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5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Wszystkim Wolontariuszom z Gminy Mosina – ludziom dobrej woli, bezintere-
sownie poświęcającym swój czas dla dobra innych, składamy serdeczne podzię-
kowanie za zaangażowanie, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi i za 
ofi arne serca. Życzymy dużo satysfakcji i wytrwałości w dalszych działaniach. 
Niech dobro, którego jesteście dawcami do Was powróci! 
Dziękujemy, że jesteście!

Z Wami świat jest lepszy!

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Dnia Zwy-
cięskiego Powstania Wielkopolskiego 

w dniu 27 grudnia 2021 roku, o godz. 17:30 w Mosinie
W programie:
Plac przy cmentarzu parafi alnym w Mosinie
godz. 17:30 – „Znicze dla Powstańców” - uroczystość patriotyczna w hołdzie Powstań-

com Wielkopolskim.
Złożenie przez Władze Samorządowe Gminy Mosina w imieniu społeczeństwa, kwiatów 

i zapalenie zniczy w miejscach upamiętniających Bohaterów Powstania.
Kościół parafi alny pw. św. Mikołaja w Mosinie
godz. 17:50 – Pieśni patriotyczne w wykonaniu Mosińskiego Chóru Kościelnego pw. 

św. Cecylii.
godz. 18:00 – Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich. 

ZNICZE DLA POWSTAŃCÓW

Telefony alarmowe
• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,
• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ - Gmina Mosina:
• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Waw-

rzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno - ul. 
Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,• PRZY-
CHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina 
- ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495 • 
„VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Paździer-
nika 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, 
tel. 61 813 62 06,• NZPOZ W BABKACH: 
Babki – Bab-ki 4C, tel. 61 893-99-88, Świąt-
niki - ul. Kórnicka 8C, tel. 61 642 50 92,• 
„MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 
61 28 21 695.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
dla mieszkańców Gminy Mosina –> Szpital 
w Puszczykowie, tel. 61 898 42 40. 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: tel. 61 8109-503, 
tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), e-mail: gczk@mosina.pl
Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl

Covid – 19
Aktualne informacje i zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce –> w Serwisie 

Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl /web/koronawirus
• Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: poniedziałek – piątek w godz. 7.25 - 15.00, 

tel. całodobowe: 609 794 670, 518 097 443 
• Infolinia NFZ: 800 190 590. 
Szczepienia przeciwko COVID–19989 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu 

Szczepień
• Aktualny harmonogram szczepień oraz szczegóły dotyczące zapisów i zgłoszeń dostępne 

są na stronie ww.gov.pl->Szczepienie przeciwko Covid–19
• Dowozy do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych lub mających obiektywne 

i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego takiego 
punktu -> zgłoszenie zapotrzebowania przy rejestracji na szczepienie lub w przypadku wy-
znaczonego już terminu szczepienia- tel. 608 406 013 (Urząd Miejski w Mosinie)

• Punkt Szczepień Powszechnych w Gminie MOSINA-> Medicomplex, ul. Wawrzyniaka 4
Lokalizacje wszystkich punktów szczepień na terenie kraju znaleźć można na stronie:gov.

pl -> Szczepienie przeciwko COVID-19-> Mapa punktów szczepień. 

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Świętego Antoniego w Mosinie oraz 
Urząd Miejski w Mosinie serdecznie zapraszają

 wszystkie rodziny i osoby samotne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na: 
Wieczerzę Wigilijną

Spotkanie odbędzie się 23 grudnia 2021r., o godz. 13:00 w stołówce Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mosinie (wejście od ul. Szkolnej – od strony boiska).

Zapisy w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. Świętego Antoniego 
(przy Domu Katolickim) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie 

ul. Dworcowa 4, tel. 618192082.
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Podarujmy serce
Zbliża się piękny czas Świąt Bożego Narodzenia. Nasze stowarzyszenia 

i organizacje zajmujące wsparciem osób potrzebujących, jak co roku 
przygotowują dla takich osób świąteczną pomoc. Dbają o to, by na 
świątecznych stołach nie zabrakło wigilijnych potraw, a osoby samotne 
nie czuły się całkiem opuszczone  w ten świąteczny czas. Każdy z nas 
może się włączyć w to przedsięwzięcie i wesprzeć organizowane akcje.  
Pomyślmy o potrzebujących, przekażmy dar serca

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego
W roku ubiegłym, tradycyjna „Wieczerza Wigilijna” organizowana 

przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego w Mo-
sinie nie odbyła się z powodu obostrzeń pandemicznych.  W  tym roku 
Stowarzyszenie zaprasza wszystkie rodziny i osoby samotne w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej do wigilijnego stołu 23 grudnia o godz. 
13.00, do stołówki SP 1 w Mosinie. Cały czas prowadzona jest zbiórka 
odzieży używanej, butów, zabawek dla dzieci, sprzętu agd i rtv, które 
można przynosić do magazynu stowarzyszenia przy Domu Katolickim 
parafi i św. Mikołaja w Mosinie. magazyn czynny jest w poniedziałki od  
15.00 do 17.00, środy  od 17.00  do  19.00 i piątki od 15.00  do 17.00, 
tel. do magazynu: 517  848  465. 

Caritas
Parafi alny Zespół „Caritas” w Mosinie, w tym roku świątecznym 

wsparciem, chce objąć przede wszystkim seniorów, bo jak wynika 
z prowadzonego rozeznania, właśnie wśród tej grupy naszej społecz-
ności jest najwięcej potrzebujących takiego wsparcia.  Przez cały okres 
adwentu, w kościele pw. Św. Mikołaja wystawiony jest kosz, do którego 
można wkładać przede wszystkim artykuły spożywcze. Zostaną one 
przekazane osobom starszym w potrzebie. Kosz jest dostępny przez cały 
tydzień, przy kaplicy adoracji. Osobom potrzebującym Caritas rozdawać 
będzie także potrawy wigilijne, w dniu 23 grudnia, w godz. 15:00-17:00 
w  Domu Katolickim przy mosińskim kościele. 

Szlachetna Paczka
I w tym roku, tak jak w latach ubiegłych akcję pomocy na święta 

prowadzi Rejon Mosina w ramach ogólnopolskiego projektu Szlachet-
na Paczka realizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. To 
zespół kilkunastu wolontariuszy, mieszkańców Gminy Mosina, którzy 
w październiku i listopadzie odwiedzili 30 rodzin i osób samotnych 
z naszej gminy, wysłuchując ich historii, wsłuchując się w potrzeby i troski 
dnia codziennego. W tym roku,  jeszcze częściej niż w roku ubiegłym 
w opowieściach rodzin pojawiała się pandemia, która często stała się przy-
czyną trudnej sytuacji życiowej i materialnej. – Osoby starsze podupadają 
na zdrowiu ponieważ nie stać ich często na leki lub nie mogą dostać się do 
specjalisty. Dzieci i młodzież mają swoje troski związane z kwarantanną, 
izolacją od rówieśników. Ich rodzice tracą pracę i zdrowie, zaciągają zobo-
wiązania, by móc przeżyć kolejny miesiąc – relacjonuje Monika Kujawska, 
Lider Rejonu Mosina Szlachetnej Paczki.  Trudności z jakimi borykają się 
rodziny są zazwyczaj bardzo złożone, bez pomocy innych ludzi, nie są 
w stanie podnieść się z kryzysu. Wolontariusze, po spotkaniach z rodzi-
nami, tworzyli opisy sytuacji, z podaniem potrzeb, postawy rodziny. 13 
listopada opisy pojawiły się na stronie szlachetnapaczka.pl i osoba/osoby/
fi rmy/instytucje, które chciały zostać darczyńcą, wybierały daną rodzinę. 
Teraz przygotowują dla niej paczkę, zgodnie z potrzebami wskazanymi 
w opisie i 10-12 grudnia przywiozą ją do magazynu Rejonu Mosina, 
który tradycyjnie znajduje się w Zespole Szkół im. Adama Wodzicki 
w Mosinie przy ul. Topolowej 2. – Bardzo dziękuję Dyrekcji i pracownikom 
szkoły za wsparcie naszych działań, zawsze chętnie i wielką życzliwością 
jesteśmy przyjmowani w progi szkolne. Darczyńcy, którzy często się co 
rok powtarzają, znają już to miejsce, wolontariusze czują się w nim jak 
u siebie. – mówi Monika Kujawska. – W tym roku, wzorem lat ubiegłych, 

będziemy także organizować zbiórkę darów dla rodzin i osób samotnych, 
do których nie udało nam się dotrzeć w ramach projektu. Mamy zgło-
szenia dotyczące kolejnych kilkunastu rodzin, które potrzebują naszego 
wsparcia w tym przedświątecznym okresie. W dniach 11 i 12 grudnia 
(sobota i niedziela) w godzinach 9.00-16.00 w magazynie, znajdującym się 
w Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, będziemy zbierać: żywność, 
środki czystości, pościele, ręczniki, przybory do pielęgnacji niemowląt, opał 
w workach, przybory szkolne. W niedzielę 12 grudnia będziemy te dary 
dzielić w zależności od potrzeb na rodziny i zawozić do nich do domu. Li-
czymy na Państwa udział w zbiórce. Szczegóły pojawią się na fb Szlachetnej 
Paczki Mosina – informuje M. Kujawska. 

Rozdaj Siebie
Od wielu lat przedświąteczną pomoc organizuje także Stowarzyszenie 

Rozdaj Siebie. Podobnie jest w tym roku. W przychodni przy ul. Wawrzy-
niaka 13 stoi choinka z serduszkami, na których wpisany jest imię, wiek 
i potrzeby konkretnego dziecka i jego rodziny. Osoba, która będzie chciała 
zrobić paczkę dla dziecka „z serduszka” może to zrobić do 20 grudnia, 
przynosząc paczkę do rejestracji przychodni z przyklejonym wybranym 
serduszkiem z choinki. Na serduszkach będzie także numer telefonu do 
osoby koordynującej akcję, którą można dopytać o potrzeby rodziny 
i dziecka oraz umówić się indywidualnie na odbiór paczki. Choinka będzie 
miała także wersję on-line, serduszka pojawią się na profi lu Stowarzy-
szenia Rozdaj Siebie na fb, w komentarzach lub wiadomości prywatnej 
będzie można zarezerwować serduszko. Zachęcamy do włączenia się 
w pomoc podopiecznym Stowarzyszenia.   Joanna Nowaczyk

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób 
w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewle-
kle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych ży-
ciowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, 
opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale 
i życia tych osób. Mając również na uwadze aktualną sytuację 
epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie 
szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliż-
szym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozo-
stańmy obojętni na los drugiego człowieka.

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomo-
cowe, zachęcamy do alarmowania o zagrożeniach odpowiednich 
służb działających na terenie naszej gminy, a także do pomocy 
międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czuj-
ności i wrażliwości.

Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie 
wystarczyć jeden telefon.

Placówki udzielające pomocy oraz podejmujące interwencję 
  w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia na terenie gminy Mosina:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
2. Straż Miejska w Mosinie
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina
tel. 618 197 855, 501 467 312
3. Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 13 A, 62-050 Mosina
patrol interwencyjny 500 107 120, sekretariat 47 77 148 30
4. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
 tel. 722 323 208 (czynny całodobowo) 
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

22 października - 19 listopada

BUDYNKI i BUDOWLE
- rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na 

terenie gminy Mosina – określono potrzeby 
i oczekiwania do podstawowych parametrów 
technicznych planowanego obiektu przez 
dyrekcję SP 1 w Mosinie i OSiR, 

- modernizacja budynku MOK przy ul. 
Dworcowej w Mosinie – w trakcie realizacji, 

- budowa pomostu pływającego z trapem 
zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dyma-
czewskim w Dymaczewie - w trakcie reali-
zacji, 

- wiata drewniana w Dymaczewie Nowym 
– opracowywanie dokumentacji przez pro-
jektanta, 

- dostawa i montaż obiektów małej archi-
tektury na terenie gminy – w trakcie postępo-
wania o udzielenia zamówienia publicznego.

Pozostałe budynki i budowle-> s.4
DROGI I CHODNIKI-> s.4
OŚWIETLENIE
- budowa oświetlenia drogowego na te-

renie gminy
- zawarto umowę z wykonawcą i przekaza-

no plac budowy dla zadań: Daszewice – ul. 
Dolna, Jesienna etap I, Borkowice – ul. Baj-
kowa, Rogalinek, ul. Fiedlera, Mosina – rejon 
ul. Strzeleckiej 81 a, b, c, Krosno – ul. Tylna, 
Wiosenna (w etapie III ul. Tylna), Mosina – ul. 
Strzelecka – mikropark, - zawarto umowę 
z wykonawcą i przekazano plac budowy,

- w trakcie realizacji zadania: Mieczewo – ul. 
Promienista, Słoneczna, Tęczowa etap I, Pe-
cna – ul. Różana, Krosinko - ul. Wierzbowa, 
Mosina – ul. Śliwkowa, 

- wykonawca zgłosił zakończenie ro-
bót do odbioru końcowego dla zadań: 
Radzewice – ul. Kalinowa etap I, Mosi-
na – ul. Czajkowskiego etap II, ul. Kró-
lowej Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela 
etap II, Sowinki – ul. Nad Lasem etap III, 
- wykonano dokumentację budowlano-wy-
konawczą na budowę energetycznej linii ka-

KRONIKA INWESTYCJI

  Wyniesione przejście dla pieszych           Boisko lekkoatletyczne przy SP 2 w Mosinie                 

Inwestycje – stan realizacji
• ul. Lema w Mosinie -> Nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca przygotowuje 

się do rozpoczęcia robót.
Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp. Koszt 

zadania – kwota zawarta w umowie: 8 172 450, 55 zł 
Inwestycja uzyskała dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
•  Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkie-

go, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) -> 
projekt znalazł się na zatwierdzonej przez Prezesa RM liście inwestycji objętych dofi nan-
sowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, BGK udzielił Gminie wstępnej 
promesy na kwotę 10 450 000,00 zł. Trwają przygotowania merytoryczne do opracowania 
specyfi kacji istotnych warunków zamówienia.

• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> przerwano projektowanie – w mapach udo-
stępnionych przez Starostę Poznańskiego występują niezgodności ze stanem faktycznym 
przebiegu granic, co wymaga wykonania pomiarów w terenie i naniesienia rzeczywistych 
współrzędnych.

Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
 • Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku - Najniższa oferowana kwota w drugim 

przetargu (pierwszy przetarg unieważniono) przekroczyła wysokość środków na to zadanie. 
Zaistniała konieczność przeprowadzenia przetargu po raz trzeci i ze względu na przecią-
gającą się procedurę przetargową – wprowadzenia tego zadania do Wieloletniego Planu 
Finansowego, z kontynuacją w roku przyszłym. W związku z tym złożono w tej sprawie 
wniosek do Rady Miejskiej w Mosinie. Rada nie wyraziła na to zgody.

 • Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komunikacyjny Nowe Krosno: ul. 
Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część ul. Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do 
studni. Przygotowano materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu.

 • Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie (projekt)–> uzyskano decyzję zezwalającą na 
realizację robót.

• Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a Topolową – podpisano 
umowę z wykonawcą, trwa realizacja zadania. Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Ro-
bót Drogowych z Puszczykowa Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.

• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca 
ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji. Wykonawca: Michał 
Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł

• Chodnik jednostronny na ul. Obrzańskiej w Mosinie ->podpisano umowę z wykonawcą.
Wykonawca: Stanisław Konwisorz Nortex PPUH z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 139 871,66 zł
• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) –> węzeł 

w Drużynie – zakończony, węzeł w Mosinie – w trakcie procedury odbiorowej, węzeł 
w Pecnej-zgłoszenie o zakończenie budowy do WINB.

 • Budowa ul. Kanałowej w Mosinie - II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie 
-> Wybrano wykonawcę, podpisano umowę, przygotowania placu budowy.  

Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 599 621,29 zł

• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
–> w trakcie realizacji. Prace prowadzone są wewnątrz budynku. Przygotowywana jest 

 Węzeł w Pecnej    Węzeł w Mosinie
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blowej oświetlenia 
- uzyskano pozwolenie na budowę dla 

zadań: Borkowice – ul. Mosińska, Mosina 
– ul. Zofi i Stryjeńskiej i Jacka Malczewskie-
go, Rogalin (boisko wiejskie), Borkowice (za 
świetlicą wiejską), 

- oczekiwanie na uzyskanie decyzji pozwo-
lenia na budowę dla zadań: Nowinki – ul. 
Polna, Mosina – ul. Gajowa.         

KANALIZACJE I WODOCIĄGI
- opracowanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej dla budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej 
od ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku 
ZUK) – w trakcie prac projektowych (uzyska-
nie warunków technicznych od Aquanetu 
w zakresie sieci kanalizacyjnej,  w trakcie 
procedowania warunków technicznych 
z Aquanet-em w zakresie przepompowni 
ścieków),

- budowa sieci wodociągowej  Sowińcu 
wraz z przyłączami do granicy działek (ocze-
kiwanie na wybór wykonawcy i zawarcie 
umowy), przygotowanie projektu porozu-
mienia z Aquanet-em w zakresie realizacji  
przyłączy wodociągowych zasilających 
budynki mieszkalne w Sowińcu (w trakcie 
procedowania z Aquanet), przejęcie w użytko-
wanie Aquanet istniejącej sieci wodociągowej 
na odcinku od SUW Mosina do Sowińca (w 
trakcie procedowania),  przejęcia w użytko-
wanie Aquanet istniejącej sieci wodociągowej 
na odcinku od SUW Mosina do Sowińca, 

- korespondencja z Majątkiem Rogalin Sp. z 
o.o. w sprawie:  możliwości zakupu agregatu 
prądotwórczego dla  przepompowni strefowej 
w Świątnikach, udostępnienia archiwalnej 
dokumentacji w celu aktualizacji bilansu 
zapotrzebowania wody miejscowości zlo-
kalizowanych w części prawobrzeżnej gminy 
Mosina.

- analiza projektu aktu notarialnego przeję-
cia terenów dawnej linii kolejowej do Osowej 
Góry, wniosek do PKP S.A. o przekazanie 
części terenu byłej ładowni przy ul. Kolejo-
wej, która nie jest zagospodarowana i nie 
jest wykorzystywana po modernizacji linii 
kolejowej,

- wydanie: decyzji – zatwierdzających pro-
jekty podziałów nieruchomości (13), ustala-
jących opłatę adiacencką (2); postanowień: 
opiniujących wstępne projekty podziałów 
nieruchomości  (9); zaświadczeń - o nadaniu 
numerów porządkowych nieruchomościom 
(14),

- aktualizacja, kontynuacja i bieżące uzu-
pełnianie Bazy Danych Systemu Informacji                            
o Terenie Gminy Mosina, 

- rozpoczęcie procedury nadania nazwy 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

  Wyniesione przejście dla pieszych           Boisko lekkoatletyczne przy SP 2 w Mosinie                 

posadzka pod podłogę sportową, łazienki, wykonywana jest elewacja zewnętrzna.
Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> rozpoczęły się prace termomodernizacyjne w za-

kresie stropów.
Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna 
Koszt zadania – kwota zawarta w u mowie: 3 618 899 zł
• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – projekt uzyskał pozwolenie na budo-

wę. Trwają przygotowania do procedury przetargowej i przygotowania placu budowy.
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –>projekt w trakcie realizacji.
• Remont obustronny chodników w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie na odcinku od 

skrzyżowania Mostowa/Wawrzyniaka/Leszczynska do ul. Kolejowej->projekt w trakcie 
realizacji.

Wykonawca: Maciej Rybicki IZBRUK Zakład Ogólnobudowlany z Dziedzic
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 386 455,91 zł
• Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie -> trwa realizacja.
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 785 727,44 zł
• Termomodernizacja SP w Daszewicach wraz z odwodnieniem–>trwają prace ka-

nalizacyjne. 
Wykonawca: Norbert Wojciechowski WOJ-BUD z Gniezna 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 495 000 zł.
• Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie realizacji.
• Adaptacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Przedszkola nr 3 Integracyj-

nego w Mosinie -> podpisano umowę z wykonawcą.
• Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo 

-> projekt w trakcie realizacji.
• Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie 

-> w trakcie realizacji. Wykonywane są prace instalacyjne wewnętrzne w zakresie 
wentylacji, klimatyzacji.

Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 
2 435 000,00 zł

Inwestycja uzyskała dofi nansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych
• Projekt skateparku w Mosinie -> w trakcie realizacji. Uzgodniono koncepcję zago-

spo-darowania terenu.
•Gminny program rewitalizacji Kokotka –> w trakcie realizacji I etap dokumentacji 

koncepcyjno-projektowej wraz z uzyskaniem decyzji konserwatora zabytków.
• Odprowadzenie wód opadowych z istniejącego budynku SP w Rogalinku – projekt 

na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.
• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Mosińskiego między 

Parkiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu 
ul. Harcerskiej w Mosinie-> w wyniku zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta, która 
znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną na to zadanie, a zawarty w niej termin 
realizacji przekraczał możliwość wykonania zadania w tym roku budżetowym.

• Modernizacja „ronda” autobusowego w Wiórku-> podpisano umowę z wykonawcą. 

Cyfrowe granty
Gmina Mosina otrzymała dofi nansowanie w wysokości 100 000 zł z programu  granto-

wego „Cyfrowa Gmina” na realizację zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego 
Urzędu Miejskiego w Mosinie”  Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia.

Złożyliśmy także wniosek o dofi nansowanie w wysokości 402 500 zł w ramach ogło-
szonego konkursu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”. 
Po dokonaniu weryfi kacji formalnej złożonych wniosków przez mieszkańców naszej 
Gminy, 115 wniosków zostało zakwalifi kowanych do objęcia wsparciem w ramach 
grantu. Łączna wartość kwalifi kowalna na jednego mieszkańca wynosi 3 500 zł (brut-
to) w ramach tej kwoty zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z wykupionym 
ubezpieczeniem. Trwa ocena złożonego wniosku przez Instytucję Zarządzającą.  Red
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drodze gminnej w Mosinie, 
- informacja do Starostwa o przeznaczeniu 

nieruchomości w planie mających stanowić 
darowiznę na rzecz Gminy; wniosek do Sta-
rosty o wszczęcie postępowania w sprawie 
darowizny na rzecz Gminy działek wcho-
dzących w skład drogi publicznej gminnej 
w Pecnej,

- zarządzenie w sprawie nieodpłatnego na-
bycia nieruchomości od KOWR, przygoto-
wanie dokumentacji do notarialnej umowy 
darowizny,

- przygotowanie 4 projektów uchwał 
w sprawie: ustanowienia służebności przesy-
łu Mosina, nabycia drogi Borkowice, zbycia 
zabudowanej nieruchomości Mosina, zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- utrzymanie dróg: w trakcie realizacji – je-
sienne profi lowanie dróg nieutwardzonych, 
budowa wyniesionych przejść dla pieszych 
na pl. 20 Października, jesienne oczyszcza-
nie separatorów na terenie gminy Mosina; 
wykonano wprowadzenie tymczasowej 
organizacji ruchu pn. „Akcja znicz” ul. Po-
znańska  (droga gminna nr 333114P)”, zakup 
pompy i wymiana uszkodzonej na nową na 
przepompowni na ul. Wodnej w Mosinie, 
utwardzenie KŁSM o frakcji 0/31,5 mm drogi 
- na terenie Osady w Mieczewie, zlecono 
- wbudowanie KŁSM o frakcji 0/31,5 mm 
w ul. Osada w Rogalinie oraz w newralgicz-
nych miejscach na terenie Sołectwa Rogalin 
(fundusz sołecki), naprawę uszkodzonego 
chodnika w ul. Szkolnej w Dymaczewie 
Starym, wykonanie projektu przebudo-
wy drogi gminnej 333434P w Bolesławcu 
w zakresie budowy peronu autobusowego,
- uzgodnienia, decyzje, projekty organizacji 
ruchu: 45 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
- 25 decyzji rocznych za wbudowanie urzą-
dzeń w pas drogowy, 10 projektów tym-
czasowej organizacji ruchu, 11 projektów 
stałej organizacji ruchu, 1 sprawa związa-
nych z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów, 
52 warunków technicznych dla przebiegu 
trasowego urządzeń w pasie drogowym,
- place zabaw, obiekty małej architektury: 
zlecono naprawę uszkodzonego kosza do gry 
w koszykówkę na placu zabaw w Mosinie, 
przy ul. Powstańców Wlkp., trwa realiza-
cja zakupu dwóch namiotów dla Sołectwa 
Czapury, samoobsługowej stacji naprawy 
rowerów dla Osiedla nr 2 „Czarnokurz”.

-gospodarka odpadami i utrzymania czy-
stości i porządku: usuwanie tzw. dzikich 
wysypisk śmieci, interwencje w sprawie 
zgłoszeń nienależytego odbioru odpadów 

OCHRONA ŚRODOWISKA

MIENIE KOMUNALNE

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Spółka Aquanet rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Czapury, 

Babki, Wiórek oraz ul. Starołęckiej w Poznaniu. W ramach inwestycji planuje wykonać:
• sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 22 km,
• sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości 6,8 km,
• przyłącza sieci kanalizacyjnej w liczbie 1341 szt.,
• 16 przepompowni ścieków,
• sieć wodociągową wraz z przyłączami (7szt.) na odcinku 142 m
Obszar inwestycji obejmuje następujące ulice: Działkowa, Łąkowa, Makowa, Podleśna, Poznańska, 

Sosnowa, Bankowa, Wierzbowa, Szkolna, Nad Potokiem, Młyńska, Morelowa, Czereśniowa, Jagodowa, 
Brzoskwiniowa, Ananasowa, Orzechowa, Pomarańczowa, Cytrynowa, Porzeczkowa, Kokosowa, Leśna, 
Gruszkowa, Wiśniowa, Promowa, Gromadzka, Borówkowa, Poziomkowa, Malinowa, Polna, Kręta, 
Dolna, Jodłowa, Klonowa, Świerkowa, Bukowa, Dębowa, Brzozowa, Starołęcka, Rydzowa, Wiązowa, 
Leszczynowa.

Data zakończenia inwestycji - sierpień 2023 r. Wartość inwestycji - 72 568 770 zł brutto.
Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla 

ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” współfi nansowanego ze środków Fun-
duszu Spójności Unii Europejskiej i Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca robót budowlano - montażowych: Konsorcjum fi rm: Terlan Sp. z o.o. jako Lider Kon-
sorcjum, WUPRINŻ S.A. jako Partner Konsorcjum, Podwykonawca: KANWOD Wiesław Tarczyński. 
Koordynatorzy Kontraktu z ramienia Aquanet S.A.: Jolanta Kowalczyk, tel. 605 102 499, e-mail: jolanta.
kowalczyk@aquanet.pl, Sonia Sperling, tel. 885 998 297, e-mail: sonia.sperling@aquanet.pl

Szczegóły dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych na stronie mosina.pl -> inwestycje -> budowa 
kanalizacji sanitarnej, a także na stronie aquanet.pl -> dla klienta -> inwestycje  -> inwestycje unijne. 

Zbieraniem wniosków i umów wśród mieszkańców objętych inwestycją zajmuje się bezpośrednio 
fi rma Kanwod. Kontakt do osoby zajmującej się Wnioskami/Umowami:

Mariusz Andrzejewski tel. 790 760 124, e-mail: mariuszkanwod@wp.pl
Utrudnienia:

W trakcie realizacji robót wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym oraz zmiany w or-
ganizacji komunikacji miejskiej, o których będziemy Państwa informować na bieżąco za 
pośrednictwem strony www.aquanet.pl/dla-klienta/awarie-i-prace-planowe. Wykonawca 
dołoży wszelkich starań, aby przy prowadzonych pracach zminimalizować utrudnienia oraz 
umożliwić mieszkańcom dojazd do posesji.   Oprac: JN / źródło Aquanet

Punkt „czyste powietrze”
Z dniem 22 listopada 2021 r. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach pro-

gramu „Czyste Powietrze” został przeniesiony do drugiego budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie przy ulicy Dworcowej 3 w Mosinie. 

Z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofi nansowanie na wymianę źródła ciepła 
i termomodernizację domu można skorzystać w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 
16:00 do 19:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 13:00. Telefon kontaktowy: 570-322-250, 
e-mail: czystepowietrze@mosina.pl / Referat Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

Propozycja stawki za odpady - 30 zł
Przedłożyłem Radzie Miejskiej propozycję stawki za odpady za jednego mieszkańca na rok 2022.
Gminy sąsiednie podnoszą stawki opłat za zagospodarowanie odpadów. Dotyczy to również gmin 

należących do Związku Międzygminnego SELEKT, gdzie określono stawkę w wysokości 35 zł od osoby.
Kilkukrotnie w mediach wypowiadałem opinię, że analizując nasze koszty stawka 35 zł jest przewy-

miarowana, wygórowana. 
W naszych kalkulacjach braliśmy pod uwagę m.in. stawkę zagospodarowana w ZGO Jarocin, odległość 

do Jarocina oraz koszt odbioru odpadów przez gminny PUK sp. z o.o. (uwzględniając odnowienie taboru 
śmieciarek). Ostatecznie określona została kwota 30 zł od osoby.

W porównaniu do gmin SELEKTU jest to stawka niższa o 5 zł. W skali roku, przeliczając przez 32 
300 osób w systemie odpadów daje to oszczędność w kieszeniach nas wszystkich, mieszkańców Gminy 
Mosina rzędu 1 938 000 zł rocznie. 

Przypominam na marginesie, że w tym roku doszło do pierwszej w historii funkcjonowania Gminy 
Mosina w Aquanet obniżki stawek za ścieki komunalne. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „In-
formatora Mosińskiego”.          Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina
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od mieszkańców, nieprawidłowego zbierania 
odpadów komunalnych przez mieszkańców, 
prowadzono postępowanie kontrolne w spra-
wie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Mosinie, wszczęto 
postępowanie w sprawie nierzetelnego złoże-
nia sprawozdania podmiotu opróżniającego 
zbiorniki bezodpływowe i transportujące-
go nieczystości ciekłe za II kwartał 2021 r.,  
- ochrona powietrza: realizacja gminnego pro-
gramu w sprawie dotacji celowej w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji - w poł. września br. 
zawarto umowy o udzielenie dotacji w wyso-
kości całości kwoty przeznaczonej w budżecie 
gminy na rok 2021 (502 451,65 zł),  dalsze 
wnioski rozpatrywane są w oparciu o WPF z 
terminem wypłat dotacji w styczniu roku 2022; 
realizacja Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” - współpraca w zakresie funkcjono-
wania punktu konsultacyjno-informacyjnego; 
weryfikacja i wprowadzenie do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklara-
cji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw na terenie Gminy Mosina – mieszkańcy 
złożyli dotąd 360 deklaracji w wersji papierowej, 
- zieleń i ochrona przyrody: realizacja porozu-
mień w zakresie pielęgnacji zieleni i sadzenia 
roślin, sadzenia drzew usuwania oraz pielęgnacji 
drzew i krzewów na terenie gminy Mosina, 
weryfikacja wykonanych prac przy drzewach 
zlokalizowanych wzdłuż ul. Kolejowej w Mosi-
nie w ramach budowy węzła przesiadkowego; 
wykonanie przeglądu pielęgnowanej zieleni 
miejskiej na terenie gminy Mosina; weryfika-
cja i odbiory wykonywanych prac w terenach 
zieleni; weryfikacja przedstawionego projektu 
zabezpieczenia drzew przy dworcu PKP w Mosi-
nie; odbiór materiału roślinnego do wykonania 
nasadzeń drzew przez WZDW, ZUK Sp z o.o. 
w Mosinie. 

- wydano: 26 decyzji administracyjnych 
dotyczących ustalenia warunków zabudowy, 
uwzględniając decyzje odmowne oraz zmia-
ny przedmiotowych decyzji (w tym decyzje 
dotyczące przeniesienia decyzji o warunkach 
zabudowy oraz o umorzeniu postępowania), 
4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego,

-  rozpatrzono: 104 wnioski o wydanie za-
świadczenia: o przeznaczeniu w planie miej-
scowym, w zakresie rewitalizacji, w zakresie 
kierunków zagospodarowania wynikających ze 
studium oraz wyrysów i wypisów z będących 
w zasobach referatu dokumentów, 

-  sporządzono: 121 wyjaśnień, stanowisk, 
zawiadomień, wniosków oraz interpretacji, 

- w toku trwającej procedury sporządzenia 
nowego Studium uwarunkowań i kierunków 

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

50–leciE małżeństwa 2022
Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, uprzej-

mie prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do 1 marca 
2022 r. poprzez złożenie wniosku o nadanie medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznawanego przez Prezydenta RP. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje 
się w budynku nr II Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój 2.6, tel. 
(61) 8109 – 560. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie USC w Mosinie, a także  
w Biurze Obsługi Interesanta w obydwu budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie – przy pl. 
20 Października 1 i przy ul. Dworcowej 3.  W tych samych miejscach można złożyć wypeł-
niony wniosek. Zapraszamy w poniedziałki w godzinach od  9.00 do 17.00, od wtorku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.   Marzena Obst Kierownik USC Mosina

Mieszkańcy pytają
O przejście podziemne na Sowinieckiej

Od wielu lat toczy się sprawa przywrócenia do użytku przejścia podziemnego w ciągu ul. Sowinieckiej 
w Mosinie. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję, którą odmówił stwierdzenia nabycia przez Gmi-
nę Mosina, z mocy prawa, nieodpłatnie działek, na których zlokalizowane jest przejście podziemne.  
W uzasadnieniu stwierdził, że nieruchomość tych działek stanowiła fragment drogi wojewódzkiej oraz 
że nieruchomość nie podlega ustawowej komunalizacji. Wyjaśnię, że po wprowadzeniu powiatów, 
drogom wojewódzkim nadano status dróg powiatowych.

Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Gmina Mosina, mimo 
tego, że nie jest ona właścicielem gruntów pod przejściem, ani samego przejścia podziemnego, została 
zobowiązana do wykonania remontu przejścia. Burmistrz Gminy Mosina w przepisowym terminie 
7 dni odwołał się od tej decyzji, gdyż nie mógł samowolnie zgodzić się na zaciągnięcie zobowiązań 
co do wykonania prac na terenie, który nie jest własnością Gminy. Kilka dni później zwrócił się do 
Rady Miejskiej o przyjęcie oświadczenia o zapewnieniu w budżecie Gminy środków na finansowanie 
remontu przejścia podziemnego. Rada Miejska na sesji 8 listopada 2021 r. przyjęła takie oświadczenie 
w sprawie wydatkowania środków na remont i utrzymania przejścia podziemnego w ul. Sowinieckiej 
w kolejnych latach.

Burmistrz otrzymał oświadczene uchwalenia środów przez radę Miejską na remont przejścia pod-
ziemnego , które nie jest własnością Gminy Mosina i wycofał odwołanie o decyzji Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
O pływalnię

Na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 25 listopada br. radni podjęli uchwałę o zmniejszeniu kapitału 
spółki basenowej „Park Strzelnica” oraz uchwałę o likwidacji spółki poprzez włączenie pozostałych 
aktywów do ZUK sp. z o.o. Uchwały skorygowały zapisy odpowiednich uchwał przyjętych na sesji 4 
marca 2021 r. Oczekiwaniem radnych jest, aby środki ze spółki znalazły się w budżecie gminy jeszcze 
w roku 2021, co znalazło swój wyraz w odrębnych uchwałach. Również na sesji 25 listopada br. Rada 
Miejska podjęła uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie na wniosek radnych dla roku 
2023 została wykreślona kwota z przeznaczeniem na budowę pływalni.
O nowe przejścia dla pieszych na rynku

Wyniesione przejścia dla pieszych, które zostały wybudowane w rejonie pl. 20 Października w Mosi-
nie,  to w miastach coraz powszechniej stosowane rozwiązanie dla znaczącej poprawy bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych. Takie przejścia są sposobem na uspo-
kojenie ruchu kołowego, bo zmuszają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Żeby bezkolizyjnie przejechać 
przez wyniesione przejście, trzeba koniecznie zredukować prędkość.

W ramach budowy wyniesionych przejść dla pieszych w rejonie mosińskiego rynku – na pl. 20 Paź-
dziernika, został wymieniony i obniżony krawężnik, zniknęły tym samym bariery architektoniczne 
dla osób z niepełnosprawnością.
O obligacje

W mediach społecznościowych pojawiła się dyskusja na temat emisji obligacji. Rada Miejska na sesji 
21 stycznia br. podjęła uchwałę budżetową, w której określono emisję obligacji na pozio-
mie 12,5 mln zł. Burmistrz kilka razy zwracał się do Rady Miejskiej z projektem uchwały 
o emisji obligacji realizującej uchwałę budżetową z 21 stycznia br., której Rada jednak 
nie podejmowała. Na sesji Rady w dniu 25 listopada br. Burmistrz zwrócił się kolejny raz  
o podjęcie uchwały o emisji obligacji, pozwalającej wykonać uchwałę budżetową, tym razem 
na poziomie 7 mln zł. Rada Miejska ostatecznie podjęła uchwałę o emisji obligacji 5 mln zł. 

Na podstawie wyjaśnień Burmistrza Gminy Mosina oprac. JN 
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zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Mosina nie uzyskano pozytywnego stanowiska 
od WPN, co wymusza wprowadzenie kolejnych 
zmian w opracowywanym dokumencie oraz 
ponowienie procedury uzgodnieniowej w nie-
zbędnym zakresie, 

- odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Rewi-
talizacji oraz spotkanie z mieszkańcami w ra-
mach trwającej procedury związanej z uchwałą 
krajobrazową -> s.8

- z Aquanet S.A.: w sprawie budowy wodo-
ciągu w Sowińcu (z-ca burmistrza A. Ejchorst),  
w sprawie omówienia inwestycji wspólnych (z-
ca burmistrza A. Ejchorst), w sprawie metody 
szacowania czynszów dzierżawnych oraz w spra-
wie aglomeracji w ramach KPOŚK (burmistrz 
P. Mieloch i jego z-ca A. Ejchorst),

- z mieszkańcami – właścicielami terenów zlo-
kalizowanych w granicach strefy ujęcia wody w 
rejonie Mosina – Krajkowo (burmistrz P. Mieloch 
i jego z-ca A. Ejchorst),

- z ZDP w Poznaniu w sprawie przystanków 
komunikacyjnych w zakresie projektowania 
ronda i przeprawy mostowej w Czapurach (z-ca 
burmistrza A. Ejchorst),

- posiedzenie Gminnego Komitetu Rewitali-
zacji (z-ca burmistrza A. Ejchorst).

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosi-
na oraz referatów Urzędu Miejskiego opracowała 
Joanna Nowaczyk. 

SPOTKANIA

Zmieniamy krajobraz
Spotkaniem z dnia 18 listopada 2021 r. zakończyliśmy na 

etapie projektowym konsultacje społeczne dotyczące uchwały 
krajobrazowej. W spotkaniu udział wzięli pracownicy urzędu, 
mieszkańcy gminy, radni oraz aktywiści. W porównaniu do 
poprzedniego spotkania zainteresowanie było dużo większe, 
dlatego projektantki przedstawiły ponownie prezentację, któ-
ra pojawiła się już na spotkaniu lipcowym. Dotyczyła ona 
konkretnych zapisów uchwały krajobrazowej w Gminie Mo-
sina. Przedstawiono w niej definicje urządzeń reklamowych 
z obowiązujących ustaw, strefowanie gminy (różne regulacje 
dla różnych obszarów gminy) oraz dobre praktyki już stoso-
wane w naszej gminie. W trakcie spotkania padło wiele pytań  
o wyjaśnienia poszczególnych zapisów oraz konkretnych uwag. 
Po części udało się rozwiać wątpliwości podczas rozmowy, 
jednakże umożliwiono dodatkowo wszystkim zainteresowa-
nym tematem, składanie wniosków również poprzez skrzynkę 
e-mailową do końca listopada 2021r. Wszystkie te uwagi zo-
staną przeanalizowane przez projektantki, które przygotowują 
obecnie ostateczny kształt projektu uchwały. Następstwem 
tych działań będzie skierowanie projektu do uzgodnień  
z odpowiednimi instytucjami.

Dla przypomnienia informujemy, że uchwała krajobrazo-
wa (potocznie zwana reklamową) będzie regulować zasady 
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budow-
lanych, z jakich mogą być wykonane.

Materiały i informacje dotyczące uchwały krajobrazowej 
znaleźć można na stronie: mosina.pl->Dla Mieszkańca->Zmie-
niamy krajobraz 

Hanna Bober
Referat Planowania Przestrzennego UM Mosina

AZBEST- INWENTARYCJA
Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodar-

ki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instala-
cjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach w sposób 
niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi - nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2032 r.  Właściciele, zarządcy nieruchomości, 
na których znajdują się wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do 
corocznej ich inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego.  
Inwentaryzacja

Wyroby, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone 
odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte 
wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu 
z natury. Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, 
na której znajdują się wyroby zawierające azbest, ciąży obowiązek spo-
rządzenia informacji o tych wyrobach i miejscu ich wykorzystywania, 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 
r. (w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których był lub jest wykorzystywany azbest zmieniony Rozporządze-
niem z dnia 9 października 2008 r.). Informację właściciel, zarządca lub 
użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

a) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację 
odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,

b) podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszał

kowi województwa, drugi egzemplarz należy przechować przez okres 
jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Ocena stanu technicznego 

Właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości, w którym znajdują 
się materiały zawierające azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia 
okresowej ich kontroli (co najmniej raz na 5 lat) w formie „Oceny stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. 
Przy ocenie, weryfikacji wymaga: czy występują „twarde” czy „miękkie” 
wyroby zawierające azbest, czy wyrób jest narażony na uszkodzenia 
mechaniczne, czy azbest występuje na zewnątrz, czy wewnątrz po-
mieszczenia, jaki charakter mają pomieszczenia (kto je wykorzystuje), 
jaka jest częstotliwość jego wykorzystania. Formularz stanowi załącznik 
nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, zmieniony 
Rozporządzeniem z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

Dane dotyczące inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wyrobów 
zawierających azbest, należy raportować corocznie do 31 stycznia za 
poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane informacje o rodzaju, ilości  
i miejscach występowania azbestu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
przedkłada marszałkowi do 31 marca każdego roku.

Odpowiednie formularze dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, a także na stronie internetowej Minister-
stwa -> gov.pl->Ministerstwa-> Ministerstwo Rozwoju i Technologii->Co 
robimy->Usuwanie azbestu. 

UM w Mosinie
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Propozycje do projektu 
budżetu 2022

12 listopada 2021 r. Burmistrz Gminy Mosina złożył projekt bu-
dżetu na rok 2022 oraz autopoprawki z 29 listopada 2021 r. Poniżej 
– najważniejsze propozycje Budżetu w projekcie budżetu oraz zamie-
rzenia co do zadań, jakie Burmistrz chciałby zaproponować Radzie 
Miejskiej po ujawnieniu tzw. wolnych środków w kwietniu 2022 r. 

Wodociąg i kanalizacja
 •  Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbu-

dowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od 
strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec. 

 •  Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku 
ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy 
ul. Sowinieckiej. 

Infrastruktura drogowa
 • Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy 

drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko 
ul. Wiejska [autokorekta burmistrza].

 • Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla 
obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) [autokorekta 
burmistrza].

 • Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powia-
towej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. 
Stokrotkowa i Borkowice [autokorekta burmistrza].

 • Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż 
drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy 
Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznań-
ska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt 
ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki – Pecna.

 • Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej). 
 • Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku. 
 • Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku. 
 • Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej. 
 • Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie. 
 • Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane  

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 • Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza 

Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie. 
 • Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą 

Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim. 
 • Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) 

w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie. 
 • Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie. 
 • Budowa ul. Kasztanowej w Mosinie.
 • Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie. 
 • Przebudowa drogi ul. Budzyńska [autokorekta burmistrza].
 • Budowa ul. Tylnej w Krośnie [autokorekta burmistrza].
 • Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie [autokorekta burmistrza].
 • Projekt ul. Kręta w Czapurach [autokorekta burmistrza].
 • Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 

I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem. 
 • Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m. 
„Kokotek”
 • Wykonanie koncepcji adaptacji budynku [„Kokotek” w Mosinie]. 
Wykupy gruntów
 • Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy  

o drogach z mocy prawa. 
Infrastruktura informatyczna
• Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruk-

tury informatycznej. 

Inwestycje oświatowe
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energe-

tycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka. 
 • Rozbudowa budynku szkolnego. 
 • Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część 

dydaktyczno - wychowawczą. 
 • Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy 

szkołach Gminy Mosina. 
 • Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. 
Punkt przeładunkowy odpadów
 • Wykonanie dokumentacji [Budowa punktu przeładunkowego 

odpadów komunalnych]. 
Wymiana piecy
 • Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany 

systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 
Oświetlenie
 • Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa. 
 • Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa. 
 • Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem.
 • Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa 
 • Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, 

Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa.
 • Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna. 
 • Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa. 
 • Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Czeremchowa. 
 • Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa. 
 • Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku, ul. Kręta. 
 • Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa. 
 • Projekt oświetlenia drogowego w Babkach, ul. Piwoniowa. 
 • Żabinko 3 lampy solarne w „Starym BOISKU” [autokorekta Burmistrza]. 
Skatepark
 • Wykonanie projektu i budowa [Skatepark].
Inwestycje na obiektach gminnych
 • Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach 

świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. 
 • Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni prze-

znaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego 
Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji […] wraz z projektem in-
stalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i 
wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie 
z postanowieniem WPSP. 

 • Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie. 

ZADANIA, KTÓRE BURMISTRZ CHCIAŁBY ZAPROPONOWAĆ RADZIE 
MIEJSKIEJ PO UWOLNIENIU TZW. WOLNYCH ŚRODKÓW (KWIECIEŃ 
2022)

 • Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
  • Rozwój sieci wodociągowej w obszarze „Majątek Rogalin”.
  • Kanalizacja sanitarna Zawarcie i Dymaczewa z Borkowicami 

– projekt.
  • Projekt przebudowy infrastruktury związanej z autobusami.
  • Krosinko, ul. Magnoliowa – projekt.
  • Mosina, ul. Gruszkowa – budowa.
  • Mosina, ul. Akacjowa – budowa.
  • Mosina, ul. Piaskowa – budowa ostatni etap.
  • Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.
  • Zwiększenie środków na budowę SKATEPARK.
  • Zwiększenie środków na wykonanie wentylacji i klimatyzacji 

w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.
  • Zwiększenie środków na wykupy gruntów.
  • Koncepcja rewitalizacji + PFU.    Red
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AKTUALNOŚCI

Nazwa 
jednostki

telefon zimowe-
go utrzymania 

dróg
WWW, e-mail

Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G 
tel. 61 81-32-337

Dyspozytor z imowego     
utrzymania ulic i dróg  
gminnych
tel. 697 888 795

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

 Gminne Centrum Zarządzania    
 Kryzysowego 
 pl. 20 Października, Mosina
 tel. 61 81-09-503, 

Czynny całodobowo 
tel. 722 323 208

www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu 
ul. Zielona 8, Poznań
tel. 61 85-93-430

Dyżurny zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych 
po godzinach pracy 
Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu
tel. 508 236 315

www.zdp.poznan.pl
zdp@powiat.poznan.pl

Wielkopolski Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu                

  ul. Wilczak 51, Poznań
centrala tel./fax 61 826-53-92

Rejon Dróg Wojewódzkich   
  w Kościanie ul. Gostyńska 38             
  Kościan

tel. 61 225-84-50                                  
  fax 65 512 17 84

 Dyżurny zimowego   
 utrzymania dróg 
wojewódzkich
WZDW Poznań 
tel. 61 22 58 153

WZDW RDW Kościan 
tel. 609 852 962, 
tel. 61 22-58-450

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

rdwkoscian@wzdw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział      

  Zachodni w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a , Poznań
tel. 61 86-68-821

Dyżurny zimowego  
 utrzymania dróg krajo-  
 wych i autostrad
Punkt Informacji  

 Drogowej
tel. 61 86-65-834
tel. 19 111

www.poznan.gddkia.gov.pl
sekretariat_poznan@gddkia.  

  gov.pl

Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 
ul. Wilczak 16, Poznań
centrala: 61 647-72-00

 Zimowe utrzymanie dróg   
 miejskich w Poznaniu
 tel. 61 64-77-231 
 lub całodobowo 
 986 Straż Miejska

zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

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

Jak załatwić sprawę
Wniosek o wydanie decyzji WZ
O decyzję o warunkach zabudowy (WZ) staramy się, jeśli dla nieruchomości 

nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp),  
a chcemy zmienić jej sposób zagospodarowania, np. zbudować, rozbudować 
lub nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany lub wykonać inne ro-
boty budowlane, które zazwyczaj wymagają pozwolenia na budowę, zmienić 
sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zbudować na 
podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący budynek mieszkalny jedno-
rodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których budynek został zaprojektowany. Nie potrzebujesz takiej 
decyzji, jeśli: chcesz dokonać tymczasowej, trwającej do roku (ale zgodnej  
z mpzp – jeżeli obowiązuje), jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, 
dla której nie musisz uzyskiwać pozwolenia na budowę, roboty budowlane 
polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, chcesz 
zrealizować inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego. 

Wniosek o wydanie decyzji WZ może złożyć każdy. Nie musisz być wła-
ścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania 
nieruchomością, której dotyczy wniosek. 

Krótko o procedurze
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć do urzędu miasta lub gminy 

właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.
Po złożeniu wniosku urząd:
 • sprawdzi, czy złożyłeś wniosek do odpowiedniego urzędu, jeśli nie, to 

twój wniosek zostanie jak najszybciej przekazany do urzędu właściwego, 
 • sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników – w 

przypadku braków, wezwie cię do ich usunięcia: na uzupełnienie braków 
będziesz mieć co najmniej 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, 

 • jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji WZ, urząd 
wyznaczy ci termin do zapłaty – będzie to od 7 do 14 dni, 

 • ustali strony postępowania administracyjnego, 
 • oceni merytorycznie twój wniosek: sprawdzi, czy dla obszaru objętego 

twoim wnioskiem obowiązuje mpzp – jeśli obowiązuje, to wyda decyzję 
o umorzeniu postępowania, wtedy swoją inwestycję musisz zrealizować 
zgodnie z planem miejscowym, ewentualnie możesz wystąpić o jego zmianę. 
(Urząd może zawiesić postępowanie w przypadku, gdy przystąpiono do 
sporządzania mpzp dla terenu objętego wnioskiem),  

 • przeprowadzi analizę urbanistyczną, na podstawie której wyznaczy 
parametry dla twojej inwestycji, 

 • uzgodni projekt decyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami,
 • zawiadomi strony o zebraniu materiałów w sprawie. 
Urząd wyda decyzję WZ, jeśli planowana inwestycja spełnia łącznie wszystkie 

warunki przewiedziane Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

• co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi pu-
blicznej – jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji zabudowy (tzw. za-
sada dobrego sąsiedztwa). Zasada dobrego sąsiedztwa nie ma zastosowania 
m.in. dla zabudowy zagrodowej, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego 
związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa 
rolnego w danej gminie. 

• teren ma dostęp do drogi publicznej,
• istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla pla-

nowanej inwestycji, 
• teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
• decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony 

środowiska, czy prawa budowlanego).
Decyzja WZ jest decyzją obligatoryjną, to znaczy, że organ właściwy do jej 

wydania jest zobowiązany do pozytywnego rozstrzygnięcia, jeśli projekto-
wana inwestycja czyni zadość wszystkim wynikającym z prawa warunkom, 

a obowiązek odmowy ma tylko wówczas, gdy inwestycja ta nie spełnia 
choćby jednej ustawowej przesłanki. 

Twoja sprawa powinna być załatwiona w przeciągu dwóch miesięcy.  
W praktyce termin ten może być znacznie dłuższy, gdyż nie wlicza się do 
niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, 
opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decy-
zji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też przyczyn 
niezależnych od urzędu.

Odwołanie od decyzji
Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy albo 

od decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Odwołanie złóż do 
właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem 
urzędu miasta lub gminy, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc 
od dnia otrzymania decyzji. Prawo do odwołania przysługuje również innym 
stronom postępowania.

Zażalenie na postanowienie
W trakcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy urząd może 

uzgadniać decyzję z innymi urzędami. Urzędy te dokonują uzgodnienia  
w formie postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami, to będąc 
inwestorem możesz złożyć na nie zażalenie. Złóż je za pośrednictwem urzę-
du, który prowadzi sprawę. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania 
postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ wyższego 
stopnia wskazany w postanowieniu. 

Szczegółowe informacje, wykaz potrzebnych dokumentów oraz wzór wnio-
sku – na stronie biznes. gov.pl. W Urzędzie Miejskim w Mosinie informacje 
można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa pod 
numerem telefonu  61 101 82 08.        Oprac. JN na podstawie biznes.gov.pl

NOWE Dowody osobiste
Od poniedziałku 8 listopada Polacy mogą składać w urzędach wnioski  

o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (odciski palców). W związku 
z wdrożeniem nowych dowodów osobistych nie ma już możliwości zawnio-
skowania online o nowy dokument tożsamości. Można to załatwić tylko 
podczas osobistej wizyty w urzędzie.

Online można składać wnioski online, ale tylko dla dzieci do 12. roku życia.
Nowe dowody

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – 
to nowe elementy, które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej 
wydawanych w Polsce od 7 listopada dowodów osobistych. Oznacza to 
konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy i brak możliwości 
złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną.  Odciski 
palców nie są pobierane od:

• dzieci poniżej 12 roku życia;
• osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe 

(np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez 
odcisków palców - ważny 12 miesięcy. Przy składaniu wniosku organ gminy 
potwierdza tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego 
na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów wynikają z dostosowania pra-
wa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dokumenty tożsamości 
będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (z odciskami 
palców). Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez 
pobierania odcisków palców.  W nowym dowodzie – poza odciskami pal-
ców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu  
(w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy 
rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na 
tle flagi Unii Europejskiej).

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie ma 
konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychcza-
sowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. 

Źródło: gov.pl
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AKTUALNOŚCI

jednostki zimowego korekta!utrzymaniu 
Nazwa 

jednostki
telefon zimowe-
go utrzymania 

dróg
WWW, e-mail

Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G 
tel. 61 81-32-337

Dyspozytor z imowego     
utrzymania ulic i dróg  
gminnych
tel. 697 888 795

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

 Gminne Centrum Zarządzania    
 Kryzysowego 
 pl. 20 Października, Mosina
 tel. 61 81-09-503, 

Czynny całodobowo 
tel. 722 323 208

www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu 
ul. Zielona 8, Poznań
tel. 61 85-93-430

Dyżurny zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych 
po godzinach pracy 
Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu
tel. 508 236 315

www.zdp.poznan.pl
zdp@powiat.poznan.pl

Wielkopolski Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu                

  ul. Wilczak 51, Poznań
centrala tel./fax 61 826-53-92

Rejon Dróg Wojewódzkich   
  w Kościanie ul. Gostyńska 38             
  Kościan

tel. 61 225-84-50                                  
  fax 65 512 17 84

 Dyżurny zimowego   
 utrzymania dróg 
wojewódzkich
WZDW Poznań 
tel. 61 22 58 153

WZDW RDW Kościan 
tel. 609 852 962, 
tel. 61 22-58-450

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

rdwkoscian@wzdw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział      

  Zachodni w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a , Poznań
tel. 61 86-68-821

Dyżurny zimowego  
 utrzymania dróg krajo-  
 wych i autostrad
Punkt Informacji  

 Drogowej
tel. 61 86-65-834
tel. 19 111

www.poznan.gddkia.gov.pl
sekretariat_poznan@gddkia.  

  gov.pl

Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 
ul. Wilczak 16, Poznań
centrala: 61 647-72-00

 Zimowe utrzymanie dróg   
 miejskich w Poznaniu
 tel. 61 64-77-231 
 lub całodobowo 
 986 Straż Miejska

zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

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

Szczepienia przeciwko grypie
Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej.
Osoby zameldowane na terenie gminy Mosina będą mogły skorzystać ze szczepień przeciwko grypie 

w gabinecie zlokalizowanym w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (ul. Topolowa 2)  
w co drugi wtorek (począwszy od 16.11. br.) w godzinach od 15:00 do 18:00.

Osoby już zarejestrowane mogą zgłosić się na szczepienie w Zespole Szkół w Mosi-
nie (w ww. terminach) lub w siedzibie wykonawcy Programu tj. przychodni Edictum  
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31 (dyżury: poniedziałek 9:00 - 13:00, środa 10:00-15:00, czwartek 
13:00 -18:00, piątek 10:00-13:00). Tel. 573 149 181, 61 847 04 54.   Referat Promocji i Kultury

now y prezes 
spółek

Uprzejmie informujemy, że Rady 
Nadzorcze Zakładu Usług Komunal-
nych sp. z o.o.(ZUK)  i Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych sp. z o.o. 
(PUK), wybrały na Prezesa Zarządu 
Zakładu Usług Komunalnych sp.  
z o.o. w Mosinie oraz Prezesa Zarzą-
du Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych sp. z o.o. w Mosinie panią 
Monikę Kujawską.

Rady Nadzorcze podjęły decyzję 
biorąc pod uwagę wyniki pracy 
pani Moniki Kujawskiej na rzecz 
spółek w okresie od 10 września 
2021 r., doświadczenie zawodowe 
oraz zebrane przez członków Rad 
Nadzorczych opinie, w tym opinie 
załogi ZUK i PUK.

Pani Monika Kujawska jest ab-
solwentką wydziału prawa na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na kierunku prawo,  
a także studiów podyplomowych  
w zakresie samorządu terytorialnego 
i rozwoju lokalnego na Uniwersyte-
cie Warszawskim, psychologii zarzą-
dzania w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu oraz Master of Public 
Administration (MPA) na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 
Szkoły Policealnej Pracowników 
Służb Społecznych w Poznaniu – 
pracownik socjalny, specjalizacje: 
organizowanie społeczności lokalnej 
oraz aktywizacja społeczna i zawo-
dowa osób niepełnosprawnych. Od 
13 lat jest związana zawodowo z ad-
ministracją samorządową. Od 2015 
r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie (od 30 kwietnia 2020 r. 
na stanowisku Sekretarza Gminy).  

Poza pracą zawodową, pani Mo-
nika Kujawska jest społecznikiem 
związanym z Mosiną i od wielu lat 
współpracuje z licznymi organiza-
cjami pozarządowymi. 

Wybór nastąpił jednogłośnie.
W imieniu RN ZUK oraz w imieniu 

PUK - Przewodniczący Rady Nad-
zorczej oraz Przewodniczący Rady 
Nadzorczej. 

           Hubert Sommerrey 
Ryszard Sowiński
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RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

Z przykrością informujemy, 
że zmarła

ś.p.  
Lucyna Smok 

Wieloletni nauczyciel, a w latach 1990 – 
1996 dyrektor Szkoły Podstawowej w Ro-
galinku, społecznik, Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dębów Rogalińskich, laureatka 
najwyższego, lokalnego wyróżnienia – Me-
dalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Była au-
torką wielu inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnej Rogalinka i całej Gminy, między 
innymi działalności Pracowni Artystycznej  
w Rogalinku dla pasjonatów malarstwa, którą 

przez wiele lat prowadziła. 

 
Rodzinie i Przyjaciołom śp. Lucyny Smok 
wyrazy głębokiego współczucia składają:

Burmistrz Gminy 
Mosina

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  

w Mosinie       

Sprawozdanie z działalności  Rady 
– październik/listopad

W listopadzie 2021 roku Rada Miejska w Mosinie obradowała na dwóch sesjach i 10 posie-
dzeniach komisji.  Radni skierowali do burmistrza 5 interpelacji i 3 zapytania.
Aktywność radnych

21 listopada minęły trzy lata od złożenie ślubowania przez radnych. Do końca kadencji po-
zostały 2 lata. Aktywność radnych można śledzić na portalu dla mieszkańców poświęconym 
Radzie Miejskiej w Mosinie mosina.esesja.pl.

Portal ten ma coraz więcej funkcjonalności. Oprócz terminów sesji i posiedzeń komisji można 
tam znaleźć projekty uchwał, materiały informacyjne dla radnych, rejestr podjętych uchwał, 
wyniki głosowań oraz nagrania wszystkich sesji. Aby obserwować aktywność poszczególnych 
radnych należy kliknąć w nazwisko radnego w dolnej części prawej kolumny.  Widzimy tutaj 
działalność poszczególnych osób w komisjach, frekwencję, głosowania a także ilość wypo-
wiedzi i czas ich trwania.

Aplikacja bierze pod uwagę wszystkie sesje i zdalne posiedzenia komisji. Przed epidemią, 
kiedy radni zbierali się w sali 110 Urzędu Miejskiego, głosowano na komisjach tradycyjnie przez 
podniesienie ręki. 100% frekwencję odnotowano u radnej Jolanty Szymczak, 98% u radnych: 
Małgorzaty Kaptur, Dominika Michalaka i Macieja Pateli.

Statut obliguje radnych do pracy w dwóch komisjach, ale tylko 6 radnych ogranicza się do 
tego minimum. Radna Elżbieta Jarecka pracuje aż w 6 komisjach, radni: Arkadiusz Cebulski 
i Łukasz Kasprowicz są członkami 5 komisji, radni: Jan Marciniak, Andrzej Raźny i Jolanta 
Szymczak pracują w 4 komisjach. 9 radnych działa w 3 komisjach.

Ważną formą aktywności radnych są składane interpelacje i zapytania. W ciągu trzech lat 
mosińscy radni złożyli ich aż 587. Dla porównania radni puszczykowscy 76, a kórniccy 89. 
Jakie problemy podnoszą radni w pismach do burmistrza, można sprawdzić w Biuletynie 
Informacji Publicznych» Organy gminy» Rada» Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

Najwięcej interpelacji złożyli radni: Dominik Michalak – 104, Jolanta Szymczak – 96, Mał-
gorzata Kaptur – 67, Arkadiusz Cebulski – 64.
Budżet

To główny temat posiedzeń komisyjnych i obrad sesyjnych. Dotyczy to zarówno licznych 
zmian w budżecie na rok bieżący jak i projektu budżetu na kolejny 2022 rok.

Największym problemem w tegorocznym budżecie jest wzrost wydatków bieżących oraz 
niezrealizowanie blisko połowy zaplanowanych na 2021 rok zadań inwestycyjnych. Większość 
z nich została umieszczona w projekcie budżetu na 2022 r. 

Na sesji w dniu 8 listopada Rada podjęła uchwałę o emisji obligacji w wysokości 5 mln zł. 
Wcześniejsze propozycje burmistrza najpierw 12,5 mln, potem 7 mln Rada odrzuciła. Obecnie 
trwa analiza projektu budżetu. Tej tematyce poświęcono w listopadzie 4 posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów (jedno z nich było wspólne dla czterech komisji). W grudniu są zaplanowane 
kolejna dwa posiedzenia, na których zostaną przegłosowane wnioski radnych i opinia o projekcie 
budżetu. Radni zadają pytania i wyrażają opinie. Niestety burmistrz w tych posiedzeniach nie 
uczestniczy, gdyż przebywa na dłuższym urlopie wypoczynkowym. 

Budżet na rok 2022 zostanie uchwalony na ostatniej tegorocznej sesji w dniu 29 grudnia.
Podwyżka dla burmistrza

Na sesji w dniu 25 listopada 2021 r. Rada musiała podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia 
dla Przemysława Mielocha, bo zmieniło się prawo. Ustawodawca znacznie ograniczył możliwość 
rady wpływania na poziom burmistrzowskiego wynagrodzenia. Rada może obecnie ustalić 
wysokość tylko dwóch z czterech składników, tj. wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. 
Ponadto minimalne wynagrodzenie (suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego 
i 30% dodatku specjalnego) nie może być niższe niż 80% wynagrodzenia maksymalnego.

Wójt/burmistrz gminy liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców może otrzymać wynagro-
dzenie brutto od 15 966 zł do 20 130 zł. W przypadku naszej gminy została ustalona kwota 
minimalna. To oznacza i tak wzrost wynagrodzenia o 4,5 tys. zł.  w porównaniu do obecnej 
pensji. Za podjęciem uchwały głosowało zaledwie dwóch radnych, jeden radny był przeciw, 
jeden był nieobecny, aż 17 radnych wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem radny Roman Kolankiewicz, przewodniczący Klubu OdNowa przedstawił 
stanowisko Klubu w tej sprawie:

Burmistrz Gminy Mosina, Przemysław Mieloch dwa lata z rzędu nie otrzymał votum zaufania, 
Rada nie udzieliła mu również absolutorium, co jest jednoznaczne ze złą oceną pracy burmistrza. 

Pani Honoracie Przybylskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci

 Matki
składają

Burmistrz Gminy 
Mosina

Pracownicy 
Urzędu Miejskiego  

w Mosinie

Z przykrością inforormujemy, że zmarła

ś.p.  Hanna Senftleben
członek zarządu Osiedla nr 7 nad Jeziorem 

w Mosinie

Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy głębokiego 
współczucia składają:

Burmistrz Gminy 
Mosina

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  

w Mosinie    
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Pomimo licznych prób podejmowania dialogu ze strony Rady, burmistrz nadal 
nie traktuje nas jako partnera w zarządzaniu gminą, brak dialogu utrudnia 
nam pracę i działa niekorzystnie na funkcjonowanie i rozwój całej gminy. 
Brak umiejętności porozumienia się, obserwujemy również na poziomie 
kontaktu z innymi jednostkami samorządowymi co niekorzystnie odbija 
się na współpracy z nimi. Burmistrz Przemysław Mieloch nie sprawdził 
się również jako menadżer, pod jego kierownictwem obserwujemy chaos 
jaki panuje w urzędzie, urzędnicy na najwyższych szczeblach zwalniają się 
z powierzonych im stanowisk, destabilizując funkcjonowanie nie tylko Urzędu, 
ale całej gminy. Burmistrz nie realizuje woli Rady narażając gminę na straty 
fi nansowe, wbrew woli Rady nadal utrzymuje spółkę gminną Park Strzelnica 
i przetrzymuje w niej ponad 3 miliony zł, kiedy w tym samym czasie jesteśmy 
zmuszani zadłużać gminę poprzez emisje obligacji. Powinniśmy dziś pochylić 
się nad uchwałą obniżająca do minimum wynagrodzenie Przemysława 
Mielocha, niestety ustawodawca w ostatnim czasie uniemożliwił nam taki 
ruch a co gorsze, obowiązująca obecnie minimalna płaca dla burmistrza 
w gminie takiej jak nasza przewyższa pensję, którą już otrzymuje burmistrz 
Mieloch. Rada została więc zmuszona do przygotowania uchwały o zmianie 
wynagrodzenia burmistrza, dołożyliśmy wiele starań, aby ostateczne wyna-
grodzenie było możliwie najniższe.Warto zaznaczyć, że pomimo znaczącego 
wzrostu górnego pułapu diet radnych, nie korzystamy jako Rada Miejska w 
Mosinie z tego przywileju. Staramy się szukać oszczędności we wszystkich 
możliwych obszarach a mimo to brakuje ciągle środków na pilne inwestycje, 
dlatego diety radnych pozostają takie jak uchwaliliśmy na początku kadencji. 

W ocenie Klubu Radnych Gminy Mosina „Odnowa”, mając na uwadze 
powyższe, burmistrz Przemysław Mieloch nie zasługuje na wzrost wyna-
grodzenia, dlatego klub nie poprze tej uchwały. Aby jednak Rada mogła się 
wywiązać z nałożonego na nią obowiązku dokonania zmiany, nie będziemy 
głosować przeciw, ale jedynie na znak protestu wstrzymamy się od głosu. 

Komitet Rewitalizacji - reaktywacja 
W październiku br. po wielu miesiącach bezczynności burmistrza, reak-

tywowany został Komitet Rewitalizacji, który został powołany zgodnie 
z przepisami ustawy o rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy 
i dialogu mieszkańców z organami samorządu w sprawach dotyczących 
opiniowania i kreowania procesu zmian w wyznaczonej strefi e rewitali-
zacji. W listopadzie został ogłoszony nabór uzupełniający do komitetu ze 
względu na rezygnację poprzednich przedstawicieli. Członkami komitetu 
rewitalizacji z ramienia Rady Miejskiej są: Andrzej Raźny oraz Dominik 
Michalak. Decyzją członków komitetu, kierowanie komitetem powierzono 
radnemu Dominikowi Michalakowi, który przedstawił zarys posiedzeń 
na cały najbliższy rok. Pod jego przewodnictwem odbyło się w listopa-
dzie pierwsze posiedzenie Komitetu na temat Analiza sytuacji budynku 
Kokotka. W spotkaniu wzięli także udział radni Rady Miejskiej. Na gru-
dzień zaplanowano spotkanie Polityka Mieszkaniowa – analiza zasobu 
mieszkaniowego gminy Mosina oraz działania w zakresie modernizacji 
zasobu komunalnego.

W styczniu Komitet Rewitalizacji przeanalizuje koncepcję rozbudowy 
promenady wzdłuż Kanału Mosińskiego od ul. Mostowej w stronę Krosinka 
oraz zapozna się z projektem budowy skateparku. W lutym członkowie 
Komitetu zajmą się tematem Rewitalizacji Placu 20. Października. Komitet 
zorganizuje także warsztatów dla wszystkich mieszkańców ze specjali-
stami od rewitalizacji, który pomogą wypracować założenia, które będą 
punktem wyjściowym do aktualizacji Programu Rewitalizacji.

Dominik Michalak

Burmistrz nie chce remontować przejścia podziemnego 
Mieszkańcy od wielu lat postulują o przywrócenie możliwości korzy-

stania z przejścia podziemnego pod torami w ciągu ulicy Sowinieckiej 
w Mosinie. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

wydał ponownie decyzję, w której wskazuje, że to Gmina Mosina jest zo-
bowiązana do przeprowadzenia remontu przejścia podziemnego. W treści 
dokumentu WWINB wskazuje szereg argumentów, z którymi niestety 
nie zgadza się burmistrz Przemysław Mieloch, który skorzystał z prawa 
odwołania się od decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie 8 listopada, radni Rady Miejskiej 
przyjęli oświadczenie, w którym wskazują zasadność przyjęcia zadania 
remontu przejścia podziemnego w nawiązaniu do wydanej decyzji WWINB. 
Burmistrz po wydaniu tego oświadczenia zobowiązał się ustnie do wyco-
fania złożonego odwołania, tak by umożliwić remont obiektu. Niestety 
z informacji uzyskanej z Urzędu Miejskiego, taka decyzja (stan na dzień 
29 XI) nadal ofi cjalnie nie zapadła. Pozostaje mieć nadzieję, że burmistrz 
jest świadomy konieczności zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa 
i zrealizuje swoją deklarację. Wszystkich chętnych do zapoznania się 
z wydaną decyzją w sprawie przejścia podziemnego zachęcam do kontaktu 
mailowego lub telefonicznego - w celu uzyskania kopii dokumentu. 

Dominik Michalak

Warsztaty dla szkół 
W grudniu Mosiński Ośrodek Kultury wraz z Ośrodkiem Po-

mocy Społecznej w Mosinie przygotował dla uczniów szkół 
z terenu gminy Mosina cykl warsztatów edukacyjnych. Tematem 
spotkań będą problemy dotyczące emocji, agresji, uzależnień, 
depresji oraz praw i obowiązków, a towarzyszyć im będzie pro-
gram integracyjno-animacyjny. 

Jesteśmy w trakcie planowania harmonogramu zajęć. Zainte-
resowane placówki oświatowe prosimy o kontakt z Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury.     MOK

Badania sejsmiczne
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu prze-

kazało informację Geofi zyki Toruń S.A. o rozpoczęciu od grudnia 
2021 r. badań sejsmicznych na terenie województwa wielkopolskiego 
w powiatach grodziskim, szamotulskim, nowotomyskim, poznań-
skim i kościańskim. Na terenie powiatu poznańskiego badania 
prowadzone będą w gminach Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew, 
a także w Gminie Mosina. Przewidywany czas zakończenia prac 
to marzec 2022 r. Jak informuje Geofi zyka Toruń, podczas wyko-
nywania prac eksploatowanych będzie ok. 80 pojazdów (lekkich, 
ciężarowych, specjalnych, a pozyskiwanie danych sejsmicznych 
odbywać się będzie z użyciem wibratorów sejsmicznych. Prowadzone 
są również prace wiertnicze i używanie materiałów wybuchowych. 
Planowane są również prace po zmierzchu. 

  Oprac. JN / źródło: Informacja PCZK w Poznaniu

Galeria Sztuki w Mosinie
zaprasza na 

wystawę
malarstwa i rysunku 

Danuta Helak 
Powłoki

wernisaż odbędzie się 11 grudnia 2021 o godz.17.30
czas trwania wystawy - do 9 stycznia 2022 r. 
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25 października – 20 listopada 
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 25 osób z czego 11 pouczo-

no, a 12 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1 320 zł. Osoby 
pouczone: 1 za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, 1 za żebranie  
w miejscu publicznym,  2 za niedopilnowanie psów, 3 za jazdę bez wyma-
ganego przepisami oświetlenia, 4 za nieprawidłowe parkowanie. Osoby 
ukarane: 1 za żebranie w miejscu publicznym, 1 za zanieczyszczenie miej-
sca dostępnego dla publiczności (szambo), 1 za niszczenie drogi (ciągnięcie 
prętów po drodze), 4 za spalanie odpadów, 5 za niedopilnowanie psów.

• Strażnicy dokonali kontroli 11 nieruchomości w zakresie podejrzenia 
spalania odpadów. W 4 przypadkach (Mosina, ul. Szosa Poznańska i ul. 
Leśna, Radzewice, ul. Długa, Rogalinek, ul. Słoneczna) ujawniono proceder 
spalania odpadów. Wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postępo-
wania mandatowe. Odłowiono 7 psów, które umieszczono w przytulisku 
ZUK w Mosinie. • Przeprowadzono 7 wspólnych patroli z policjantami  
z Komisariatu Policji w Mosinie. Kontrolowano miejsca szczególnie zagrożone 
popełnianiem wykroczeń oraz zabezpieczano miejsca zdarzeń losowych. 
Szczególnie zwracano uwagę na rejon pętli autobusowej, Ptasiego Parku i PKP 
w Mosinie oraz węzłów przesiadkowych w Drużynie i Pecnej, gdzie dochodzi 
do gromadzenia się osób spożywających alkohol i zaśmiecających okolicę.

• Wykonano 17 patroli w rejonach szkolnych w ramach akcji „Bezpiecz-
na droga do szkoły” w rejonie szkół podstawowych w Pecnej, Daszewi-
cach, Rogalinku, Krosinku. Czapurach, Rogalinie, SP 1 i SP 2 w Mosinie.  
• Strażnicy przyjęli i zrealizowali 73 interwencje zgłoszone przez miesz-
kańców, które dotyczyły: 26 - wykroczeń „drogowych” (gł. nieprawidło-
wego parkowania, zajęcia pasa drogowego, pozostawiania przedmiotów 
na drodze, uszkodzeń itp.), 18 – w sprawie bytowania dzikich zwierząt 
w przestrzeni publicznej, 11 - konieczności uprzątnięcia padłych zwierząt  
z dróg i poboczy, 6 – awarii, plam oleju i powalonych drzew, 4 - zgłoszenia 
zagrożenie życia i zdrowia (w tym 2 chodzenia bez maseczek w sklepach),  
8 innych spraw (np. awantury, chodzenie po torowisku).  Na podstawie 
sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie  oprac. Joanna Nowaczyk

Telefon do patrolu: 501 467 312

  

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

8 Bieg Zimowy
30 stycznia 2022 r. na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego po 

raz 8 odbędzie się Bieg Zimowy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy oraz ogólnopolskiej akcji „Policz się z Cukrzycą”. Zawodnicy 
będą mogli zmierzyć się na przepięknej 10-cio kilometrowej trasie, która 
wiedzie lasami naszego pięknego parku narodowego. W tym roku po raz 
pierwszy odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży wokół Glinianek, 
gdzie usytuowano miasteczko biegowe. Przy odbiorze pakietu startowego 
zawodnik może wrzucić dobrowolny datek na rzecz fundacji WOŚP. Cała 
zebrana kwota zostanie przekazana do Sztabu w Mosinie. 

Starty dzieci i młodzieży: godz. 11:00 – kąpielisko Glinianki. 
• 150 m – przedszkolaki, roczniki 2016 młodsze start godz. 11:00 • 300 

m – klasy I-III szkół podstawowych, roczniki 2013-2015, start godz. 11:15
• 950 m – klasy IV-VII szkół podstawowych, roczniki 2012-2010, start 

godz. 11:25 • 950 m – klasy VII-VIII szkół podstawowych, roczniki 2009-
2008, start godz. 11:25. Start biegu na 10 km: godz. 12:00 – kąpielisko 
Glinianki. Bieg dla osób od 16 roku życia. Na bieg na dystansie 10 km oraz 
na biegi dla dzieci i młodzieży obowiązują zapisy elektroniczne: www.
mosinskiegp.pl lub www.osirmosina.pl – zakładka: 8 Bieg Zimowy. 

Zapisy trwają do 25 stycznia 2022 r.  Na mecie na każdego uczestnika 
czekać będzie okolicznościowy medal, posiłek, ciepła herbata oraz możli-
wość spędzenia czasu przy ognisku z widokiem na wieżę widokową oraz 
Glinianki. 

Na powyższych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje do-

tyczące poszczególnych star-
tów, utrudnieniach w ruchu 
kołowym oraz tymczasowym 
zamknięciu ulic. Komunikaty 
będą podawane na bieżąco. 

Akcję wspierają sponsorzy.
Organizator wydarzenia: 
Klub Sportowy Idmar, OSiR 
w Mosinie

Fitness 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Mosinie przy ul. Krasickiego 
16, przygotował dla Państwa 
szeroki wachlarz zajęć fitesso-
wych realizowanych dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz se-
niorów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo treningi obwodowe, treningi 
funkcjonalne, jogę, zajęcia taneczne, karate zajęcia ogólnorozwojowe dla 
biegaczy, cycling, zajęcia cardio oraz modelujące sylwetkę.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony: www.osirmosina.pl lub do 
kontaktu bezpośredniego: tel. 61 101 95 66, 797 720 297, osir@mosina.
pl, recepcja@osirmosina.pl 

OSIR w Mosinie

TURNIEJE KARATE
W dniu 24 października 2021 r. w hali OSiR w Mosinie odbyły się dwa 

turnieje karate: Ogólnopolski Turniej Karate WKF Juniorów i Seniorów 
oraz Mistrzostwa Polskiej Unii Karate Lotto Karate Masters.

Tego dnia hala gościła ponad 100 wybitnych zawodników. Na turnieju 
naszą gminę reprezentowali zawodnicy z Mosiny na co dzień trenujący 
w MUKS DYNAMIC Akademia Karate.  

Zawodnicy z Mosiny w konkurencji kata drużynowego seniorów  
w składzie: Kacper Skrobiszewski, Dominik Klemczak oraz Krzysztof Sajna 
zajęli I miejsce. W kata drużynowym mastersów drużyna Muks Dynamic 
zdobyła I miejsce w składzie: Arkadiusz Mańkowski, Paweł Przewoźny 
oraz Krzysztof Borowski. 

Dodatkowo zawodnicy mogą poszczycić się indywidualnymi osiągnię-
ciami: Kacper Skrobiszewski w kata indywidualnym - I miejsce, Krzysztof 
Sajna w kata juniorów - II miejsce, Dominik Klemczak w kata juniorów - III 
miejsce. W kumite indywidualnym w kat.junior II miejsce zajęła Zuzanna 
Klemczak, natomiast w kumite Masters złoty medal wywalczył Sebastian 
Mrozerski z Muks Dynamic Akademia Karate. 

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Kacper Skrobiszewski w kat.
senior z klubu MUKS DYNAMIC Akademia Karate oraz Monika Bydlarz 
w mastersach z Klubu Karate Tiger Zaniemyśl. 

Głównym organizatorem zawodów był MUKS DYNAMIC Akademia 
Karate przy współpracy z Wielkopolskim Związkiem Karate WKF pod 
patronatem Polskiej Unii Karate. Partnerem tytularnym wydarzenia było 
LOTTO. Partnerem organizacyjnym był Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mosinie. 



15

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

DRUHNA HELENKA
Pani Helena Konieczna z domu Węcławek, druh-

na Helenka, jak mówią o niej mosińscy harcerze, jest ich nestorką.  
W lutym przyszłego roku obchodzić będzie swoje 95. Urodziny. Jej 
przygoda z harcerstwem zaczęła się jeszcze w okresie międzywojen-
nym, a po wojnie była drużynową mosińskiej Drużyny Harcerek. 
Można powiedzieć, że z harcerstwem związała także swoje życie 
prywatne – została żoną nieżyjącego już hm. Mieczysława Koniecz-
nego, jednego z współtwórców harcerstwa w Mosinie, jest mamą  
i babcią harcerzy. Z druhną Heleną Konieczną, na jubileusz 100-le-
cia harcerstwa na ziemi mosińskiej rozmawiała Joanna Nowaczyk. 

Druhno Helenko, czy jest Pani rodowitą mosinianką?
Tak, urodziłam się 12 lutego 1927 r. w Mosinie, w domu, w którym 

mieszkaliśmy, na ul. Leszczyńskiej. Mój ojciec prowadził tam gospo-
darstwo. Na tej ulicy mieszkam do dziś. 
Kiedy zaczęła się przygoda z harcerstwem najstarszej, mosińskiej 
harcerki? 

W latach 1938 – 39, mając wtedy 11 i 12 lat, należałam do Drużyny 
Harcerek w Mosinie. Jej drużynową była Lucyna Komorowska. Ja byłam 
w zastępie „Borowików”.  
Zachowały się jakieś wspomnienia z tamtego czasu?

Przypominam sobie spotkania w domu druhny Komorowskiej, za-
bawy w podchody na górkach za miastem. Pamiętam przygotowania,  
a potem występy na wieczornicy harcerskiej. Wystawiliśmy inscenizację 
piosenki „Wisło, moja Wisło”, tańczyłyśmy oberka, kujawiaka i me-
nueta. Stroje wykonywałyśmy same z kolorowej bibuły, a za chłopców 
przebrane były dziewczyny.
Okupacja niemiecka przerwała tę harcerską działalność. Czy wróciła 
Pani w harcerskie szeregi po wojnie?

Nie od razu. W czasie okupacji, w roku 1942 zostaliśmy całą rodziną 
wysiedleni z Mosiny, do pracy przymusowej na roli w Esterpolu należą-
cym do majątku Jaszkowo. Wróciliśmy do domu po wojnie. Z począt-
kiem 1946 r. podjęłam pracę jako kierownik Zakładu Wylęgowego Izby 
Rolniczej w Poznaniu, którego siedziba mieściła się w naszym domu… 
Ale co z harcerstwem? Już w roku 1945 w Mosinie zaczęły działać 
na nowo drużyny harcerskie?

Tak, ale nie drużyna żeńska, nie 
od razu. Ja wróciłam do harcerstwa  
w 1946 r. A z tym powrotem to było tak  
– w Zakładzie Wylęgarni ciągle nam się 
coś psuło, wszystko było tam pod prą-
dem. Przychodził do nas pan Konieczny 
i naprawiał. Był wtedy drużynowym 19. 
Drużyny Harcerzy, którą zresztą prowa-
dził jeszcze przed wybuchem wojny. Tak 
się poznaliśmy i to on mnie wciągnął  
z powrotem w szeregi harcerstwa.
Z Mieczysławem Koniecznym zwią-
zała Pani swoje życie prywatne jako 
jego żona. Można powiedzieć, że two-
rzyliście nie tylko harcerstwo w Mosinie, ale stworzyliście również 
wielopokoleniową rodzinę o harcerskich tradycjach?

To prawda, nasz syn Wojtek należał do harcerstwa, córka Ania – od 
dzieciństwa do dzisiaj, teraz w Kręgu Instruktorskim T.W.A. „Elita”, 
razem z moim zięciem Mieczysławem, też harcerzem. Wnuki – Agnieszka, 
Piotr i Karolina też wstąpili do harcerstwa. Ale w mosińskim harcerstwie 
działał również mój brat Jerzy.
Wróćmy do Pani harcerskiej służby – w okresie powojennym została 
Pani drużynową Drużyny Harcerek. Jak wyglądało życie harcerstwa 
w tamtym okresie? Na pewno tak jak dzisiaj były biwaki, obozy, 
ogniska…

Najpierw byłam przybocz-
ną. Drużynę prowadziła  
z początku Lucyna Komo-
rowska, potem Aleksandra 
Kosicka, a później Gertru-
da Rembalska. Z obozów to 
pamiętam taki szkoleniowy, 
dla drużynowych z naszego 
powiatu w Babimoście na 
tzw. ziemiach odzyskanych. 
To był rok chyba 1946. Je-
chałyśmy tam pociągiem  
i jak dotarłyśmy na miejsce, 
było już ciemno. Zaprowa-
dzono nas do gospodarza, 
do stodoły, gdzie miałyśmy 
nocować. Musiałyśmy na-
pchać sobie słomą worki, 
żeby było na czym spać. 
A obiad ja gotowałam, na polu z ziemniakami, rozpaliłam ognisko, 
postawiłam na nim garnek. 
No to harcerze musieli wtedy nieźle umieć sobie radzić?

Tak, własnymi pomysłami. Raz zrobiłyśmy sobie z drużyną pieszą 
wycieczkę do Rogalinka. Dwie druhny niosły garnek, taki olbrzymi  
i gotowałyśmy zupę na ognisku nad wodą. Takie krótkie wypady mia-
łyśmy, to tu, to tam, ale nie wszystkie pamiętam. Ale pamiętam jak 
harcerze, męskie drużyny, mieli jakieś spotkanie w Czempiniu i tam 
zorganizowaliśmy zabawę. Mam takie zdjęcie, jak tańczę z Mieciem 
na tej potańcówce… Mieciu, wspólnie z Antonim Jerzakiem zakładali 
harcerską orkiestrę dętą. Pamiętam, jak pojechali gdzieś poza Mosinę 
na rowerach po trąbę, taką największą. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, 
ale tę wielką trąbę na tych rowerach przywieźli do Mosiny. Jeździli 
rowerami po wsiach i zbierali instrumenty dla orkiestry…
A dzisiejsze harcerstwo? Co się w nim zmieniło?

Dużo się zmieniło. Przede wszystkim przygotowanie obozu. Pamiętam 
obozy te przedwojenne i te zaraz po wojnie. Harcerze musieli nosić 
wszystko na plecach. Dzisiaj wsiądą do autobusu i jadą. 

Czyli mają łatwiej?
Tak, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj 

mosińskie harcerstwo też działa prężnie.
No właśnie, Pani żyje harcerstwem do 
dziś, chociaż jak wiem, czynną harcer-
ką była Pani do roku 49. Ale uczestniczy 
Pani w życiu harcerskim właściwie nie-
przerwanie, dlatego może Pani śmiało 
to ocenić. Czyli mosińska, harcerska 
tradycja przetrwała?

Z czynnej służby musiałam zrezygno-
wać ze względu na sytuację rodzinną. 
Mój ojciec zachorował i trzeba było zająć 
się gospodarstwem. A potem urodziłam 
trójkę dzieci. Ale harcerzem jest się przez 

całe życie, a przez małżeństwo z Mieciem, zawsze byłam blisko har-
cerstwa. Młodzi harcerze obrali sobie za patrona mojego męża – hm. 
Mieczysława Koniecznego. Organizują msze św. w jego intencji. To 
znaczy, że był dla nich wzorem. I młodzi, i Ci starsi harcerze zapraszają 
mnie na spotkania i uroczystości. Pamiętają o mnie. W tym roku by-
łam na uroczystości odsłonięcia pamiątkowego obelisku dla twórców 
mosińskiego harcerstwa – ja się cieszę, że takie miejsce powstało. Ja 
harcerstwem żyję do dzisiaj. 

Druhno Helenko, dziękując za rozmowę, życzę Pani dużo, dużo 
zdrowia oraz wspaniałych, świątecznych chwil w gronie najbliższych, 
także z pięknymi, harcerskimi wspomnieniami! 
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Z końcem października Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełnosprawni  
w Mosinie podsumowało trwający dwa i pół miesiąca projekt: „Poprawa 
kondycji psychofizycznej dorosłych osób z niepełnosprawnością umiarko-
waną i znaczną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie trwania 
pandemii Covid-19”. Realizację tego zadania powierzył Stowarzyszeniu 
Burmistrz, a środki pozyskane przez Gminę Mosina pochodziły z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
Oddział Wielopolski. W ramach projektu 10 osób z niepełnosprawnością 
skorzystało ze 108 godzin terapii. Wsparciem zostali objęci również rodzice 
i opiekunowie tych osób. 

W sobotę 30 października, w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Mosinie przy ul. Topolowej uczestnicy projektu spo-
tkali się na swoich ostatnich zajęciach. Była to okazja do podsumowania 
przedsięwzięcia, a także skierowania podziękowań do wszystkich, którzy 
je wspierali – opiekunów oraz terapeutów pracujących w projekcie, a także 
do Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.  Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki.   

Realizację powierzonego im zadania „Sami Swoi” rozpoczęli 16 sierpnia. 
Przez ponad sto godzin sobotnich zajęć, dzieci, a właściwie dorosłe już dzieci, 
z niepełnosprawnościami, w większości z głęboką niepełnosprawnością 
sprzężoną, korzystały z różnych form aktywności. Były zajęcia plastyczne, 
muzyczne, trening kulinarny, spacery, wycieczki i integracyjne ognisko. 
Była też rehabilitacja. – Za każdym razem, przez 4 lub 5 godzini pół godziny 
pracował z dziećmi rehabilitant, z każdym dzieckiem na zmianę. Był nauczy-
ciel, „panie pomoce”, czuwała nad dziećmi pani psycholog, do dyspozycji 
także rodziców – dla ich wsparcia – wyjaśnia Violetta Bartnikowska, Prezes 
Stowarzyszenia Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie. – Zwróciliśmy 
się do Burmistrza z prośbą o wystąpienie do PFRON o środki finansowe  
i powierzenie nam realizacji tego zadania, w tej sytuacji nie wymagany był 
wkład własny Stowarzyszenia. Do tej pory korzystaliśmy z dofinansowań na 
naszą działalność, ale wtedy musieliśmy mieć zabezpieczony wkład własny. 
Na realizację zadania otrzymaliśmy 100 % wnioskowanej kwoty tj 73 tyś zł.

Z przyznanych środków zatrudniona została kadra, zakupiono materiały 
na zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, ale także sprzęt rehabilitacyjny. 
Po wykorzystaniu na zajęciach, każde dziecko dostało do domu materac, 
piłkę i poduszkę sensoryczną… Dlaczego ten projekt był tak ważny dla 
nich – rodziców dzieci z głęboką niepełnosprawnością? Po pierwsze, jak 

informują jego organizatorzy, rodzice stowarzyszeni 
w Samych Swoich, jego atutem była bezproblemowa możliwość zapew-
nienia dzieciom odpowiedniej liczby opiekunów, po jednym dla każdego 
dziecka.  – Pozyskanie kadry, opiekunek, jest bardzo ważną rzeczą w tym 
projekcie. Największy budżet pochłania właśnie opieka, dlatego to bardzo 
drogie projekty. Ten projekt też wyszedł bardzo drogo, tyle osób musiało 
być zatrudnionych  – wyjaśnia Ewa Szcześniak-Młody ze Stowarzyszenia 
Sami Swoi. – Dla naszych dzieci to musi być jeden na jeden.  Nie chodzi 
tu wcale o komfort indywidualnej, edukacyjnej czy terapeutycznej uwagi. 
Chodzi po prostu o bezpieczeństwo.

 
Sebastian, syn Violetty Bartnikowskiej i jeden z uczestników projektu, 

wymaga całodobowej, intensywnej opieki. Ma głęboką niepełnospraw-
ność sprzężoną. – Mój syn chodzi na palcach, ma zaburzoną równowagę 
owszem jest dość sprawny ruchowo ale intelektualnie jest bardzo upośledzony.
Choruje na lekooporna padaczkę ma kilka napadówi z bezdechem dziennie, 
podczas napadu niekontrolowanie upada na podłogę, syn nie ma poczucia 
niebezpieczeństwa, nie wie, że gorącą herbatą można się poparzyć, a na 
ulicy wpaść pod samochód. Dorosła osoba musi być przy Sebastianie non 
stop. Wszystko trzeba z nim zrobić: ubrać, nakarmić, przewinąć, wykąpać 
,przebrać nieraz dwa, trzy razy dziennie…– tłumaczy V. Bartnikowska. 
Sebastian ukończył już szkołę, bo skończył 25 lat. Po przekroczeniu tego 
wieku dla takiej osoby kończy się systemowa pomoc państwa w zakresie 
edukacji i terapii. Dlatego Sebastian jest teraz „skazany” tylko na dom. 
– Teraz posiłkujemy się właśnie projektami i jak jest jakiś projekt, dziecko 
idzie na parę godzin na zajęcia i my możemy coś przez ten czas zrobić. Nie 
ma dużo tego czasu – wyjaśnia mama Sebastiana. To właśnie drugi atut 
możliwości udziału w projekcie. Rodzice obarczeni całodobową, niezwykle 
trudną opieką nad takim dzieckiem, mogą na czas jego udziału w zajęciach 
trochę odetchnąć, pozałatwiać jakieś sprawy. Ale pozostaje jeszcze trzeci, 
chyba najważniejszy atut – spełnienie potrzeby tych dorosłych dzieci, nie 
tylko rehabilitacji, ale najzwyczajniej w świecie kontaktów społecznych, 
przygody, zabawy – tego, co potrzebne każdemu. Organizatorzy projektu 
mówią, że dzieci cały czas tu coś robiły i przychodziły z chęcią, a ich rodzice, 
jak każdy rodzic, odczuwali radość widząc ich uśmiech, ich zadowolenie, 
choć najczęściej nie potrafią tego wyrazić werbalnie. – Nasza Martyna 
nie mówi, ale pokazuje i pokazywała nam, że się cieszy. My mówiliśmy jej, 
że jedziemy na gimnastykę, bo szkoła to jest szkoła, gdzie trzeba się uczyć. 
W piątek wieczorem, jak już jej rzeczy szykowałam, to ona pokazywała, że 

Chociaż tego nie powiedzą
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na gimnastykę. Ja jej się pytam: „chcesz jechać?”, a ona – kiwnięcie głową. 
A do szkoły to czasem niekoniecznie. Dla nich jest ważne, żeby coś się dzia-
ło, oni też potrzebują atrakcji – opowiada Ewa Kowańska, mama jednej  
z uczestniczek projektu. 

– Oni też chcą wyjść na dwór, spotykać się z innymi osobami, chcą być  
w różnych miejscach, jechać na wycieczki, choć tego nie powiedzą. Ale kiedy 
szykujemy się do wyjścia z domu całym ciałem a przede wszystkim uśmiechem 
sygnalizują zadowolenie, a potem cieszą się, jak siedzą już w autobusie – dodaje 
Violetta Bartnikowska. 

Dla dorosłych dzieci z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną udział  
w takim projekcie to możliwość podtrzymania efektów dotychczasowej 
terapii, jaką zapewniała im wcześniej szkoła. Chociaż nigdy nie będą funk-
cjonować w życiu normalnie, rehabilitacja jest im bezwzględnie potrzebna.– 
Chodzi o to, żeby podtrzymać to, co przez te wszystkie lata w szkole osiągnęli, 
do jakiego poziomu rehabilitacyjno-ruchowego doszli. Bez rehabilitacji ich stan 
może się pogłębiać – tłumaczy pani prezes.  

Projekt „Poprawa kondycji psychofizycznej dorosłych osób z niepełno-
sprawnością umiarkowaną i znaczną oraz niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi w czasie trwania pandemii Covid-19” dobiegł końca. Co dalej? 
Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie cały czas poszukuje 
różnych możliwości. Korzysta ze środków Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa, a także Gminy – realizując 
zadania z pożytku publicznego. To na razie jedyny sposób, by zapewnić 

dorosłym dzieciom z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną, a także ich 
rodzicom, choć okresowe wsparcie. A w całkiem niedalekiej perspektywie, 
w Mosinie zacznie funkcjonować Środowiskowy Dom Samopomocy, dom 
pobytu dziennego, w którym takie dzieci znajdą kilkugodzinną opiekę  
i terapię. Obecnie trwa adaptacja budynku, który Gmina przeznaczyła ten cel,  
u zbiegu ulic Dembowskiego i Wiosny Ludów.  – Z wielką nadzieją czekamy 
na ten dom, to jest rzecz niesamowicie potrzebna – mówi Violetta Bartni-
kowska, Prezes Stowarzyszenia „Sami Swoi”, mama 25-letniego Sebastiana.  

O powstającym Środowiskowym Domu Samopomocy więcej w kolejnym 
numerze. 

Joanna Nowaczyk
Fot. J. Nowaczyk, dokumentacja foto z realizacji projektu

20 lat SOSW w Mosinie
W listopadzie miała miejsce uroczystość z okazji 20-lecia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Funk-
cjonujący w naszym mieście ośrodek prowadzony przez Powiat Poznański, 
jako placówka szkolnictwa specjalnego ma jednak znacznie dłuższą historię.  
W budynku przy ul. Kościelnej, w której  mieści się dziś SOSW, a który 
pełnił funkcje oświatowe od roku 1893, w końcu lat 60. XX w. znalazły 
swoją siedzibę najmłodsze klasy Szkoły Podstawowej nr 1. W roku  szkolnym 
1972/1973 ówczesna kierownik „jedynki” Alicja Poczykowska utworzyła 
w niej dwie klasy specjalne, a w roku 1977 r. powstała tu odrębna Szkoła 
Podstawowa Specjalna, w której funkcję dyrektora powierzono Zofii Springer. 
Dwa lata później patronem szkoły został Janusz Korczak. W następnych 
latach szkoła objęła opieką dzieci z sanatorium pulmonologicznego w Lu-
dwikowie i zorganizowała pierwsze klasy życia dla uczniów z upośledze-
niem umiarkowanym i znacznym. Po reformie szkolnictwa, z 6-klasowej 
podstawówki i gimnazjum utworzono Zespół Szkół Specjalnych, do którego 
dołączyła Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 2000 r., zespół szkół 
przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Od roku 2003 
do dziś funkcję dyrektora pełni w nim Bożena Mazur. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką publiczną dla 
dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, czy niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi. W ramach działalności edukacyjnej przygotowuje 
swoich uczniów do samodzielnego w miarę ich możliwości udziału w życiu 
społecznym i integracji ze środowiskiem. Włącza się także w życie naszej 
społeczności lokalnej, a jego podopieczni biorą aktywny udział w różnych 
wydarzeniach na terenie naszej gminy. W październiku tego roku Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie uhono-
rowany został wyróżnieniem w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”.  
Z kolei dwa realizowane przez ośrodek projekty: „Tajemnicza wyprawa do 
Netolandii – escape room” oraz „A train to Europe”, zostały nagrodzone 
Krajową Odznaką Jakości. Ten drugi projekt otrzymał także prestiżową  

Europejską Odznakę Jakości. Tym samym SOSW im J. Korczaka w Mosi-
nie znalazło się w gronie szkół, które w pracach projektowych w ramach 
projektów e-Twinning reprezentują najwyższy, europejski poziom.  JN

Jubileusz 
5 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody jubile-

uszu 20-lecia, prowadzonego przez Powiat Poznański, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie. Na uroczystej, pod-
sumowującej gali uczniowie ośrodka przedstawili krótki program arty-
styczny, oddając cześć patronowi szkoły Januszowi Korczakowi, a szkolny 
teatr ,,Kółeczko”  zaprezentował wyreżyserowany i nagrany przez uczniów 
oraz nauczycieli film pt. „Król Maciuś I”. Młodzi artyści pokazali również 
swój talent aktorski i taneczny na żywo. Goście wysłuchali historii Ośrodka 
przedstawiającej jego rozwój na przestrzeni 20 lat. Obecni na uroczystości 
przyjaciele, sympatycy i sponsorzy placówki otrzymali z rąk Dyrektor Bo-
żeny Mazur upominki-prace ceramiczne wykonane przez uczniów, a także 
medale okolicznościowe oraz jubileuszowy album o Ośrodku, wyrażając 
w ten sposób wdzięczność za ich obecność w życiu placówki,  wsparcie  
i wspaniałą, długoletnią współpracę oraz przyjaźń. Z okazji jubileuszu także 
goście przekazali na ręce Dyrektor Bożeny Mazur liczne prezenty. W tym 
szczególnym dniu, okolicznościowymi medalami nagrodzeni zostali eme-
rytowani pracownicy ośrodka oraz nauczyciele z 20-letnim stażem pracy 
i organizatorzy obchodów 20-lecia placówki. 

Ciekawym punktem programu był występ grającego na instrumentach 
dętych blaszanych kwintetu Masterbrass z Poznania, który ma na swoim 
koncie występy w salach koncertowych w Polsce oraz na arenie między-
narodowej. Po koncercie goście podziwiali wystawę fotografii historycznej 
i prac uczniów zatytułowaną ,,Z Korczakiem w przyszłość”. Mogli także 
dokonać wpisu do księgi pamiątkowej i spróbować okolicznościowego tortu 
przygotowanego specjalnie na tą okazję.  

Uroczystą galę zaszczycili swoją obecnością   m.in. Dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu Monika Lis - Nożyńska, Za-
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Chybotek w Galerii
6 listopada w Galerii Sztuki w Mosinie odbył 

się wernisaż wystawy Roberta Bartela CHYBO-
TEK - BLISKIE ZWIĄZKI. 

Robert Bartel zajmuje się malarstwem, grafiką, 
rysunkiem, obiektem i aranżacjami przestrzen-
nymi. Pracuje w wielu mediach i poszukuje no-
wych środków wyrazu. W metaforyczny sposób 
dotyka uniwersalnych problemów związanych 
z ludzką egzystencją. 

Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 
prowadzi wykłady z „Psychofizjologii widze-
nia” oraz zajęcia „Arteterapia i twórczy rozwój”  
i „Arteterapia oparta na uważności”. 

Za sobą ma 36 wystaw indywidualnych oraz 
udział w 55 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą (Niemcy, Szwajcaria, Australia, Ukraina, 
Hiszpania, Portugalia).

Prace prezentowane w Galerii Sztuki w Mo-
sinie zostały zainspirowane między innymi 
neuropsychologiczną „teorią przywiązania” 
brytyjskiego lekarza i psychoanalityka Johna 
Bowlby (attachment behaviors). Natomiast bez-
pośrednią inspiracją stał się wiersz „Chybotek”, 
który autor zapamiętał z młodości oraz jego oso-
biste obserwacje. 

Obiekty te nie są ilustracjami powyższych 
teorii, ale bardziej złożoną, artystyczną inter-
pretacją, naznaczoną silnym ładunkiem emocjo-
nalnym i doświadczeniem zdobytym w zakresie 
arteterapii. Są początkiem większego cyklu prac 
odnoszących się przede wszystkim do związków 
partnerskich.              JN

    

W Bibliotece
1 grudnia na Dworcowej 4 świętujemy dziesię-

ciolecie Dyskusyjnego Klubu Książki, który prężnie 
działa przy Mosińskiej Bibliotece Publicznej. Od 
2011 roku, co miesiąc, w murach biblioteki spotyka-
ją się osoby, które uwielbiają czytać ale i dyskutować 
o literaturze. Wymiana poglądów, polecanie sobie 
wartościowych książek, dyskusje o trendach a cza-
sem ciekawe wycieczki krajoznawcze – wszystko 
to tylko w bibliotece, w najlepszej atmosferze i czę-
sto przy aromatycznej kawie i ciastku. Dziękujemy 
wszystkim czytelnikom, którzy towarzyszą nam 
lub towarzyszyli choć przez chwilę na pasjonującej 
drodze pełnej uniesień literackich. Kochamy czytać 
i chcemy się tym dzielić, dlatego zapraszamy na 
nasze cykliczne spotkania – szczegóły na stronach 
i FB biblioteki. 

Przypominamy również o zajęciach literackich 
dla dzieci najmłodszych (Moliki – wtorki g. 10) 
i tych trochę starszych – szczegóły na naszych 
stronach i profilach społecznościowych.  KT 

stępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
Monika Donke – Cieślewicz oraz Radny Powiatu Poznańskiego Jacek Szeszuła. Obecni byli również 
przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz Miasta i Gminy Puszczykowo Andrzej Balcerek, Wice-
burmistrz Miasta i Gminy Mosina Tomasz Łukowiak i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 
Małgorzata Kaptur oraz sołtysi sołectw Sowinki i Baranówko. Zaproszenie na uroczystość przyjęli 
także wieloletni przyjaciel ośrodka ks. Kanonik Edward Majka oraz proboszcz parafii w Mosinie 
ks. Adam Prozorowski. Na uroczystości obecna była Wizytator Brygida Wieczorek z Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu oraz wieloletni sponsorzy i przyjaciele ośrodka członkowie Rotary Club Po-
znań – Puszczykowo z Prezydentem Mariuszem Sadło. Przybyli również licznie dyrektorzy szkół, 
przedszkoli, reprezentanci zaprzyjaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych, przedstawiciele 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego oraz Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Jubileusz ośrodka świętowali także współpracujący 
od dawna z ośrodkiem Joanna Kubisa z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia oraz Jacek Fengler ze 
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Św. Antoniego z Mosiny. Nie zabrakło przedstawicieli prasy 
 i telewizji – zaproszenie przyjęli Karolina Kasprzyk z Miesięcznika „Filantrop naszych czasów”, Joanna 
Nowaczyk z Informatora Mosińskiego, a także Swarzędzka Telewizja Kablowa oraz Powiatowa 17.  

                                                                                                                  Joanna Skoryna

Konkurs na pracę dyplomową
Kolejna, czwarta już edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina” 

została zakończona. W tym roku została złożona jedna praca, którą oceniała Komisja Konkursowa 
powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina.

Konkurs organizowany jest od 2018 r. z inicjatywy ówczesnej Komisji Promocji Gminy i Współ-
pracy Samorządowej. Jego celem jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań 
interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktu-
alnego dorobku w tym zakresie. W 2021 r. Komisja konkursowa w składzie: Karolina Adamczyk-
-Pięta-przewodnicząca i Anna Balcerek-Kałek z Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Elżbieta Jarecka  
i Wiesława Mania - przedstawicielki Rady Miejskiej w Mosinie, obradowała nad złożoną pracą  
o tematyce finansowej w dniu 19 listopada. Po analizie  przedstawionych w opracowaniu zagadnień 
oraz opinii Komisji, Burmistrz Gminy Mosina przyznał w tym roku w drodze Zarządzenia dyplom 
uczestnictwa oraz zestaw materiałów promocyjnych Gminy Mosina pani Kindze Ewie Olejnik za 
pracę pt. „Wydatki budżetowe gminy Mosina w latach 2015 - 2019”.

Dziękujemy autorce pracy za udział w Konkursie.  Wzorem lat ubiegłych praca zostanie przekaza-
na do Mosińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie uzupełni zbiory lokalne opracowań na temat Gminy 
Mosina. Zachęcamy do lektury oraz udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2022. 

Karolina Adamczyk-Pięta Kierownik Referatu Promocji i Kultury

STWÓRZ DZIECIOM DOM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje osób, które chcą zostać rodziną 

zastępczą. Rodzina zastępcza jest jedną z form pomocy dziecku, która z założenia ma charakter 
tymczasowości. Opiekunowie przyjmują do swojej rodziny dziecko, które z różnych przyczyn nie 
może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do 
czasu pokonania  trudności, które były przyczyną umieszczenia go w pieczy lub jeśli to niemożliwe 
- do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do ośrodka adopcyjnego.

Dzieci te często już wiedzą czym jest przemoc, zaniedbanie, czy wykorzystanie seksualne. Wszyst-
kie one potrzebują bezpieczeństwa i bliskich relacji z dorosłymi, którym będą mogły zaufać i mieć  
w nich wsparcie. Pomóc dzieciom uporać się z ich trudnymi doświadczeniami, może tylko ro-
dzina z otwartym sercem, która spojrzy na dziecko z czułością, ale też będzie konsekwentna w 
wychowaniu, pomagająca mądrze i z rozsądkiem. Rodzicielstwo zastępcze wymaga zaangażowania  
i poświęcenia jednak niesie za sobą ogromne pokłady szczęścia i satysfakcji. Jeśli chcesz stworzyć 
bezpieczny dom dla dzieci z bagażem doświadczeń - zgłoś się do nas! Rodziną zastępczą mogą być 
osoby, które: są odpowiedzialne, dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, mają 
pełnię władzy rodzicielskiej, nie były karane,  wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli został 
on zasądzony), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawo-
wania opieki nad dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną), 
zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,  przebywają na terenie naszego kraju, 
posiadają stałe źródło dochodów (co najmniej jedna z osób), odbyły szkolenie dla kandydatów na 
rodzinę zastępczą organizowane przez tut. Centrum i zostały zakwalifikowane do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego pod numerem 61 2269 206 lub mailowego na adres sekretariat@pcpr.
powiat.poznan.pl        PCPR w Poznaniu
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We wtorek 9 listopada, nagrodzeni stypendiami Samorządu Gminy Mosina 
uczniowie oraz wyróżnieni przez Burmistrza Gminy Mosina pedagodzy 
gminnych szkół i przedszkoli, odebrali  przyznane im nagrody. Ze względu 
na sytuację związana z epidemią, wręczenie wyróżnień odbyło się na terenie 
poszczególnych placówek oświatowych. Najlepszym uczniom, nauczycielom 
i dyrektorom gratulacje złożyli Zastępca Burmistrza Tomasz Łukowiak oraz 
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek.
Stypendia dla uczniów

W 2001 roku Rada Miejska w Mosinie ustanowiła stypendium Samorządu 
Gminy Mosina dla uczniów gminnych gimnazjów. Stypendia przyznawane 
są co roku przez Samorząd Gminy Mosina, obecnie najlepszym uczniom 
klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mosina, a którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i naj-
wyższą ocenę z zachowania, są aktywni w działaniach na rzecz szkoły 
i środowiska, a także uczniom szczególnie uzdolnionym. W tegorocznej 
edycji stypendium otrzymali:

Krzysztof Matkowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Daszewicach, Faustyna Tomczak – uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mosinie, Michalina Dudek – uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Adama Wodziczki w Rogalinku, Emil Szufnarowski – uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, Jan Szufnarowski – uczeń 
Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, Julian Dunst – 
uczeń Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, 
Aleksandra Kaczmarczyk – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, 
Anna Solarska – uczennica Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosin-
ku, Szymon Ratajski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki 
w Rogalinku, Marika Wachowiak – uczennica Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Daszewicach, Igor Klimek – uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie, Jagoda Wolarczak – uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mosinie, Dominika Florek – uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mosinie, Wiktoria Berenika Malinowska - uczennica Szkoły Pod-
stawowej „Pod Lipami” w Krosinku, Oliwia Bolewska - uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie.
 Nagrody dla nauczycieli

 Co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Burmistrz Gminy Mosina 
nagradza wyróżniających się w danym roku szkolnym nauczycieli i dyrek-
torów szkół. W tym roku, nagrodę Burmistrza za pracę w roku szkolnym 
2020/2021 odebrali:

Dyrektorzy
Bogumiła Woroch – Dyrektor Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Kro-

sinku, Monika Szufnarowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama 
Wodziczki w Rogalinku, Katarzyna Skrzypczak – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, Zuzanna Tylska 
– Dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie.
Nauczyciele

Sylwia Dengusiak – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia  
w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, Anita Walachowska – 
nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, Anna 
Szczepkowska – wychowawca świetlicy, a wcześniej nauczyciel geografii  
i przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, Dorota Gołąb – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, Karolina 
Kilian – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 
w Mosinie, Joanna Szperlik – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. 
Adama Wodziczki  w Rogalinku, Agnieszka Byczyńska – nauczyciel biologii, 
chemii, fizyki, geografii i przyrody w Szkole Podstawowej im. Prezyden-
ta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, Daria Jakielczyk – nauczyciel 
biologii i psycholog szkolny w Zespole Szkół w Krośnie, Agnieszka Kostu-
siak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Zespole 
Szkół w Krośnie,  Justyna Strzelczyk – nauczyciel przyrody, biologii i języ-
ka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  
w Daszewicach, Natalia Piotrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
i terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w 
Czapurach, Marlena Tonińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom i dyrektorom!
Życzymy dalszych osiągnięć na polu edukacji. 

JN / Fot. A. Balcerek-Kałek

Najlepsi uczniowie, wyróżnieni nauczyciele

Leśne opowieści
„Leśne opowieści” to temat konkursu rzeźbiarskiego zorganizowa-

nego przez Mosiński Ośrodek Kultury. Nadesłano 23 prace wykonane 
z różnych materiałów, od ciężkiej gliny szamotowej, przez glinki 
samoutwardzające, plastelinę, masę solną, po masę papierową.  Jury 
konkursu, któremu przewodniczyła Anna Ilska-Gruchot oceniało 
prace mając do dyspozycji jedynie anonimowy numer i znając ka-
tegorię wiekową. Głównymi kryteriami oceny były: interpretacja 
tematu „Leśne opowieści” oraz kompozycja i realizacja rzeźbiarska. 
Efekty barwne nie miały wpływu na ocenę, ponieważ z zasady 
konkurs dotyczy kształtowania bryły w przestrzeni.

Do grudnia w Mosińskim Ośrodku Kultury można obejrzeć wy-
stawę pokonkursową. 

Wyniki konkursu rzeźbiarskiego „Leśne opowieści”
Kategoria A, dzieci do lat 12: I miejsce – Blanka Kleiber z Mosi-

ny, II miejsce – Martyna Silska z Mosiny, III miejsce – Weronika 
Paterska z Jerzykowa. Wyróżnienia – Nel Rosić z Mosiny i Nicole 
Przybylak z Jerzykowa. 

Kategoria B, młodzież 12 – 18 lat: I miejsce – Oliwia Jurga z Mosiny, 
II miejsce – Joanna Sarbinowska z Jerzykowa gmina Pobiedziska, 
III miejsce – Zofia Kuczuro z Pobiedzisk. Wyróżnienia: Patrycja Far 
z Jerzykowa, Hanna Rothe z Mosiny i Nicole Marciniak z Mosiny.

Kategoria C, dorośli: I miejsce – Beata Jarmużek z Bugaju, Gmi-
na Pobiedziska, II miejsce – Monika Wołoszyńska z Jerzykowa, III 
miejsce – Adam Ratajszczak z Mosiny. 

Gratulujemy laureatom!
Mosiński Ośrodek Kultury
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DAWNI MIESZKAŃCY
STAREGO DYMACZEWA

Lokalne Partnerstwa 
Lokalne Partnerstwa PAFW to program Polsko-Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce. Celem jego jest inicjowanie i rozwój współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami za-
angażowanymi w życie społeczne na terenie Powiatów i Gmin w całej 
Polsce. Do Partnerstwa są zapraszane nieliczne i wybrane podmioty, 
które wcześniej wyróżniały się swoją aktywnością i realizowały gran-
ty w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do tworzenia 
takiego Partnerstwa w edycji 2020/2021 zostały zaproszone: Stowa-
rzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, Stowarzyszenie Ambitio 
z Daszewic oraz Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku. To 
bardzo duże wyróżnienie i docenienie wkładu jaki wnoszą w życie społecz-
ne tych organizacji. W ramach Partnerstwa powstał projekt „Budujemy 
Mosty”, który jest nie tylko start-up-em do dalszej działalności na terenie 
Gminy, ale ma na celu integrację i mobilizację całej społeczności lokal-
nej oraz promocję działań wolontariackich. Przez cały rok aktywności 
programu w naszej Gminie wydarzyło się naprawdę wiele. Stworzone 
zostało Gminne Centrum Wolontariatu, zawiązana Federacja Organizacji 
Pozarządowych „FOLA”, ogłoszone konkursy na inicjatywy młodzieżowe, 
których nadrzędnym celem było Dobro Wspólne.

Szczególnie cieszy zainteresowanie i aktywność młodego pokolenia, które 
przygotowało i zaangażowało się w 8 z nich. Przygotowywali je młodzieżowi 
liderzy przy wsparciu dorosłych. Młodzi ludzie mieli okazję pochylić się nad 
potrzebą lokalnego środowiska, określić cel oraz zaplanować działania i roz-
dysponować budżet. Jesteśmy pod wrażeniem kreatywności, ale też rozsąd-
nych spostrzeżeń i obserwacji, jakie poczynili młodzi. Powstały w ten sposób 
Eko klasy w Daszewicach i Eko Zakątek w Wiórku. Co ważne, inicjatywy 
te skierowane są do wszystkich grup społecznych. Wspólne miejsca, które 

są ekologiczne, przyjazne dla zwierząt i owadów służą integracji społecznej 
oraz dalszej pracy wolontariuszy. W przyszłości mogą być rozbudowywane 
i ubogacane o dalsze elementy. Wartością dodaną jest zaangażowanie 
i zapał młodych ludzi do prac na rzecz środowiska naturalnego. Trzeba 
zauważyć, że przez to nasze tereny stają także się coraz piękniejsze

Bardzo ważnymi inicjatywami młodzieżowymi były także projekty 
integrujące różne grupy społeczne - np. „Scrabble rodzinne” w Rogalin-
ku, „Zszywamy pokolenia” w Krosinku czy „Jak dawniej bywało” w 
Daszewicach, sięgające do tradycyjnych wartości i umiejętności. Bardzo 
się cieszymy, że młodzi ludzie szukają kontaktów np. z seniorami i sięgają 
do zapomnianych zajęć takich jak szycie, robienie na drutach czy szydeł-
ku, tworzenie w tradycyjny sposób mydła, świec itd. Powrót do korzeni 
stał się początkiem wielu działań, które będą kontynuowane w dalszych 
miesiącach a może i latach. W ramach „ Zszywania pokoleń” powstają 
jaśki, serwety, koronki, dzieci uczą się cerowania i szycia. Projekt „Jak 
dawniej bywało” owocuje spotkaniami młodych i starszych, podczas 
których powstają ekologiczne, naturalne produkty np. pachnące świece, 
mydła bez chemicznych składników. Na drutach robione są czapki i szaliki, 
a w kuchni tradycyjne potrawy np. pierogi, ciasta itd. Te wszystkie projekty 
sprawiają, że coraz łatwiej o integrację oraz nowe inicjatywy społeczne 
umajające lokalne Dobro Wspólne. Jak wiele dobrego wynikło z Lokalnego 
Partnerstwa dla Gminy, mogli się wszyscy dowiedzieć podczas tegorocznej 
Gali ” Elegant Show”, przygotowanej przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpo-
spolitej Mosińskiej, który przez cały rok pracował współtworząc projekt 
„Budujemy MOSTY”. Tegoroczna edycja nie tylko kończyła zmagania 
w ramach konkursu talentów, ale była również podsumowaniem ogromu 
pracy wykonanej w czasie trwania projektu. Mamy nadzieję, że zapocząt-
kowane działania będą służyć dobru i na stałe aktywizować mieszkańców 
w Gminie Mosina.    Joanna Barełkowska 

PRZYRODA W KADRZE
Od początku jesieni Referat Promocji i Kultury UM obublikował 

na kanale YouTube 9 nowych odcinków cyklu fi lmowego „Mosi-
na NATURAlnie piękne miejsce”. Opowiedzieliśmy w nich m.in. 
o: retencjonowaniu wody, poprawnej segregacji, możliwościach wy-
miany źródeł energii w Gminie oraz owadach, sowach, łące kwiet-
nej, sadzeniu lasu, bielikach i ptakach odwiedzających karmniki. 
Filmy współtworzone były razem z Nadleśnictwem Konstantyno-
wo, Nadleśnictwem Babki, Wielkopolskim Parkiem Narodowym, 
Zespółem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskie-
go, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu. O sowach opowiedział Jacek Karczewski, 
przyrodnik i promotor przyrody, który zgodził się zostać naszym 
i WPNu gościem podczas grudniowego spotkania autorskiego. 
W ramach projektu zostały przeprowadzone konkursy z przyrod-
niczymi nagrodami, do mieszkańców trafi ły m.in. sadzonki drzew 

miododajnych, lornetki, powerban-
ki, książki tematyczne, domki dla 
owadów, karmniki, budki lęgowe, 
zbiorniki na wodę, kompostowniki. 
Przedsięwzięcie „Organizacja konkursów i 
imprezy plenerowej upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla 
dziecii młodzieży poprzez realizacje cyklu filmowego „Mosina NATURAlnie 
piękne miejsce”. dofinansowano ze środów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. www.wfosgw.poznan.pl  KL
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Kontynuujemy serię artykułów o starych 
gminnych cmentarzach. Dziś zawitamy do 
Starego Dymaczewa, które wbrew pozorom 
nie jest wcale takie stare. Powstanie wsi za-
wdzięczamy kasztelanowi Józefowi Potockie-
mu z Potoka herbu Pilawa, który ustanowił 
wieś aktem lokacji spisanym 13 maja 1751 
roku we Wronczynie koło Będlewa, gdzie 
rezydował.

W Wielkopolsce słynący z ujarzmiania 
nieprzyjaznych terenów olędrzy pojawili się nieco później, niż 
np. na Żuławach, czy w dolinie Wisły. Często też nadawano im 
tu ziemie wymagające głównie karczunku (dawniej – rudowa-
nia), a nie melioracji. Taka też jest geneza Starego Dymaczewa, 
które powstało na leśnym wzniesieniu Góry Piskorzewskiej, nad 
wodami jeziora Dymaczewskiego i rzeki Samicy. Ślady osadnic-
twa wskazują, że pierwsze zabudowania powstały w górnej części 
współczesnej wsi. Osadnicy pochodzenia niemieckiego,  a tacy 
przeważali w Dymaczewie, przybywali prawdopodobnie ze Śląska, 
z Nowej Marchii lub z Pomorza. Uciekali przez brakiem wolności 
chłopskiej i uciskiem gospodarczym. Zdecydowana większość 
z nich była wyznania ewangelickiego.

Obok Starego Dymaczewa w okolicach Mosiny powstało w XVIII 
wieku wiele osad olęderskich, o których już wspominaliśmy. Li-
sta okolicznych wsi, w których mieszkały osoby o tym samym 
wyznaniu i pochodzeniu jest o wiele, wiele dłuższa. 

 Józef Potocki w Starych Dymaczewskich Olędrach nadał osad-
nikom liczne prawa. Ich podstawowym przywilejem była wolność 
osobista. Użytkowali ziemię płacąc za nią czynsz, który tradycyj-
nie przypadał na dzień Świętego Marcina. Obciążały ich bardzo 
niewielkie obowiązki typu pańszczyźnianego i równie drobne 
zobowiązania w naturze. Mieli pobudować sobie domy i budyn-
ki gospodarskie z drewna pozyskanego z nadanych im działek. 
Z pewnością materiału budowlanego im nie brakowało. Karczo-
wali wszak gęsty las.

Wieś należała do ewangelickiej parafi i Krosno. Obecny tamtejszy 
kościół to dawny zbór. Gminy ewangelickie nie posiadały zwykle 
cmentarza parafi alnego. Na pochówki przeznaczano niewielki teren 
w każdej niemal wiosce, zwykle wybierając miejsce na wzgórzu 
i obsadzając go roślinnością o znaczeniu symbolicznym. 

Cmentarz dymaczewski powstał właśnie w ten sposób, w górnej 
części wsi, czyli na północ od starej drogi, która obecnie wiedzie 
przez środek miejscowości. Miejsce pochówku utworzono praw-
dopodobnie dość szybko po erygowaniu wsi, na pewno najpóźniej 
w 1776 roku.

Zasłużonymi osobami pogrzebanymi w tym miejscu były te, 
które kładły podwaliny pod powstanie wsi. Warto uświadomić 
sobie, jak bardzo dzielni, wytrwali i w gruncie rzeczy zdesperowani 
byli to ludzie. Wyobraźnia zabiera nas tu w zupełnie inny świat. 
Była to bardzo długa podróż. Nie dysponowano wtedy pociągami 
z wagonem bagażowym, czy restauracyjnym, hotelami z czystą 
łazienką i wygodnym łóżkiem, ubezpieczeniami, stacjami paliw, 
asfaltowymi drogami, powszechnie dostępną służbą zdrowia, ciepłą 
poczekalnią, nawigacją satelitarną… Niektóre rodziny przybywały 
z dziećmi. Brano ze sobą cały możliwy do transportu dobytek, 
często na wózkach lub taczkach. Decydowano się na całkowitą 
rewolucję w życiu. Praktycznie, poza rodziną i profesją, ulegało 
zmianie wszystko: krajobraz, jakość ziemi, kultura, sąsiedztwo, 

przeważający w nowym miejscu język i wyznanie, klimat, odle-
głość od usług takich jak szkoła, kościół, lekarz, urząd, ewentu-
alnie sklep. Na końcu drogi czekała na nich ziemia, ale bez domu 
i pokryta lasem. Życie trzeba było zaczynać od podstaw, niemal 
od samego początku. Pocieszeniem może być fakt, że na porę 
roku Józef Potocki wybrał późną wiosnę i lato. Zapewne zatem 
pierwsze miesiące zagospodarowywania się nie oznaczały mrozów 
i krótkich dni. Jednakże nie można było w tym roku liczyć na 
własne plony. Nowo przybyli musieli sobie jakoś poradzić, by nie 
zaznać głodu. Rodziny cierpiały z powodu bardzo dużej umie-
ralności dzieci. Przykładowo w latach 1776-1796 pośród ok. 130 
pochówków odnotowujemy aż 90 zgonów dzieci. Kto z nas dałby 
sobie teraz radę z takimi problemami? Będąc na terenie starego 
dymaczewskiego cmentarza warto pochylić głowę w zadumie nad 
wysiłkiem i dokonaniami pierwszych mieszkańców wsi.

Najliczniejsze rodziny olęderskie w Starym Dymaczewie nosiły 
takie nazwiska jak: Pfeiff er (m.in. starszy zboru), Schramm (cie-
śla), Starck (krawiec), Beyer (niepowiązana z Ludwikiem Bajerem 
rodzina młynarzy) Beck (rodzina karczmarzy) oraz typowo go-
spodarskie rodziny Reich, Reymann, Bronisch, John, Neumann 
i Ulbrich. Odszukaliśmy również trzy nazwiska nauczycieli: Gott-
fried Hempel, Benjamin Reichelt i Wilhelm Tamke. W później-
szym okresie pojawiły się nowe zawody, m.in. pracownicy kolei. 
Nad całością czuwał wójt wybierany przez gminę, m.in. Gottfried 
Beck i Gottlieb Kaldenbach. To głównie ich siłami wieś powstała 
i trwała. Zgodnie z pamięcią współczesnych mieszkańców wsi, 
w okresie międzywojennym spośród tych najstraszych rodów, 
we wsi mieszkała jeszcze rodzina Neumannów i Pfeiff erów. Poto-
mek tej drugiej rodziny, którego korzenie wywodzą się z Krosna 
i Starego Dymaczewa, współpracował z nami przy opracowaniu 
niniejszego artykułu.

W XIX wieku administracja pruska pozyskiwała informacje 
o populacji miejscowości należących do cesarstwa. Dzięki tej pra-
cy wiemy, że w Starym Dymaczewie w latach 1821-1879 liczba 
mieszkańców wzrosła od 252 do 321 osób i zamieszkiwali oni 
od 39 do 46 domostw, zwanych wtedy dymami. Ciekawa jest 
ewolucja nazwy wsi. Pierwotnie mówiono Dymaczew, wkrótce 
Stare Dymaczewskie Olędry. W aktach zboru znajdujemy m.in. 
określenie Demanzewe. Przez długi czas pod zaborem używano 
nazwy Stare (Alt) Demanczewo. Pojawiła się też nazwa Demanczyce, 
a w latach 1906-1918 i 1939-1945 próbowano utrwalić nazwę Altsee.

W porównaniu z innymi miejscowościami okręgu Stęszew, wieś 
w XIX wieku była niezwykle jednorodna z punktu widzenia wy-
znania mieszkańców. Na palcach jednej ręki liczymy tu katolików 
lub małżeństwa mieszane. Zdecydowanie przeważali ewangelicy. 
Mieszkańcy współżyli pokojowo. Podkreślają to wszyscy, który 
pamiętają czasy sprzed września 1939 roku. Dopiero dramat wojny 
podzielił zaprzyjaźnione rodziny i doprowadził do wielu tragedii 

DAWNI MIESZKAŃCY
STAREGO DYMACZEWA
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oraz fundamentalnych zmian w Starym Dymaczewie. Nagrobki 
zostały usunięte. Szczątki zapomniane. Obecnie na cmentarzu od-
najdujemy tylko jeden ślad, który jest wspomnieniem zadumy nad 
mieszkańcami tej dzielnej wsi osadniczej. Jest to zarośle bzu. Lilak 
to jedna z roślin, które tradycyjnie były sadzone jako żywopłot na 
ewangelickich cmentarzach. Obecnie w Starym Dymaczewie pełni 
także funkcję ważnego azylu dla dzikich skrzydlatych mieszkań-
ców wsi.

Dziś, po tylu latach, to wymagające szacunku, opieki i troski 

miejsce pamięci inspiruje do pochylenia się nad bogatą historią 
i różnorodnością naszego regionu, nad determinacją jej mieszkańców 
i potrzebą pielęgnowania wielokulturowości i relacji sąsiedzkich.

Obecnie rolę opiekuna cmentarza Skarb Państwa powierzył Sto-
warzyszeniu Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”, 
które liczy na przychylność i wsparcie mieszkańców gminy w re-
alizacji tego zaszczytnego zadania. 

Monika Jankowiak
Stowarzyszenie „Koimeterion”

23 listopada, w Sali Białej Hotelu Bazar Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał w Poznaniu ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Tym samym zwieńczone 
zostały starania wielkopolskich instytucji i środowisk, by 27 grudnia, 
dzień upamiętniający niepodległościowy zryw Wielkopolan, stał się 
świętem państwowym. 

Przypomnijmy, że działania na rzecz ustanowienia świętem pań-
stwowym dnia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 , 
podjęły wspólnie: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja 
Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznański 

oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), Towarzystwo Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski. Na apel inicjatorów, ich starania 
poparły wielkopolskie samorządy, również Gmina Mosina. 
Deklarację swojego poparcia przekazał inicjatorom Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz jednostki i osoby 
działające na rzecz upamiętniania historii: Mosiński Ośro-
dek Kultury, Galeria Sztuki w Mosinie, Mosińska Biblioteka 
Publiczna, Hufi ec ZHP im. Bolesława Chrobrego Mosina, 
a także lokalni historycy. Jak poinformował w jednym z prze-
kazów medialnych dr Rafał Reczek, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, 
inicjatorzy przedsięwzięcia zebrali ponad 4 tys. deklaracji poparcia od osób 
indywidualnych, 3 tys. głosów przesłanych przez sieć, ponad 160 deklaracji 
od jednostek samorządu terytorialnego w postaci uchwał podejmowanych 
na poziomie województw, powiatów i gmin, a także 40 uchwał czy deklaracji 
przesłanych przez szkoły różnego rodzaju i poziomu kształcenia. 

- I oto nadeszła chwila – czytamy na portalu 27.grudnia.pl – kiedy spek-
takularny sukces 1918/1919 ma szansę wybrzmieć w całym kraju – o tym, 
że Powstanie zasługuje na ogólnopolskie upamiętnienie nie trzeba nikogo 
przekonywać. Edukując, pamiętając i świętując – możemy wyrazić ogromną 
wdzięczność Powstańcom za dar Wolności – dar bezcenny, uniwersalny, będący 
fundamentem naszego życia, który mamy obowiązek chronić i pielęgnować. 

Od 2016 r. Gmina Mosina prowadzi akcję znakowania grobów powstań-
ców wielkopolskich pochowanych na naszych cmentarzach. W tym roku 

przybyły jeszcze dwa oznakowania, a pamiątkowe tabliczki posiada obec-
nie ponad 100 powstańczych mogił. Jak co roku upamiętnimy rocznicę 
wybuchu powstania wielkopolskiego, po raz pierwszy Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego wywieszeniem fl ag powstań-
czych i narodowych, a także lokalną uroczystością. Na grobach naszych 
Powstańców Wielkopolskich zapłoną znicze. 

Gmina Mosina włącza się w kampanię – Nasze Powstanie WielkoPOLSKIE 
organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Zachęcamy mieszkańców do uczczenia tego święta do wywieszania fl ag 
w oknach swoich domów i mieszkań. Flagi powstańcze można zakupić 
w Sklepiku Eleganta, budynek nr 2 UM przy ul. Dworcowej 3, II piętro.

Okolicznościowa uroczystość patriotyczna planowana jest 
o godz. 17.30 na placu przy cmentarzu w Mosinie, a o godz. 18 
w kościele parafi alnym pw. św. Mikołaja w Mosinie msza św. 
w intencji Powstańców wielkopolskich. 

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Po-
znaniu. Do połowy stycznia wyzwolona została większą część 
Wielkopolski. Za datę zakończenia powstania uważa się 16 lutego 
1919 r., kiedy rozejm w Trewirze podpisany przez Niemcy i państwa 

ententy potwierdził zdobycze Wielkopolan. Dlatego wywieszone 
w mieście dla upamiętnienia zwycięskiego zrywu Wielkopolan, pozostaną 
z nami do 16  lutego 2022 r.

KIBICE DLA POWSTANIA
Od wielu lat Stowarzyszenie Kibiców KOLEJORZ 

organizuje „Zbiórkę Powstańczą”. Kibice przede 
wszystkim na cmentarzach, w dniu Święta Zmar-
łych.  Do tej pory dzięki społecznym wpłatom Sto-
warzyszenie wyremontowało prawie 1000 grobów 
Powstańców Wielkopolskich, kilkanaście pomni-
ków, kilkadziesiąt miejsc pamięci oraz oznaczyło po-
nad 3600 grobów powstańczych. Dzięki staraniom 
naszych mosińskich kibiców z FC Lecha Poznań, 
wyremontowany został między innymi grób Leona 
Wojtaszewskiego – powstańca z Ziemi Mosińskiej, 
pochowanego na poznańskim Górczynie.  

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
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W tym roku 1 listopada podczas kwesty kibiców na wielkopolskich 
cmentarzach zebrano rekordową kwotę 220 tys.zł. Trwała też zbiórka 
internetowa.

W kibicowskie kwesty włączają się także mosińscy fani Lecha. Co roku 
27 grudnia zapalają też znicze na grobach powstańców...
Powstańcza chorągiew

Najbardziej znanym znakiem powstańczym jest obecnie chorągiew 
z białym orłem, którą na wieść o zajściach w Poznaniu miano wywiesić 
w nocy z 27 na 28 grudnia 1918 roku w Łęczycy. To jej wizerunku użyto 
po raz pierwszy na stronie internetowej www.27grudnia.pl Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2008 roku, 
w 90. rocznicę wybuchu powstania. Ta historyczna chorągiew znajduje 
się w zbiorach Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddzia-
łu Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wykonana jest z tkaniny 
bawełnianej, ma kształt prostokąta z wycięciem w ząb w części dolnej. 
Na czerwonym polu naszyto orła białego bez korony. Oto historia tej 
historycznej chorągwi opowiedziana przez WMN:

„27 grudnia 1918 r. w domu Państwa Garsteckich w Łęczycy koło Puszczy-
kowa odbyło się spotkanie towarzyskie. Późnym wieczorem dotarła wiado-
mość, że w Poznaniu wybuchło powstanie. Wówczas pani domu, Kazimiera 
Garstecka postanowiła uszyć chorągiew. Wykorzystała płótno pościelowe 
farbowane burakami. Z 5 kawałków materiału uszyła chorągiew, która ma 
kształt prostokąta z wycięciem w ząb w części dolnej (jej wymiary 220×117 cm). 

Uczestniczący w spotkaniu, miejscowy artysta malarz Bolesław 
Lewański (z Puszczykowa) wykonał projekt orła, który został 
przeniesiony na chorągiew jako naszyta, biała aplikacja. Rodzina 
Garsteckich po raz pierwszy wywiesiła tę fl agę w nocy z 27/28 
grudnia 1918 roku, a później wielokrotnie wykorzystywała przez 
cały okres II RP. Od 1997 roku prezentowana jest nieprzerwanie w naszym 
muzeum. Jak widać orzeł nie posiada korony. Nie wiadomo dlaczego artysta 
wybrał taki wzór orła. W okresie Powstania Wielkopolskiego funkcjonowały 
przemiennie fl agi i chorągwie, na których występował również wizerunek 
orła w koronie.” 

W czasie powstania wielkopolskiego 1918-1919 r. używano wielu chorągwi 
szytych spontanicznie dla poszczególnych powstańczych oddziałów i dla 
mieszkańców. Nie obowiązywały przy tym żadne uregulowania władz 
powstańczych co do ich wzoru. Dopiero po objęciu dowództwa nad po-
wstaniem przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, ustalony został wzór 
sztandarów i chorągwi dla Armii Wielkopolskiej, z orłem jagiellońskim 
z koroną. W ostatnich latach w dyskusji historyków, wykrystalizowało 
się stanowisko, że większość powstańczych chorągwi posiadała jednak 
wizerunek orła z koroną. Dlatego obecnie taki właśnie wzór rozpowszechnił 
się we współczesnej symbolice powstania. Niezależnie od tego, pierwotnie 
stosowane powstańcze fl agi z wizerunkiem orła bez korony, nawiązują do 
uznanego za pierwszą, historyczną chorągiew.   Joanna Nowaczykfot. 
historyczna chorągiew powstańcza w zbiorach WMN

Uroczystość w Belwederze
21 października w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się 

uroczystość z udziałem Prezydenta RP i Pierwszej Damy, wręcze-
nia okolicznościowych tablic gospodarzom obiektów wpisanych 
na listę Pomników Historii. Wśród 10 obiektów uhonorowanych 
taką tablicą znalazł się zespół pałacowo-parkowy, od roku 2020 
– z obszarem majątku ziemskiego w Rogalinie. Z rąk Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy okolicznościowy dokument nadania odebrali 
Tomasz Łęcki, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz 
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Prezes Zarządu Fundacji „Majątek 
Rogalin”. Świadkami tej uroczystości z ramienia naszej Gminy byli 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rogalinie im. Edwarda Raczyńskiego Anna Bąk. 
Uznanie obiektu za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu 
zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze wzglę-
du na jego wartość dla kultury narodowej. Dotychczas Prezydent 
RP Andrzej Duda nadał tytuł Pomników Historii 54 obiektom 
zabytkowym.

– Ta okolicznościowa wizyta w Pałacu Prezydenckim była również 
okazją do złożenia, w imieniu Gminy Mosina, ofi cjalnych podzię-
kowań Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego inicjatywę 
ustawodawczą w sprawie ustanowienia 27 grudnia, dnia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, świętem państwowym – 

przekazał Burmistrz Przemysław Mieloch, który dokonał 
stosownego wpisu w prezydenckiej księdze pamiątkowej.

1 października br. Sejm RP jednogłośnie przyjął zapro-
ponowaną przez Prezydenta ustawę. Prezydencki projekt 
w tej sprawie był odpowiedzią na głosy przedstawicieli 
społeczności i władz samorządowych z Wielkopolski. 
Głosy popierające ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym 
przekazała także Gmina Mosina.    JN   

Fot. Marek Borawski, Kancelaria Prezydenta RP; 
Archiwum własne UM

Dla Niepodległej 
W dniu Narodowego Święta Niepodległości, w Mosinie odbyły się 

uroczystości patriotyczne. W kościele parafi alnym pw. św. Mikołaja 
w Mosinie, w asyście pocztów sztandarowych  odprawiona została msza św. 
w intencji Ojczyzny z oprawą muzyczną Chóru pw. św. Cecylii i Mosiń-
skiej Orkiestry Dętej im. hm. Antoniego Jerzaka. W miejscach pamięci, 
przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów, zapłonęły 
także symboliczne znicze. A w godzinach wieczornych, w Mosińskim 
Ośrodku Kultury wysłuchaliśmy Galowego Koncertu dla Niepodległej 
w  wykonaniu znakomitych muzyków: Pauliny Leśnej (vocal), Jakuba 
Wilczka (piano), Jana Adamczewskiego (saksophone) i Mateusza Brzo-
stowskiego (drums).      Red




