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Urząd Miejski w Mosinie
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558

Godziny otwarcia:
w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

Burmistrz Gminy Mosina – Przemysław Mieloch
tel. 61 8109 550, e-mail: burmistrz@mosina.pl

I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Tomasz Łukowiak
tel. 61 8109 550, e-mail: tomasz.lukowiak@mosina.pl

II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Adam Ejchorst
tel. 61 8109 550, e-mail: adam.ejchorst@mosina.pl

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury in-
formuje, że 15 sierpnia 2019 r. w godz. 11.30
– 15.30 odbędzie się XV edycja imprezy
”Szeroko na Wąskiej” - prezentującej doro-
bek artystyczny, kolekcjonerski i hobby-
styczny mieszkańców Gminy Mosina i
Powiatu Poznańskiego.

Zgodnie z tradycją miejscem prezenta-
cji będą ulice: Wąska  i otoczenie Urzędu
Miejskiego. 

Organizacja tego typu przedsięwzięcia
niesie za sobą pewne utrudnienia komu-
nikacyjne, które dotyczą mieszkańców
domostw oraz prowadzących działalność
handlową w obrębie w/w ulic. 

W środę 14 sierpnia 2019 r. ok. godz.
18.00 rozpocznie się przygotowywanie
stoisk ekspozycyjnych na ulicy Wąskiej
oraz w obrębie Urzędu Miejskiego.  

Zwracamy się z serdeczną prośbą o
ograniczenie ruchu i nie pozostawianie
pojazdów mechanicznych na parkingu
na ulicy Wąskiej oraz na poboczach ulicy
Poznańskiej. Jednocześnie zapewniamy,
że będziemy dokładać wszelkich starań
aby w każdym momencie udostępnić
Państwu możliwość dojazdu do włas-
nych posesji. W każdej sytuacji prosimy
o kontakt z organizatorami – tel. 669
606 663, 669 603 933 lub 509 082 824.

Z góry dziękując za wyrozumiałość in-
formujemy, że impreza „Szeroko na
Wąskiej” stanowi bardzo ważne wyda-
rzenie o charakterze kulturalnym i pro-
mocyjnym. Patronat medialny objęli
między innymi: TVP3 Poznań oraz
Radio Poznań.  

KOMUNIKAT DLA 
MIESZKAŃCÓW I GOŚCI 

GMINY MOSINA
Organizatorzy koncertów w dniu 15

SIERPNIA w MOSINIE informują, że

głównym terenem realizacji poszczegól-
nych form będzie  PLAC 20 PAŹDZIER-
NIKA oraz ULICA WĄSKA.  

Ze względu na wykorzystanie parkin-
gów oraz niektórych ciągów komunika-
cyjnych nastąpią w dniach 14 i 15
sierpnia 2019 r. utrudnienia i zmiany w
organizacji ruchu drogowego:

1. PARKING NA ULICY WĄSKIEJ bę-
dzie nieczynny od godz. 18:00 w dniu 14
sierpnia 2019 r. do godz. 18:00 w dniu
15 sierpnia 2019 r. 

2. PARKING GŁÓWNY NA PLACU 20
PAŹDZIERNIKA oraz PARKING W OB-
RĘBIE URZĘDU MIEJSKIEGO będą nie-
czynne od godz. 19:30 w dniu 14
sierpnia 2019 r. do godz. 23:30 w dniu
15 sierpnia 2019 r.;

3. Pozostałe miejsca parkingowe na
PLACU 20 PAŹDZIERNIKA będą nie-
czynne w dniu 15 sierpnia 2019 r. 

4. Ul. KROTOWSKIEGO, na odcinku
od ronda do Placu 20 Października bę-
dzie okresowo zamykana dla ruchu
kołowego;

PROSIMY ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

Serdecznie prosimy o rezygnację /w
miarę możliwości/ z wjazdu pojazdami
mechanicznymi w rejon organizacji im-
prez plenerowych oraz o wyrozumiałość
i stosowanie się do wskazań służb po-
rządkowych. Jednocześnie prosimy o ko-
rzystanie z parkingów na ulicach
Dworcowej, Rzecznej i Strzeleckiej, przy
hali sportowej OSiR w Mosinie /ul.
Szkolna 1/, przy Targowisku Miejskim
oraz sąsiedztwie kościoła parafialnego i
cmentarza. �

Dziękujemy

15 sierpnia w Mosinie - informacja
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12 lipca w Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu, Burmistrz
Gminy Mosina Przemysław
Mieloch podpisał Porozumienie
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu w
sprawie realizacji Programu
Czyste Powietrze.

W uroczystym podpisywa-
niu porozumień z udziałem
Wojewody Wielkopolskiego
Zbigniewa Hoffmanna,
udział wzięły zainteresowane
programem gminy z woje-
wództwa wielkopolskiego. 

Czyste Powietrze to komple-
ksowy program, którego
celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie
starych pieców i kotłów na pa-
liwo stałe oraz termomoderni-
zacji budynków jednorodzinnych, by
efektywnie zarządzać energią. Działania
te nie tylko pomogą chronić środowisko,
ale dodatkowo zwiększą domowy
budżet, dzięki oszczędnościom finanso-
wym.

Program skierowany jest do osób fi-
zycznych będących właścicielami domów
jednorodzinnych lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego, albo osób posiadających
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki
będą udzielane za pośrednictwem szes-
nastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFO-
ŚiGW).

Korzystając z programu, beneficjent
zyskuje zwrot części poniesionych kosz-
tów. Maksymalny możliwy koszt, od
którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji prze-
kroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty
mogą być dofinansowane w formacie
pożyczki. Minimalny koszt kwalifiko-
wany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania
m.in. na:
�wymianę starych źródeł ciepła (pieców
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup 
i montaż nowych źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu,
� docieplenie przegród budynku,

� wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej
� instalację odnawialnych źródeł energii
(kolektorów słonecznych i instalacji fo-
towoltaicznej)
�montaż wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła

Możliwe warianty dofinansowania to
pożyczka lub dotacja. Przewidywany
czas realizacji programu zakładany jest
na lata 2018 – 2029, natomiast podpisy-
wanie umów będzie możliwe do
31.12.2027 r. 

Warunek podstawowy:
dla budynków istniejących: wymiana

starego pieca/kotła na paliwo stałe na
nowe źródło ciepła spełniające wymaga-
nia programu

�dla budynków nowo budowanych:
zakup i montaż nowego źródła ciepła
spełniającego wymagania programu.

W celu pobrania i wypełnienia aktual-
nego formularza wniosku należy wejść
na stronę internetową https://portalbe-
neficjenta.wfosgw.poznan.pl/, zarejestro-
wać konto w portalu i zalogować się.

Nabory wniosków prowadzone są
przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (właś-
ciwe dla adresu budynku mieszkalnego,
który będzie poddany termomoderniza-
cji).

Wyznaczeni pracownicy Gminy będą
udzielać wsparcia doradczego w zakresie
wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Gmina dokonuje oceny wniosku o dofi-
nansowanie, mającej na celu usprawnie-
nie procesu weryfikacji wniosku w
WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyzna-
niu dofinansowania. WFOŚiGW doko-
nuje pełnej oceny wniosku zgodnie z
kryteriami dostępu i kryteriami jakoś-
ciowymi dopuszczającymi i na podsta-
wie tej oceny dokonuje kwalifikacji do
przyznania pomocy.

Z ważniejszych informacji należy rów-
nież wskazać, że dla istniejących budyn-
ków wymiana lub montaż indy-
widualnego źródła ciepła są możliwe,
gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej
na danym obszarze nie jest możliwe lub
nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wa-
runkiem montażu kotła na węgiel, a od
01.07.2019 r. wszystkich kotłów na pa-
liwo stałe, jest brak możliwości
podłączenia lub brak uzasadnienia eko-
nomicznego podłączenia do sieci dystry-
bucji gazu.

Z kolei w budynku nowo budowanym
finansowany jest jedynie zakup i mon-
taż źródła ciepła wraz z przyłączami,
wentylacji mechanicznej wraz z odzy-
skiem ciepła oraz mikroinstalacji foto-
woltaicznej i kolektorów słonecznych.
Zakup nowego źródła ciepła jest
możliwy jedynie w przypadku, gdy 

Mosina w Programie
Czyste Powietrze
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Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Pta-
siego ma na celu zwiększenie atrakcyjności i
bezpieczeństwa tego miejsca dla mieszkańców
Mosiny. W projekcie zaproponowano ciekawy
układ ścieżek, który z lotu ptaka tworzy kształt
jaskółki. 

Ten wyjątkowy akcent nawiązujący do
nazwy park, sprawi, że to miejsce ma
szansę stać się również atrakcją turystyczną
dla gości odwiedzających naszą Gminę. Or-
nitologiczna tematyka stwarza pole do po-
pisu w zakresie doboru elementów małej
architektury czy wyposażenia placu zabaw.
W parku będzie można również wprowa-
dzić elementy edukacyjne, takie jak tablice
z informacjami z zakresu ornitologii. 
W nowej koncepcji zaproponowano rozbu-
dowanie istniejącego już placu zabaw,
stworzenie miejsca spotkań ze stolikami do
gier w szachy, stworzenie siłowni zewnętrz-
nej, a także wydzielenie miejsca pod boisko
do badmintona. Układ ścieżek zwieńcza
mały amfiteatr, który nie tylko stanowić będzie wspaniałe miejsce codziennych spotkań spacerowiczów, ale również umożliwi
różnorakie działania z zakresu animacji kultury, takie jak spektakle, koncerty, warsztaty i wiele innych. Na teren parku wejść bę-
dzie można czterema ścieżkami. Każda z głównych ścieżek rozdzielać będzie poszczególne strefy rekreacyjne, tak, aby mieszkańcy
i goście Gminy Mosina mogli swobodnie korzystać z zaproponowanych udogodnień w otoczeniu relaksującej zieleni.

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do konsultacji projektu koncepcyjnego zagospodarowania Parku „Ptasiego”. 
Uwagi prosimy składać do 6 września 2019 r. na adres e-mail: ptasipark@mosina.pl. �

Michał Dudziak
Architekt krajobrazu UM

Koncepcja Park „Ptasi” w Mosinie 
– zapraszamy do konsultacji

przegrody spełniają/będą spełniać
normy określone w Warunkach Tech-
nicznych, obowiązujących od
31.12.2020 r. (udokumentowane np.
wpisem do dziennika budowy).

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu Czyste Powietrze znajdują się na
stronie internetowej:

http://www.wfosgw.poznan.pl/pro-
gram-priorytetowy-czyste-powietrze/.

Wstępnych informacji udziela pracow-
nik urzędu, Monika Czaińska (tel. 61
8109 245), która jeszcze będzie brała
udział w kolejnych szkoleniach w tym
zakresie. � Joanna Nowaczyk, Fot. WUW

Gmina Mosina jest jedną z pierwszych gmin w Wielkopolsce,
która podpisała Porozumienia w sprawie współdziałania w reali-
zacji Programu Czyste Powietrze. Pierwsze działania w tym zakre-
sie podjęliśmy 5 października ub.r. goszcząc ekspertów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska (WIOŚ). Zapytałem wtedy o możliwość wsparcia
przez gminę osób mniej zamożnych poprzez pokrycie wkładu włas-
nego mieszkańca. Odpowiedzi nie uzyskałem.

W tej sprawie byłem 4 kwietnia br. w Warszawie, w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsta-
wiałem również szereg rozwiązań określających tryb
współdziałania samorządu z WFOŚiGW (mosina.pl->Aktualności-
>Wydarzenia->O walce ze smogiem w Warszawie).

Przedstawione w Porozumieniu rozwiązania stanowią kompro-

mis pomiędzy pierwotnym założeniem, w którym za wszystkie ele-
menty programu miała odpowiadać gmina a przedstawioną przeze
mnie propozycję, w której samorząd zapewnia lokal i wyposażenie,
w którym funkcjonowałby oddelegowany pracownik WFOŚiGW.
Porozumienie zakłada współpracę samorządu, który generalnie do-
konuje oceny formalnej wniosku (wspierając jeżeli trzeba jego wy-
pełnianie) i WFOŚiGW, który podpisuje umowę i dokonuje kontroli
nieruchomości.

Myślę, że dzięki wspólnym działaniom będziemy skutecznie ogra-
niczali smog.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje od 27 maja do
21 czerwca 2019 r.

KRONIKA INWESTYCJI

Budynki i budowle
• podpisano umowę na modernizację

pomieszczeń w budynku świetlicy wiej-
skiej w Krosinku, 

• przygotowano materiały przetar-
gowe na Adaptację ze zmianą sposobu
użytkowania budynku po Ośrodku
Zdrowia na Urząd w Mosinie,

• wysłano zapytania ofertowe do-
tyczące budowy siłowni zewnętrznej w
Baranówku/Sowinkach, 

• wysłano zapytania ofertowe na za-
gospodarowanie terenu rekreacyjnego w
Dymaczewie Starym,

• wysłano zapytania ofertowe na bu-
dowę placu zabaw w Rogalinie, 

• opracowano projekt techniczny na
budowę placu zabaw przy Przedszkolu
nr 2 w Mosinie, 

• wysłano zapytania ofertowe na wy-
posażenie wybiegu dla psów przy ul.
Chełmońskiego w Mosinie, 

• zlecono uaktualnienie kosztorysów
na termomodernizację starego budynku
SP w Czapurach, 

• zakończono i odebrano remont ele-
wacji świetlicy w Czapurach,

• przeprowadzono procedurę i wy-
brano wykonawcę na termoizolację tyl-
nej i szczytowej ściany wraz z wymianą
stolarki okiennej budynku wielofunk-
cyjnego w Pecnej,

• wprowadzono wykonawcę na re-
mont szatni w hali sportowej OSiR w
Mosinie,

• wybrano wykonawców i podpisano
umowy na nadzór inwestorski branży
budowlanej i sanitarnej nad remontem
szatni w hali sportowej OSiR w Mosinie,

Miniony rok to czas przełomu kadencji.
W tym roku dodatkowo, w wyniku nowe-
lizacji ustawy o samorządzie gminnym,
głosowanie nad uchwałą absolutoryjną po-
przedziła debata nad Raportem o stanie
Gminy i udzielenie wotum zaufania Bur-
mistrzowi.

Informacje zawarte w raporcie posłużyły
mieszkańcom Gminy Mosina do zwiększe-
nia wiedzy na temat funkcjonowania sa-
morządu gminnego. Każdego roku będą
przedstawiane kolejne raporty, które będą
kumulowały wiedzę wcześniej zgroma-
dzoną, jak również będą jeszcze bardziej
uszczegóławiały zakres informacji przeka-
zywanych zgodnie z oczekiwaniami, które

były artykułowane w czasie dyskusji nad
dokumentem.

Rada Miejska w Mosinie udzieliła mi
wotum zaufania i później przyjęła uchwałę
o udzieleniu absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2018 r. Dziękuję bar-
dzo za okazane zaufanie. 

Dziękuję również pracownikom urzędu,
jednostek podległych i służb – praca nas
wszystkich składa się na dobro gminy.

To dla mnie wielkie zobowiązanie jak
i wyzwanie, aby jak najlepiej pracować dla
Gminy Mosina, dla mieszkańców Ziemi
Mosińskiej.  �

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Absolutorium i wotum zaufania

1. DOCHODY      

Dochody i wydatki budżetu Gminy
Mosina 2018 – wykonanie 
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• niskoemisyjne przedsięwzięcia w za-
kresie transportu zbiorowego na terenie
gminy Mosina - etap I: budowa zinte-
growanego węzła przesiadkowego w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj" 
w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej (sta-
cja Iłówiec) – analiza podstawy zmiany
terminu umowy, w związku z koniecz-
nością uzyskania dodatkowych uzgod-
nień, których nie uwzględniała
koncepcja projektowa,

• kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicz-
nej, etap III – SP Rogalinek – rozliczanie
zadania.

Drogi i chodniki 
• w trakcie przygotowania przetarg na

przebudowę mostu w Bolesławcu,
• w trakcie utwardzenie i odwodnienie

ulicy: Jaworowej i ul. Łąkowej w Mosi-
nie,

• przekazano plac budowy w związku
z budową chodnika w m. Żabinko, etap
II – kierunek Sowinki,

• przygotowano materiały przetar-
gowe do ogłoszenia postępowania o za-
mówienie publiczne na opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy
ul. Dembowskiego w Mosinie,

• przygotowano materiały przetar-
gowe do ogłoszenia postępowania o za-
mówienie publiczne na budowę
chodnika jednostronnego w ciągu ul.
Leśnej w Krośnie.

Oświetlenie 
• wybrano wykonawcę w przetargu

nieograniczonym na budowę oświetle-
nia drogowego na terenie gminy Mosina
część II obejmującego zadania: Krosno,
ul. Strzelecka – etap III; Borkowice ul.
Łubinowa, Makowa, Chabrowa – etap
I; Mieczewo ul. Szeroka – etap I, Kro-
sinko, ul. Kociołek,

• przygotowano dokumentację do
przetargu nieograniczonego na budowę
oświetlenia drogowego na terenie gminy
Mosina część III obejmującego zadania:
Krosno, ul. Tylna – etap II; Krosno, ul.
Olszynkowa, Krótka; Mosina, ul. Cho-
pina, ul. Czajkowskiego (plac zabaw) –
etap I; Rogalin, ul. Prezydialna – etap I,

• zawarto umowę na wykonanie do-
kumentacji projektowej na budowę oś-
wietlenia drogowego w m. Daszewice,
ul. Żwirowa.

Kanalizacje i wodociągi 
• kanalizacja sanitarna w ul. Sowi-

nieckiej – udział w naradzie trójstronnej

Realizacja dochodów budżetowych w
2018 r.: plan 144 823 942,45 zł, a wyko-
nanie  143 895 550,69 zł, tj. 99,36%, w
tym:

- dochody bieżące – plan  131 812
936,42 zł, wykonanie 133 804 053,72 zł,
tj.101,51%,

- dochody majątkowe – plan 13
011.006,03 zł, wykonanie 10 091 496,97
zł, tj.77,56%.

Zaległości zgodnie ze sprawozdaniem
Rb27S za 2018 r. wynoszą łącznie
5.891.265,53 zł, (w tym zaległości z tytułu
alimentów 2.680.755,09 zł),  natomiast
zaległości na 31.12.2017 r. wynosiły
4.970.811,38 zł, (w tym zaległości z tytułu
alimentów 2.254.922,77 zł). Odliczając
zaległości z tytułu alimentów zaległości 
z tytułu podatków i opłat wynoszą za
2018 r. 3.210.510,44 zł, tj. 2,23%  w od-
niesieniu do dochodów wykonanych, (za
2017 r. 3,87%).

Skutki obniżenia górnych granic stawek
podatków i opłat za 2018 r. stanowią
kwotę 4.119.026,04 zł.

2. WYDATKI
Realizacja wydatków budżetowych 

w roku 2018:  plan 154 611 798,00 zł,

wykonanie 146 087 259,31 zł,
tj.94,49%,  w tym:

- wydatki bieżące – plan 124 051
128,42 zł, wykonanie 117 974 944,12 zł,
tj.95,10%,

- wydatki majątkowe – plan 30 560
669,58 zł, wykonanie 28 112 315,19 zł,
tj.91,99%.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (do-
chody bieżące − wydatki bieżące)
osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15
829 109,60 zł. W roku 2017 za to kwota 9
734 832,50 zł.

Wydatki majątkowe przedstawione zos-
tały w załączniku nr 3 do sprawozdania,
w którym przedstawiono plan i wykona-
nie poszczególnych zadań inwestycyjnych
kwotowo i procentowo. Zamieszczono
także opis o realizacji poszczególnych
przedsięwzięć oraz adnotację, czy dane za-
danie zamieszczone jest w WPF.

SPrAWOzDAnIe z WIelOleTnIej
PrOGnOzY FInAnSOWej.

Integralną część sprawozdania za 2018
rok stanowi sprawozdanie z WPF, które
zawiera także część tabelaryczną i opisową
oraz przedstawia zmiany wprowadzone do
prognozy w 2018 roku. Sprawozdanie to
dostarcza informacji o dochodach i wy-
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Aquanet – Powiat Poznański – Gmina
Mosina; uzgadnianie porozumienia trój-
stronnego,

• wodociąg w ul. Sosnowej w Pecnej
– podpisano umowę o opracowanie
dodatkowej dokumentacji zgodnie z
wymogami dotyczącymi procesu inwe-
stycyjnego spółki Aquanet,

• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej w
Czapurach – podpisano aneks do
umowy na opracowanie dokumentacji
projektowej sieci wodociągowej w
związku z wytycznymi określonymi
przez spółkę Aquanet.

Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie postępowania: na

wykonanie projektu budowy ul. Tylnej
w Mosinie, na wykonanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej
przebudowy ul. Budzyńskiej w Mosinie
wraz z odwodnieniem, 

• ogłoszono przetarg: na dostawę i
montaż mebli oraz wyposażenia do
nowo wybudowanej części Szkoły Pod-
stawowej w Czapurach, na budowę ul.
Stęszewskiej i Zielonej w Krosinku, 

• otwarto oferty: budowa drogowej
sygnalizacji świetlnej w rejonie ist-
niejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na
drogę powiatową nr 2460P w Czapu-
rach wraz z przebudową zjazdu,

• wybrano oferty: budowa oświetleń
drogowych na terenie gminy Mosina -
cz. II (4 części),

• przygotowanie umowy: budowa jed-
nostronnych chodników na ul. Śliwko-
wej, Obrzańskiej i Agrestowej w
Mosinie: etap 2 – chodnik w ul. Śliwko-
wej,

• zawarcie umowy: na budowę chod-
nika w ciągu drogi gminnej przez wieś
Żabinko; etap II – odcinek w kierunku
Sowinek, na konserwację oświetlenia
dróg i miejsc publicznych na terenie
gminy Mosina, na urządzeniach pozos-
tających we władaniu ENEA Oświetle-
nie Sp. z o.o., na remont szatni w hali
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mosinie.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• uzyskano decyzję administracyjną na
nabycie drogi w trybie wywłaszczenia za
odszkodowaniem (Mosina ok. Łazien-
nej),

• przeprowadzone 2 przetargów na
sprzedaż nieruchomości (Krosno, Mo-
sina) w dniu 14 czerwca, zakończone

datkach w okresie objętych prognozą z po-
działem na bieżące i majątkowe, a także
określa wynik budżetu, wielkość
zadłużenia oraz kwoty spłat zaciągniętych
pożyczek i wykupu obligacji komunal-
nych. 

Kwota długu na koniec 2018 r. wynosiła
34 161 180,17 zł, co stanowi 23,74% do-
chodów wykonanych.

Dopuszczalny wskaźniki spłaty
zadłużenia w 2018 r. to 13,98%, a wskaź-
nik wyliczony w oparciu o wykonanie
budżetu to 3,85%.

InFOrMACjA O STAnIe MIenIA
KOMUnAlneGO

Integralną część sprawozdania za 2018
rok stanowi sprawozdanie z WPF, które
zawiera także część tabelaryczną i opisową
oraz przedstawia zmiany wprowadzone do
prognozy w 2018 roku. Sprawozdanie to
dostarcza informacji o dochodach i wy-
datkach w okresie objętych prognozą z po-

działem na bieżące i majątkowe, a także
określa wynik budżetu, wielkość
zadłużenia oraz kwoty spłat zaciągniętych
pożyczek i wykupu obligacji komunal-
nych. 

Kwota długu zał. nr 1 WPF na koniec
2018 r. wynosiła 34 161 180,17 zł, 
a w 2017 r. 28 937 478,22 zł. Dopusz-
czalny wskaźnik spłaty zadłużenia
kształtuje się na poziomie 12,24%, przy
wskaźniku obliczonym w oparciu o do-
chody wykonane 4,16%.

Sprawozdania finansowe (art. 270
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych):

1. bilans wykonania budżetu,
2. łączny bilans,
3. rachunek zysków i strat – sprawozda-

nie łączne,
4. zestawienie zmian w funduszu jedno-

stki – sprawozdanie łączne.
5. informacja dodatkowa. �

� Dobiegają końca prace przy budowie
ul. Jaworowej w Mosinie wraz z odwod-
nieniem. 
Wykonawca: Maciej Kubacha MAR-
DROG z Piechanina. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 646 552,59 zł.

� Zakończyła się budowa ul. Łąkowej 
w Mosinie. Obecnie trwają prace odbio-
rowe. Wykonawca: Zakład Robót Budo-
walnych Marek Dachtera. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 817 251,48 zł.

� Podpisano umowę na budowę chod-
nika w Żabinku. W drugiej połowie
lipca rozpoczną się roboty budowlane. 
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwo-
naka.
Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 134 916,06 zł.

�Wybrano w przetargu wykonawcę bu-
dowy chodnika w ul. Śliwkowej w Mo-
sinie.
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwo-
naka.
Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 73 003,14 zł.

�Wybrano w przetargu wykonawcę bu-

dowy sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poz-
nańskiej w Czapurach. Trwają przygoto-
wania do podpisania z nim umowy.

�Wybrano w przetargu wykonawcę bu-
dowy ul. Zielonej i Stęszewskiej w Kro-
sinku. Trwają przygotowania do
podpisania z nim umowy.

� Trwają przygotowania do przetargu
na poszerzenie i wydłużenie prawoskrętu
z ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej
oraz budowy zatok postojowych na ul.
Budzyńskiej. 

� 16 lipca nastąpi otwarcie ofert w prze-
targu na budowę ul. Tylnej w Krośnie na
odcinku od ul. Bocznej do Piaskowej. 

� Rozpoczęły się przygotowania do
przetargu na wykonanie projektu ul.
Promowej w Czapurach. 

� Przygotowywane jest ogłoszenie prze-
targu na:
- wykonanie projektu jezdni w ul. Dem-
bowskiego w Mosinie,
- budowę chodnika jednostronnego w ul.
Leśnej w Krośnie – od torów kolejowych
do ostatniej działki. �

Joanna Nowaczyk

Krótko o budowie dróg
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wynikiem negatywnym,
• zawarcie umowy sprzedaży w formie

aktu notarialnego dz. nr 234 obr. Pecna
przeznaczonej na cele mieszkaniowe,

• zawarcie umowy nabycia w trybie
przekazania nieodpłatnego dz. nr 181/
7, 181/9, 181/13, 181/24 obr. Nowinki –
ul. Klonowa, 

• przygotowanie ogłoszenia i reklama
przetargu na sprzedaż nieruchomości
Mosina ul. Żeromskiego.

MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: wyłoniono wyko-

nawcę na realizację oznakowania po-
ziomego miejsc handlowych na
targowisku miejskim w Mosinie, podpi-
sano umowę na wykonanie projektu
zjazdu z ul. Pogodnej w Mieczewie na
drogę wojewódzką, trwa procedura
związana z wyłonieniem wykonawcy
na wbudowanie kamienia łamanego na
ul. Piaskowej w Radzewicach, 

• transport, Strefa Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego, odszkodowania:
prowadzenie spraw o likwidację szkód i
odszkodowań komunikacyjnych, za-
kończono przegląd przystanków komu-
nikacyjnych na terenie gminy Mosina, 

• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: odebrano prace renowacyjne
ławek na Zielonym Rynku i na Prome-
nadzie, wyłoniono wykonawcę na na-
prawy placów zabaw, siłowni
zewnętrznych oraz obiektów małej ar-
chitektury, uruchomiono punkt
„jadłodzielni” na Zielonym Rynku,
podpisano umowę na wykonanie bez-
piecznej nawierzchni przy trampolinie
na placu zabaw na ul. Skrajnej w Mosi-
nie, 

• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: zgłaszanie awarii oś-
wietlenia ulicznego będącego własnością
Gminy Mosina oraz własnością ENEA
Oświetlenie, 

• lokale komunalne, lokale socjalne,
lokale użytkowe będące własnością
Gminy Mosina: kontynuacja robót re-
montowych w budynku Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, zawarto umowę: na
montaż urządzeń klimatyzacji w
świetlicy wiejskiej w Żabinku, na wy-
konanie robót remontowych w świet-
licy wiejskiej w Radzewicach, na
wykonanie podestu okolicznościo-
wego w świetlicy wiejskiej w Borko-
wicach, zakończono remont świetlicy
wiejskiej w Świątnikach.

Od 1 lipca tego roku
świadczenie wychowaw-
cze w ramach programu
"rodzina 500+", będzie
przysługiwało na wszyst-
kie dzieci do 18 roku
życia, bez względu na do-
chody uzyskiwane przez
rodzinę.  

O szczegółach do-
tyczących składania wniosków o przyzna-
nie świadczeniach – w informacji Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mosinie poniżej.

W poniedziałek 24 czerwca, Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki rozpoczął kampa-
nię informacyjną na temat nowej odsłony
tego rządowego programu, a pierwszym
punktem na trasie  była Mosina.  

O programie "Rodzina 500+" – w audycji

Radia Poznań "Kluczowy temat", rozma-
wiał Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch -> www.radiopoznan.fm->infro-
macje->kluczowy temat-> "Rodzina 500
plus" to inwestycja” � JN

Fot. Sebastian  Antczak (WUW)
Burmistrz Przemysław Mieloch 

z Wicewojewodą Anetą Niestrawską 
dla Radia Poznań

500+ bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze będzie
przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez
rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na no-
wych zasadach, czyli bez kryterium dochodo-
wego, będzie można składać w dwóch
formach:

1. w wersji elektronicznej przez bank, portal
empatia, ePUAP, ZUS– od 1 lipca 2019 r.,

2. w wersji tradycyjnej (papierowej – w Oś-
rodku Pomocy Społecznej w Mosinie, ul.
Dworcowa 4, tel. 61 898 13 13) – od 1 sierp-
nia 2019 r.

Ponadto informuję, że składanie wniosków
drogą elektroniczną ułatwi pracę i przyspieszy
przyznanie świadczenia, do czego zachęcam.

Składając wniosek po 1 lipca 2019 r. należy
wpisać wszystkie dzieci do 18 roku życia 
z uwzględnieniem dzieci, na które obecnie po-
bierane jest świadczenie.

Organ rozpatrujący wniosek, przyzna świad-
czenie od 1 lipca na pierwsze lub jedyne
dziecko wychowywane w rodzinie, które jesz-
cze nie jest uprawnione do świadczenia oraz
od 1 października na pozostałe dzieci.

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przy-
znane do 31 maja 2021 r. w formie informa-
cji (a nie decyzji administracyjnej) 
o przyznaniu świadczenia z wyjątkiem dzieci
kończących 18 rok życia (świadczenie zostanie
przyznane do dnia poprzedzającego datę uro-
dzin).

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie
przekazywana drogą elektroniczną, a w przy-
padku braku adresu poczty internetowej, in-
formację będzie można odebrać osobiście 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mosinie. Brak odbioru informacji nie wstrzy-
muje wypłaty świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku o świadcze-
nie wychowawcze od 1 lipca do 31 sierpnia
2019 r. ustalenie prawa do świadczenia oraz
jego wypłata następuje do 31 października
2019 r. 

W przypadku złożenia wniosku o świadcze-
nie wychowawcze od dnia 1 września do dnia
30 września 2019 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz jego wypłata na-
stępuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadcze-
nie wychowawcze od dnia 1 października do
31 października 2019 r. ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz jego
wypłata następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadcze-
nie wychowawcze od dnia 1 listopada do 30
listopada 2019 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz jego wypłata na-
stępuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadcze-
nie wychowawcze od dnia 1 grudnia 2019 r. do
31 stycznia 2020 r. ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz jego wypłata na-
stępuje do dnia 29 lutego 2020 r.  �

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Program "Rodzina 500+"  
od 1 lipca 2019 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Dokumenty planistyczne na etapie

rozpatrywania uwag: 
• Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mosina,

• MPZP Krosinko - dla terenów części
wsi Krosinko i terenów części miasta
Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą
wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosina –
Stęszew tj. ul. Wiejską w Krosinku oraz
ul. M. Konopnickiej w Mosinie wraz z
tą drogą, a Kanałem Mosińskim (uzys-
kano pozytywne stanowisko Dyrektora
Wielkopolskiego Parku Narodowego,
planowane wyłożenie projektu planu w
terminie 7 maja 2019 – 30 maja 2019 r.,
z dyskusją publiczną 29 maja 2019 r.
oraz możliwością składania uwag do 14
czerwca 2019 r.);

• MPZP Krosno – Drużyna – dla tere-
nów części wsi Krosno oraz części wsi
Drużyna, usytuowanych na południe od
północnej granicy działek o nr ewid.
203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164,
165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno,
Kanałem Olszynka wraz z tym Ka-
nałem, a ul. Wierzbową, ul. Powstań-
ców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w
Drużynie, linią PKP Wrocław-Poznań
wraz z tą linią (dyskusja publiczna od-
była się 15 maja 2019 r., a termin
składania uwag do 3 czerwca 2019 r.).

Plany miejscowe na etapie opinio-
wania i uzgadniania: 

• MPZP Wschodnia obwodnica
miasta Mosina – dla przebiegu wschod-
niej obwodnicy miasta Mosina – etap,
łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie
(droga wojewódzka nr 431) z ul. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowin-
kach – Drużynie (droga powiatowa nr
2465P) z przeprawą mostową przez
Kanał Mosiński – etap I (po uzyskaniu
zgody Ministra Środowiska oraz Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego
na przeznaczenie gruntów leśnych na
cele drogowe, projekt planu będzie przy-
gotowywany do wyłożenia do publicz-
nego wglądu), 

• MPZP Mosina – Sowiniec – dla tere-
nów części miasta Mosina i części wsi
Sowiniec, usytuowanych pomiędzy ul.
Leśmiana i ul. Śremską w Mosinie wraz
z tymi ulicami (po uzyskaniu zgody Mi-
nistra Środowiska oraz Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na
przeznaczenie gruntów leśnych na cele
drogowe, projekt planu będzie przygo-

Mieszkanka ul. Łaziennej skarży się niezmienny stan tej ulicy, która pozostaje nadal nie-
utwardzona.

Projekt wraz z pozwoleniem na budowę ul. Łaziennej i Kanałowej jest gotowy. Pro-
jekt przewiduje budowę chodników i jezdni z kostki pozbrukowej. – Podejmiemy
starania o środki finansowe na realizację tej inwestycji z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Po ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu, najprawdopodobniej w sierpniu
br., złożymy wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu – infor-
muje burmistrz Przemysław Mieloch.

Mieszkanka rogalina zgłosiła
występujące w tej wsi problemy 
z ciśnieniem wody.

Rogalin, tak kilka innych,
okolicznych wsi, zasilany jest w
wodę pochodzącą z ujęcia
obsługiwanego przez Majątek
Rogalin. Występujące na tym
obszarze problemy z ciśnie-
niem wody obecnie ustąpiły.
Wymieniona została pompa,
jak się okazało, odpowie-
dzialna za taki stan. – Woda
jest teraz na całym tym obszarze, także w najdalszych zakątkach Radzewic, którego
mieszkańcy mówią teraz, że takiego ciśnienia w rurach jak teraz, nie pamiętają od 10
lat – informuje burmistrz Przemysław Mieloch. – Z informacji uzyskanych od firmy
obsługującej to ujęcie, po wymianie pompy jest teraz możliwość wydobycia 115 m3 na
godzinę, w sytuacji, kiedy średnio, poza okresami suszy, mieszkańcy tego terenu pobie-
rają od 300 - 400 m3 na dobę. W przypadku lata suchego ten rozbiór wody jest cztery
razy większy. Oznacza to, że obecnie w tym ujęciu jest „zapas” wody, dlatego będę roz-
mawiał z panem Mikołajem Pietraszakiem Dmowskim – Prezesem Spółki „Majątek Ro-
galin”, żeby wyrażał zgodę na przyłączenie do sieci tym, którym do tej pory odmawiał.

Ponadto w czerwcu gościliśmy Zastępcę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Warszawie – pana Sławomira Pietrzaka i rozmawiamy na temat regulacji sta-
tusu własnościowego urządzeń tej sieci, to jest pełnego przejęcia przez Gminę Mosina
– wyjaśnia Przemysław Mieloch. �

Joanna Nowaczyk

Mieszkańcy pytają

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim,
rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r.
życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnoś-
ciami – do 24 r. życia)  mogą składać wnioski 
o świadczenie na wyprawkę szkolną:

1. od 1 lipca drogą elektroniczną poprzez:
stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl
bankowość elektroniczną, a
2. od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (wersja

papierowa) w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mosinie, a w przypadku dzieci przeby-
wających w pieczy zastępczej w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje:
1. rodzicom dziecka,
2. opiekunom faktycznym (czyli osobom,

które faktycznie opie-
kują się dzieckiem i wy-
stąpiły do sądu
opiekuńczego z wnio-
skiem o przysposobie-
nie dziecka),

3. opiekunom prawnym,
4. osobie uczącej się (czyli pełnoletniej oso-

bie uczącej się w szkole, niepozostającej na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmier-
cią lub w związku z  wyrokiem sądowym lub
ugodą sądową zasądzającym alimenty od ro-
dziców).

Wniosek o świadczenie „Dobry start” na-
leży złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony
po tym terminie nie zostanie rozpatrzony. �

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Program "Dobry start" 2019
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towywany do wyłożenia do publicznego
wglądu).

Procedowanych jest obecnie 20 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie -> Organy
gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia
planistyczne -> Wykaz dokumentów
planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie spraw związanych z or-

ganizacją i realizacją systemu odbioru
odpadów komunalnych na terenie
gminy Mosina, 

• prowadzenie postępowań administ-
racyjnych w sprawie: usunięcia drzew i
krzewów, zakłócania stosunków wod-
nych,

• przygotowanie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywa-
nego do kąpieli na terenie gminy Mo-
sina na rok 2019 oraz określenia sezonu
kąpielowego,

• nabór wniosków do programu likwi-
dacji wyrobów zawierających azbest na
terenie Powiatu Poznańskiego na rok
2019,

• prowadzenie spraw związanych z
realizacją projektu zagospodarowania
terenu przy Kanale Mosińskim wyko-
nywanego w formule zaprojektuj i wy-
buduj,

• uzgadnianie planowanych inwestycji
Aquanet S.A. związanych z budową ma-
gistrali wodociągowej na terenie miejs-
cowości Rogalin w zakresie zieleni.

SPOTKANIA 
• z przedstawicielami firmy Anton

Rohr w sprawie bocznicy kolejowej na
terenie firmy i działki pod hotel pra-
cowniczy (z-ca burmistrza T. Łukowiak),

• z prof. Arkadiuszem Madajem z In-
stytutu Inżynierii Lądowej Politechniki
Poznańskiej w sprawie mostu na kanale
przy ul. Krasickiego, kładki przy ul. Li-
powej oraz wschodniej obwodnicy –
omówienie założeń do opracowania
opisu przedmiotu zamówienia na pod-
stawie posiadanej dokumentacji np. nie-
aktualnego projektu mostu na ul.
Krasickiego oraz wariantowości co do

W okresie kwiecień-czerwiec, rada Powiatu w
Poznaniu odbyła 4 posiedzenia sesyjne (nie
licząc planowych posiedzeń komisji rady), na
których podejmowane były uchwały dotyczące
m.in. naszej Gminy. 

1. VI Sesja rady Powiatu 17 kwietnia 2019 r.  

� z projektu partnerskiego z Gminą pn.
„Niskoemisyjne przedsięwzięcia z za-
kresie transportu na terenie Gminy Mo-
sina – etap I (ZIT)”, z planu 3 808
835,00 zł, zdjęto 3 000 000,00 zł, po-
zostawiając 808 835,00 zł. W uzasad-
nieniu: „W związku z trudnościami z
wyborem wykonawców, część wydat-
ków przesunięto na rok 2020.”

� z zadania przebudowa drogi 2464P
Świątniki – granica powiatu i 2472P –
Radzewice – Kórnik na odcinku Radze-
wice - Radzewo, zmniejszono środki
własne o kwotę 70 000,00 zł. Wynikało
to z terminu realnego opracowania do-
kumentacji oraz rozszerzenia zlecenia o
część dot. remontu nawierzchni drogi w
m. Radzewice. Wydłużenie czasu reali-
zacji zadania to m.in. wynik braku
umów o dofinansowanie między po-
wiatem a gminami: Gmina Kórnik pod-
jęła uchwałę w tej sprawie 26 września
2018 r., a Gmina Mosina 25 lutego
2019 r. 

2. VII Sesja rady Powiatu 26 kwietnia 2019 r. 

� na sesji podjęto uchwałę w sprawie :
„Zasad i trybu udzielania dotacji celo-
wej na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich rozwiązaniami proeko-
logicznymi.”

3. VIII Sesja rady Powiatu 22 maja 2019 r.

I część sesji dotyczyła debaty nad Rapor-
tem Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie
Powiatu Poznańskiego za rok 2018, za-
twierdzenia sprawozdania finansowego 
i wykonania budżetu za 2018 r. Po
wysłuchaniu opinii i przeprowadzeniu dys-
kusji, Rada Powiatu: udzieliła wotum za-
ufania Zarządowi Powiatu, zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz z wykona-
niem budżetu za rok 2018 i udzieliła abso-
lutorium Zarządowi Powiatu za ten rok.

W II części sesji, Rada Powiatu rozpat-
rzyła uchwałę w sprawie rozpatrzenia
wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. jednego
z mieszkańców dot. podjęcia działań, które
poprawią bezpieczeństwo użytkowników

drogi powiatowej 3911P ciągu ul. Głównej
w miejscowości Pecna. Sprawę rozpatrzyła
i zaopiniowała pozytywnie Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji, co zostało wyrażone
podjęciem uchwały przez radę i przekaza-
niem jej do realizacji przez Zarząd Powiatu.

4. IX Sesja rady Powiatu 19 czerwca 2019 r. 

Zmiany w budżecie powiatu oraz WPF
dotyczące naszej gminy:   
� w związku z wnioskiem Zarządu Dróg

Powiatowych w Poznaniu, wprowadza
się zmiany w przedsięwzięciu Projekt
partnerski z Gminą pn. „Niskoemisyjne
przedsięwzięcie zakresie transportu
miejskiego na terenie Gminy Mosina
etap I (ZIT)”. Zmiany zostały wprowa-
dzone w związku z bardzo małymi
szansami na zakończenie opracowania
dokumentacji projektowej w tym roku,
a tym bardziej zakończenia budowy.
Łączne nakłady finansowe pozostają
bez zmian i wynoszą 7 841 000,00 zł.
Limity wydatków w poszczególnych la-
tach wynoszą: 2019 r. 1 968,00 zł
(zmniejszenie o kwotę 4 821 214,00 zł),
2020 r. – 7 798 032,00 zł (zwiększenie 
o kwotę 4 821 214,00 zł).

� wprowadzono zmiany w przedsięwzię-
ciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2466 P ul. Sowiniecka w Mosinie”.
Łączne nakłady na przebudowę zostały
zwiększone o kwotę 2 500 000,00 zł, do
wysokości 8 542 500,00 zł. Limity wy-
datków w poszczególnych latach wy-
noszą: 2019 – 2 500 000,00 zł, 2020 – 6
000 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2
500 000,00 zł).

� w dziale Oświata dokonano nastę-
pujących przekształceń: trzyletnie LO
dla dorosłych wchodzące w skład  Ze-
społu Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie przekształcono na czterolet-
nie LO dla dorosłych będące w tym ze-
spole, trzyletnie LO wchodzące w skład
Zespołu Szkół na czteroletnie LO w tym
zespole oraz czteroletnie Technikum,
wchodzące w skład Zespołu Szkół im.
Adama Wodziczki przekształcono na
pięcioletnie Technikum, wchodzące 
w skład tego zespołu. �

Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu

Niezależni 
dla Powiatu

Z powiatu poznańskiego…
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realizacji kładki na ul. Lipowej w Kroś-
nie (z-ca burmistrza T. Łukowiak),

• udział w spotkaniu konsultacyjnym
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Mosina Krosinko (z-ca
burmistrza T. Łukowiak),

• z przedstawicielami WPN w sprawie
pomostu na przystani MKŻ w Dyma-
czewie Nowym (burmistrz P. Mieloch
oraz zastępcy burmistrza T. Łukowiak,
A. Ejchorst),

• z zastępcą dyrektora ds. inwestycyj-
nych M. Bereżeckim z Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu na temat
współpracy i wspólnych inwestycji, np.
ul. Sowinieckiej, ścieżki pieszo-rowero-
wej Bolesławiec, Dymaczewo Stare i
Borkowice – Drużyna-Nowinki-Pecna,
chodnik w Borkowicach (burmistrz P.
Mieloch oraz zastępcy T. Łukowiak, 

A. Ejchorst), 
• z Burmistrzem Gminy Kórnik w

sprawie gospodarki odpadami tej gminy
(burmistrz P. Mieloch oraz zastępcy bur-
mistrza T. Łukowiak, A. Ejchorst), 

• z dyrektorem Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (burmistrz P. Mie-
loch, z-ca burmistrza A. Ejchorst),

• z Burmistrzem Śremu w sprawie PKS
(burmistrz P. Mieloch, z-ca burmistrza
A. Ejchorst),

• z Burmistrzem Gminy Kostrzyn na
temat połączenia komunikacji szkolnej z
komunikacją miejską (burmistrz P. Mie-
loch oraz zastępcy burmistrza T. Łuko-
wiak A. Ejchorst),

• z przedstawicielami PKP na temat
możliwości przedłużenia tunelu z
dworca kolejowego w stronę ZUK (bur-
mistrz P. Mieloch, z-ca burmistrza T.
Łukowiak),

• spotkanie w sprawie PKS w Staro-
stwie Powiatowym. (z-ca burmistrza T.
Łukowiak), 

• z projektantem Bartoszem Brzozow-
skim w sprawie projektu skrzyżowania
na „Czerwonce” – przedstawienie
założeń dotyczących pełnej sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu (burmistrz P.
Mieloch, z-ca burmistrza T. Łukowiak),

• z prof. Arkadiuszem Madajem z Insty-
tutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poz-
nańskiej w sprawie dwóch wariantów
lokalizacji mostu w przebiegu wschodniej
obwodnicy w odniesieniu do warunków
gruntowych wynikających z posiadanej
dokumentacji (burmistrz P. Mieloch, z-ca
burmistrza T. Łukowiak).  �

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina
oraz referatów Urzędu Miejskiego

opracowała Joanna Nowaczyk.

Panu Radnemu Waldemarowi Wiązkowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
Burmistrz Gminy Mosina

Podziękowanie
Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, Panu Burmistrzowi
Gminy Mosina, koleżankom i kolegom Radnym oraz wszystkim tym,
którzy wzięli liczny udział w ostatnim pożegnaniu mojego Ojca Henryka
Wiązka �

serdeczne podziękowania 
składa Waldemar Wiązek

Projekt Gminy Mosina „Dzieciakowo na
Piaskowej – Sołecka strefa integracji i ak-
tywnego wypoczynku w Krośnie”, został
wytypowany do kolejnej edycji katalogu
wybranych projektów zrealizowanych w ra-
mach samorządowego programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi” w latach 2017-2018
wydawanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego.

Projekt obejmował utworzenie strefy
integracji i aktywnego wypoczynku,

umożliwiającego różnorodne spędzanie
wolnego czasu zarówno osobom star-
szym jak i młodym, pełnosprawnym jak
i z niepełnosprawnościami. W tym celu
utwardzony został odpowiednio duży
plac, a na nim, w ramach projektu zos-
tało utworzone miasteczko ruchu drogo-
wego wraz ze strefą gier – wykonano
terenowe wersje popularnych gier 
w wersji XXL z prefabrykowanej masy
termoplastycznej, które zostały zamon-
towane na tym placu. � JN

Informujemy, że spółka medyczna, która zajmowała pomieszczenia w budynku
przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, przeniosła swoją działalność w inne miejsce.
Gmina Mosina rozpocznie niebawem kapitalny remont tego budynku, który prze-
znaczony zostanie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie, Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mosinie oraz Straży Miejskiej w Mosinie. JN

Informacja

Dzieciakowo w katalogu
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
czerwiec

rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach. Odbyła także 8 po-
siedzeń komisji stałych. Przebieg posie-
dzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.

Podczas sesji 13 czerwca, wręczono sty-
pendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia
dla zawodników, trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działal-
ności sportowej w roku 2018, przyznane
przez Burmistrza Gminy Mosina. Rada
Miejska złożyła także podziękowania i gra-
tulacje sołtysom oraz przewodniczącym za-
rządów osiedli, z okazji mijającej kadencji
przewodniczących jednostek pomocniczych.
Na pierwszej z czerwcowych sesji, Rada pod-
jęła uchwały dotyczące: zasad zwiększenia
środków funduszu sołeckiego, zmiany
uchwały budżetowej na rok 2019, zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mosina na lata 2019-2023, określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
powołania zespołu dla przedstawienia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników do
Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Re-
jonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego
Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, 
a także 6 uchwał dotyczących rozpatrzenia
skarg. 

Druga sesja w minionym miesiącu, sesja 30
czerwca, była sesją absolutoryjną. Uchwałę
o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi za
wykonanie budżetu roku poprzedniego, po-
przedziła po raz pierwszy debata nad rapor-
tem o stanie Gminy Mosina za rok 2018, 
a także udzielenie Burmistrzowi wotum za-
ufania z tytułu rozpatrzenia tego raportu sto-
sowną uchwałą. 

Na tej samej sesji Rada Miejska podjęła
także dwie uchwały dotyczące zmiany tego-
rocznego budżetu oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2019-2023. 

Z� treścią� wszystkich� podjętych� uchwał
można�zapoznać�się�w�Biuletynie�Informacji
Publicznej�zakładce�Prawo,�a�także�w�Biurze
Rady�Miejskiej�w�Urzędzie�Miejskim�w�Mosi-

nie,�tel.�61�8�109�541.�Na�stronie�mosina.eses-
ja.pl�można�śledzić�nadchodzące�posiedzenia
komisji�oraz�sesje�wraz�z�załączonymi�doku-
mentami�(projekty�uchwał,�inne�załączniki)�oraz
wyniki�głosowań�w�poszczególnych�punktach
obrad�danej�sesji.�

Terminarz posiedzeń 
znajduje się na stronie
mosina.esesja.pl 
oraz esesja.pl/mosina 

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczestni-
czyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące infor-
macje dotyczące posiedzeń zamieszczane są
na stroniewww.mosina.pl w zakładce Ko-
munikaty oraz na stronie
www.mosina.esesja.pl. Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541. 

Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie
można śledzić na żywo, na kanale youtube-
>Rada Miejska w Mosinie

Klub Radnych 
7 czerwca 2019 r. utworzył się klub rad-

nych Rady Miejskiej w Mosinie "Dla dobra
Miasta i Wsi". 

W jego skład weszli: Ewelina Dudek, Ag-
nieszka Gorzyńska, Waldemar Waligórski –
przewodniczący Klubu, Waldemar Wiązek. 

Absolutoryjna sesja 
Debata nad Raportem o stanie Gminy

Mosina za rok 2018
27 czerwca na sesji absolutoryjnej odbyła

się trwająca trzy godziny debata nad pierw-
szym w historii gminy Raportem. 145-cio
stronicowy dokument został przekazany
radnym i mieszkańcom 31 maja 2019 r. Na
sesji zaprezentował go Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch.  Przedstawił
także szereg wniosków wypływających z da-
nych zawartych w Raporcie. Mówił również
o planach i zamierzeniach na kolejne lata.

Jako pierwszy w debacie zabrał głos Robert
Borkiewicz, mieszkaniec Daszewic i prezes
Stowarzyszenia Lepsze Daszewice. Jako je-
dyny spełnił ustawowy wymóg – dostarczył
pisemne zgłoszenie z poparciem 75 osób.
Pan Robert Borkiewicz w swoim 15. minu-
towym wystąpieniu mówił o braku strate-
gicznego zarządzania gminą, o dysproporcji

w podziale środków na inwestycje w po-
szczególnych miejscach gminy, niedostatecz-
nych działaniach na rzecz ochrony
środowiska, o deficycie w gospodarce odpa-
dami. Zaprezentował opinię, że źródłem
wzrostu wpływów z tytułu PIT w okresie
2014-2018 do budżetu gminy o 70% nie jest
napływ nowych mieszkańców (liczba miesz-
kańców wzrosła o 6%), a wzrost zamożności
społeczeństwa naszej gminy. 

W drugiej części debaty wzięło udział 13
radnych:

Marcin Ługawiak mówił w swoim wy-
stąpieniu o braku w Raporcie analizy reali-
zacji polityk, programów i strategii, braku
komentarzy i wniosków. Radny mówił 
o niedostatecznym przedstawieniu majątku
gminy, o konieczności jego oszacowania i ra-
cjonalnego podejścia do sprzedaży gmin-
nych gruntów. Jego zdaniem warto pomyśleć
o przeznaczeniu niektórych nieruchomości
na poprawę warunków życia mieszkańców.
M. Ługawiak odniósł się do planów Bur-
mistrza rozwiązania problemów zaopatrze-
nia w wodę na Zawarciu nie z pomocą
Aquanetu, lecz własnymi siłami. Przestrze-
gał przed pochopnym działaniem skut-
kującym wielomilionowym zaangażo-
waniem budżetu gminy w tę inwestycję i ko-
niecznością powołania być może kolejnej
spółki do obsługi wodociągu i kanalizacji.
Kończąc swoją wypowiedź, stwierdził, że ob-
wodnica wschodnia powinna być prioryte-
tową inwestycją.

Arkadiusz Cebulski podkreślił, że w rapor-
cie jest wiele braków, np. nie podano czasu
oczekiwania na decyzje o warunkach zabu-
dowy, ilości decyzji SKO, brak rankingu dróg,
wykazu aktualnych pozwoleń na budowę.
Wyraził życzenie, aby kolejny Raport był do-
skonalszy.

Wiesława Mania powiedziała, że widząc
błędy i braki w Raporcie i analizując jego za-
wartość widzimy, że jest jeszcze dużo do zro-
bienia. Wśród spraw do załatwienia
wskazała m.in. skrócenie czasu opracowy-
wania planów miejscowych i poświęcenie
większej uwagi problemom osób niepełnos-
prawnych. Zwróciła też uwagę na niedosta-
teczne przedstawienie w Raporcie
współ-pracy z gminą Seelze.

Waldemar Wiązek stwierdził, że nadal
mamy niewiele planów miejscowych, Stu-
dium jest opracowywane od 6 lat. W konte-
kście inwestycji wodno-kanalizacyjnych
wyraził opinię, że mieszkańców Dymaczewa
Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic nie
interesuje, czy gmina zrobi to sama, czy
Aquanet, ważne jest osiągnięcie celu.

Jan Marciniak stwierdził, ze Burmistrz 
w swoim wystąpieniu wyszedł poza Raport,
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porównał to wystąpienie do expose przed-
stawiającego zamierzenia na bliższą i bar-
dziej odległą przyszłość. Radny polemizował
z wypowiedzią Burmistrza dotyczącą oceny
współpracy Gminy z Aquanetem. Zdaniem
Jana Marciniaka Gmina Mosina nie byłaby
w stanie zrealizować sama inwestycji, które
wykonał Aquanet na terenie naszej gminy.
W latach 2019 – 2022 Aquanet zrealizuje za-
dania o łącznej wartości 42 mln zł.  W roku
2018 gmina na ten cel przeznaczyła zaled-
wie ok. 250 tys. zł.

Jako istotny mankament Raportu uznał
brak wystarczającej informacji o drogach.
Wyraził też swoje zaniepokojenie wzrostem
zatrudnienia w urzędzie. Zaapelował o opra-
cowanie strategii rozwoju turystyki.

Małgorzata Kaptur wskazała brak polityki
senioralnej i pominięcie turystyki. Następnie
zwróciła uwagę na przewlekanie procedury
planistycznej. W gminie Mosina wydanie
obwieszczenia o przystąpieniu do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma miejsce od 3 miesięcy do
1,5 roku od podjęciu uchwały, w gminie Ko-
morniki od kilku dni do miesiąca.  Opraco-
wywanie planów trwa od 2 do 10 lat, 
w gminie Komorniki od 8 miesięcy do 3 lat.
Najstarszy plan będący w opracowaniu 
w gminie Komorniki został wywołany w
marcu 2016 r. My takich “starszych” planów
mamy 11 z 20 będących w opracowaniu.
Radna wskazywała także na brak Wielolet-
niego Programu Sporządzania Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego i
brak od 5 lat Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami. Apelowała o uporządko-
wanie kwestii gminnych dróg publicznych.

Roman Kolankiewicz – wskazał na brak
wielu istotnych treści w Raporcie, zwłaszcza
dotyczących infrastruktury, dróg, sieci wodo-
ciągowej, sanitarnej i gazowej, brak infor-
macji o współpracy z Aquanetem.  Wyraził
zaniepokojenie z powodu kilku niezrealizo-
wanych uchwały z 2018 r. dot. planowania
przestrzennego. Wskazał, że w Ośrodku Po-
mocy Społecznej brakuje 16 pracowników.
Stwierdził, że Raport pokazuje zły stan
gminy.  Oświadczył, że w głosowaniu nad
wotum zaufania dla Burmistrza wstrzyma
się od głosu.

Elżbieta Jarecka – wyraziła obawę, że Ra-
port w tym kształcie jest trudny w odbiorze
dla mieszkańców. Zaapelowała o szanowa-
nie ładu przestrzennego w trosce o przyszłe
pokolenia.

Łukasz Kasprowicz zaproponował, aby
przyszłoroczny Raport został opracowany
przez firmę zewnętrzną. W Raporcie jego
zdaniem brakuje wizji rozwoju i analizy
przedstawionych danych. Stwierdził, że

obecny Burmistrz pełni swój urząd od listo-
pada 2018 r., ale w ciągu minionej kadencji
był współgospodarzem Gminy i jest
współodpowiedzialny za realizację zadań,
zwłaszcza w zakresie planowania prze-
strzennego, które mu bezpośrednio podle-
gało.

Andrzej Raźny powiedział, że Raport nie
powinien być tylko fotografią stanu gminy
na koniec 2018 r., jest to okazja do wskaza-
nia osiągnięć i problemów strategicznych
Gminy. Uznał wystąpienie Burmistrza na
temat Aquanetu za niemerytoryczne. Stwier-
dził, że nie można negować strategicznej roli
Aquanetu w rozwiązywaniu problemów
wodno-kanalizacyjnych naszej gminy. Ubo-
lewał, że w Raporcie nie przedstawiono wizji
rozwiązania problemu z zaopatrzeniem Za-
warcia w wodę i innych strategicznych wy-
zwań.

Ryszard Rybicki stwierdził, że ta debata jest
lekcją dla panów burmistrzów i wyraził na-
dzieję, że Burmistrz, kierownicy referatów
i audytor przygotowują się już do następ-
nego raportu, żeby nie było tak jak w tym
roku, kiedy trzeba było zrobić wszystko na
ostatnią chwilę. 

Waldemar Waligórski powiedział, że za
stan gminy odpowiada nie tylko burmistrz,
ale również rada. Zaapelował do radnych,
aby zastanowili się nad kształtem przy-
szłorocznego raportu.

Dominik Michalak powiedział, że pod-
stawą dobrego funkcjonowania i rozwoju
gminy jest dobrze działający, sprawny, inno-
wacyjny urząd. Kluczem jest rozwiazywanie
problemów i rzetelna systematyczna praca.
W naszej gminie problemem okazał się ra-
port. 

Burmistrz jest inicjatorem i kreatorem roz-
wiązań w urzędzie, powinien mieć wizję roz-

woju gminy. Wnioski, które składają radni
są dowodem, że nie jest idealnie, że gmina
wymaga poprawy w wielu obszarach.
Kończąc swoją wypowiedź zaapelował o po-
dejmowanie odważnych decyzji dla dobra
Gminy.

Po przerwie zabrał głos Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch. Zapewnił, że
Raport za rok 2019 będzie pełniejszy. Zwró-
cił się do Rady o kredyt zaufania. 

Rada Miejska w Mosinie 13 głosami za,
przy 6 głosach wstrzymujących się (2 rad-
nych było nieobecnych) udzieliła Burmist-
rzowi Gminy Mosina Przemysławowi
Mielochowi wotum zaufania.

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Absolutorium 
dla Burmistrza 

Po długiej debacie nad raportem i podjęciu
uchwały udzielającej votum zaufania Bur-
mistrzowi, Rada zapoznała się z wykona-
niem budżetu Gminy Mosina za rok 2018.
Wysłuchała także opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozda-
niu z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Mosina za rok mi-
niony. Kolejnym elementem procedury ab-
solutoryjnej był wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium, za-
opiniowany także wcześniej przez RIO, na-
stępnie przedstawienie opinii komisji stałych
Rady Miejskiej i stanowiska klubu radnych
w sprawie wykonania budżetu 2018. W wy-
niku przeprowadzonej dyskusji, Rada Miej-
ska w Mosinie 16 głosami „za” przy 2
głosach „wstrzymujących się” oraz 1 głosie

Sprostowanie
W numerze majowym „Informatora Mosińskiego” – nr 5(45), w artykule
„Wsparcie klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego” zamiesz-
czonym na str. 15 w ramach sprawozdania z działalności Rady Miejskiej, użyto
błędnego sformułowania dotyczącego dotacji dla Klubu Sportowego 1920 Mo-
sina w roku 2018.  Zdanie: „Zostanie ona przeznaczona na realizację całorocz-
nego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych
przez WZPN i PZPN dzieci, młodzieży i dorosłych” powinno brzmieć: „Została
ona przeznaczona na realizację całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział 
w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN dzieci, młodzieży
i dorosłych”. Zawarta w artykule informacja o realizacji działań klubu  w ra-
mach przyznanej w roku 2018 dotacji, dotyczyła ubiegłego roku  i pochodziła
ze sprawozdania  z realizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina w roku 2018.
Za błędne sformułowanie przepraszamy. 

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny 
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„przeciw” podjęła uchwałę zatwierdzającą
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gminy Mo-
sina za 2018 rok. Tym samym stosunkiem
głosów, Rada udzieliła Burmistrzowi Gminy
Mosina absolutorium z tytułu wykonania
ubiegłorocznego budżetu. Dwóch radnych
było na tej sesji nieobecnych. 

Sportowcy i trenerzy
nagrodzeni 

Od roku 2008 mosiński samorząd  nagra-
dza utalentowanych sportowców osiąga-
jących sukcesy na arenie ogólnopolskiej i
międzynarodowej, przyznając im stypendia,
nagrody i wyróżnienia. W roku 2011 po raz
pierwszy nagrodzeni zostali także wy-
różniający się trenerzy i działacze sportowi.  

Reprezentanci szkół, klubów i stowarzy-
szeń sportowych Gminy Mosina oraz za-
wodnicy zamieszkujący na stałe na terenie
gminy Mosina promują ją swoimi wysokimi
wynikami i osiągnięciami sportowymi. Na-
gradzanie utalentowanych sportowców jest
także dodatkową motywacją dla uzyskania
lepszych wyników oraz rozwoju ich sporto-
wej kariery. 

Podczas sesji 13 czerwca, wręczono sty-
pendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia
dla zawodników, trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działal-
ności sportowej w roku 2018, przyznane
przez Burmistrza Gminy Mosina. 

Nagrodzeni sportowcy: 

• Stypendium sportowe w wysokości
250,00 zł miesięcznie, w okresie od lipca do
listopada 2019 r., czyli w łącznej kwocie
1250,00 zł: Gustaw Warzocha, Jacek Fajfer,
Filip Kosicki, Krzysztof Sajna, Dominik
Klemczak, Zuzanna Klemczak, Filip Przy-
musiński, Franciszek  Mumot, Wiktor Woś-
kowiak, Hanna Kulakin. 

• Nagrody sportowe: I nagroda pieniężna
2 000 zł – Albert Warzocha, II nagroda pie-
niężna 1 500 zł – Maksymilian Wiśniewski,
III nagroda pieniężna – 1 000 zł – Tatiana
Tomczak.

• Wyróżnienie w formie statuetki i dy-
plomu: Zuzanna Barłożyk, Wiktoria Micha-
lak, Karolina Ilowska-Rembarz, Karolina
Wereszyńska, Natalia Kopeć, Bartosz Kara-
siński, Julia Kopeć, Joanna Sienkiewicz, Pau-
lina Bączyk, Julia Kulakin.

Nagrodzeni trenerzy i inne osoby wy-
różniające się osiągnięciami w działalności
sportowej:

• Nagroda pieniężna 1 000 zł - Andrzej Bar-
tosiewicz

• Wyróżnienie w formie statuetki i dy-
plomu: Dariusz Raduła, Zbigniew Lisiecki,
Maksymilian Wiśniewski, Ewa Gąsienica-
Brożyńska, Stefan Wieczorek.

Gratulujemy!

Podziękowania
dla sołtysów

Na sesji 13 czerwca, Rada Miejska złożyła
podziękowania i gratulacje dla sołtysów 
i przewodniczących osiedli, którzy zakoń-
czyli sprawowanie swoich funkcji. Złożono
także gratulacje nowo wybranym przewod-
niczącym jednostek pomocniczych. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli,
którzy zakończyli pełnienie swoich funkcji
w tej i poprzedniej kadencji: Bogdan Kora-
lewski (Sasinowo), Maria Błaszyk (Bara-
nówko), Kazimierz Wróbel (Pecna,
Konstantynowo), Aleksandra Kołutkiewicz
(Radzewice), Beata Tomczak (Świątniki),
Elżbieta Jarecka (Daszewice), Dorota Doma-
gała (Rogalinek), Jolanta Szymczak (Osiedle
nr 2 „Czarnokurz”), Tomasz Łukowiak
(Osiedle nr 4 „Za Barwą”), Elżbieta Kunaj
(Osiedle nr 5 „Nowe Krosno”), Szymon
Łuczka (Dymaczewo Stare), 

Podziękowania przekazano także sołty-
som, którzy zakończyli pełnienie funkcji 
w minionych latach: Stefanowi Jankow-
skiemu  (Dymaczewo Stare), Bronisławowi
Sznurze (Mieczewo) Danielowi Markow-
skiemu (Sowinki, Sowiniec). 

Sołtysi ponownie wybrani otrzymali po-
dziękowania za działalność w poprzednich
kadencjach i gratulacje z powodu wyboru na
kadencję 2019 – 2023: Erazm Walkowiak
(Drużyna, Nowinki), Krzysztof Kłak (Banki,
Kubalin, Głuszyna Leśna), Maria Wit-

kowska (Rogalin), Marian Osuch (Wiórek),
Łukasz Kasprowicz (Dymaczewo Nowe).

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli
wybrani na pierwszą kadencję otrzymali
list6y gratulacyjne: Barbara Majchrzycka –
(Dymaczewo Stare), Damian Pietruszewski
(Pecna, Konstantynowo), Paweł Ożański
(Rogalinek), •Paweł Sroka (Radzewice),
Zbigniew Koralewski (Sasinowo), Łukasz Sil-
ski (Baranówko), Adam Monikowski (Da-
szewice), Renata Kubala (Osiedle nr 2
„Czarnokurz”), Szymon Kazimierski
(Osiedle nr 5 „Za Barwą”), Jakub Modrzyń-
ski. (Osiedle nr 5 „Nowe Krosno”). 

Po sesji 13 czerwca wybrano także sołty-
sów: Agnieszka Pokrywka (Świątniki), Ma-
ciej Patela (Borkowice, Bolesławiec), Ryszard
Rybicki (Krosno), Agnieszka Gorzyńska
(Żabinko), Mateusz Fabisiak (Krosinko, Lud-
wikowo).

4 lipca w świetlicy wiejskiej w Krośnie od-
było spotkanie sołtysów, podczas którego
wybrano nowy zarząd mosińskiego koła
Stowarzyszenia Sołtysów. W miejsce ustę-
pującego, który pracował w składzie: Kazi-
mierz Wróbel – przewodniczący, Erazm
Walkowiak - zastępca, Ryszard Rybicki -
skarbnik, Beata Tomczak – sekretarz, wy-
brano nowy zarząd koła: Agnieszka Go-
rzyńska – przewodnicząca, Maria
Witkowska – zastępca, Damian Pietruszew-
ski – skarbnik, Adam Monikowski – sekre-
tarz. �

Oprac. J. Nowaczyk
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„rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja proklamacji niepodległości w Mosinie”
– pod takim hasłem Gmin Mosina upamiętniła czyn zbrojny mieszkańców Mosiny 
i okolic w walce o odzyskanie niepodległości Ojczyzny przed 171 laty. W sobotę 15
czerwca, mosiński rynek odbył podróż w przeszłość, do czasu tej proklamacji rzeczy-
pospolitej Mosińskiej z czasów Wiosny ludów. 

Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i Burmistrza Gminy Mosina zorganizowała Galeria
Sztuki w Mosinie, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie. Goś-
ciem wydarzenia był Poseł na Sejm RP Szymon Ziółkowski, który sam
w stroju z epoki wsparł działania rekonstrukcyjne. 

„Rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja proklamacji niepo-
dległości w Mosinie” znalazła się na mapie wydarzeń „Niepodległej”
wpisujących się w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

Patronat medialny nad wydarzeniem przyjęły: TVP 3 Poznań, Radio
Poznań, Informator Mosiński, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska,
Fakty Mosińsko-Puszczykowskie. 

Rekonstrukcję proklamacji niepodległości w Mosinie wykonaną 15
czerwca relacjonowały: TVP 3 Wielkopolska Watra Poznania, TELE-
SKOP, TVP 3 Historia, telewizja WTK, RADIO POZNAŃ, GŁOS WIEL-
KOPOLSKI, GAZETA WYBORCZA, MOSINA TV.

Relacje, a także film z rekonstrukcji można obejrzeć, korzystając z lin-
ków zamieszczonych na stronie mosina.pl -> Wydarzenia-> Rzeczpo-
spolita Mosińska1848.

Ideą otworzenia czasów Rzeczypospolitej Mosińskiej 1848 było jej
upamiętnienie wydarzenia i jego popularyzacja w regionie, ale także
włączenie we współorganizację przedsięwzięcia mieszkańców Gminy. 
W wydarzenie zaangażowały się organizacje, stowarzyszenia, instytucje
i mieszkańcy. Dodatkowo szkoły, biorące udział w konkursie na XIX-
wieczny element rekonstrukcji, wsparły to przedsięwzięcie własnymi po-
mysłami.

Scenariusz rekonstrukcji XIX-wiecznej Mosiny i proklamacji Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej przygotował Sergiusz Myszograj z Grupy Rekon-
strukcyjnej TID Semper Fidelis. Konsultacje historyczne – Joanna
Nowaczyk. W inscenizacji proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej wy-
stąpili: Grupa Rekonstrukcyjna TID Semper Fidelis z Lubonia pod kie-
runkiem Sergiusza Myszograja, Przemysław Warkocki – narrator, Piotr
Ostafi – w roli Jakuba Krauthofera-Krotowskiego (zawodowy adwokat,
aktor z serialu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”),

Władysław Antkowiak – w roli Wojciecha Rosta (aktor mosińskiego
Teatru Bez Kurtyny), Piotr Grzesiewski – w roli nauczyciela szkoły pru-
skiej początku XX w. (nauczyciel historii Zespołu Szkół w Krośnie, jego
uczniowie: Joanna Podwika, Adam Urbański, Wojtek Janiszewski, Mi-

kołaj Michalski – w roli uczniów pruskiej szkoły, Tomasz Lisiak – kol-
porter „Gazety Mosińskiej”, Krąg Instruktorski TWA Elita, Teatr Bez Kur-
tyny, mieszkańcy, uczestnicy stanowisk rekonstrukcyjnych – w roli
XIX-wiecznych mieszkańców. 

Kostiumy: Wypożyczalnia Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Organizatorzy wydarzenia składają gorące podziękowania wszyst-

kim mieszkańcom, organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom i in-
stytucjom za wielkie zaangażowanie w to wspólne przedsięwzięcie, 
a także innym uczestnikom, którzy mimo panującego tego dnia upału
zechcieli zajrzeć w zakątki XIX-wiecznej Mosiny by wziąć udział w
tej żywej lekcji historii. � Joanna Nowaczyk

W XIX-wiecznej Mosinie
Było gorąco, upał, trzydzieści kilka stopni w cieniu, ale jak powie-
dział dla radia Poznań jeden z uczestników wydarzenia w ciężkim,
niekomfortowym tego dnia kostiumie XIX-wiecznego mieszczanina
– czego się nie robi dla Ojczyzny!

Na mosińskim rynku powstała symboliczna rekonstrukcja
miasteczka z połowy XIX w., a w role jego mieszkańców wcie-
lili się…mieszkańcy - ok. 100 osób odtworzyło życie z tamtych
czasów. Żywą lekcję historii rozpoczął szkolny dzwonek. Od-
wiedzający to miejsce mogli obejrzeć kuchnię mieszczańską,
pokój dziecięcy, pokój mieszczański, targ handlowy i szkołę,
wziąć udział w warsztatach z XIX-wiecznego rzemiosła. W obo-
zie powstańców działał punkt werbunkowych dla ochotników
i lazaret, a przy obozie – warsztaty z wykonania Kokardy Naro-
dowej i wybijania rytmów powstańczych na werblu. W po-
wstańczej karczmie na głodnych czekała smaczna grochówka, 
a w chłopskiej zagrodzie odbywały się codzienne zajęcia miesz-
kańców wsi z tego okresu, warsztaty z wicia wianków, wyplata-
nia wiklinowych koszyków. Karczma chłopska częstowała gości
chlebem ze smalcem, kiszonymi ogórkami i wodą. W tym dniu
na mosińskim rynku obowiązywała specjalna waluta – 1 Mosin,
którą każdy z uczestników otrzymał za udział w warsztacie lub
konkursie, a za „pieniążki” – upominek i ciepłą strawę. Na dzieci
czekały gry i zabawy, a na uczestników konkursu na strój histo-
ryczny – nagrody. Każdy mógł wykonać sobie fotografię w stroju
z epoki w atelier mosińskiego fotografa i otrzymać pamiątkowe
zdjęcie. W konkursie na element rekonstrukcji szkoły walczyły
o nagrodę Burmistrza Gminy Mosina. Kulminacyjnym punktem
wydarzenia było odtworzenie wkroczenia oddziału powstań-
czego Jakuba Krauthofera-Krotowskiego do Mosiny i ustano-
wienia niepodległej, polskiej republiki – Rzeczypospolitej
Mosińskiej.   �

Rzeczpospolita Mosińska 1848



1�

Pokój mieszczański Mieszczanie Pokój dziecięcy

Warsztaty z ceramikiMalowanie na porcelanieKuchnia mieszczańska

Warsztaty z haftu

Turnieje sprawnościowe

Kokarda narodowaTarg handlowy, sianuszki i stemple z ziemniaka

Chłopska zagroda Karczma powstańcza

Szkoła i warsztaty z XIX-wiecznej kaligrafii 

Obóz powstańczy i lazaret



Szable, muszkiety, mundurów granatowa treść, szkarłatna czerwień
wyłogów i skórzane pasy, krochmalu biel, a w oddali huków sprzy-
mierzonych pogłos, zapach palonego czarnego prochu zmieszany 
z zapachem tytoniu i tej gorszej tabaki żołnierskiej.... Unoszący się 
w powietrzu dym czarny i ostry - ta przyprawa frontowa wzmacniała
tylko posiłek, ostatni przed walką przed szturmem, chociaż stare wia-
rusy mówiły, że lepiej do boju iść z pustym żołądkiem bo ołowiane
kule robiły duże przelotki a siostrom miłosierdzia trudniej wtedy było
łatać brzuchowe dziury pełne grochówki. Ten metalowy dzięcioł co
w wahadło czasu miarowo zaczął nagle stukać i zmienił się 
w chłopięcy werbel, wlewał się miarowo przez uszy i spływał aż do

serca, jednocześnie rozgrzewał, ale też zimnym potem oblewał całe
ciało. Duch chciał iść do walki, ale rozsądek ciała bronił się i lękał,
nie dało się tego nie słyszeć...

Starsze wojsko nauczone na sygnał się stawić zaczęło formować
szyki, młodzi i chłopi dopiero co kosy na sztorc postawione w ner-
wach ze spoconymi czołami żegnali swoje matki z izb wychodząc
tyłem, kłaniając się jeszcze w progu do samej ziemi, popołudnie przy-
gotowane było już do wymarszu, duże nerwy mieli panowie miesz-
czanie, ale w swych czarnych cylindrach ich głowy trzymały się
mocno... Czarny orzeł przez tyle lat spoglądający na Mosiny majes-
tat, nie miał siły wzbić się w niebo, zrzucony nagle w dół jednym ru-
chem ręki, pod butem nagle się znalazł, na dni kilka, by potem jednak
znów uderzyć... �

Sergiusz Myszograj, TID Semper Fidelis

Proklamacja
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Szymon Ziółkowski,
Poseł na Sejm RP,
Mistrz Olimpijski:
Wspaniałe i wyjątkowe
uroczystości rekonstrukcji
proklamacji niepodległości
w Mosinie, dziękuję mieszkań-
com Mosiny za niesamowite emocje i przeżycia,
za możliwość przeniesienia się w czasie, ale przede
wszystkim za powierzenie tak zaszczytnej roli Po-
wstańca Rzeczpospolitej Mosińskiej, dziękuję.
Super przedsięwzięcie, gratuluję organizacji i dzię-
kuje że znalazło się miejsce i dla nas.

Przemysław Mieloch,
Burmistrz Gminy Mo-
sina (dla telewizji WTK):
Chcemy się tym dzielić i
chcemy się dzielić też naszą
społeczną aktywnością. Bar-
dzo wielu mieszkańców naszej
Gminy się w to zaangażowało, przebrało się 
w stroje historyczne, prowadzą różnego rodzaju
zajęcia. Chcemy pokazać mieszkańcom Wielko-
polski i Polski ten czas kiedy Polska na kilka dni
powstała, powstała Rzeczpospolita Mosińska …

Arkadiusz Cebulski,
Radny Rady Miejskiej w
Mosinie (dla Mosina
TV): Zachęcam wszyst-
kich Mosinian do tego, żeby
w przyszłym roku bardziej
aktywnie uczestniczyli w tego
typu inscenizacjach, bo jest to bardzo ciekawe,
kształcące, ciekawe konkursy szkół które się od-
były, naprawdę mnóstwo pracy musiały dzieciaki
włożyć w to co zrobiły, w  stroje, w wystrój. Samo
zaangażowanie jest godne podziwu i nagrody,
którą zresztą dostały. Będę zachęcał wszystkich
moich znajomych do uczestnictwa w przyszłym
roku.

Zofia Staniszewska,
Teatr bez Kurtyny:
Strzałem w dziesiątkę było
zaangażowanie mieszkań-
ców Mosiny w przygoto-
wanieuroczystości. Myślimy,
że nic tak nie łączy ludzi jak
wspólna zabawa, a wcześniej jej zorganizowanie.
Świetnym pomysłem były mosiny i płacenie nimi
za atrakcje, uczestnicy najpierw uczyli się np.
sztuki kaligrafii, a potem zdobyte w ten sposób
"pieniądze" mogli wymienić w naszej karczmie
na grochówkę lub kompot z rabarbaru. Pomimo
niemożliwego upału nie zabrakło chętnych na
gorący poczęstunek, a aktorzy z naszego Teatru bez

Kurtyny z przyjemnością wcielili się w karczma-
rzy i karczmarki z epoki.

Karolina Talarczyk-
Wieczorek, Dyrektor
Mosińskiej Biblioteki
Publicznej: Czerwcowa
rekonstrukcja wydarzeń 
z 1848 roku a także, a może
przede wszystkim, próba przy-
bliżenia mieszkańcom codziennego życia w Mosi-
nie w XIX wieku – pomysł ryzykowny, ale
zdecydowanie udany. Mogło się nie udać, mógł
zmóc nas upał. Tymczasem, mam wrażenie,
biorący udział bawili się świetnie, stanowiska re-
konstrukcyjne były dopracowane w szczegółach
a atmosfera pełna otwartości, tak, że każdy
mieszkaniec czuł się mile widzianym uczestni-

kiem czy choćby widzem. Rekonstrukcje z zasady
są formą edukacji historycznej i z całą pewnością
są ciekawsze niż nudny wykład czy przydługi ar-
tykuł. Ile z tej wiedzy wynieśli mieszkańcy – tego
nie wiemy, z całą pewnością są oni jednak świa-
domi, że w Mosinie, w 1848 roku działy się rze-
czy ważne i dramatyczne.

Dorota Lisiak, Grupa
Inicjatywna Bara-
nówko: Jako stowa-
rzyszenie włączyliśmy
się w pomoc przy jej
realizacji po raz pierwszy.

Była to odpowiedź na zaurocze-
nie  zeszłorocznym świętem, które obserwowa-
liśmy z perspektywy ciekawskich mieszkańców.
Osobiście pochodzę z województwa  świętokrzy-
skiego, gdzie na każdym kroku wręcz można „ po-
tknąć się” o miejsca przesiąknięte martyrologią
narodową, a co za tym idzie  heroicznymi świa-
dectwami ludzkiego poświęcenia. Od 21 lat
mieszkam w Mosinie.  Tu też działy się wielkie
rzeczy i rodzili wielcy ludzie! Rekonstrukcja jest
tego dowodem, ponieważ dzięki niej na światło
dzienne wyszły pewne fakty. Jeśli choć w 1 pro-
cencie Święto Proklamacji Rzeczpospolitej Mo-
sińskiej  przyczyni się do tego, że nowe pokolenie
uświadomi jak ważna jest spuścizna historyczna
naszych dziadów i pradziadów to powinno być
sztandarowym wydarzeniem kulturalnym w Mo-
sinie.  Jestem wdzięczna, że mogliśmy się choć 
w niewielkim stopniu przyczynić do jej tegorocz-
nej odsłony. 

Aga Ostrowska, Fun-
dacja Stworzenia Pana
Smolenia: Dbałość o to,
co wyjątkowe w naszej
historii, pamięć o naj-

ważniejszych wydarzeniach z lat minionych, kul-
tywowanie tradycji, to bardzo ważne elementy na-
szej lokalnej tożsamości. Rekonstrukcja
proklamacji niepodległości w Mosinie ma
ogromny walor edukacyjny, integrujący gminną
społeczność, to także Rocznica, która wspaniale
promuje nasze miasto w całym kraju. Warto kon-
tynuować taką inicjatywę!

Violetta Bartnikowska,
Stowarzyszenie SAMI
SWOI Niepełnosprawni
w Mosinie: Bardzo
udane, ciekawe wydarzenie.
Cieszymy się, że mogliśmy
wziąć w nim czynny udział i zro-
bić coś dla Gminy, dla jej mieszkańców. Dla nas,
rodziców dzieci z głęboką niepełnosprawnością,
była to także możliwość „wyjścia” z domu, mię-
dzy ludzi, oderwania się na chwilę od trudnej co-
dzienności…  

O wydarzeniu

KOnKUrS nA STrój HISTOrYCznY

Jury w składzie: Agnieszka Szymańska, Pat-
rycja Hajder, Izabela Kowalewska i Andrzej
Kasprzyk, wyłoniło zwycięzców w konkur-
sie na strój historyczny:

I miejsce – Natalia Nowak, II miejsce – Julia
Korda, III miejsce – Maja Ziółkowska.

rytmy powstańcze na werblu

Pamiątkowy "1 Mosin"
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PODZIęKOWANIE

W  niedzielę 30 czerwca, w Galerii Sztuki w Mosinie odbyło się spotkanie pod-
sumowujące wydarzenie „rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja prokla-
macji niepodległości w Mosinie”.  Organizatorzy złożyli podziękowania
wszystkim, którzy je wsparli. 

Podziękowanie z rąk Burmistrza Prze-
mysława Mielocha, Dyrektor Galerii
Sztuki Doroty Strzeleckiej oraz Joanny
Nowaczyk otrzymali:

Szymon Ziółkowski – Poseł na Sejm
RP - kosynier, ochotnik do powstania
wielkopolskiego 1848, Hanna i Piotr
Cybichowscy – fotoreportaż z wydarze-
nia, Grupa rekonstrukcyjna TID Sem-
per Fidelis – koncepcja, scenariusz,
reżyseria i wykonanie inscenizacji, Piotr

Ostafi – odegranie roli Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, Przemysław War-
kocki - odegranie roli narratora, Mosiński Teatr Bez Kurtyny – oprawa
karczmy powstańczej, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia – oprawa XIX-
wiecznej szkoły mosińskiej, warsztaty wykonania kokardy narodowej, Sto-
warzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie - warsztaty 
z  XIX-wiecznej kaligrafii, karczma chłopska, Klub Bab Wspaniałych – warsz-
taty z haftu, Grupa Inicjatywna Baranówko - kolportaż Gazety Mosińskiej,
XIX-wieczny targ handlowy i stemple z ziemniaka, Hufiec ZHP Mosina 
i Krąg Instruktorski TWA Elita – wsparcie sprzętowe, wcielenie się w role XIX-
wiecznych mieszczan, Szkoła Podstawowa w Pecnej – stanowisko rekon-
strukcyjne: XIX-wieczna karczma, zagroda wiejska, Szkoła Podstawowa 
w Krośnie – gry i zabawy XIX w., Szkoła Podstawowa nr 2 w  Mosinie - XIX-
wieczne wielkopolskie, kapelusze  (warsztaty) i historyczny Quest, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Mosinie – konkurs na strój historyczny, Szkoła Podsta-
wowa w Czapurach – powstańcy 1848, Szkoła Podstawowa w Krosinku –
model XIX-wiecznego stroju, Mosińska Biblioteka Publiczna – stanowisko
rekonstrukcyjne pokój dziecięcy, Mosiński Ośrodek Kultury – warsztaty z ce-
ramiki, wsparcie organizacyjne, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – po-
prowadzenie  turniejów z epoki, Józefa Roszak-Rosić – prezentacja XIX-
wiecznej kuchni, Agnieszka Szymańska – przeprowadzenie konkursu na strój
historyczny, Jacek Szeszuła – przeprowadzenie konkursu dla szkół na element
rekonstrukcji historycznej, Łucja i Andrzej Bączyk – w roli XIX-wiecznych
mieszkańców Mosiny  z pierwszą, pol-
ską flagą na balkonie, Radni Ewelina
Dudek i Arkadiusz Cebulski – wsparcie
merytoryczne w strojach historycznych,
Agata Lubowicka (UM) – realizacja
filmu, pomoc organizacyjna, Barbara
Antkowiak – karczmarka, Piotr Wil-
czak – warsztaty z gry na werblu, Ag-
nieszka Bereta – fotorelacja 
z wydarzenia, Czesław Orwat – pomoc
organizacyjna, Straż Miejska w Mosinie
i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowin-
kach – zabezpieczenie wydarzenia oraz
Małgorzata Kosz, Aneta Baraniak,
Adam Bilski – wsparcie artykułami 
i materiałami. Dziękujemy!

KOnKUrS DlA SzKóŁ nA eleMenT reKOnSTrUKCYjnY 

Jury w składzie: Jacek Szeszuła, Alicja Adamska, Arkadiusz
Cebulski dokonało rozstrzygnięcia konkursu dla szkół na ele-
ment rekonstrukcji XIX-wiecznej Mosiny:

I miejsce, nagroda 
o wartości 3000 zł 
– SP Krosno za stanowisko
„XIX-wieczne zabawy”

II miejsce, nagroda o wartości 2000 zł – SP
Krosinko za model stroju z epoki

III miejsce, 
nagroda
o wartości 1500

zł - SP Pecna 
za „Wiejską 
zagrodę”

IV miejsce, 
nagroda 

o wartości 1000 zł 
– SP 2 w Mosinie

za stanowisko
„Mosińskie 

kapelusze
najlepsze 

w Wielkopolsce”

Poza konkursem, szkoła przygotowała także dla uczestni-
ków quest historyczny. 

V miejsce, nagroda o wartości 500 zł – SP Czapury 
za „Obóz powstańców”.

Gratulujemy!

Joanna Nowaczyk
Fot. Do relacji i na okładce Agnieszka Bereta, Beata Tomczak, Hanna i Piotr Cybichowscy, Fabian Mielczarek
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W kwietniu do egzaminów przystąpiło 320 uczniów klas ósmych
z ośmiu szkół podstawowych i 266 absolwentów klas gimnazjal-
nych. Średnia egzaminów gimnazjalnych w odniesieni do powiatu
plasuje naszą gminę w połowie wyników 17 gmin powiatu poz-
nańskiego (od siódmej do 11 pozycji). natomiast średnie procen-
towe w odniesieniu do wyników województwa i kraju przewyższają
je o kilka procent.

Niestety nieco słabiej wypadły egzaminy klas ósmych. Tutaj
nasza gmina jest na 12. i 13. miejscu w powiecie i o kilka pro-
cent wyżej niż średnia województwa.

Poniżej przedstawiam średnie procentowe wyniki egzaminów
gimnazjalnych i ósmoklasisty, opracowane na podstawie da-
nych udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Poznaniu. Przy skróconej nazwie szkoły umieszczono liczbę
uczniów przystępujących do egzaminu w danej szkole.

Wyniki szkół/liczba uczniów – egzamin ósmoklasisty, język
polski

Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Adama Wodziczki w Rogalinku, Szkoły Podstawowej nr 2 w Mo-
sinie oraz Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku.

Wyniki szkół/liczba uczniów – egzamin ósmoklasisty, mate-
matyka

Brawa dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Wo-
dziczki w Rogalinku, Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” 
w Krosinku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Wyniki szkół/liczba uczniów – egzamin ósmoklasisty, język
angielski

Wyniki z języka angielskiego wskazują na mniejsze rozbieżności
w wynikach poszczególnych szkół. Najlepiej w tej części egzaminu
poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku.
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Egzaminy – krótkie podsumowanie
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UWAGA, UWAGA, POSZUKUJEMY 
UTALENTOWANYCH MŁODYCH LUDZI 

Jeśli masz od 9 do 25 lat to ten konkurs jest dla Ciebie.
Zajrzyj na stronę www.gib.org.pl, zapoznaj z regulami-
nem i  zarejestruj się. Masz sporo czasu na przygotowa-
nia, ponieważ castingi planujemy w pierwszych dniach
września. 

To nie jest takie trudne. Zakwalifikowane osoby za-
prosimy na koncert finałowy, który odbędzie się 25
września 2019 r . w Mosińskim Ośrodku Kultury o go-
dzinie 18.00

Brawa, wiwaty i bisy to było w zeszłym roku.  Jakich ar-
tystów spotkacie tym razem?

Niebawem dowiecie się kto tym razem zasiądzie w Jury.
Gwarantujemy  pełne zaskoczenie.

Pomysł wspiera Gmina Mosina 
Organizator: Młodzież z Młodzieżowego Sejmu Rzecz-

pospolitej Mosińskiej  �

Młodzieżowy
konkurs talentów

-  Elegant Show !
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Po zakończonej rekrutacji do przedszkoli, informuję, że
wolnymi miejscami dla dzieci 6-letnich dysponują od-
działy przedszkolne we wszystkich szkołach podstawo-
wych. Wolne miejsca są również w Przedszkolu w Krośnie
(3 miejsca), oddziałach przedszkolnych w Szkole Podsta-
wowej w Pecnej (3 miejsca w grupie najmłodszej), Przed-
szkolu nr 4 „Bajkowy Domek” (2 miejsca: 1 dla 3-latka, 
1 dla 4-latka) oraz Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” 
w Mosinie (2 miejsca w grupie najmłodszej). Dla dzieci 
o orzeczeniem o niepełnosprawności wolnymi miejscami
dysponuje Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie.

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 

Rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych 
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NAJLEPSZE WYNIKI OSIĄGNĘLI:
� z języka polskiego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama

Wodziczki w Rogalinku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosi-
nie;

� z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz matematyki uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku oraz
szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w
Rogalinie;

� z przedmiotów przyrodniczych uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki
w Rogalinku;

� z języka angielskiego na poziomie podstawowym uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku oraz
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. 

Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom i życzymy, aby
wszyscy nasi uczniowie dostali się do wybranych przez siebie szkół
średnich. � Anna Balcerek-Kałek
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na terenie gminy Mosina ustanowionych zos-
tało 28 jednostek pomocniczych: 7 osiedli 
w mieście i 21 sołectw na wsiach. jednostki po-
mocnicze to podstawowe ogniwo wspólnoty
samorządowej. 

Dają możliwość aktywnego udziału miesz-
kańców w życiu publicznym i wspierają
działania władz gminy na rzecz lokalnej
społeczności. Te właśnie zadania, w imie-
niu osiedli i sołectw realizują zarządy
osiedli i rady sołeckie wybierane przez
mieszkańców. 
W okresie od marca do czerwca tego roku,
w większości jednostek pomocniczych od-
były się wybory Sołtysów oraz Rad Sołec-
kich, a także Przewodniczących Zarządów
Osiedli i ich Zarządów. 

Wyniki wyborów w jednostkach 
pomocniczych:

Babki, Kubalin, 
Głuszyna Leśna
Sołtys: Krzysztof Kłak
Rada Sołecka: Krystyna
Cherubin, Grzegorz Kosmal-
ski, Halina Stelmaszyk
Kontakt do Sołtysa: tel. 604 491 022

Baranówko
Sołtys: Łukasz Silski
Rada Sołecka:  Maria
Częścik, Grażyna Kucz,
Dariusz Lisiak, Dominika
Silska
Kontakt do Sołtysa: tel. 506 081 568, 
e-mail: soltys.baranowko@gmail.com

Borkowice, Bolesławiec
Sołtys: Maciej Patela
Rada Sołecka: Renata
Buczk, Agnieszka Grygiel,
Leszek Łączny, Dagmara
Oleszyńska, Justyna Roszak-
Patela, Zbyszko Zawadzki
Kontakt do Sołtysa: tel. 691 598 338, 
e-mail: borkowice@onet.pl

Daszewice
Sołtys: Adam Monikowski
Rada Sołecka: Katarzyna
Biedermann, Sławomir Ka-
myszek, Róża Pieczulis, Lidia
Poniży, Justyna Raszewska,
Wiesława Renn
Kontakt do Sołtysa: tel. 503 195 114, 
e-mail: adammonikowski@op.pl

Drużyna, Nowinki
Sołtys: Erazm Walkowiak
Rada Sołecka: Sławomir
Barański,  Magdalena
Chrastek, Rafał Filipowicz,
Zofia Poszytek, Nadia Potocka,

Jacek Ptaszyński
Kontakt do Sołtysa: tel. 696 475 398

Dymaczewo Nowe
Sołtys: Łukasz Kasprowicz
Rada Sołecka: Karolina
Czarnopecka, Karolina
Marciniak, Hanna Stelma-
szyk, Magdalena Woźniak
Kontakt do Sołtysa: tel.61 8191
155, 697 896 383, e-mail: kasprowiczlu-
kasz@gazeta.pl

Dymaczewo Stare
Sołtys:
Barbara Majchrzycka
Rada Sołecka: Maciej Ka-
miński, Danuta Lubczyńska,
Wojciech Kossakowski, Angelika Szaroleta-
Lisak     
Kontakt do Sołtysa: tel. 697 335 989, e-
mail: barbara.majchrzycka@wp.pl

Krajkowo, Baranowo        
Sołtys: Stefan Antkowiak
Rada Sołecka: Dawid Leś-
niewicz, Marzena Piot-
rowska, Agnieszka Przybył,
Małgorzata Tomczak
Kontakt do Sołtysa: tel. 61 8137 463

Krosinko, Ludwikowo
Sołtys: Mateusz Fabisiak
Rada Sołecka: Danuta
Biernat, Marzena Fabisiak,
Agnieszka Madajczak,
Beata Trybuś-Wojciechowska
Kontakt do Sołtysa: tel. 505 992
443, e-mail: solectwo.krosinko@gmail.com

Krosno
Sołtys: Ryszard Rybicki
Rada Sołecka: Dariusz Ha-
remza,  Agnieszka Matecka,
Dariusz Przybylski, Małgo-
rzata Słoma, Jakub Statnik,
Stefan Szłapczyński
Kontakt do Sołtysa: tel. 61 8136 294, 604
739 568

Pecna, Konstantynowo
Sołtys: Damian Pietru-
szewski
Rada Sołecka: Zdzisław
Gierek, Dorota Kubiak, Szy-
mon Ratajczak, Michał Salamon
Kontakt do Sołtysa: tel. 783 584 900, 
e-mail: damianpietruszewski44@wp.pl

Radzewice
Sołtys: Paweł Sroka
Rada Sołecka: Janusz
Hołysz, Joanna Kaczma-
rek, Andrzej Kołutkiewicz,
Maciej Krawczyk, Małgo-
rzata Kubiaczyk, Wojciech Resz-

czyński, Tadeusz Wawrzyniak
Kontakt do Sołtysa: tel. 507 778 879,
e-mail: radzewice@o2.pl 

Rogalin
Sołtys: Maria Witkowska
Rada Sołecka: Marek
Gumny, Michał Klauziński,
Michał Kuliński,  Elżbieta Ma-
ciejewska, Ewa Sroczyńska, Marek
Woźniak
Kontakt do Sołtysa: tel. 61 8138 090, 506
088 434, e-mail: m_s_witkowscy@o2.pl

Rogalinek
Sołtys: Paweł Ożański
Rada Sołecka: Ewelina
Dudek, Magdalena Gości-
niak, Grzegorz Jurga,  Monika
Mumot, Paulina Olszowa, Jo-
anna Pawlak,  Jacek Wierzbicki
Kontakt do Sołtysa: tel. 502 311 970

Sasinowo
Sołtys: Zbigniew Koralewski
Rada Sołecka: Alina
Gramza, Zbigniew Grygier,
Agnieszka Marciniak, Adrian
Sianos
Kontakt do Sołtysa: tel. 531 708 701, 
e-mail: z.koral@wp.pl

Świątniki
Sołtys: Agnieszka Pokrywka
Rada Sołecka: Elżbieta Kara-
lus, Mirosław Knopkiewicz,
Marian Krzyżaniak, Marcin Le-
nicki, Agnieszka Skorupska
Kontakt do Sołtysa: 784 314 900, 
e-mail: agnieszka-pokrywka@wp.pl 

Wiórek
Sołtys: Marian Osuch
Rada Sołecka: Ireneusz Koko-
ciński, Piotr Nowaczyk, Ro-
muald Przybylski, 
Jacek Witczak
Kontakt do Sołtysa: tel. 61 8939 498, 
785 199 328

Żabinko
Sołtys: Agnieszka Gorzyńska
Rada Sołecka: Wiesław Cieleń-
ski, Paweł Halaburda, Katarzyna
Łagoda, Angelika Tomczak
Kontakt do Sołtysa: 
tel. 505 064 883

Osiedle nr 2 „Czarnokurz” 
w Mosinie
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla: Renata Kubala
Zarząd Osiedla: Czesław An-
drzejczak, Izabela Demska, Mi-
kołaj Demski, Ewa Jaworska, Paweł
Marcinkowski, Edyta Walkowiak

Wybory do Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich
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Kontakt do Przewodniczącej
Zarządu: tel. 512 807 530

Osiedle nr 4 „Za Barwą” 
w Mosinie

Przewodniczący Za-
rządu Osiedla:
Szymon 
Kazimierski
Zarząd Osiedla:

Agnieszka Chrza-
nowska, Maciej Grześ-

kowiak,  Anna Kantorska,
Przemysław Pilarski, Mie-
czysław Rożek, Paulina
Stróżyńska
Kontakt do Przewodniczącego
Zarządu: 500 085 727 
e-mail: szymon.zarzad@wp.pl

Osiedle nr 5 „Nowe Krosno”
w Mosinie

Przewodniczący 
Zarządu Osiedla:
Jakub Modrzyński
Zarząd Osiedla:
Marietta Ewleszyn,

Elżbieta Piątek, Ag-
nieszka Roth

Kontakt do Przewodniczącego
Zarządu: tel. 577 825 367, 
e-mail:
jakub.modrzynski@gmail.com

Nowym Sołtysom, 
Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli, 
a także Radom 
Sołeckim i Zarządom
Osiedli gratulujemy
i życzymy sukcesów 
w pracy na rzecz 
lokalnych 
społeczności!

Kolejne terminy wyborów w
sołectwach i na osiedlach, przy-
padną po upływie 4-letniej ka-
dencji pozostałych rad sołeckich
i zarządów osiedli: do końca
2019 r. – na Osiedlu nr 1 „Śród-
mieście w Mosinie” oraz na
Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy w
Mosinie”; w roku 2020 – na
Osiedlu nr 6 „Za Moreną”, w
sołectwach Czapury oraz So-
winki, Sowiniec;  w roku 2021
– na Osiedlu nr 7 „Nad Jezio-
rem”; w roku  2022 – w sołect-
wach Mieczewo oraz Krajkowo,
Baranowo.  �

Joanna Nowaczyk

Galeria Sztuki w Mosinie otrzymała Certyfikat rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego
2019.  

To wyróżnienie, naszej mosińskiej instytucji kul-
tury przyznano już po raz drugi! Uroczystość wrę-
czenia certyfikatów odbyła się w Parku Dzieje w
Murowanej Goślinie podczas IV Dnia Organizacji
Pozarządowych, 15 czerwca. 

Galeria Sztuki znalazła się w tym roku wśród
38 certyfikowanych przez Powiat obiektów w
trzech kategoriach: muzea, parki rozrywki/oś-
rodki edukacji oraz rekreacja. Z Gminy Mo-
siny Certyfikat Rekomendowanej Atrakcji
Turystycznej Powiatu Poznańskiego 2019,
otrzymało także Muzeum Pałac w Rogalinie
i Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Jeziorach  w tej samej
kategorii – muzea, a także Mosińska Kolej Dre-
zynowa w kategorii rekreacja. 

Galeria Sztuki w Mosinie już w roku
ubiegłym została wyróżniona tym certyfika-
tem, który otrzymać może obiekt spełniający
odpowiednie standardy wyposażenia, dostęp-
ności, oferty i działań  promocyjnych, a także
frekwencji turystycznej. 

– Taki certyfikat jest gwarancją jakości. Turyści decydujący się na odwiedziny obiektów, które uzyskały tytuł
Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej, mogą być pewni wysokiej jakości świadczonych tam usług. Bo też
celem projektu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i powiatu poznańskiego jest systematyczne
podnoszenie poziomu oferty aglomeracji poznańskiej w tym zakresie – mówił wicestarosta poznański To-
masz Łubiński.

Galerii Sztuki w Mosinie gratulujemy wyróżnienia! � Joanna Nowaczyk

Galeria Sztuki 
z Certyfikatem!
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1 czerwca Galeria Sztuki w Mosi-
nie, jako nowa, gminna instytucja
kultury obchodziła „roczek”, choć
swoją działalność w mieście pro-
wadziła już od roku 1993  jako Ga-
leria Miejska w Mosinie. Oto
przegląd wydarzeń kulturalnych 
w Galerii ostatnich 4 miesięcy: 

WYSTAWY SzTUKI
WSPóŁCzeSnej

• marzec
Rzeźba Wiesława Napierały

– „Krucjata” dziecięca…
Na Uniwersytecie Artystycz-

nym w Poznaniu prowadzi pra-
cownię rzeźby na Wydziale
Rzeźby i Działań Przestrzen-
nych. Zajmuje się rzeźbą, ma-
larstwem i fotografią, które
prezentuje na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych.
Przedstawione na wystawie
prace to próba syntetycznego
przedstawienia wędrówki przez
sacrum i profanum…

• kwiecień 
Malarstwo Krzysztofa Mo-

lendy „Swoje prace traktuję
jako zapis, ślad, w którego treść
wpisane są w sposób naturalny
i intuicyjny informacje z emo-
cjonalnego i fizycznego otocze-
nia. 

Zawierają syntezę odczuwa-
nia przestrzeni, czasu, własnej
obecności, warsztatu i mate-
riału”…

• maj
Malarstwo 
Tadeusza Sobkowiaka 
Tadeusz Sobkowiak - malarz,

myśliciel i kompozytor. Pod-
różnik w czasoprzestrzeni oso-
bistej. Malarz świateł i cieni,
lasów i łąk, plaż i nieba, stwo-
rów dziwnych i straszliwych za-
razem, liści i gałęzi, tajemnych
okrętów i nieodkrytych lądów.
Poszukiwacz sekretu życia 
i śmierci, bytów nieodgadnio-
nych, zagubionych mitów i le-
gend…

• czerwiec
„Multiwersum” - malar-

stwo Joanny Marcinkowskiej
„Multiwersum to pojęcie,

które można rozumieć jako fe-
nomen naukowy, filozoficzny
i społeczny. W moim malar-

stwie to przede wszystkim
wyraz fascynacji ludźmi i ich in-
dywidualnością. Wieloświat to
mnogość pojedynczych ludz-
kich rzeczywistości i perspek-
tyw. To mozaika światów
rzeczywistych i wyimaginowa-
nych, różnorodność rodzajów
postrzegania, rozmaitość dróg 
i sposobów dochodzenia do
celu, a w końcu wielość prawd”

• lipiec 
Malarstwo Jerzego Łuczaka –

„Kwiatowy raj” (wystawa po-
trwa do 22 sierpnia) 

„Od 2005 roku kieruje Schro-
nem Kultury "Europa", w któ-
rym jednocześnie ma swoją
galerię - pracownię. Kawiarenka
Wenecja oraz aranżacje innych
pomieszczeń są w dużej mierze
dziełem jego artystycznej wizji,
stworzenia w dawnym schronie
przeciwlotniczym miejsca
schronienia dla wielu dziedzin
sztuki..” 

SPOTKAnIA z POezją 
– SAlOn POeTYCKI 
PrOWADzOnY Przez 
KAMIlę IzABelę zIOŁA

• kwiecień
"Wszystkie moje kłamstwa"

– spotkanie z poetką Jolantą
Ciecharowską

Poznańska poetka, woka-
listka, kompozytorka i malarka.
Artystka łączy pasję do plastyki,
poezji, muzyki, fotografii oraz
teatru. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, płaskorzeźbą i gra-
fiką. Tworzy ilustracje do
książek, śpiewa oraz kompo-
nuje muzykę do wierszy swoich
i innych polskich poetów. Jako
nastolatka debiutowała w ogól-
nopolskiej prasie literackiej.

• maj
„Słońce w kolorze nieba” –

spotkanie z włoskim poetą
Igorem Costanzo

Poeta, pisarz i tłumacz. Ukoń-
czył wydział nowoczesnej lite-
ratury w Weronie i nowoczesnej
filologii. Obecnie pracuje jako
nauczyciel w Brescia. W 1998 r.
napisał dla kanału telewizyj-
nego Rai 3 spektakle "Rany
otwarte przez monotonię". 

Od 1999 roku współpracuje 
z zespołem Timoria Rock, jego
wiersz "Włochy" znalazł się 
w albumie "Co będziemy robić
w Londynie? "

Jego wiersze tłumaczone są na
język arabski, hiszpański, an-
gielski, norweski, słoweński,
chiński, francuski i polski.

• czerwiec 
Vladimir Stockman - poeta

i tłumacz, urodzi urodzony 
w Rostowie nad Donem

wystawy

galeria historyczna

salon poetycki

spotkania z podróżnikami

Kalejdoskop kulturalny w Galerii
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(Rosja). Pisze wiersze po polsku
i po rosyjsku oraz tłumaczy 
z polskiego na rosyjski i z rosyj-
skiego na polski wiersze 
i prozę…

„KSIążKA nA żYWO” 
- CYKl SPOTKAń 
PrOWADzOnYCH 
Przez Annę 
KOCHnOWICz- KAnn

• spotkanie z aktorem Teatru
Nowego w Poznaniu Pawłem
Binkowskim…

SPOTKANIA Z MUZYKĄ
„Niedzielne popołudnia z mu-

zyką poważną” – nowy cykl
spotkań w Galerii prowadzony
przez Annę Kochnowicz- Kann

• maj
MARCIN MURAWSKI - alto-

wiolista o międzynarodowej
renomie, rocznik 1974. Ukoń-
czył z wyróżnieniem Akademię
Muzyczną im. I.J. Paderew-
skiego w Poznaniu (1998), na-
stępnie kontynuował edukację
w Królewskiej Jutlandzkiej Aka-
demii Muzycznej w Aarhus
(Dania). Jest laureatem między-
narodowych konkursów, solo-
wych i kameralnych, m.in. w
Poznaniu (1993), Łodzi (1998)
i Sopocie (Grand Prix 2002).

• czerwiec 
Kwartet "Portafortuna": Beata

Prus – I skrzypce, Julia Nikoli-

szak – II skrzypce, Marianna
Kalicka – altówka, Karolina
Pająk – wiolonczela

• czerwiec

SPOTKAnIA z PODróżnI-
KAMI z CYKlU 
„Bez zASIęGU”

• kwiecień
Spotkanie z Pawłem Klepką i

Rafałem Koniecznym, uczestni-
kami wielu wypraw do Amazo-
nii. Opowieść o wyprawie do
Boliwii…

WArSzTATY

• kwiecień „Dobrze mówić,
czyli… tajemnice wystąpień
publicznych” – dwuczęściowe
warsztaty poprowadzone przez
Anna Kochnowicz-Kann –
dziennikarkę telewizyjną, rzecz-
niczkę prasową różnych wyda-
rzeń i instytucji kultury, m.in.
poznańskiej Opery i Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu. 

• maj – czerwiec „Rodzinny
pamiętnik” – cykl integracyj-
nych warsztatów dla dzieci,
młodzieży szkolnej, dorosłych i
seniorów. Ich celem było stwo-
rzenie książki artystycznej 
w różnych technikach i for-
mach, które rozwijają kreatyw-
ność łącząc w sobie zarówno
dzia-łania plastyczne jak i lite-
rackie. Projekt "Rodzinny pa-
miętnik" otrzymał dofinanso-

wanie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszu Promocji Kultury.
Wernisaż wystawy książki arty-
stycznej "Rodzinny pamiętnik"
odbędzie się 30 listopada 2019
roku o godz. 16.00. Wystawa
potrwa do 10 grudnia 2019
roku.

SPOTKAnIA ze SzTUKą DlA
nAjMŁODSzYCH

• Wycieczki: uczniów z Ze-
społu Szkół Podstawowych w
Krośnie, ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie oraz z ze Szkoły
Podstawowej w Krosinku do
Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu. Uczniowie zwiedzali
pracownie malarstwa, rzeźby,
tkaniny artystycznej , architek-
tury, rysunku i fotografii….

• Warsztaty z klasą 2a Pani
Iwony Hertig w Galerii Histo-
rycznej. Dzieci usłyszały opo-
wieści o wsi Rogalinek, obejrza-
ły wystawę, a później - zainspi-
rowani wystawą - tworzyły
prace rysunkowe. Warsztaty
prowadziła Agnieszka Be-
reta…..

GAlerIA HISTOrYCznA

• marzec

„Martyrologia mieszkańców
Mosiny” – wystawa poświę-
cona martyrologii mieszkań-
ców Mosiny, w szczególności
dzieci. Ekspozycja ma na celu
przypomnienie tragicznych wy-
darzeń, jakie miały miejsce
podczas II wojny światowej.

• maj
„Rogalinek to niezwykła

wieś” – wystawa eksponatów ze
zbiorów Alojzego Szabelskiego
oraz mieszkańców wsi Rogali-
nek, m.in Lucyny Smok, Reginy
Zajączek i Bogdana Anioły. Wy-
stawa powstała na podstawie
książki o Rogalinku: 770 lat Ro-
galinka i 465 lat Jego Parafii”
autorstwa Bogdana Anioły we
współpracy z Reginą Zajączek.

• czerwiec 
„Rzeczpospolita Mosińska

1848 – rekonstrukcja proklama-
cji niepodległości w  Mosinie”
upamiętniająca historyczne wy-
darzenie z czasów wiosny
Ludów.

- inscenizacja historyczna na
Placu 20 Października w Mo-
sinie z udziałem grupy rekon-
strukcyjnej, mieszkańców, in-
stytucji organizacji i stowa-
rzyszeń. �

Joanna Nowaczyk
Zdjęcia: Agnieszka Bereta

muzyka

spotkania dzieci ze sztuką

warsztaty

spotkania z książką
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Turystyczna linia autobusowa nr 671
Wszystkich zwolen-

ników czynnego wy-
poczynku – space-
rów oraz jazdy na
rowerze, zachęcamy
do korzystania z
weekendowej, tury-
stycznej linii autobu-
sowej 671 na a trasie Dworzec PKP w Mosinie – Jeziory
(siedziba Wielkopolskiego Parku Narodowego) – Dworzec PKP
w Mosinie – Pałac w Rogalinie – Świątniki. Umożliwia ona
także przewóz rowerów. Cena biletów jak w strefie B: nor-
malny - 3,20 zł, ulgowy - 2,20 zł, natomiast przewóz rowerów
jest bezpłatny.

Operatorem linii jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 

Kąpieliska

Na zmęczonych słońcem i upałem czekać będą odpowiednio
przygotowane, darmowe kąpieliska: 

Glinianki – czynne od 1 lipca do 31 sierpnia. W godzinach
11.00-19.00, siedem dni w tygodniu nad bezpieczeństwem
kąpiących będzie czuwać ratownik WOPR. W ramach Akcji
Lato (więcej na kulturagmina.pl, osirmosina.pl) odbywają się
w wakacje liczne formy rekreacyjno-kulturalne, m.in. Kino
Plenerowe.

Jezioro Dymaczewskie – plaża przy Hotelu Szablewski,
czynna od 22 czerwca do 30 sierpnia. W godzinach 10.00-
18.00, siedem dni w tygodniu nad bezpieczeństwem kąpiących
czuwa ratownik.

Jezioro Jarosławieckie – czynne od 1 lipca do 31 sierpnia. 
W godzinach 11.00-19.00, siedem dni w tygodniu nad bez-
pieczeństwem kąpiących czuwa ratownik. 

K. Leszczyńska

Kino plenerowe zaprasza na seanse „pod chmurką”
godz. 21.30, okolice wieży widokowej 
25 lipca – „Fanny i Aleksander”, reż. Ingmar Bergmann
1 sierpnia – „Jak ojciec i syn”, reż. Hirokazu Koreeda
8 sierpnia – „Jesienna sonata”, reż. Ingmar Bergmann

“Gorączka sobotniej nocy" - Disco night w Mosinie 
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury: 
2 sierpnia, Zielony Rynek godz. 21.00 - 23.30

jUMP on the Beach z Ośrodkiem Sportu i rekreacji 
– kąpielisko Glinianki

1 sierpnia – godz. 19.45 – 21.15

Oferta wakacyjna dla dzieci i dorosłych – „Akcja lato”
Do końca wakacji, dla wypoczywających na terenie Gminy,

Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-
sinie oraz Mosińska biblioteka Publiczna przygotowały zajęcia
i inne atrakcje w ramach corocznej „Akcji Lato”. 

Szczegółowa oferta – na www.kulturagmina.pl

Galeria Sztuki w Mosinie
W okresie wakacyjnym Galeria otwarta od wtorku do piątku

w godz.9.30 - 15.00, w niedzielę od godz. 10.00 - 13.00.

Muzeum Pałac w rogalinie
W okresie wakacyjnym,  od 1 lipca do 31 sierpnia: od wtorku

do niedzieli otwarte w godz. 10.00 – 17.00. W poniedziałki –
zamknięte. 

W wakacyjne weekendy, od piątku do niedzieli w godzinach
pracy Muzeum, działa tu  Punkt Informacji Turystycznej prowa-
dzony przez Urząd Miejski w Mosinie. W Punkcie dostępne są ma-
teriały informacyjne o atrakcjach turystycznych regionu. �

Oprac. J. Nowaczyk

Wakacje w Gminie Mosina
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To historia młodej, odważnej,  kobiety,  którą
wojenne losy zaprowadziły z domu przy ul. So-
wińskiego w Mosinie do okupowanej Warszawy.
Tam, z narażeniem życia, włączyła się walkę
podziemną  aż do ostatecznego starcia na war-
szawskich, powstańczych barykadach.  1 sierp-
nia minie 75. rocznica wybuchu powstania
warszawskiego, w którym swój udział zaznaczyli
także mieszkańcy ziemi Mosińskiej. jedną 
z nich, bohaterek tamtej wojny,  była Aleksan-
dra Gniot-niewęgłowska  ps. „Oleńka”. 

Urodziła się 12 maja 1912 r. w Gru-
dziądzu. Jej ojciec, Edmund Bernacki był
nauczycielem i polskim patriotą, czemu nie-
jednokrotnie dał wyraz jeszcze w czasie za-
boru pruskiego.
Kiedy miała 9 lat
zmarła jej mama.  

Po ukończeniu
szkoły średniej 
w Jarocinie, podjęła
pracę w Poznaniu,
gdzie mieszkała
razem z ojcem,
który powtórnie się
ożenił. Pracowała
w kancelarii Sądu
A p e l a c y j n e go  
w Poznaniu, okre-
sowo jako sekre-
tarka w  kancelarii
adwokackiej mece-
nasa Suchodol-
skiego. Jeszcze
przed wybuchem II
wojny światowej,
zamieszkała w Mo-
sinie, ze swoją
ciotką Jadwigą Wiś-
niowiecką, która  przeniosła się tu  z Zako-
panego i  kupiła dom przy ul. Sowińskiego.
W tym domu Aleksandrę zastała wojna.

28 października 1939 r. Niemcy areszto-
wali w Poznaniu jej ojca Edmunda, osadzili
w Forcie VII, a niespełna dwa tygodnie pó-
źniej,11 listopada – dokładnie w rocznicę
odzyskania polskiej niepodległości, został
rozstrzelany. Po aresztowaniu ojca Aleksan-
dra wróciła zaraz do Poznania, by zaopie-
kować się chorą matką (macochą) i 7
listopada 1939 r. obydwie zabrali Niemcy,
osadzając w obozie przesiedleńczym na ul.
Głównej. Stamtąd wywieziono je na teren
Generalnej Guberni, do Ostrowa Świętok-
rzyskiego. W czerwcu 1940 r., po śmierci
matki, Aleksandra udała się do Warszawy…

ŁąCznICzKA
Córka Aleksandry,  Ewa Bąkowska

otwiera  album ze zdjęciami – to pa-
miątkowy album jej mamy.  Pani Ewa też
przeżyła warszawskie po-
wstanie, bo gdy wybuchło ,
„Oleńska” nosiła ją już pod
sercem Na jednej z fotogra-
fii piękna, uśmiechnięta
dziewczyna w objęciach
mężczyzny.  – To mój ojciec
– wyjaśnia pani Ewa –a to
ich małżeńskie mieszkanie,
w podwarszawskich
Włochach. Na ścianie, która
stanowi tło dla zakochanej pary, widać
„główkę” Matki Boskiej, tę samą, która
zdobi dziś ścianę pokoju w  domu państwa
Bąkowskich, przy Sowińskiego w Mosinie… 

Po dotarciu do  Warszawy  Aleksandra

jeszcze Bernacka,  podjęła pracę  w aptece
homeopatycznej na Nowym Świecie, na
rogu Smolnej. Właśnie w tej aptece  poznała
swojego przyszłego męża. Jerzy Michał
Gniot-Niewęgłowski, ps. „Mateusz”,  służył
w stopniu kapitana w strukturach polskiego
podziemia Narodowych Sił Zbrojnych. To
on wprowadził 30-letnią wówczas Aleksan-
drę w działalność konspiracyjną. – Mama
miała we krwi patriotyzm po swoim ojcu. Nie
tylko ona, jej bracia również – wujek Zbyszek
Bernacki, który też mieszkał w Mosinie, prze-
niósł się z całą rodziną pod Warszawę,  rów-
nież  działał w konspiracji – opowiada Ewa
Bąkowska. 

1 kwietnia 1943 r. Aleksandra Bernacka
ps. „Oleńka” włączyła się w działalność pol-
skiego podziemia, pełniąc odtąd służbę jako

łączniczka w stopniu starszego strzelca. –
Opowiadała mi – wspomina córka „Oleńki”
– że bardzo się bała, rozkazy nosiła w pasie od
pończoch. Raz nawet znalazła się w pułapce,

gdzie co drugą, co trzecią osobę
Niemcy „namierzali”,  a ona
miała przy sobie te rozkazy. Mama
miała chyba taki spokój, że nie
dała znać po sobie,  że coś jest nie
tak. 

Aleksandra i Jerzy Michał po-
brali się 1 lipca 1943 r. w Sroczy-
nie. Warszawa była zbyt
niebezpieczna na ślub takiej pary,
członków  warszawskiego pod-

ziemia. Kapitan  Gniot-Niewęgłowski tak
naprawdę nosił rodowe nazwisko „Gniot” .
– W czasie konspiracji dodał do niego nazwi-
sko „Niewęgłowski”, kolegi,  który zginął,  
z obawy, że mogą namierzyć go Niemcy. Oj-

ciec działał wcześ-
niej w podziemiu
na Podlasiu, skąd
wysłano go do
Warszawy – wyjaś-
nia pani Ewa. 

W SzereGACH
PUŁKU

Organizacja kon-
spiracyjna Naro-
dowe Siły Zbrojne,
od momentu po-
wstania prowa-
dziła z Armią
Krajową rozmowy
scaleniowe. Do
scalenia doszło 
w marcu 1944 r.
Mimo że umowy
scaleniowej nie za-
akceptowała cześć
przywódców NSZ

– z Grupy „Szańca”
i „ZJ” i  w wyniku rozłamu powstały dwie
organizacje – scalona z AK (NSZ-AK) i
druga samodzielna (NSZ-ZJ), żołnierze tej
organizacji, ramię w ramię z całym war-
szawskim podziemiem walczyli na baryka-
dach powstańczej stolicy. 

Pułk im. Sikorskiego – jedną z trzech dy-
wizji NSZ-AK  utworzonych w przededniu
powstania, organizował właśnie  kpt. „Ma-
teusz”. Jego żona „Oleńka” w siedzibie kwa-
termistrzowskiej tej jednostki w dawnym
kinie Pallodium przy ul. Złotej,  pisała na
maszynie rozkazy i nosiła je ulicami ogar-
niętej powstaniem Warszawy. W  czasie po-
wstania w budynku kina  mieścił się sztab
komendanta Okręgu Warszawskiego AK
płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter”.  

Pułk im. Sikorskiego nazywany potocznie

�� OLEŃKA

KĄCIK HISTORYCZNY

Oleńka

W sztabie „Sikory” podczas powstania – z prawej „Oleńka” i jej mąż „Mateusz” – sierpień 1944
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„Sikorą”,  operował na Śródmieściu.  Brał
udział w zdobyciu Poczty Polskiej, w sztur-
mie na Komendę Policji, w walkach na
styku ulic Czackiego i Traugutta, a w koń-
cowej fazie powstania walczył w Rejonie
Warszawa-Południe.  – Do końca powstania
mama  służyła w swojej jednostce.  Została
ranna odłamkiem w głowę, gdy do piwnicy, w
której ukrywała się z innymi, Niemcy wrzucili
„bombę”, ale po opatrzeniu przez sanita-
riuszkę, walczyła dalej, do końca powstania –
relacjonuje dziś wspomnienia swojej mamy
Ewa Bąkowska. –
Była już wtedy ze
mną w ciąży. Ja uro-
dziłam się z wadą
serca i podejrzewam,
że to te nerwy, ten
straszny, stały lęk,
który mama musiała
przeżywać.

Po upadku powsta-
nia  6 października
1944 r., Aleksandra
G n i o t - N i e -
węgłowska, także 
i jej mąż, dostali się
do niemieckiej nie-
woli. W czasie mar-
szu w kolumnie
jeńców, jej przyja-
ciółkę – łączniczkę
Alinę Kłosową ps.
„Dąbrówka”, po-
trącił niemiecki motocykl. Gdy „Oleńka”
chciała udzielić jej pomocy, jeden z nie-
mieckich żołnierzy wycelował do kobiet
bronią, wtedy obydwie zemdlały. Nie wie-
działy potem, w jaki sposób znalazły się na
wozie. Kiedy się ocknęły, udało im się prze-
kupić woźnicę. Wóz jadąc powoli, „zbo-
czył” z trasy marszu jeńców tak, że Niemcy
się nie zorientowali. Kobiety dotarły już
potem pieszo do Rogowa, gdzie mieszkał
brat „Oleńki”. Tam pozostały do końca
wojny.   

nA CenzUrOWAnYM 
Po zakończeniu niemieckiej okupacji

„Oleńka” wróciła do Mosiny, do domu przy
Sowinieckiej. W roku 1943 jej ciotka, Jad-
wiga Wiśniowiecką, została aresztowana za
tajne nauczanie i zginęła w obozie koncen-
tracyjnym w Auschwitz.  – Dom był rozkra-
dziony, wszystko  puste, ale to Polacy kradli,

wcale nie Niemcy – przytacza wspomnienia
swojej mamy pani Ewa. – Pierwszy nocleg
zapewnili sąsiedzi, rodzina Kobielów, później
do Urzędu po jakieś meble, mama była już na
ostatnich nogach. W maju 1945 r. Aleksan-
dra Gniot-Niewęgłowska urodziła córkę Gi-
zelę Ewę, której matką chrzestną została jej
przyjaciółka  Alina Kłosowa ps.
„Dąbrówka”.  W okresie powojennym
„Oleńka” mieszkając w Mosinie i wycho-
wując córkę, pracowała jako maszynistka 
w Zachodniej Agencji Prasowej, a potem 

w  poznańskim „Miastoprojekcie” aż do
emerytury. O Aleksandrze Gniot-Nie-
węgłowskiej i jej umiejętności maszynopi-
sania, napisał fraszkę sam Gustaw
Morcinek, którego po wojnie poznała w Ka-
towicach, w domu swojej siostry:  „Ile
wdzięku w tej dziewczynie, kiedy pisze na ma-
szynie”….

Jerzy Michał Gniot-Niewęgłowski, kpt.
„Mateusz” trafił do obozu jenieckiego na te-
renie Niemiec. Po wyzwoleniu przez wojska
angielskie w maju 1945,  w angielskiej stre-
fie okupacyjnej  organizował polskie szkol-
nictwo – został dyrektorem Polskiego
Liceum Technicznego w Hamburgu, potem
Pinnenbergu. Jako były oficer Narodowych
Sił Zbrojnych, nie mógł wrócić do Polski. 

W 1951 r.  po zamknięciu polskiej szkoły,
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do St.
Paul, a potem osiadł w Chicago. W Stanach
spotkał  siostrę z rodziną, która także mu-

siała emigrować. I tam już pozostał.  –
Mama znalazła go przez Czerwony Krzyż do-
piero 6 lat po wojnie – mówi Ewa Bąkowska.
– Mówiła mi, że wróci, a dziecko tęskni bar-
dzo. Jak jakiś mężczyzna pojawiał się z wa-
lizką, myślałam że to mój ojciec…  Pani Ewa
poznała jednak swojego tatę. Odwiedziła go
w Stanach, kiedy miała 19 lat – On się bał
wrócić, wiedział, że jak przyjedzie, aresztują
go. Mamy przecież kuzyna, który też walczył
w AK, męczyli go w więzieniu w Warszawie,
w końcu go wypuścili i za miesiąc umarł…

DWA żYCIOrYSY
W rodzinnym ar-

chiwum pani Ewa
przechowuje do-
kumenty związane
z życiem mamy,
wśród nich włas-
noręcznie pisane
ż y c i o r y s y ,  
w różnych okre-
sach jej życia. Naj-
starszy z 1950 r.,
sporządzony być
może na potrzeby
przyjęcia do pracy,
pomija fakt
działalności kon-
spiracyjnej i walki
w powstaniu war-
s z a w s k i m
„Oleńki”  i jej

męża.  Kiedy zaraz po wojnie zaczęły się
aresztowania AK-owców, Aleksandra
Gniot-Niewęgłowska zakopała w ogrodzie
furażerkę, opaskę, legitymację i inne doku-
menty, których po wielu latach nie udało się
odnaleźć. Spotykały ją różne szykany, chcieli
zwolnić z pracy, ale ona się nie dała. –
Wszystkie listy do ojca do Stanów nam kon-
trolowali, trzeba było pisać bardzo oględnie –
wspomina córka „Oleńki”. Konspiracyjny
wątek pojawia się dopiero w życiorysie 
z roku 1977, kiedy Aleksandra Gniot-Nie-
węgłowska zaczęła się starać o uprawnienia
kombatanckie,  bez skutku. Zmarła 7 lipca
1991 r. Siedem lat później, w Chicago, 
w wieku 91 lat odszedł  jej mąż, kpt. „Ma-
teusz”.

OleńKA
„Oleńka” – uczynna, o bardzo dobrym,

czułym sercu, zawsze gotowa przyjść z po-

„Oleńka” (z lewej) z rodzeństwem Z ojcem „Oleńka” (z prawej) z matką i siostrą W warszawskiej aptece – rok 1943 r. W Kobylinie, rok 1943, - oświadczyny „Oleńka” i „Mateusz” 

W małżeńskim mieszkaniu w podwarszawskich Włochach – rok 1943
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mocą, spełniała swoje obowiązki z na-
rażeniem życia, całą duszą oddana sprawie.
Tak scharakteryzowała ją Alina Kłosowa ps.
„Dąbrówka”.  Ciocia Alina, jak mówią o
niej Ewa Bąkowska i jej syn Jacek, wnuk
„Oleńki” – towarzyszka broni Aleksandry
Niewęgłowskiej – została matką chrzestną
pani Ewy.  Opowiedziała jej dużo o mamie
już po jej śmierci. Alina Klosowa jest
żyjącym świadkiem tej wojennej historii,
jednak nic więcej już do niej nie dopowie.
Ona też powoli odchodzi, zmagając się z
ciężką chorobą. Pozostał rodzinny album ze
zdjęciami, wspomnienia i „główka” Matki

Boskiej przywieziona
przed wojną z Rzymu,
która z „Oleńką”  przeszła
powstanie warszawskie
i wróciła z nią do Mosiny.
Pozostał też grób Aleksan-
dry Gniot-Niewęgłowskiej
na mosińskim cmentarzu,
a na nim znak „Polski
Walczącej”.  �

Joanna Nowaczyk
Fot. Z archiwum 

rodzinnego Państwa
Bąkowskich

Mosińska „mennica” Witolda Wilhelma, wy-
emitował nową 17. już edycję „1 Mosina” –
naszej lokalnej waluty. 

To gratka dla kolekcjonerów, re-
gionalistów, a także wszyst-
kich miłośników Ziemi
Mosińskiej. Każda edycja
monety nawiązuje do
postaci historycznej lub
wydarzenia związanego z
dziejami Gminy Mosina. Re-
wers monety wszystkich edycji
upamiętnia fakt proklamacji Polski Po-
wstającej – „Rzeczpospolitej Mosińskiej”
w czasie Wiosny Ludów. Warto wspom-
nieć, że moneta „1 Mosin” znajduje się w
zasobach wielu kolekcjonerów, nie tylko

w kraju, ale także za granicą.
W tegorocznej edycji, na awersie „1 Mo-

sina” znalazł się Wojciech Rost, mosiński
nauczyciel, członek Komitetu Narodo-
wego z czasów Wiosny Ludów, miano-
wany 3 maja 1848 r. przez Jakuba
Krauthofera-Krotowskiego na polskiego

burmistrza miasta.
W materiałach źródłowych nie
zachował się żaden wizerunek
Wojciecha Rosta. Jego wyob-
rażenie, w oparciu o realia histo-
ryczne, przedstawia rysunek
wykonany przez Małgorzatę

Witt. Stał się on wzorem wize-
runku tej ważnej w lokalnych dzie-

jach postaci na monecie Witolda
Wilhelma.

Witold Wilhelm, mieszkaniec Mosiny,
jest regionalistą i społecznikiem, pasjona-
tem rodzinnego miasta, jego historii i tra-

dycji. W roku 2009 Rada Miejska w Mo-
sinie uhonorowała go najwyższym lokal-
nym wyróżnieniem – Medalem
Rzeczypospolitej Mosińskiej. �

Joanna Nowaczyk

�� 1 Mosin 2019

1 sierpnia o godz. 17.00, dla upamiętnienia 75. rocznicy i godziny wybu-
chu powstania warszawskiego, na terenie Gminy Mosina, tak jak w całym
kraju zawyją syreny. To symboliczna forma oddania hołdu walczącej w
roku 1944 Warszawie.

W warszawskich uroczystościach, w tę ważną dla wszystkich Po-
laków rocznicę, udział weźmie Grupa Rekonstrukcyjna TID Sem-
per Fidelis, w której uczestniczą także nasi mieszkańcy. W stolicy
oddamy hołd bohaterom powstania warszawskiego, wśród których
byli także Wielkopolanie, żołnierze z Ziemi Mosińskiej.  �

Joanna Nowaczyk

�� 1 sierpnia – 75. rocznica godziny „W”

W Kobylinie, rok 1943, - oświadczyny „Oleńka” i „Mateusz” „Oleńka” z córką Ewą Jedno z ostatnich zdjęć Aleksandry 
Gniot-Niewęgłowskiej

Chrzest córki „Mateusza” 
i „Oleńki” Gizeli Ewy. Z lewej
matka chrzestna – ciocia Alina
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Szczegółowa, bieżąca oferta publikowana jest na stronach: Mosiński Ośrodek Kultury - kulturagmina.pl, Galeria Sztuki w Mosinie – galeriamosina.pl, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – osirmosina.pl,

Mosińska Biblioteka Publiczna – bibliotekamosina.pl, Gminne Centrum Informacji w Mosinie - gci.mosina.pl, także na mosina.pl

Wystawy

MMoossiińńsskkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy,,  uull..  DDwwoorrccoowwaa  44
••  2277  wwrrzzeeśśnniiaa - wystawa prac Pracowni 
Artystycznej z Rogalinka, Sala kolumnowa MOK,
godz. 1�.00 

GGaalleerriiaa  SSzzttuukkii  ww  MMoossiinniiee,,  uull..  NNiieezzłłoommnnyycchh  11
••  11  wwrrzzeeśśnniiaa  - wernisaż wystawy okolicznościowej
- �0. rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
••  77  wwrrzzeeśśnniiaa – wernisaż malarstwa Mateusza 
Pietrowskiego, godz. 17.�0  
••  99  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  – wernisaż malarstwa prof. Marka
Jakuszewskiego prorektora UAP, godz. 17.�0 
••  99  lliissttooppaaddaa – wernisaż malarstwa Moniki Korony
(UAP), godz. 17.�0 
••  ��00  lliissttooppaaddaa – wernisaż wystawy 
podsumowujący projekt „Rodzinny pamiętnik”
••  ggrruuddzziieeńń  – wernisaż laureatów Biennale 
Konkursu na małą Formę Rzeźbiarską im. Józefa
Kopczyńskiego; wernisaż rzeźby Anny Sarneckiej

Spotkania z poezją
GGaalleerriiaa  SSzzttuukkii  ww  MMoossiinniiee,,  uull..  NNiieezzłłoommnnyycchh  11

••  22��  wwrrzzeeśśnniiaa  –  Salon Poetycki: promocja
najnowszego tomiku poezji Bogusławy Lata-
wiec
••1199  ppaaźźddzziieerrnniikkaa – Salon Poetycki: spotka-
nie z poezją ormiańska z udziałem Ambasa-
dora Armenii 
••  ggrruuddzziieeńń  – Salon Poetycki: Gwiazdkowe
spotkanie z poezją i muzyką, Galeria Sztuki
w Mosinie, ul. Niezłomnych 1, godz. 17.�0  

Imprezy sportowe 
z Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji

• 21 – 22 września – Król Parku: ultra-
maraton na dystansie �0 km, półmara-
ton na dystansie 21 km oraz Nordic
Walking na 
dystansie 10 km

• � października – MTB Wiórek

• 1� października – Bieg Pamięci – bieg
na dystansie 10 km, 
Nadleśnictwo Konstantynowo 

• 1� listopada – Inauguracja Halowej
Ligi Piłki Nożnej w Mosinie 

Poznaj swojego sąsiada
Fundacja PETRA senior razem z Powiatem Poznań-
skim i Fundacją Akceptacja zaprasza do udziału w spa-

cerach z cyklu “Poznaj swojego
sąsiada”
„Żwawym krokiem na spotkanie z
barokiem”
Mosina – Rogalin
17 sierpnia – zbiórka godz. 9.�0 przy
dworcu kolejowym w Mosinie
trasa: ok. 10 km
Dojazd na START i powrót każdy za-
pewnia sobie we własnym zakresie.
Osoby niepełnoletnie muszą być
pod opieką opiekuna. 
Zapisy i szczegóły dostępne pod nu-

merem telefonu: 724 9�� ��4.
Zadanie jest finansowane ze środków powiatu poz-
nańskiego.

Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej program 2019/2020
Już ponad �00 uczniów już zapisanych na kolejny cykl
Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się
przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, rea-

lizowane w ramach cykli tematycznych,
dostosowanych do wszystkich eta-
pów edukacyjnych. Każdy pokaz po-
przedza prelekcja multimedialna
wprowadzająca uczestników w tematy
podejmowane w danym filmie. Cały
program NHEF jest zgodny z pod-

stawą programową MEN. Mosiński Oś-
rodek Kultury serdecznie zaprasza uczniów klas I-III, a w
nowym roku szkolnym także uczniów klas IV-VI do
uczestnictwa w nowej edycji. W ubiegłym roku szkolnym
prezentowane filmy obejrzało ponad 400 uczniów, nie
tylko z naszej gminy. Gorąco zachęcamy do zapisów na
stronie www.nhef.pl. 

Kurs - Podniesienie 
kompetencji cyfrowych 
Kursy  komputerowe skierowane dla osób powyżej 2�
roku życia, a w szczególności dla mieszkańców w ra-

mach Akademii III wieku. Na zajęciach omawiane zo-
staną podstawy obsługi komputera, dostosowane do
potrzeb uczestników.
Szkolenia odbywają się w trzech lokalizacjach: w Mosi-
nie, Nowinkach, Świątnikach

ZZaappiissyy  nnaa  sszzkkoolleenniiaa::
Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel.: �1 � 192
74�, gci@mosina.pl.
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Świątni-
kach, tel.: �1� 1�� 0�� czynny  w godz.: 1�.�0-20.�0,
iceo��@wp.pl
Centrum Kształcenia w Nowinkach, tel.: ��0 499 147,
czynny w godz.: 1�.00-19.00 ck.nowinki@wp.plBeata
Tomczak GCI

Spotkania w Bibliotece 

MMoossiińńsskkaa  BBiibblliiootteeggaa  PPuubblliicczznnaa,,  uull..  DDwwoorrccoowwaa  44

••  wwrrzzeessiieeńń  – start całorocznego projektu „Mała
książka – wielki człowiek” 
••  wwrrzzeessiieeńń – grudzień: całoroczne zajęcia cykliczne
„Moliki książkowe w bibliotece” – zajęcia literackie

dla dzieci w wieku 2 – 4 lat, każdy wtorek godz.
10. 
••  77  wwrrzzeeśśnniiaa – Narodowe Czytanie – skwer przed
biblioteką 
••  1111  wwrrzzeeśśnniiaa – Dyskusyjny Klub Książki (DKK):
„… dzielnie w Mosinie”: nowe projekty ekologiczne
w naszym mieście
••  ��  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  – Noc Bibliotek 
••  11��  ppaaźźddzziieerrnniikkaa – DKK: Gwara poznańska z
przymrużeniem oka
••  22��  ppaaźźddzziieerrnniikkaa – Czytanie przy latarce: wie-
czorne spotkania z książką dla dzieci 
••  ��  lliissttooppaaddaa – Międzynarodowy Dzień Postaci z
Bajek: wydarzenie dla dzieci 
••  11��  lliissttooppaaddaa – DKK: książka „Gawędy o wilkach
i innych zwierzętach” – możliwe spotkanie z auto-
rem Marcinem Kostrzyńskim 
••  11��  lliissttooppaaddaa – Czytanie przy latarce – wieczorne
spotkania z książką dla dzieci
••  11��  lliissttooppaaddaa  – Multikulti: warsztaty dla dzieci z
okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji 
••  2222  lliissttooppaaddaa – Gminne Dyktando dla Leworęcz-
nych
••  2277  lliissttooppaaddaa – Dzień Pluszowego Misia: Dzień
dobry, Paddingtonie! 
••  44  ggrruuddnniiaa  – DKK: „A ja żem jej powiedziała” Ka-
tarzyny Nosowskiej 
••  ��  ggrruuddnniiaa – Książkołajki w bibliotece: impreza
czytelnicza dla dzieci 

Koncerty i spektakle
MMoossiińńsskkii  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy

••  22��  wwrrzzeeśśnniiaa – koncert m.in. z
udziałem zespołu HOPE, Sala Re-
prezentacyjna MOK,  października
– Hala widowiskowo-sportowa, ul.
Krasickiego, godz. 19.00 
••  11  ggrruuddnniiaa - Kabaret Nowaki,
Hala widowiskowo-sportowa, ul.
Krasickiego, godz. 1�.00 (organi-
zator: MOK)

GGaalleerriiaa  SSzzttuukkii  ww  MMoossiinniiee

• ppaaźźddzziieerrnniikk – koncert z cyklu
„Niedzielne spotkanie z muzyka
poważną”, Galeria Sztuki w Mosi-
nie, ul. Niezłomnych 1, godz.
17.�0 (organizator: Galeria Sztuki
w Mosinie)

WYDARZY SIĘ
>>>
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W roku 1920, w dniach od 13 do 15 sierpnia,
na przedpolach Warszawy rozegrała się decy-
dująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej nazy-
wana „cudem nad Wisłą”. zadecydowała ona
o niepodległości Polski, ale także o losach eu-
ropy zagrożonej ekspansją bolszewizmu, dlatego
uznawana jest dziś za 18. przełomową bitwę 
w historii świata. 

Dzień 15 sierpnia – rocznica „cudu nad
Wisłą”, w roku 1992 ustanowiony został
przez Sejm RP  Świętem Wojska Polskiego.
W tym roku, po raz piąty świętować bę-
dziemy ten dzień także w Mosinie, upa-
miętniając zwycięską Bitwę Warszawską
1920.  

Warto pamiętać, że w wojnie polsko-bol-
szewickiej swój udział zaznaczyli także
mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. Nie znamy
dotąd wszystkich ich nazwisk, można jed-
nak przyjąć, że znacząca liczba spośród ok.
300 wcześniejszych powstańców wielko-
polskich 1918 – 1919 z naszej Gminy, nie
zdejmując praktycznie munduru wyruszyła
na front wschodni bronić ledwo co odzys-
kanej niepodległości Ojczyzny. W wojnie
polsko-bolszewickiej najwyższą cenę, cenę
własnego życia, zapłacił m.in. Alfons Slo-
derbach z Mosiny, który służył w 26. Pułku
Piechoty i zginął 10 wrześniu 1920 r. pod-
czas tzw. zagonu na Kowel. Jego grób znaj-
duje się na warszawskich Powązkach.

W okresie międzywojennym, pamięć 
o powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919,
jak i wojnie polsko-bolszewickiej była kul-
tywowana, także przez samych uczestni-

ków, żołnierzy oraz ich rodziny. W czasie 
II wojny światowej, zmuszeni byli do ukry-
wania, często niszczenia świadectw swojego
udziału w niepodległościowym, polskim
czynie zbrojnym, za który groziły szykany,
aresztowania, nawet śmierć. Po wojnie, wraz
z umacnianiem się władzy komunistycznej,
nauczeni doświadczeniem czasów okupacji
niemieckiej, skrzętnie skrywali informacje 
i dokumenty świadcz�ce o przebiegu ich
służby wojskowej w czasie trwania wojny 
z Rosją sowiecką. Przez kilkadziesiąt lat
władza ludowa potępiała wojnę i jej uczest-
ników, uznając ją za sprzeczną z interesem
Polski. Wraz z upływem czasu, żołnierze
wojny polsko-bolszewickiej umierali, zabie-
rając do grobu pamięć o walkach, nie prze-
kazując często najbliższym wspomnień 
i dokumentów, z obawy przed mogącymi
spotkać ich represjami. 

W roku 2009 nakładem Stowarzyszenia
Przyjaciół Jedynki ukazała się publikacja 
z cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” –
„Udział mieszkańców Ziemi Mosińskiej 

w wojnie polsko-sowieckiej (1919 – 1921),
napisana we współautorstwie z Joanną No-
waczyk i Jackiem Szeszułą. Zgromadziliśmy
wówczas 30 biogramów żołnierzy tej
wojny pochodzących z naszej Gminy. 
W wyniku dalszych badań nad udziałem
naszych mieszkańców w powstaniu wiel-
kopolskim na potrzeby ubiegłorocznej pub-
likacji „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny
i okolic”, wraz ze wzrostem liczby po-
wstańców, w kolejnych życiorysach poja-
wiły się świadectwa ich udział w wojnie
polsko bolszewickiej. 

15 sierpnia, biorąc udział we wspólnym
świętowaniu w Mosinie, upamiętnijmy
jedno z największych, polskich zwycięstw
w narodowej historii, a także walkę w zwy-
cięskiej wojnie polsko-bolszewickiej 1919 –
1921 naszych mieszkańców – mieszkańców
Ziemi Mosińskiej.  �
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�� 15 sierpnia w  Mosinie

19 czerwca w samo południe, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mosinie Marzeny Obst, odwiedził mieszkankę Mosiny Panią
lottę Grześkowiak. Wizyta była nieprzypadkowa, bo w tym właś-
nie dniu Pani lotta obchodziła swoje 100. urodziny!

Burmistrz, w imieniu mieszkańców Gminy, złożył Pani Lot-
cie życzenia i gratulacje, z okazji tak szacownego Jubileuszu. 

Pani Lotta urodziła się w Berlinie, w roku 1919, a z Mosiną
związana jest już ponad pół wieku. Od wielu lat jest wdową 
i mieszka obecnie z córką Jolantą, chętnie odwiedzając też
drugą córkę w Poznaniu, Barbarę. W swojej okresie aktywności
zawodowej, pracowała w jednym z mosińskich kiosków
Ruchu. Niewiele podróżowała, bo jak mówi, woli spędzać 
z rodziną i w najbliższej, pięknej przyrodniczo okolicy. Jubi-
latka gra na pianinie i lubi spacery. Jest niezwykle uśmiech-
niętą, wesoła osobą, o miłym temperamencie – może to
właśnie recepta na długowieczność?

Urodzinowe spotkanie z Panią Lottą, przebiegało w ciepłej,
radosnej atmosferze. Goście poczęstowani zostali pysznym ser-
nikiem, który upiekła z tej okazji sąsiadka pani Lotty. Jubilatka
bardzo ceni sobie życzliwość swoich sąsiadów. 

Z okazji wspaniałego Jubileuszu naszej Stulatce życzymy dużo
zdrowia, uśmiechu i samych szczęśliwych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych!  �
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