r. w „Faktach
Mosińsko-Puszczykowskich”,
został nagrodzony przez Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Polskich
w konkursie o doroczne Nagrody
SDP 2009 wyróżnieniem im. Je-
rzego Zieleńskiego za publikacje
poświęcone popularyzacji wiedzy
o Polsce i świecie.

W roku 2014 o historii ukry-
tego sztandaru napisałam szerzej
w artykule opublikowanym w
Kronice Wielkopolski nr 4(152)
„Sztandar Zrzeszenia Kupców w
Mosinie. Przyczynek do dziejów
organizacji kupieckich w Wielko-
polsce”. �Bronisław Ignaczak z rodziną. Z tyłu stoi za nim córka Eleonora

Rynek w Mosinie, rok 1924. W tle - Sklep Bronisława Ignaczaka
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��Galeria Sztuki w Mosinie, 
ul. Niezłomnych 1
Galeria Sztuki w Mosinie

zaprasza na 

wernisaż wystawy poświęconej historii
Klubu Sportowego 1920 Mosina

z okazji 100-lecia jego działalności 

18 stycznia 2020 r. o godz. 16.00
w galerii historycznej na piętrze. 

29 grudnia o godz. 17.00 – noworoczne spotkanie 
z muzyką w Galerii Sztuki w Mosinie.

Zapraszamy!

Burmistrz Gminy Mosina
serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców 

do udziału w gali noworocznej, 
która odbędzie się 

18 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 
w Hali Widowiskowej OSiR, 

przy ul. Krasickiego w Mosinie. 

W części artystycznej – Koncert Noworoczny w wykona-
niu Movie Glam Orchestra oraz solistów, w którym
usłyszymy największe przeboje muzyki filmowej.

Bezpłatne zaproszenia będą do odbioru 
w Mosińskim Ośrodku Kultury. 

Szczegóły jeszcze w grudniu! 

12 stycznia 2020 kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diag-
nostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Na-
jogólniej mówiąc – zbierać będziemy środki na zakup
najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszyst-
kich specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie tych
dzieci. Będziemy się skupiać przede wszystkim na takich dzie-
dzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirur-
gia czy neurochirurgia.

Zapraszamy zespoły muzyczne, grupy taneczne, wokalne oraz
wszystkich chętnych do udziału w 28. Finale WOŚP.  Zachęcamy
do przekazania przedmiotów na licytacje i dostarczenia ich do
Sztabu w Mosinie. Czekamy na Was przy Mosińskim Ośrodku

Kultury, tu zarejestrowany jest nasz Sztab.  Do zobaczenia 12
stycznia!

Pary małżeńskie obchodzące w 2020 roku  jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu
osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie
do dnia 28 lutego 2020 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o
nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich wręcze-
nia. 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku
ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych nie mamy
uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania
dotyczącego wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do

Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Mosinie, nie zostaną ujęci we wniosku prze-
kazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się w
budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1,
pokój 112 i 113,  tel. (61) 8109 – 560. 

Zapraszamy w poniedziałki w godzinach: 9:00-17:00, od
wtorku do piątku w godzinach:  7:00-15:00. �

Marzena Obst, kierownik USC Mosina

UWAGA – JUBILACI obchodzący jubileusz 50–lecia
małżeństwa w roku 2020
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����Gminne Centrum Informacji
Dyżur ZUS w Mosinie w 2020 roku

Mając na względzie
bardzo duże zaintere-
sowanie mieszkańców
r e a l i z o w a n y m i
dyżurami pracowni-
ków Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych - I
Oddział w Poznaniu,
które cyklicznie odbywają się w Mosinie,
przedstawiamy harmonogram na rok
2020.

Po analizie potrzeb, w przyszłym roku
wszystkie spotkania będą dotyczyły za-
gadnień związanych  z zakresem rent i
emerytur oraz możliwości założenia konta
na PUE. 

Harmonogram spotkań na rok 2020
przedstawia się następująco:

- 20 lutego 
– w godzinach od 11.00 do 14.00
- 23 kwietnia 
– w godzinach od 11.00 do 14.00
- 18 czerwca 
– w godzinach od 11.00 do 14.00
- 24 września 
– w godzinach od 11.00 do 14.00
- 19 listopada 
– w godzinach od 11.00 do 14.00
Dyżury będą odbywały się w sali Gmin-

nego Centrum Informacji w Mosinie, Pl.
20 października 22 /Pasaż 22/.

Zainteresowane osoby już teraz serdecz-
nie zapraszamy do skorzystania z możli-

wości bezpośredniego kontaktu z eksper-
tami ZUS.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Gminne Centrum Informacji w Mosinie,
tel. 61 8192-746,

510 197 558  lub gci@mosina.pl.

Dyżur PIT w Mosinie w 2020 roku

Od kilku już lat Pracownicy Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu przy-
jeżdżają do naszej Gminy, aby pomóc
mieszkańcom w rocznych obliczeniach po-
datku PIT. Na 2020 rok zaplanowaliśmy
dwa dyżury, w terminach: 10 marca  w go-
dzinach 10.00-14.00 i 2 kwietnia w godzi-
nach od 13.00-17.00.

Pracownicy Pierwszego Urzędu Skar-
bowego w Poznaniu:

- udzielą informacji z zakresu rozliczenia
rocznego za 2019 r.,

- pomogą przesłać drogą elektroniczną
zeznania do urzędów skarbowych,

- zainstalują zainteresowanym podatni-
kom na ich komputerach system e-Dekla-
racje, wspierający wysyłanie zeznań
podatkowych drogą elektroniczną.

UWAGA! Priorytetem będzie wysyłka
elektroniczna PIT za pośrednictwem pro-
gramu e-Deklaracje, w związku z tym pro-
simy mieszkańców, żeby zabrali ze sobą
deklaracje PIT za poprzedni rok.

Dyżur odbędzie się w  Gminnym Cen-
trum Informacji w Mosinie, Pl. 20 Paź-
dziernika 22 /Pasaż 22/. Więcej informacji
pod nr tel.: 61 8 192 746, 510 197 558 lub
gci@mosina.pl.

Zapraszamy do udziału.

Warsztaty z florystyki i bukieciarstwa

Gminne Centrum Informacji we
współpracy ze szkołą TEB i Edukacja za-
praszają na bezpłatne zajęcia z florystyki i
bukieciarstwa. Czas trwania: 2 semestry.
Słuchacze otrzymują wiedzę, opartą przede
wszystkim na praktycznych ćwiczeniach
oraz niezbędnym zakresie teorii; nabyta
wiedza pozwala na samodzielne układa-
nie bukietów, komponowanie stroików
bożonarodzeniowych, wielkanocnych, na-
grobnych. Zajęcia prowadzą, floryści, wie-
loletni praktycy pokazują i uczą, jak
wykorzystywać dary lasów, łąk i ogrodów
przy tworzeniu dekoracji i kompozycji flo-
rystycznych.

Zajęcia odbywają się zwykle raz w ty-
godniu w godzinach popołudniowych
(dokładne dni i godziny do uzgodnienia
pomiędzy grupą a prowadzącą).

Zajęcia odbywają się bezpłatnie.

Wymagania formalne:
- podpisanie umowy na przeprowadze-

nie procesu kształcenia
- dostarczenie kserokopii świadectwa

ukończenia szkoły średniej (nie jest ko-
nieczne posiadanie matury)

Optymalna liczebność grupy: 12-18 osób

Osoby zainteresowane prosimy o
zgłoszenia do Gminnego Centrum Infor-
macji w Mosinie, tel. 61 8192-746, 510
197 558, gci@mosina.pl. Liczba miejsc
ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
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