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Potrzeby inwestycyjne na oświatę powoli się wyczerpują. Niebawem dojdzie do 
odwrócenia proporcji, jeżeli chodzi o wielkość środków lokowanych w inwe-
stycjach oświatowych i drogowych. Od 2018 widać większe nakłady na drogi.

Oświata i drogi
W szybkim tempie wypełniamy potrzeby ma inwestycje oświatowe. Skala wiel-

kości środków jest nieporównywalna z minionymi latami. W czasie najdalej 3-4 
lat pozostaje nam jeszcze wykonania (najważniejsze): dokończenie rozbudowy 
SP Czapury, budowa sali gimnastycznej przy SP w Krosinku, pływalnia w Mo-
sinie, budowa sali gimnastycznej przy SP Rogalinie, termomodernizacja wraz  
z przebudową w SP w Rogalinku, termomodernizacja SP Daszewice, inwestycje 
w przedszkolach. Realizacja tych zadań w najbliższych latach wypełni wszelkie 
największe potrzeby. Pozostaną jeszcze sprawy boisk przyszkolnych.

Oznacza to, że z każdym kolejnym rokiem większą uwagę będziemy mogli po-
święcić drogom – ważnym dla całości układu drogowego jak i lokalnym. 

Skąd pieniądze
Powstaje pytanie, skąd pojawiają się środki na wszelkie inwestycje, jakie w tym 

roku realizujemy. Na początku kadencji nie było widać środków finansowych  
w takiej skali.

Przyrost środków pochodzi z jednej strony z tytułu większych dochodów wła-
snych gminy, głównie z tytułu udziału w PIT. Wynika to ze wzrostu pensji, jak 
również ze zwiększonej ilości mieszkańców. Z drugiej strony Gmina pozyskała 
dużo ponad 20 mln zł dofinansowania UE i krajowego. 

Dzięki tak dynamicznemu przyrostowi środków tym szybciej będziemy mogli 
wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców. 

Zestawienie inwestycji 2015-2018 na str. 3.

Teraz więcej na oświatę, niebawem więcej na drogi

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina
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Inwestycje 2015 - 2018
Oświatowe Drogowe

Rok 2015

Najważniejsze inwestycje:
- Rozbudowa SP przy ul. Krasickiego
- Termomodernizacja SP nr 2 w Mosinie
- Boisko sportowe SP nr 1 w Mosinie
- Pozostałe prace

Wartość: 5,03 mln

Najważniejsze inwestycje - budowa: 
- Modernizacja: ul. Czereśniowa w Mosinie  (rejon parkingu  
  AQUANET), ul. Gruszkowa – nakładka asfaltowa, 
- Drogi: ul. Czereśniowa (od ul. Targowej do ul. Topolowej);
  kanalizacja deszczowa w części Krosinka; kanalizacja 
  deszczowa w ul. Torowej  oraz  w ul. Jesionowej, ul. Cisowej,  
  ul. Dębowej i ul. Ogrodowej w Mosinie;
- Chodniki: Baranówko (etap II), ul. Ptasia w Mosinie, 
  chodnik na ul. Szerokiej w Mieczewie oraz chodnik na 
  ul. Różanej w Pecnej  

Wartość: 5,01 mln
Rok 2016

Najważniejsze inwestycje:
- Termomodernizacje (elementy SP nr 1 w Mosinie, przedszkola)
- Hala widowiskowo-sportowa (etap)

Wartość: 1,34 mln

Najważniejsze inwestycje - budowa: 
- Z powiatem: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
  ul. Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie;
- Drogi: ul. Prusa; ul. Wiosny Ludów i ul. Sowińskiego; ul. Kozia  
  w Pecnej (etap II), ul. Polna w Krośnie - etap I; ul. Czereśniowa  
   w Mosinie – etap II, ul. Dębowa i Jesionowa, ul. Wodna w Mosinie
- Chodniki: Borkowice (etap II), Radzewice (etap), 
   ul. Ludwikowska w Krosinku (jedna strona), ul. Łąkowa (etap I) 
   w Mosinie, ul. Sosnowa w Mosinie, ul. Bankowa w Wiórku

Wartość: 6,35 mln
Rok 2017

Najważniejsze inwestycje:
- Zabezpieczenie dachu „jedynka”
- Rozbudowa SP Krosinko
- Rozbudowa SP Czapury (etap)
- Hala widowiskowo-sportowa (etap)

Wartość: 16,17 mln

Najważniejsze inwestycje - budowa: 
- Drogi: Mosina ulice: Ogrodowa, Marcinkowskiego, Czereśniowa  
  (etap III), ul. Chopina (etap); Krosno ul. Polna (etap II),  ul. Leśna, 
  Rogalin: ul. Poznańska  (krawężnikowanie), 
- Chodniki: Mosina ul. Piaskowa, Czapury: ul. Dębowa (etap I)
    

Wartość: 5,66 mln
Rok 2018

Najważniejsze inwestycje:
- Termomodernizacja  SP nr 1 w Mosinie (etap)
- Rozbudowa SP Czapury
- Hala widowiskowo-sportowa
- Pływalnia
- Pozostałe inwestycje

Wartość: 16,65 mln

Najważniejsze inwestycje - budowa: 
- Z powiatem: Mosina: Sowiniecka;  Daszewice: kanalizacja 
 deszczowa ul. Leśna; Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja), 
 budowa zatok autobusowych ul. Mostowa Mosina.
- Drogi: Mosina: PROJEKT I WYKONANIE ul. Kasprowicza 
  do USC,  Akacjowa, ul. Jaworowa; Krosinko: ul. Stęszewska  
  do ul. Zielonej  i ul. Zielona Mosina: budowa odwodnienia w  ul. 
  Sienkiewicza, BUDOWA: Mosina ul. Torowa, Cisowa, Czarnkourz,  
  ul. Reymonta, Krosno droga do cmentarza, Daszewice (kanalizacja 
  deszczowa) ul. Poznańska
- Czerwonka (I etap)
- Zbiornik ul. Leśmiana Mosina
-Obwodnica Mosiny - projekt
- Chodniki: BUDOWA:  Krosinko: Ludwikowska II etap;                                                                                          
  Żabinko (zwiększenie środków ), Sowinki, PROJEKT 
   I BUDOWA: Mosina: Obrzańska, Agrestowa, Śliwkowa;  Krosno:  
  Nadleśna, Leśna cz. II

Wartość: 13,04 mln

Razem: 39,19 mln Razem: 30,06 mln
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina

- ważniejsze działania i decyzje 

28 marca – 25 kwietnia

• przedłożono Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Poznaniu: sprawozdania 
budżetowe za I kwartał 2018 r. oraz 
sprawozdania finansowe za rok 2017.

• przedłożono Radzie Miejskiej w Mo-
sinie sprawozdania finansowe za rok 
2017. oraz  projekty uchwał w sprawie 
zmiany: Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2018 – 2022 oraz uchwały 
budżetowej na rok 2018.,

• dokonano wypłaty zwrotu części 
podatku akcyzowego dla producentów 
rolnych zawartego w cenie oleju napę-
dowego.

Inwestycje drogowe:
• przekazanie placu budowy: ul. To-

rowej w Mosinie; utwardzenia pobocza 
w m. Sowinki – prawa strona,

• przygotowanie do przetargu na wy-
konanie budowy zatok postojowych 
dla autobusów w ciągu ul. Mostowej 
w Mosinie,

• wykonanie robót budowlanych zwią-
zanych z budową chodnika w ciągu ul. 
Ludwikowskiej w Krosinku,

• Konsultacje z Wielkopolskim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
odnośnie zapisów do siwz na zamówie-
nie dokumentacji projektowej Wschod-
niej Obwodnicy miasta Mosina.
Oświetlenie:

• podpisanie umowy na  budowę sys-
temu monitoringu wizyjnego Sołectwa 
Czapury gm. Mosina,

• przygotowanie materiałów przetar-
gowych: budowa oświetleń drogowych z 
oprawami LED na terenie Gminy Mosi-
na – cz. I  obejmujące zadania: Mosina, 

FINANSE

KRONIKA INWESTYCJI

Na Placu 20 Października powstała kompozycja w nawierzchni przed Pomnikiem 
Pamięci „Polskie stolice”. Pojawiły się w niej odlewy herbów i symboli historycznych 
polskich stolic: Giecza, Lednicy, Poznania, Gniezna, Płocka, Krakowa, Warszawy 
i Mosiny. Pochodząca ze starej nawierzchni kostka pozbrukowa, została zabezpie-
czona i będzie wykorzystana do prac remontowych w innym miejscu.          JN

Kompozycja na rynku

Wyłożenie planu – Krosinko, Mosina
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części 
terenów miasta Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 30 
kwietnia do 23 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 
1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się również w Biuletynie In-
formacji Publicznej->Organy Gminy-> Burmistrz->Obwieszczenia planistyczne 
->Plany miejscowe.Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym 
terminie do 8 czerwca 2018 r.       Oprac. JN

Edukacja i praca na Targach
Te dwa ważne obszary, czyli edukacja i praca stanowiły motyw przewod-

ni  dwunastej edycji Targów zorganizowanych 7 marca br. przez Gminne Cen-
trum Informacji w Mosinie. Targom towarzyszyły prezentacje zawodów na scenie  
i stoiskach, dzięki czemu młodzież trzecich klas szkół gimnazjalnych miała oka-
zję uczestniczenia w pokazach na żywo. Prezentacje na scenie przygotowały szko-
ły: Zespół Szkół Rolniczych z Grzybna  - pokaz synchronicznej obsługi kelner-
skiej  w wykonaniu uczennic klas II i III technikum hotelarskiego, Zespół Szkół 
Budownictwa nr 1  z Poznania  – wykonanie odlewu z gipsu za pomocą formy 
silikonowej, Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie – pokaz obsługi kelner-
skiej z prezentacją zawodów: technik hotelarstwa, technik logistyk, fryzjer, ku-
charz, cukiernik, Zespół Szkół Zawodowych  nr 6 z Poznania – pokaz odbijania 
zakładników i występ grupy Lelewelki z wykorzystaniem stepów, Technikum nr 19  
z Poznania – pokaz efektownych doświadczeń chemicznych, Zespół Szkół Łączno-
ści z Poznania – prezentacja zawodów, w których można się kształcić w placów-
ce. Dodatkową atrakcją były dwa pokazy kickboxingu w wykonaniu zawodników 
Klubu Sportowego Shootboxer z Mosiny pod przewodnictwem pięciokrotnego  Mi-
strza Polski w formule K-1 Łukasza Szulca,  który ostatnio zdobył tytuł Zawodowe-
go Mistrza Świata w formule K-1. Podczas Targów była także okazja do kontaktu  
z przedstawicielami instytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, pośrednikami 
i doradcami zawodowymi,  którzy udzielali informacji o ofertach pracy,  wyborze 
kierunku kształcenia, zawodu czy poruszania się po rynku pracy. Dla osób planujących 
założenie firmy, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pierwszego Urzędu 
Skarbowego z Poznania udzielali informacji na temat zakładania działalności gospo-
darczej, sposobów pozyskania dofinansowania na ten cel czy form opodatkowania. 
Swoje oferty pracy, stażów i praktyk  prezentowały także  firmy z Lubonia, Krosna 
i Mosiny. Ważnym aspektem Targów są zawsze panele tematyczne dla młodzieży.  
W tym roku były poświęcone tematowi „Mój zawód- moja pasja”. Poprowadzili 
je przedstawiciele  Państwowej Straży Pożarnej- Jednostka JRG nr 9 z Mosiny oraz  
Ochotniczej Straży Pożarnej z  Radzewic , którzy zaprezentowali  w praktyce na czym 
polega praca w zawodzie strażaka. Partnerem panelu była także Komenda Miejska 
PSP z Poznania. Gimnazjaliści  mieli okazję do zadawania pytań gościom, zaś podczas 
praktycznych ćwiczeń  także zaznajomić się z obsługą sprzętów wykorzystywanych 
przez strażaków oraz nauczyć się lub przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy bardzo za udział wystawcom, pracodawcom, instytucjom oraz młodzieży 
z opiekunami, a także Maciejowi i Filipowi,  na co dzień uczniów  Zespołu Szkół 
Mechanicznych z Poznania, którzy zajęli się obsługą techniczną tego wydarzenia.Do 
zobaczenia za rok!  Karolina Adamczyk-Pięta Gminne Centrum Informacji w Mosinie
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ul. Chrobrego, ul. Śmiałego  - etap V
Dymaczewo Stare,  ul. Sosnowa –  etap 

II, Drużyna, ul. Choinkowa – etap I 
Mosina, ul. Fredry,  Mosina   przy ul. 
Powstańców Wlkp. ( plac zabaw ), Ra-
dzewice, ul. Piaskowa,  Mosina,  

ul. M. Konopnickiej ( boisko sportowe 
) – etap II, Sasinowo, ul. Leśna – etap 
I, Pecna, ul. Polna,

• uzupełnienie materiałów przetargo-
wych zgodnie z zaleceniami Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych 
związanych z  zadaniem ,,Ścieżka dy-
daktyczna pieszo-rowerowa na tzw. 
Gliniankach”,

• przygotowanie koncepcji do pro-
jektu utwardzenia pozostałej części 
targowiska.
Inwestycje kubaturowe:

• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Czapurach – kontynuacja prac, 

• budowa hali widowiskowo – spor-
towej w Mosinie – kontynuacja prac,

• przebudowa i naprawa dachu na SP 
w Rogalinie – zakończenie prac, 

• zlecenie opracowania projektu na 
zagospodarowanie ternu wokół świe-
tlicy w Mieczewie,

• podpisanie umowy na wykonanie 
ogrodzenia boiska trawiastego w Bab-
kach,

• podpisanie umowy na wykonanie 
podbudowy pod wiatę w Żabinku. 

• kontynuacja robót związanych  
z modernizacją energetyczną budyn-
ków Szkoły Podstawowej nr1 w Mosinie   
i sali OSiR, 

• prace związane z przebudowa i zmia-
ną sposobu użytkowania części budyn-
ku na świetlicę wiejską w Borkowicach,

• prace przy  świetlicy sołeckiej  
w Mieczewie obejmujące jej termomo-
dernizację,

• prace przy  świetlicy sołeckiej  
w Daszewicach obejmujące jej termo-
modernizację.
Pozostałe:

• przygotowanie  materiałów niezbęd-
nych do realizacji zadania „Budowa par-
kingu z oświetleniem i odwodnieniem 
przy małej przystani”,

• prace projektowe budowy krytego 
basenu w Mosinie.
Kanalizacje i wodociągi:

• uzgadnianie z AQUANET S.A 
lokalizacji przepompowni ścieków  
w Żabinku,

• przygotowanie do podpisania  umo-
wy  z AQUANET.S.A  na prace pro-
jektowe sieci wodociągowej Borkowice 
- Krosinko i  Inwestorstwo Zastępcze 
dla  sieci wodociągowej i sieci kanali-

Półtora miliona do budżetu
Gmina Mosina otrzymała dofinansowa-

nie na zadanie termomodernizacji budynku 
szkolnego i sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Rogalinku wraz z moderniza-
cją lokalnego źródła ciepła. Wysokość po-
zyskanych środków zewnętrznych wynosi  
1 411 962, 83 zł. Całkowity koszt tego zadania 
to 1 661 132,75 zł. 

Projekt zadania termomodernizacji bu-
dynku szkolnego i sali gimnastycznej  
w Rogalinku z modernizacją lokalnego źródła ciepła”, ubiegał się o dofinasowanie 
ze środków pochodzących z „Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”  
i otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną. Oznacza to, że do budżety Gminy 
Mosina wpłynie blisko 1,5 miliona złotych na jego realizację. To kolejne dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych dla gminy Mosina w tej kadencji mosińskiego 
samorządu, w czasie której do tej pory pozyskaliśmy już ponad 20 milionów zł. 

Zakres planowanych prac w ramach zadania termomodernizacji budynku szkolnego 
z salą gimnastyczną w Rogalinku z modernizacją lokalnego źródła ciepła, obejmuje 
m.in: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu płytami styropianowymi, 
wymianę luksferów na stolarkę okienną, wymianę starej stolarki okiennej i drzwio-
wej na nową, modernizację linii centralnego ogrzewania, wymiana kotłów na olej 
opałowy na paliwo gazowe, wymianę grzejników żeliwnych na stalowe płytowe. 

J. Nowaczyk

Dzięki efektywnej pracy urzędników Gminy Mosina pozyskaliśmy kolejne do-
finansowanie UE – tym razem na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ro-
galinku. Przygotowujemy projekt na zburzenie części budynku z XIX i zamien-
ną budowę fragmentu szkoły. Będziemy starali się powiązać oba zadania, aby  
w jednym cyklu inwestycyjnym zmodernizować szkołę w Rogalinku. Pracownikom 
urzędu dziękuję za kolejny sukces. 

Szansa na 7 milionów

Gmina Mosina uzyskała pozytywną, formalną ocenę wniosku o dofinan-
sowanie budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia 
dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie, w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nasz wniosek skiero-
wany został teraz do oceny merytorycznej, a szansa na dofinansowanie jest 
naprawdę duża. Tylko dwa spośród złożonych wniosków (w tym wniosek 
Gminy Mosina) o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich na działania  
w zakresie „Zabezpieczania obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi i ich następstwami”, otrzymały pozytywną ocenę formalną. Cał-
kowita wartość naszego projektu wynosi 7 940 265,10 zł, a wnioskowana kwota 
dofinansowania to 6 749 225, 33  zł. 

W ramach zadania „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla od-
wodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” powstanie zbiornik wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do odprowadzania i retencjono-
wania nadmiaru wód deszczowych i powierzchniowych. Celem przedsięwzię-
cia jest zapobieganie podtapianiu gruntów ornych, łąk i zabudowań w rejonie 
ulic Leśmiana, Śremskiej i Jasnej. Planowana  inwestycja obejmuje wykonanie 
rurociągów kanalizacji deszczowej, dwóch przepompowni wód opadowych,  
a także instalację zasilania energetycznego i przebudowę odcinka istniejącej linii 
napowietrznej 15 kV. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej służyć będzie od-
wodnieniu wszystkich, docelowo utwardzonych dróg na osiedlu Nowe Krosno w 
Mosinie.       Joanna Nowaczyk

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina
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zacji sanitarnej dla zadań inwestycyjnych  
Drużyny i Krosinko II, 

• przygotowywanie materiałów przetar-
gowych: dla budowy wodociągu ul Po-
znańska Czapury – szkoła; dla budowy 
zbiorników wody w Mieczewie; dla po-
trzeb realizacji placu zabaw w Czapurach; 
dla potrzeb realizacji dokumentacji pro-
jektowej – kanalizacja deszczowa Szkoła 
w Daszewicach ul Szkolna, 

• spotkania z AQUANET S.A w sprawach 
bieżących problemów i nowego regulami-
nu dostaw wody i odbioru ścieków.
Biuro zamówień publicznych:

• przygotowanie przetargu: budowa ścież-
ki dydaktycznej pieszo-rowerowej – teren 
wokół Glinianek w Mosinie; wykonanie 
dokumentacji projektowej budowlano
-wykonawczej przebudowy ul. Podgór-
nej i Sikorskiego wraz z odwodnieniem 
w Rogalinku  - 2 zadania; przebudowa 
ul. Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa 
wraz z odwodnieniem w Mosinie: etap 
III – ul. Reymonta z odwodnieniem; 
NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIORO-
WEGO NA TERENIE GMINY MOSINA 
- ETAP I” – budowa zintegorwanego węzła 
przesiadkowego w Drużynie gm. Mosina  
w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

• ogłoszenie przetragu: budowa ul. Wod-
nej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, 
Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwod-
nieniem w Mosinie: etap VII – budowa 
ul.  Czarnokurz wraz z odwodnieniem, 

• ocena ofert: utwardzenie pobocza drogi 
przez wieś Sowinki: etap I – prawa strona; 
budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, 
Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej wraz  
z odwodnieniem w Mosinie etap VII – 
roboty drogowe na ul. Torowej,

• zawarcie umowy: budowa chodnika 
w ciągu ul. Ludwikowskiej (prawa stro-
na) wraz z odwodnieniem zjazdów w m. 
Krosinko;

• unieważnienie postępowania: wiosenne 
i jesienne profilowanie oraz wałowanie 
dróg na terenie gminy Mosina w 2018 r.

• wydanie 11 decyzji administracyjnych 
o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytuł 
wzrostu wartości nieruchomości wskutek 
podziału geodezyjnego,

• ogłoszenie, publikacja i reklama 
ogłoszeń o przetargach w Mosinie – ul. 
Bukowa,

• wydanie decyzji o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości,

• wydanie 10 decyzji zatwierdzających 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

Most na Warcie i remont drogi 431 
(Kórnik – Mosina – Granowo) 

Wszystkie istotne decyzje, na które Gmina Mosina miała bezpośredni wpływ, 
zostały podjęte w minionej kadencji, w roku 2013. Gmina pozbyła się wówczas 
administracyjnych, formalnych narzędzi, za pomocą których mogła współtworzyć 
układ komunikacyjny w tytułowym zakresie. 

Dwie decyzje
Burmistrz Gminy Mosina 18 stycznia 2013 r. podpisał decyzję o środowisko-

wych uwarunkowaniach, w których uzgodnił budowę mostu przez rzekę Wartę 
w Rogalinku. W decyzji założył wzrost natężenia ruchu po wybudowaniu mostu, 
jednak nie odniesiono tego do obciążenia ruchem centrum Mosiny. 

Drugą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach burmistrz Gminy Mosina 
wydał 15 listopada 2013 r. W decyzji tej uzgodnił „realizację przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 – od miejscowości Kór-
nik do skrzyżowania z drogą krajową nr 32  w wariancie II”. Gmina ostatecznie 
stwierdziła brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
wbrew opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Konsekwencją obu decyzji była rezygnacja ze zbadania, na ile modernizacja drogi 
431 i budowa mostu zwiększy problemy komunikacyjne w centrum Mosiny. Było 
to o tyle ważne, iż droga 431 łączy się z drogą 430 (Poznań-Mosina), jest jedną  
z najbardziej eksploatowanych dróg wojewódzkich.

Gdyby dokonano analizy, jednym z możliwych wniosków mogłoby być wska-
zanie, iż należy wyprowadzić wzmożony ruch poza granice miasta! Miałoby to 
istotne znaczenie w czasie podejmowania decyzji przez Urząd Marszałkowski  
w zakresie budowy obwodnicy.

Decyzja obecnej kadencji
W odmienny sposób procedowano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 Po-
znań – Mosina i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Mosina.

Gmina Mosina 26 listopada 2015 r. odwołała się od powyższej decyzji pro-
cedowanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  
W odwołaniu wskazano m.in. na koncepcję programowo – przestrzenną wschod-
niej obwodnicy miasta Mosina oraz podważono zasadność budowania ekranów 
akustycznych w centrum miasta. Procedura dalej trwa.

Wizyty u Marszałka Wojciecha Jankowiaka
Niezależnie od procedowania decyzji, dwukrotnie Burmistrz Gminy Mosina 

Jerzy Ryś wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Przemysławem Mielochem, 
spotkali się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Janko-
wiakiem w sprawie budowy obwodnicy południowo-wschodniej.

Jesienią 2017 r. Marszałek przekazał, że w obecnej perspektywie budżetu unij-
nego Województwo Wielkopolskie ma zagwarantowane środki na remont dróg  
z Kórnika przez Mosinę w kierunku na Stęszew i Granowo wraz z budową mo-
stu. Zarezerwowane środki były jednak niewystarczające na budowę obwodnicy 
(gdyby zrezygnować z remontu).

Odcinki budowane i niebudowane
Całe zadanie zostało podzielone na cztery części. 11 września 2017 r. przetarg 

na rozbudowę tej drogi na dwóch odcinkach: od miejscowości Rogalin do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką nr 306 i od skrzyżowania z drogą nr 306 do drogi 
krajowej nr 32 został unieważniony, ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert 
znacznie przekraczały zaplanowane nakłady. Do tej pory decyzja o ponownym 
wszczęciu postępowania przetargowego nie została podjęta. 

Z kolei przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od skrzy-
żowania z nowym przebiegiem drogi S5 do drogi wojewódzkiej nr 431 został 
rozstrzygnięty 26 września 2017 r. i została podpisana umowa z wykonawcą.

W przypadku budowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
431 w Rogalinku WZDW czeka na uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji 
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projekt podziału nieruchomości, 
• przeprowadzenie procedury nadania 

nazwy ulicy drodze położonej w miejsco-
wości: Borkowice, Drużyna, Daszewice, 
Mosina. 

• lokale komunalne, socjalne i użyt-
kowe: wykonano przebudowę instalacji 
elektrycznej z tablicą w budynku świe-
tlicy wiejskiej w Krajkowie, zgłoszono do 
Starostwa Powiatowego wymianę stolarki 
okiennej w budynku Urzędu Miejskiego  
Mosinie, zakończono wykonanie robót 
remontowo-budowlanych w świetlicy  
w Wiórku (2 etap), podpisano umowę: 
na termoizolację elewacji tylnej i bocz-
nej budynku wielofunkcyjnego w Pecnej 
(BOGM 2018), na wymianę części okien 
w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, 
na wymianę stolarki drzwiowej metalowej 
w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, 
ogłoszono przetarg na najem budynku 
po szkole w Dymaczewie Starym, trwa 
procedura zakupu garażu blaszanego dla 
Sołectwo Żabinko,

• utrzymanie dróg: przygotowania do 
wykonywanie zadań z Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Mosina na 2018r. oraz 
Funduszy Sołeckich, trwa wiosenne pro-
filowanie dróg gruntowych na terenie gm. 
Mosina, trwa odmalowanie oznakowania 
poziomego na drogach utwardzonych na 
terenie gm. Mosinie,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: 
wydano 24 zezwoleń na zajęcie pasa dro-
gowego, 16 decyzji rocznych za wbudo-
wanie urządzeń w pas drogowy, warunki 
techniczne dla przebiegu trasowego 18 
urządzeń w pasie drogowym, uzgodniono  
3 projekty tymczasowej organizacji ru-
chu, 11 lokalizacji zjazdu indywidualnego; 
prowadzenie spraw związanych z moder-
nizacją linii kolejowej E-59 realizowaną 
prze PKP PLK, otrzymano zatwierdzenie 
projektu zmiany organizacji ruchu: zmiany 
organizacji ruchu na ul. Nowej w Mosi-
nie (strefa zamieszkania), na ul. Boczną  
w Krośnie (próg zwalniający i strefa za-
mieszkania) i zlecono wykonanie, otrzy-
mano zezwolenie na zmianę organizacji 
ruchy na ul. Nową w Mosinie (strefa za-
mieszkania), trwa uzgadnianie projektu 
zmiany organizacji ruchu na ul. Leśną  
i Krosińską w Mosinie (przystanki komu-
nikacyjne), trwa projektowanie zmiany 
organizacji ruchu na ul. Topolowej  
w Mosinie.

• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: podpisano umowę na wykonanie 
przeglądów rocznych obiektów małej ar-
chitektury będących własnością Gminy 

ZRID (rozpoczęto postępowanie 18 kwietnia 2018 r.). Dopiero po ich uzyskaniu 
będzie mógł przygotować procedurę przetargową. 

Obwodnica południowo-wschodnia i „czerwonka”
Gmina już w roku 2017 wystąpiła do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-

kich o uzyskanie warunków, które powinny być spełnione w projekcie budowla-
nym. W budżecie gminy zostały zagwarantowane środki na wykonanie projektu 
części tzw. obwodnicy południowo-wschodniej, prowadzącej od skrzyżowania z 
ul. Piotra Mocka w Mosinie przez Drużynę do Dymaczewa Nowego. Obwodnica 
została już wpisana do Planu Transportowego Województwa Wielkopolskiego. 
Prace nad projektem i uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń potrwają około 
3 lata. Dokumenty będą gotowe na kolejną perspektywę unijną 2021-2027. 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla „czerwonki”. Gmina spo-
dziewa się uzyskać decyzję ZRID latem br. Natychmiast po uzyskaniu pozwolenia 
przystąpi do procedury przetargu na budowę „czerwonki”. W budżecie gminy 
zagwarantowano na ten cel 5,2 mln zł. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

MIENIE KOMUNALNE

Obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej zaznaczone 
zostały na mapie „Niepodległej” - centrum obchodów setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Program Wieloletni „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji 
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla 
wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, 
poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.  

JN

Mosina na Niepodległej
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Mosina,
• oświetlenie uliczne będące własno-

ścią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie 
oświetlenia ulicznego zgodne z zapotrze-
bowaniem.

• obchody 170. rocznicy proklamacji Rze-
czypospolitej Mosińskiej - prace w obrębie 
pl. 20 Października: remont chodnika wraz 
z dojściem do pomnika, wykonanie 8 ta-
blic z herbami z brązu do zamontowania  
w nawierzchni, odmalowanie oznakowa-
nia poziomego, renowacja ławek, wyko-
nanie oświetlenia pomnika, demontaż 
istniejących oraz montaż nowych masz-
tów flagowych, oczyszczenie i impregnacja 
pomnika oraz kostki brukowej.

Projekty planów przekazanych Radzie 
Miejskiej i uchwalone:

• MPZP Mosina: Śremska II – dla te-
renów zabudowy techniczno-produkcyj-
nej i terenów zabudowy mieszkaniowej   
z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie, 
obejmujących obszar pomiędzy bocznica 
kolejową od linii E-59 Wrocław-Poznań, 
ul. Leśmiana i ul. Śremską wraz z ulicami 
oraz torami kolejowymi,
Projekty planów na etapie sporządzania:

• 2 MPZP: dla terenów wsi Żabinko oraz 
terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla 
terenów części miasta Mosina oraz części 
wsi Sowiniec, dla południowych terenów 
wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów 
wsi Borkowice, 

• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów 
części wsi,

• MPZP Pecna: dla zachodnich i pół-
nocnych terenów wsi Pecna,

• MPZP Czapury: dla terenów przy ul. 
Poznańskiej w Czapurach, 

• MPZP Mosina: dla terenów przy Jezio-
rze Budzyńskim,

• MPZP Mosina: dla terenów przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana. 
Projekty planów na etapie rozpatrywa-
nia uwag złożonych podczas wyłożenia: 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni 
w Krosinku, ograniczonych od północ-
nego zachodu Kanałem Mosińskim oraz 
od północy ul. Lipową,

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin 
w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,

• MPZP Krajkowo: dla południowo-za-
chodnich terenów wsi Krajkowo, usytu-
owanych pomiędzy drogami tj. działkami 
o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajko-
wo, granicą administracyjną Gminy oraz 
granicą administracyjną wsi,

• MPZP Czapury (północny – zachód): 
dla północno-zachodnich terenów wsi 

Inwestycje drogowe
• Rozpoczęły się prace nad budową ulicy Torowej w Mosinie.
Wykonawca zadania: Zakład Robót Budowlanych Marek Dachtera z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w zamówieniu: 1 043 149, 65 zł. Od roku 2013 r. 
realizowane jest systematyczne utwardzanie ulic na Osiedlu nr 3 „Przy Strzelni-
cy” w Mosinie: Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej.  
W roku 2015 zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej tych ulic, a w kolej-
nych latach nawierzchnię wybudowano na ul. Jesionowej, Dębowej i Ogrodowej. 
Obecnie utwardzona zostanie ul. Torowa. 

• Zakończono budowę chodnika na ul. Ludwikowskiej w Krosinku. 
Chodnik, który dwa lata temu wybudowany został po jednej stronie ulicy, te-
raz powstanie po jej drugiej stronie. Wykonawca zadania: Adam Sobiech Firma 
Usługowo-Handlowa SOB-BRUK z Kościana. Koszt zadania - kwota zawarta  
w umowie: 211 066, 77 zł.

• 9 maja nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą zadania budowy ul. Czarno-
kurz wraz z odwodnieniem. Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG 
z Czempinia. Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 1 450 000 zł
• Podpisano umowę na wykonanie utwardzenia pobocza we wsi Sowinki  
- I etap (prawa strona). 
Utwardzone pobocze będzie pełniło funkcję chodnika dla pieszych. Wykonawca 
zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Czempinia. Koszt zadania - kwota zawarta 
w umowie: 300 000 zł.
• Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę ul. Reymonta w Mo-
sinie, z nowymi chodnikami, jezdnią i odwodnieniem. 
Obecnie trwa sprawdzanie ofert.  Informacja dotycząca złożonych ofert zamiesz-
czona jest w Biuletynie Informacji Publicznej - Informacja z sesji otwarcia ofert. 
• Został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Żabinku – części w kie-
runku Nowinek. Otwarcie ofert – 9 maja. 
• Został ogłoszony przetarg na budowę ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej 
– teren wokół tzw. Glinianek w Mosinie.   Joanna Nowaczyk

Stan realizacji inwestycji

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
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Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem 
Głuszynka i rzeką Wartą, granicą admi-
nistracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: prze-
znaczenie terenów dla inwestycji celu pu-
blicznego oraz określenie sposobów ich 
zagospodarowania, 
Projekty planów na etapie wyłożenia  
i składania uwag: 

• MPZP Krosno: dla terenów części wsi 
Krosno pomiędzy ul. Piaskową, ul. Jana 
Cybisa, ul. Mieszka I, ul. Główną wraz  
z tymi ulicami,

• 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.
Projekty dokumentów planistycznych 
na etapie opiniowania i uzgadniania:

• MPZP dla terenów części wsi Krosno 
oraz terenów części wsi Drużyna,

• MPZP Wschodnia obwodnica miasta 
Mosina, dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap I, łączą-
cej ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga 
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie 
(droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą 
mostową przez Kanał Mosiński,

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina.
Plany wymagające ponowienia proce-
dury planistycznej:

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów 
przy Jeziorze Dymaczewskim w Dyma-
czewie Nowym, usytuowanych pomiędzy 
drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Mo-
sina – Kórnik, wschodnią granicą działek  
o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo 
Nowe, południową granicą działki o nr 
ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, za-
chodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego  
i północnymi granicami działek o nr ewid. 
316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo Nowe.

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

• gospodarka odpadami komunlanymi: 

Inwestycje kubaturowe
• Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Krasickiego w Mosinie
Trwają prace wykończeniowe.Dwukondygnacyjna hala widowiskowo-sportowa 
o powierzchni użytkowej 3 855, 2 m2 i kubaturze 25 295,5 m3 będzie posiadać 
salę gimnastyczną o wymiarach 29,53x46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój 
trenera i magazyn sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety, 
w tym dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. Na piętrze obiektu będą 
mieścić się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala 
konferencyjna. Na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w wysokości 2 500 000 zł. 

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach   
Trwają prace wewnątrz budynku. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna. Docelowo 
obiekt oświatowy w Czapurach wzbogaci się m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla 
dzieci przedszkolnych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, a także salę gimnastyczną 
o powierzchni 696,26 m2. W pierwszej kolejności powstaje budynek dydaktyczny.  
• Kryty basen w Mosinie
Dobiegają końca prace projektowe. W ramach pływalni zaprojektowane zosta-
ły dwa baseny: pełnowymiarowy basen pływacki o głębokości 1,3 – 1,8 metra  
i wymiarach 25 x 14 metrów z 6 torami, a także rekreacyjny – podzielony na dwie 
strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 metrów i głębokości 0,8 – 1,1 metra, połą-
czone dwoma przelotami o szerokości ok. 3 metrów. Jedna z dwóch stref basenu 
rekreacyjnego będzie mogła służyć dzieciom do nauki pływania. W drugiej strefie 
przewidziano masażery, gejzery, przeciwprądy, leżankę rurową z napowietrzaniem. 
Udogodnieniem, będzie możliwość wejścia do basenu rekreacyjnego schodkami. 
W przestrzeni basenowej, zaprojektowana została jeszcze jedna część – z przezna-
czeniem na jakuzzi.Oprócz basenów, w projekcie przewidziano zespół socjalny  
z trzema szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i dla rodzin. Każda z nich pomieści 60 
osób. Powstanie również szatnia dla osób niepełnosprawnych i dwie sauny suche, 
a także winda na piętro obiektu. Na piętrze wyznaczona została część obiektu na 
wynajem pod działalność związaną z rozwojem kultury fizycznej lub zdrowotnej.

Pływalnia zlokalizowana będzie przy „Parku Strzelnica”, między ulicą Leszczyńską 
a Strzelecką.       Joanna Nowaczyk

OCHRONA ŚRODOWISKA
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przeprowadzenie kontroli w zakresie odpa-
dów komunalnych stałych oraz ciekłych; 
przygotowanie analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mosina za 2017 r.; przygotowanie spra-
wozdania Burmistrza z realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi za 2017 r.; weryfikacja spra-
wozdań dotyczących podmiotów świad-
czących usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych za pierwszy kwar-
tał 2018; prowadzenie spraw związanych  
z organizacją systemu odbioru odpadów; 
uruchomienie aplikacji mobilnej Eco 
Harmonogram dotyczącej odpadów ko-
munalnych,

• prowadzenie postępowań w zakresie 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

• procedowanie projektu uchwały w spra-
wie Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Mosina,

• przygotowanie procedury związanej 
z uchwałami: w sprawie miejsca okazjo-
nalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
przekazanie do zaopiniowania uchwały  
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 
gminy Mosina; w sprawie udzielenia do-
tacji celowej z budżetu Gminy Mosina na 
realizację inwestycji związanych z ochroną 
środowiska i gospodarka wodną,

• wprowadzanie danych do Bazy Ocen 
Oddziaływania na Środowisko prowadzo-
nej przez GDOŚ.

• prowadzenie  postępowań admini-
stracyjnych: w sprawie usunięcia drzew  
i krzewów; w zakresie zakłócenia stosun-
ków wodnych ze szkodą dla gruntów są-
siednich; w zakresie czasowego odbioru 
zwierząt,

• prowadzenie procedury wyłączenia  
z produkcji grantów leśnych Parku Strzel-
nica,

• przygotowanie porozumień w zakresie 
usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji 
zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów 
na terenie gminy Mosina,

• przygotowanie projektów nasadzeń 
kompensacyjnych do decyzji Starosty 
Poznańskiego.

• przygotowanie przetargu w formule za-
projektuj i wybuduj dla projektu zagospo-
darowania terenu przy Kanale Mosińskim,

• przygotowanie uchwały w zakresie 
zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku 
przyrody,

• zlecenie i nadzór nad obsadzeniem wio-
sennym donic na terenie miasta Mosina.

• przewodniczenie XIII Zgroma-
dzeniu Związku Międzygminnego 

Odbiór odpadów zielonych oraz odpadów 
bio (odpadków kuchennych)
Burmistrz Gminy Mosina przypomina, iż zgodnie z obowiązującym na terenie 
gminy Mosina systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami 
segregowanymi, odpady zielone (liście, trawa, drobne gałęzie) stanowią odrębną 
frakcję odpadów niż odpady bio, tzw. odpadki kuchenne. Tak więc właściciele 
nieruchomości, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób segregowa-
ny zobowiązani są do osobnego segregowania i oddawania odpadów zielonych  
i odpadków kuchennych.
W tym celu właściciele nieruchomości mają dwie możliwości:

• Zakupienie pojemnika do bio odpadów, tzw. odpadków kuchennych i jego 
czytelne oznakowanie napisem „BIO”, do którego należy wrzucać tylko odpadki 
kuchenne. Istnieje możliwość wyłożenia pojemnika do bio workiem foliowym 
lub wrzucanie do pojemnika odpadków kuchennych w woreczkach. W sytuacji 
wyposażenia nieruchomości w pojemnik do bio, odpady zielone można odda-
wać w workach lub pojemnikach z napisem „ZIELONE” i wystawiać zgodnie  
z harmonogramem ich odbioru lub można dostarczyć je bezpośrednio do PSZOK.

• W sytuacji niewyposażenia nieruchomości w pojemnik do bio odpadów, tzw. 
odpadków kuchennych, właściciel nieruchomości ma możliwość zagospodaro-
wania tych odpadów w kompostowniku. W takim jednak przypadku odpady 
zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) nie mogą być oddawane w workach lub 
pojemnikach z napisem „ZIELONE” i wystawiane zgodnie z harmonogramem, 
tylko zagospodarowane we własnym zakresie na kompostowniku. W sytuacji gdy 
pojemność kompostownika jest niewystarczająca na zagospodarowanie wszyst-
kich odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) właściciel nieruchomości 
ma możliwość ich dostarczenia we własnym zakresie na PSZOK, gdzie zostaną 
przyjęte w ramach wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym Burmistrz Gminy Mosina przypomina:
- Masz pojemnik do bio (odpadki kuchenne) - odbierzemy od Ciebie trawę  
w workach lub pojmnikach zgodnie z harmonogramem odbioru.
- Nie masz pojemnika do bio - nie odbierzemy od ciebie odpadów zielonych 
(trawa, liście, drobne gałęzie)  zgodnie z harmonogramem odbioru - wszystkie 
odpady biodegradowalene musisz zagospodarować we własnym zakresie na 
kompostowniku lub wywieźć je we własnym zakresie na PSZOK. 

Referat Ochrony Środowiska, Rolictwa i Leśnictwa

Od 1 czerwca wzrost opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych 

Burmistrz Gminy Mosina przypomina, że w związku z Uchwałą Nr LXV/758/18 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina 
oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dniem 
1 czerwca 2018 r. zwiększeniu ulegną opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych do wysokości 
13,00 zł miesięczne za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz do wysokości 26,00 zł miesięczne 
za jedną osobę zamieszkująca daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane  
i odbierane w sposób selektywny. Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informu-
je, że osoby, które już wcześniej złożyły deklarację o wysokości opłaty, w związ-
ku ze zmianą stawek opłat nie mają obowiązku ponownego składania deklaracji  
w związku ze zmianą stawek opłat. O zmianie stawek wszyscy mieszkańcy zostaną 
poinformowani także odrębnym pismem. 

Referat Ochrony Środowiska, Rolictwa i Leśnictwa
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„Schronisko dla zwierząt” w Skałowie, 

•udział w spotkaniu przedstawicieli gmin: 
Rokietnica, Luboń, Tarnowo Podgórne oraz 
Mosina w Kancelarii Ziemski w Poznaniu w 
sprawie stosowania przez Tonsmeier Selekt 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Piotrowie Pierwszym praktyki 
ograniczającej konkurencję polegającej na 
nadużyciu pozycji dominującej na lokal-
nym rynku zagospodarowania odpadów 
komunalnych obejmującym obszar gmin 
Mosina, Luboń, Tarnowo Podgórne oraz 
Rokietnica, 

• udział wraz z zastępcą burmistrza Prze-
mysławem Mielochem w spotkaniu gmin 
Akcjonariuszy Aquanet S.A. - analiza zało-
żeń do projektu WPRiM na lata 2018-2027, 

• udział zastępcy burmistrza Przemysława 
Mielocha w spotkaniu w ZTM w sprawie 
zwiększenia liczby połączeń komunika-
cyjnych linii 527, 

 • wywiad dla Radia Poznań z udziałem 
zastępcy burmistrza Przemysława Mie-
lochwa oraz kierownika OSiR Waldema-
ra Demutha na temat kierunków strategii 
rozwoju sportu i rekreacji w Mosinie, in-
westycji sportowych w Gminie, wsparciu 
Gminy dla UKS-ów, wydarzeń z zakresu 
sportu i rekreacji mających miejsce w Gmi-
nie Mosina w ciągu roku kalendarzowego, 

• udział zastępcy burmistrza Przemysła-
wa Mielocha w spotkaniu z Bogumiłem 
Głuszkowskim oraz przedstawicielem firmy 
NDI Panem Bartoszem Szczygłem w spra-
wie finansowania budowy i utrzymania 
pływalni w Mosinie, 

• udział w spotkaniu ws. drogi dojazdowej 
do zaplecza technicznego oraz siedziby Do-
wództwa Mobilnej Jednostki Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi w Babkach, 

• udział w spotkaniu poświęconym kon-
cepcji i kierunkom rozwoju monitoringu 
miejskiego w Mosinie - analiza stanu moni-
toringu wizyjnego w Mosinie, perspektywy 
i kierunki rozwoju sieci przesyłowej, moż-
liwości dostępu do sieci z wykorzystaniem 
lokalnych operatorów sieci radiowej, sieci 
światłowodowej tworzonej niebawem przez 
operatora INEA S.A., budowy własnych 
odcinków sieci światłowodowej oraz lokal-
nym wykorzystaniu własnej sieci radiowej. 
Zapadła także decyzja o wymianie istnie-
jących w systemie kamer analogowych na 
kamery cyfrowe.

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

SPOTKANIA

Dotacja na wymianę pieców
Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w dniu 1 maja 2018 r. weszła w życie 

uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń oraz 
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Uchwała ma sprawić, że na terenie Wielkopolski powietrze będzie czystsze i nie 
będzie zagrażał nam smog. Uchwała zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw 
stałych. Wprowadzone zostały również ograniczenia dla kotłów oraz kominków 
i pieców. Wszystkie nowe kotły po  1 maja będą musiały zapewnić możliwość 
wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną 
oraz spełnienie norm emisyjnych wynikających z dyrektyw unijnych. Dodatkowo 
kotły nie będą mogły posiadać rusztu awaryjnego, a także możliwości jego za-
montowania. Zgodnie z uchwałą kotły nie spełniające wymagań będą musiały być 
wymienione, jednak nie od razu. Wymianę przewidziano w dwóch etapach – do 
1 stycznia 2024 r. wymianie poddane będą musiały być kotły bezklasowe, tzw. 
kopciuchy. Drugi etap zakłada wymianę do 1 stycznia 2028 r. kotłów spełniających 
wymagania 3 lub 4 klasy energetycznej. Zainstalowane przed wejściem w życie 
uchwały antysmogowej kotły 5 klasy będą mogły być użytkowane dożywotnio. 
Piece, kominki, kozy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej  
i niespełniające jej wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 
r. W związku z powyższym oraz w celu poprawy efektywności energetycznej,  
a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz 
kotłowni węglowych,  26 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę 
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina 
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, polegających na trwałej  likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie 
go proekologicznymi systemami grzewczymi.  O dotacje mogą ubiegać się osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Dotacja udzielana 
będzie wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów 
kwalifikowanych) – tzn. kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła. Dotacją 
objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, 
spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacja będzie 
udzielana z budżetu Gminy Mosina w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 5 000 zł na jednego beneficjenta. W 2018 roku na realizację  
zadania Gmina Mosina przeznaczyła 100 000,00 zł. Suma udzielonych dotacji nie 
może przekroczyć wyżej wymienionej kwoty. Wnioski rozpatrywane będą według 
kolejności ich rejestracji. Nabór wniosków o dotację rozpocznie się od 1 czerwca 2018 
r. i potrwa do 30 czerwca 2018 r. Wzór wniosku o udzielenie dotacji zamieszczony 
zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie (www.mosina.pl). 

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zaprasza wszystkich zainteresowanych na 
spotkanie informacyjne, które odbędzie się Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, 
przy ul. Dworcowej 4  w poniedziałek 28 maja o godz. 18:00. 

 
Referat Ochrony Środowiska, Rolictwa i Leśnictwa

Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski
W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wiel-

kopolskiego, od 1 maja zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, 
które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego 
miału lub węgla brunatnego, czy flotokoncentratu.Ponadto wszystkie nowe kotły 
muszą zapewnić wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektyw-
ność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informa-
cje znajdują się na stronie www.umww.pl.Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. O działaniach Urzędu Miejskiego, a także co można zrobić  
w walce ze smogiem pisaliśmy w poprzednim numerze „Informatora Mosińskie-
go”. Informacje na ten ważny społecznie temat można także znaleźć na stronie 
mosina.pl w zakładce->Gmina->Ochrona Środowika>Smog.   
                  Red.
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RADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
kwiecień

Rada Miejska w Mosinie obradowała na 
dwóch sesjach 13 i 26 kwietnia. Odbyła 
także 10 posiedzeń komisji stałych. Prze-
bieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły. 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej w Mosinie, która odbyła się 13 kwiet-
nia, radni podjęli dwie uchwały: w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na 2018 
rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 
lata 2018-2022. Zmiany w tych uchwała 
związane były z rozdysponowaniem wol-
nych środków.

Na planowej sesji 26 kwietnia radni 
podjęli 21 uchwał: w sprawie przyzna-
nia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
panu Romanowi Czeskiemu; w sprawie 
podziału samorządowej instytucji kultu-
ry – Mosińskiego Ośrodka Kultury po-
przez wyłączenie Izby Muzealnej i Gale-
rii Miejskiej i utworzenie Galerii Sztuki  
w Mosinie; w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono sta-
nowisko kierownicze w szkołach i przed-
szkolach oraz określenia obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczyciela pedagoga, psychologa i logope-
dy; w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Mosi-
na na dofinansowanie kosztów inwestycji  
w zakresie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Kolejną uchwałą radni 
nadali imię Przedszkolu nr 4 w Mosinie 
– „Bajkowy Domek”. Radni zmienili także 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami  komunalnymi 
oraz warunki i tryb składania deklaracji. 
Kolejnymi uchwałami wskazano wykaz 
kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 
2018 wraz z określeniem sezonu kąpielowe-
go oraz nadano nowy regulamin kąpieliska 
„Glinianki”. W związku ze zbliżającymi 
się wyborami samorządowymi, podjęto 
uchwałę w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania na obszarze gminy 
Mosina, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych. Kolejnymi 7 uchwałami nadano na-
zwy drogom: „Bajkowa” w Borkowicach, 
„Łąkowa” w Daszewicach, „Jaśminowa” 

i „Ogrodnicza” w Drużynie oraz „Glinki” 
i „Cegielniana” w Mosinie.

Pozostałe uchwały dotyczyły rozpatrze-
nia skarg mieszkańców. Radni zapoznali 
się także z informacją z realizacji w roku 
2017 uchwały w sprawie określenia wa-
runków i trybu finansowania rozwoju 
sportu na terenie gminy Mosina oraz  
z informacją z realizacji uchwały w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2017 r. Nowy 
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie 
Jarosław Dobicki przedstawił radnym 
koncepcję funkcjonowania tej formacji, 
a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie zaprezentował wyniki 
kontroli porozumień zawieranych między 
Gminą Mosina, a prywatnymi inwestora-
mi w latach 2015-2017, dotyczącymi in-
westycji na gruntach będących własnością 
Gminy Mosina.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w zakładce Prawo,  
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzę-
dzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541. 
Na stronie www.mosina.esesja.pl można 
śledzić nadchodzące posiedzenia komisji 
oraz sesje, wraz z załączonymi dokumen-
tami (projekty uchwał, inne załączniki) 
oraz wynikami głosowań w poszczegól-
nych punktach obrad danej sesji.

Terminarz 
posiedzeń 
Rady 

14 maja, godz. 17.30  
– Komisja Rewizyjna

Tematy tego posiedzenia to: sporządze-
nie wniosku w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Gminy Mosina za rok 2017; 
sprawy bieżące (skargi mieszkańców).

16 maja, godz. 17.30 
– Komisja Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego

Tematy tego posiedzenia to: wschodnia 
obwodnica miasta – stan prac nad pro-
jektem, modernizacja drogi 431 Kórnik
-Stęszew, stan zaawansowania prac, infor-
macja o realizacji zadań inwestycyjnych; 
sprawy bieżące.

17 maja, godz. 17.30 
– Komisja Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej

Tematy tego posiedzenia to: Spotkanie 
z dziećmi i młodzieżą z Gminy Mosina 
– omówienie spraw związanych z proble-
mami oraz pomysłami na uatrakcyjnienie 
działań bieżących oraz inwestycyjnych 
Gminy Mosina dla dzieci i młodzieży 
(zaproszenie dla m.in. Młodzieżowego 
Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej); spra-
wy bieżące.

22 maja, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej

Tematy tego posiedzenia to: holistyczna 
opieka nad osobami nieuleczalnie cho-
rymi, opieka paliatywna, jej zadania, 
trudności, aspekty moralne, psychiczne, 
współpraca z rodzinami, psychologami, 
kapłanem; opiniowanie projektów uchwał; 
sprawy bieżące. Posiedzenie wyjazdowe  
w Szpitalu w Puszczykowie.

24 maja, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: wykonanie 
budżetu Gminy Mosina za 2017 rok; za-
proszenie przedstawicieli firmy Aquanet  
w celu uzyskania informacji jakie inwe-
stycje zostaną zrealizowane na terenie 
gminy Mosina odnośnie wodociągowania  
i skanalizowania w roku 2018; wyjazd do 
państwa Glinkowskich w celu zapoznania 
z oczyszczalnią ścieków i jej możliwościa-
mi odbierania i oczyszczania z Bolesławca, 
Borkowic, Dymaczewa Starego i Dyma-
czewa Nowego; informacje na temat pla-
nów miejscowych, opiniowanie planów 
miejscowych; sprawy bieżące.

28 maja, godz. 17.00 
– Komisja Budżetu i Finan-
sów oraz Komisja Inwestycji, 
Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego

Tematy tego posiedzenia to: polityka 
mieszkaniowa w Gminie Mosina, analiza 
zasobów, wykaz gruntów pod możliwą 
budowę; TBS – budowa kolejnych miesz-
kań; zadłużenie z tytułu najmu mieszkań 
komunalnych i socjalnych; sprawy bieżące.

25 maja (piątek), godz. 18.30 
– uroczysta sesja Rady Miejskiej  
w Mosinie (wręczenie Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej)

29 maja (wtorek), godz. 16.00 – 
sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może w 
nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się  
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w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń, 
zamieszczane są na stronie www.mosina.
pl w zakładce Komunikaty oraz na stronie 
www.mosina.esesja.pl . Można je również 
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.

Oprac. Monika Kujawska

Młodzież 
o samorządzie

26 kwietnia w Szkole Podstawowej  
w Pecnej odbyła się II edycja konkursu 
dla uczniów klas gimnazjalnych „Gmina 
Mosina samorządem stoi”, zorganizowa-
nego przez Radę Miejską w Mosinie. Ce-
lem konkursu jest popularyzacja wiedzy 
o samorządzie, jako jedno z ustawowych 
zadań — wspieranie i upowszechnianie 
idei samorządowej. W konkursie udział 
wzięły wszystkie  szkoły podstawowe  
z terenu gminy Mosina, w których są klasy 
gimnazjalne. W jury zasiedli samorządow-
cy Małgorzata Kapur – przewodnicząca 
mosińskiej Rady, Wiesława Mania – prze-
wodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
i Dominik Michalak – przewodniczący 
Komisji Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej, a także Małgorzata Sro-
czyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pecnej. W zmaganiach konkursowych 
młodzież przedstawiła prezentacje mul-
timedialne o tematyce związanej z funk-
cjonowaniem samorządu. Przygotowane 
prezentacje różniły się swoją tematyką, 
dotyczyły m.in. funduszu sołeckiego, 
atrakcji turystycznych Gminy Mosina, 
czy finansów gminnych. Jury oceniało 
nie tylko zawartość merytoryczną przy-
gotowanych materiałów, ale także sposób 
jego przedstawienia. Najlepszą prezentację 
i najwyższy poziom wiedzy o samorządzie 
zdaniem jurorów zaprezentowali gimnazja-
liści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 
i mosińska „jedynka” została laureatem 
konkursu. Na II miejscu uplasowała się 
SP Pecna, a III miejsce zajęli gimnazjaliści 
z Daszewic. Laureaci otrzymali nagrody 
pieniężne w wysokości 500, 300 i 200 zł 
ufundowane przez wszystkich radnych. 
Wszyscy uczestnicy konkursu pojadą na 
wycieczkę na Warszawy, gdzie złożą wizytę 
w Sejmie RP podczas jego obrad.

Medal dla 
Romana 
Czeskiego

Na kwietniowej sesji Rada Miejska w Mo-
sinie podjęła uchwałę w sprawie przyzna-
nia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
mieszkańcowi Mosiny Romanowi Czeskie-
mu. Taką kandydaturę zarekomendowała 
w tym roku Radzie Kapituła Medalu.

Roman Czeski – artysta plastyk, regio-
nalista, autor licznych wystaw, tablic pa-
miątkowych oraz legend i anegdot, popu-
laryzator sylwetki Eleganta z Mosiny. Za 
swoją działalność artystyczną otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. tytuł 
Mistrza Rzemiosła Artystycznego nadany 
przez Ministra Kultury i Sztuki, Dyplom 
godności Lidera Pracy Organicznej i Statu-
etkę Honorowego Hipolita przyznane przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
oraz medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Nowy komendant 
o Straży

Od 4 kwietnia na stanowisku Komen-
danta Straży Miejskiej w Mosinie pracuje 
Jarosław Dobicki. Na sesji 26 kwietnia rad-
ni zapoznali się z wizją pracy mosińskiej 
straży jej nowego komendanta.

Jarosław Dobicki poinformował Radę 
o pierwszym miesiącu pracy w naszej 
gminie.Przekazał swoje spostrzeżenia, 
zauważone problemy, a także zamierzenia 
w kierunku usprawnienia działań straż-
ników w celu poprawy ich skuteczności, 
odpowiedział także na zgłoszone pyta-
nie. Radni otrzymali także szczegółowe 
sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej  
w Mosinie w kwietniu.

Galeria Sztuki 
w Mosinie

Uchwałą Rady Miejskiej dokonany zo-
stał podział Mosińskiego Ośrodka Kultury 
poprzez wyłączenie Izby Muzealnej i Ga-
lerii Miejskiej i utworzenie Galerii Sztuki  
w Mosinie.W wyniku tej decyzji powstały 
dwie odrębne samorządowej instytucje 
kultury. Galeria Sztuki w Mosinie będzie 
prowadzić działalność wystawienniczą, 
promocyjną i popularyzatorską w dziedzi-
nie sztuki współczesnej, zajmie się także 
prezentacja zasobów historycznych zwią-
zanych z okolicami Mosiny.

Podjęcie uchwały jest odpowiedzią na po-

trzeby lokalnego środowiska. Utworzenie 
dwóch odrębnych jednostek umożliwi im 
prowadzenie samodzielnej działalności, co 
wpłynie na poszerzenie i uatrakcyjnienie 
oferty kulturalnej.

Wszyscy radni jednomyślnie zagłosowali 
za podjęciem tej uchwały.

Porozumienia 
skontrolowane

Komisja Rewizyjna na kwietniowym 
posiedzeniu kontrolowała porozumienia 
zawarte w latach 2015 - 2017 między 
Gminą Mosina a prywatnymi inwesto-
rami, dotyczące inwestycji na gruntach 
będących własnością Gminy Mosina. We 
wnioskach pokontrolnych komisja zapro-
ponowała między innymi, by w podob-
nych, co kontrowane przypadki takich jak 
uregulowania wzajemnych zobowiązań 
dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej 
czy wykonania nawierzchni utwardzonych 
na gminnej działce, Burmistrz Gminy Mo-
sina wystąpił do Rady Miejskiej w Mosinie  
o zaopiniowanie takiego rozwiązania Taka 
opinia zdaniem komisji rozwieje wątpliwo-
ści co do intencji i zasadności obciążenia 
mienia gminnego.  

Patron dla
Jednostki

25 kwietnia, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur 
razem z Burmistrzem Gminy Mosina Je-
rzym Rysiem, wzięli udział w uroczystości 
nadania imienia imię płk. pil. Szczepana 
Ścibiora Mobilnej Jednostce Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi w Babkach. 
Wydarzenie miało miejsce w 15. roczni-
cę swojego istnienia jednostki. Zgodnie  
z Decyzją Ministra Obrony Narodowej jed-
nostka przejęła tradycje 305 Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz otrzy-
mała imię płk. pil. Szczepana Ścibiora, 
bohaterskiego dowódcy tego dywizjonu. 

Po mszy św. w kościele w Głuszynie od-
był się wernisaż wystawy.  Kulminacyjnym 
punktem Święta MJDOP było odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej Szczepana Ścibiora 
i lotników 305 Dywizjonu Bombowego 
“Ziemi Wielkopolskiej” oraz nowego pla-
cu apelowego. W uroczystościach wzięły 
udział córki, wnuki i prawnuki płk. Szcze-
pana Ścibiora.  Było to dla nich ogromne 
przeżycie, gdyż jak mówiły, nie spodzie-
wały się, że doczekają takiej chwili.

Oprac. JN
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Tegoroczna 52. edycja targów turystycznych odbyła się  
w dniach 7 – 11 marca.  Na stoisku Polskiej Organizacji Tury-
stycznej zaprezentowało się 49 podwystawców: 8 regionów, 
sześć miast oraz przedsiębiorcy. Tematem przewodnim na 
stoisku POT była woda i związana z nią turystyka aktyw-
na. Po raz pierwszy na stoisku Polski została wydzielona 
przestrzeń, w której promowane były usługi prozdrowotne.

Gmina Mosina  uczestniczy w tym wydarzeniu od kilkunastu 
lat. W tym roku naszą ofertę turystyczną zaprezentowaliśmy 
na stoisku regionu Wielkopolska, we współpracy z Poznańską 
Lokalną Organizacją Turystyczną. ITB Berlin to największe 
targi turystyczne, ważne wydarzenie dla przedstawicieli  
z branży i atrakcja dla tysięcy zwiedzających. Prezentacje 187 
krajów i przegląd wszystkich gałęzi rynku turystycznego. Za-
kres imprezy: wszystkie grupy produktów i usług związanych 
z szeroko pojętą turystyką i podróżami; poszczególne kraje 
prezentowały  swą ofertę turystyczną na stoiskach narodo-
wych, a w targach wzięły też udział: międzynarodowe związki 
turystyczne, krajowe i regionalne organizacje turystyczne, 
biura podróży, organizatorzy podróży biznesowych, rejsów, 
turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy prze-
wozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa, hotele 
z ofertą spa, firmy zajmujące się informacją turystyczną, 

technologiami i oprogramowaniem dla obsługi ruchu tury-
stycznego i wiele innych. Targom ITB towarzyszył niezwykle 
bogaty program wydarzeń: konferencja ekspercka ITB Berlin 
Convention, Akademia ITB - prezentacje, webinaria, warsztaty.

Dla przedstawicieli branży targi ITB Berlin to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w roku, miejsce nawiązywania kontaktów 
biznesowych i okazja do kompleksowego przeglądu na rynku, 
a dla tysięcy prywatnych zwiedzających to szansa zaplano-
wania wakacji i podróż dookoła świata w ciągu kilku dni. 

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Gmina Mosina w Berlinie

Sklepik Eleganta - pamiątki z Mosiny
Jeśli szukacie oryginalnego pre-

zentu lub pamiątki z Mosiny - za-
praszamy!

Pamiątki z wizerunkiem Ele-
ganta z Mosiny można nabyć  
w  Gminnym Centrum Informacji  
(Mosina, ul. Dworcowa 3, pok. 
nr 16) od poniedziałku do piąt-
ku, od 7:30 - 15:30. W Sklepiku 

Eleganta można nabyć souveniry z bardzo ciekawą grafiką, 
nawiązującą do postaci Eleganta z Mosiny oraz z fotografiami 
prezentującymi piękno terenów i zabytków Gminy Mosina. 
Dodatkowo dostępna jest nowa linia, specjalnie zaprojek-
towanych produktów upamiętniających 170. Proklamacji 
Rzeczypospolitej Mosińskiej.  Oferujemy znaczki pocztowe, 
koperty, kartki pocztowe. Niebawem również w sprzedaży 
ukaże się okolicznościowa moneta „1 Mosin”.  Zapraszamy.

W Sklepiku dostępne są m.in.:
• magnesy na lodówkę (3 zł),
• podkładki pod kubki (12 zł),
• koszulki damskie (22,00 zł)
• koszulki męskie (20 zł),
• bawełniane torby (22 zł),
• pocztówki (50 gr),
• okolicznościowa moneta „Jeden Mosin” (22 zł),
• dzbanek z filiżanką (105 zł),
• zestaw pocztówek (17 zł),
• mapa Mosiny (6,5 zł),
• flaga Mosiny (23 zł),
• arkusz –znaczek pocztowy- (52 zł),
• znaczek pocztowy- 2 szt. (15 zł),
• kubek (19zł),
• kartka pocztowa okolicznościowa (3 zł),
• koperta okolicznościowa (3,5 zł). 

Mosińska Biblioteka Publiczna 
wraz z filiami ogłasza:

 ABOLICJA!
 trwa od dnia 02-05-2018 do dnia 30-05-2018 roku

Masz nasze książki na półkach ….
Prosimy oddaj je, niech znajdą się tam gdzie ich miejsce!
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3 maja Koło PZW nr 27 Mosina Miasto, zorganizowało 10 
jubileuszowy Memoriał im. Tadeusza Matejewskiego. Zawody 
rozegrano na Warcie w rejonie Sowińca. Wzięło w nich udział 
41 wędkarzy z Jarocina, Manieczek, Brodnicy, Lubonia oraz 
obu mosińskich kół. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół Koła nr 27, 
drugie miejsce przypadło w udziale Luboniance, a trzecie 
WPZZ Luboń.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Dominik Maćko-
wiak, który złowił ryby o wadze 3195 g. 

Wszyscy uczestnicy zawodów złowili łącznie 27,7 kg ryb. 
Jolanta Matejewska-Świerkowska podziękowała za pamięć 

o ojcu. Przypomniała, że Tadeusz Matejewski urodził się  
w Danii w 1918 r. i właśnie mija 100 lat od jego urodzin. 
Jego ojciec Józef przez wiele lat był wielkim łowczym króla 
Danii. W 1922 r. wrócił wraz z rodziną do Polski.

Ojciec Pani Jolanty był przez wiele lat kronikarzem Koła 
nr 27 w Mosinie. 

Pani Jolanta wręczyła puchar zwycięzcy zawodów Domi-
nikowi Maćkowiakowi oraz zwycięskiej drużynie. 

Tekst i fot. Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Memoriał wędkarski

Już po raz kolejny 
przedsiębiorcy Gmi-
ny Mosina mogli 
spotkać się w Mosiń-
skim Ośrodku Kultury  
i dowiedzieć się o pla-
nowanych  zmianach 
w przepisach, które 
znacząco wpłyną na 
funkcjonowanie ich 
firm. Trzecie spotka-
nie dla osób prowa-
dzących działalność 

gospodarczą oraz noszących się z takim zamiarem zorgani-
zowało Gminne Centrum Informacji w Mosinie. Pierwsza 
część dotyczyła Konstytucji Biznesu i skierowana była do 
osób planujących założenie firmy. Drugi temat spotkania 

obejmował zagadnienia związane z wprowadzeniem RODO, 
czyli nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. Tym razem omawialiśmy szczegółowe wytyczne 
polskiego prawodawstwa oraz praktyczne jego zastosowanie 
w funkcjonowaniu firm. Aktywny udział uczestników spo-
tkania świadczył o zainteresowaniu tematami. Dziękujemy 
panu Dariuszowi Laszczykowi, radcy prawnemu, Prezesowi 
Fundacji Wspierania Młodszych i Starszych Pokoleń z Pozna-
nia, za współpracę z Gminą Mosina i bezpłatne prowadzenie 
tych spotkań. Cieszymy się, że Państwo korzystacie z naszych 
zaproszeń i licznie uczestniczycie w organizowanych przez 
nas wydarzeniach. Dziękujemy również za pozytywne oceny  
w ankietach i miłe słowa, które kierujecie do nas w e-mailach. 
Naszym celem jest wsparcie lokalnych firm. Prosimy o dalsze 
propozycje tematów i zagadnień, które  Państwa nurtują. 
Kolejne spotkanie planujemy po wakacjach. 

Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Gmina Mosina wspiera przedsiębiorców

Sprzątanie Strzelnicy, to kontynuowana od kilku lat inicja-
tywa oddolna mieszkańców Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” 
w Mosinie, którzy kochają swoje miejsce na ziemi i chcą, 
żeby było czyste. Organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia, 
który w tym roku odbyło się po raz dziewiąty, jest od 6 lat 
Monika Kujawska, od 2015 r. wraz z zarządem tego osiedla. 

W tegorocznym sprzątaniu „zielonego płuca” miasta, które 
odbyło się 21 kwietnia w ramach Międzynarodowego Dnia 
Ziemi, udział wzięło kilkanaście osób, dorosłych i dzieci, 
głównie mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Wśród 
ochotników, którzy stawili się w Parku Strzelnica znalazła się 
radna Małgorzata Rajkowska z odległych od Mosiny Czapur. 
– Zebraliśmy około 8 worków śmieci, niektóre były niepełne. 
To mniej niż w roku ubiegłym – relacjonuje Monika Kujaw-
ska, przewodnicząca zarządu osiedla. – Śmieci z roku na rok 
jest coraz mniej. Podczas pierwszego sprzątania, 6 lat temu, 
zebraliśmy 20 pełnych worków, do tego elementy armatury  
łazienkowej, rury pcv, czy starą ławkę. To optymistyczne in-

formacje, które dają nadzieję, że 
proceder zaśmiecania własnego 
środowiska może powoli zanika.  

Uczestnicy akcji po wysprzą-
taniu parku mogli odpocząć na 
kocykach, były gry i zabawy 
dla dzieci, a nawet poczęstunek 
– placek, owoce i napoje. Każdy 
otrzymał także nagrodę – kwia-
tek do zasadzenia w ogródku  
i nasiona kwiatów ogrodowych.

Taka inicjatywa to dobry 
przykład odpowiedzialności za 
wspólne środowisko, a także sy-
gnał dla porzucających śmieci  
w miejscach publicznych, by nie 
musieli po nich sprzątać inni. 

J. Nowaczyk

Sprzątali Strzelnicę
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19 maja - Festyn „Pod Mosińską Flagą” w Parku na Budzyniu
Odsłonięcie tabliczek pamiątkowych dla ulic:
15.30 - ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej -> uroczysty przemarsz do Parku Budzyń
15.30 - ul. Krotowskiego (róg z ul. Mickiewicza)
od 16.00  - festyn w Parku Budzyń, w programie:przejazdy bryczką z Fundacją Stworzenia Pana Smolenia, kolorowa wata    
                  cukrowa – biała, żółta i czerwona, sąsiedzka kawa i pogadanki o Mosinie, pokazy mosińskich strażaków, 
                  malowanie buziek w flagę mosińską, gry, zabawy i animacje, warsztaty plastyczne – mosińskie rozety i małe
                  flagi, wspólne zdjęcie – żywa flaga. 

24 maja (Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej)
Rajd Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej dla uczniów mosińskich szkół.

25 maja (Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej)
17.30 - Otwarcie wystawy w Izbie Muzealnej w Mosinie „Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej”
18.30 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie z wręczeniem Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

26 maja (Dni Rzeczypospolitej  Mosińskiej)
09.00 - I Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu „INVICTUS CUP” - Hala OSiR
od godz. 10.00 - Dzień otwarty na Przystani w Dymaczewie Nowym. Otwarte Regaty o Puchar Rzeczypospolitej Mosińskiej.

FESTYN 170 LAT RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ - Plac 20 Października w Mosinie
14. 00 - 18.00 Prezentacja fragmentów utworów literackich – laureatów gminnych konkursów rocznicowych, konkurs 
na najlepszy strój historyczny, rozstrzygnięcie gminnych konkursów szkolnych, stoisko Poczty Polskiej z wydawnictwami   
 filatelistycznymi, stoisko mincerskie – „1 Mosin” dla każdego, kolportaż rocznicowej gazety  „jednodniówki”, zdjęcia 
 w fotobudce oraz na tle planszy historycznej, oprawa muzyczna Tequilla Band, Mosińska Orkiestra Dęta.
14.00 - Przekazanie kluczy do bram miasta Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej
17.00 - Inscenizacja historyczna – Proklamacja Rzeczypsopolitej Mosińskiej
18.00 - Wyjazd Poczty Konnej na trasę Mosina – Puszczykowo
18.15 - Wspólna fotografia mieszkańców Rzeczypospolitej Mosińskiej
19.30 i 20.30 – Koncerty: mosiński zespół Tequilla Band, Monika Lewczuk

Park na Budzyniu
10.30  - Happening artystyczny – akcja Galerii Miejskiej w Mosinie: artyści z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu    

   tworzą pomnik Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Odsłonięcie pomnika – godz. 18.30.

Szczegóły dotyczące obchodów i wydarzeń towarzyszących -> mosina.pl -> Gmina -> 170 lat rzeczypospolitej Mosińskiej
ZAPRASZAMY! 

Flaga jest jednym z najważniejszych symboli i znakiem roz-
poznawczym państwa, organizacji, miasta, a także gminy. 
Flagę Gminy Mosina ustanowiła w roku 1996 Rada Miejska 
w Mosinie. Jej wizerunek wybrany został w drodze konkursu 
ogłoszonego z inicjatywy ówczesnej Komisji Promocji na 
łamach „Biuletynu Mosińskiego”, a jej autorem jest Stani-
sław Grzesiek z Poznania. W ten sposób flaga jako symbol 
Gminy, dołączyła do herbu – pierwszego naszego symbolu 
funkcjonującego współcześnie od roku 1985.  

Barwy flagi Gminy Mosina wywiedzione zostały z kolorów 
herbowych – to biel nawiązująca do Orła Białego, barwa 
żółta –  odpowiadająca złotej koronie i czerwona – wywie-
dziona z herbowej tarczy. Pierwszy raz flagę Mosiny zobaczyć 
można było przy okazji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej w 
1996 roku na budynkach Urzędu, Ośrodka Kultury oraz na 
masztach na Rynku. Naszą flagę oglądamy teraz codziennie 
na budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, podczas sesji 
Rady Miejskiej,  a także powiewającą na masztach w czasie 
ważnych, gminnych uroczystości. 

Szczególnie uroczystym momentem dla Gminy, będą ma-
jowe obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. Z tej okazji w Parku na Budzyniu odbędzie się 

Festyn poświęcony Fladze 
Gminy Mosina, zorganizo-
wany wspólnym wysiłkiem 4 
mosińskich osiedli: Osiedla nr 
1 „Śródmieście”, Osiedla nr 2 
„Czarnokurz”, Osiedla nr 6 „Za 
Moreną” i Osiedla nr 7 „Przy 
Jeziorze”. 

Na znak tego gminnego święta, domy przy ulicach nawią-
zujące nazwą do historycznych wydarzeń z 1848 r.:  Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej, Krauthofera-Krotowskiego i Wiosny 
Ludów zostaną udekorowane flagami Gminy Mosina.

Zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do wywie-
szenia gminnej flagi w czasie majowych obchodów 170-lecia 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Flagę, kto jeszcze jej nie posiada, można nabyć w Sklepiku 
Eleganta. 

Sklepik Eleganta mieści się w Gminnym Centrum Informacji 
w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro pokój nr 16, tel.  61 8 192 
746. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7.30 - 15.30. 

J. Nowaczyk

Flaga Gminy Mosina
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W sobotę 26 maja, przyjdź na rynek w Mosinie w historycznym ubraniu, odbierz upominek, a nawet – weź udział w kon-
kursie na najfajniejszy strój i wygraj atrakcyjną nagrodę. Powitaj w historycznym stroju Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, 
który tego dnia przyjedzie do Mosiny, by proklamować Rzeczypospolitą Mosińską! Każdy, kto w tym dniu pokaże się na 
festynie w stylizowanym, historycznym stroju, otrzyma rocznicowy prezent. Szczegóły na mosina.pl.

26 maja Festyn „170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej” 

Z okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej, wspólnie z Pocztą Polską przygotowaliśmy dla miesz-
kańców filatelistyczne atrakcje.

Kartki, koperty, znaczki...
W Sklepiku Eleganta można nabyć rocznicowe wydawnictwa 
Poczty Polskiej: kartka pocztowa okolicznościowa, koperta 
okolicznościowa, okolicznościowe znaczki. Każdy znaczek 
posiada nominał przesyłki A –  „zwykły” list.

Poleconym z rocznicową R-ką i ozdobnym 
datownikiem

Od 2 maja na wszystkich przesyłkach poleconych wysłanych 
w Urzędzie Pocztowym przy ul. Kolejowej w Mosinie, stoso-
wane są zamiast naklejek zwykłych R-ki okolicznościowe. 
Wystarczy wysłać z Mosiny list polecony, by adresat otrzy-
mała kopertę z wyjątkową, rocznicową R-ką! R-ki ozdobne 
stosowane będą przez Pocztę Polską do wyczerpania nakładu.

Do końca tego roku, przesyłki nadane z mosińskiego Urzędu 
Pocztowego, ostemplowane zostaną datownikiem ozdobnym 
ze zmienną datą.

26 maja – Poczta na rynku 

Stoisko Poczty Polskiej 
W sobotę 26 maja, podczas festynu rocznicowego dla miesz-

kańców na placu 20 Października, od godz. 14.00 do 18.00 
otwarte będzie stoisko Poczty Polskiej. 

Kto nie kupił okolicznościowej kartki lub koperty w Skle-
piku Eleganta, tego dnia będzie mógł ją nabyć, obok innych 
wydawnictw pocztowych, na stoisku Poczty Polskiej – jako 
pamiątkę lub by wysłać, wrzucając do specjalnej skrzynki 
pocztowej. Na przesyłkach poleconych wrzuconych do tej 
skrzynki, znajdzie się również rocznicowa R-ka, a także – 
stosowany tylko tego dnia ozdobny datownik ze stałą datą. 

Poczta konna
O godzinie 18.00 z mosińskiego rynku odjedzie Poczta 

Konna, która przesyłki nadane na stoisku Poczty Polskiej, 
przewiezie do Urzędu Pocztowego w Puszczykowie. Każ-
da przesyłka wrzucona tego dnia do skrzynki na rynku  
w Mosinie w godzinach otwarcia stoiska, ostemplowana zosta-
nie specjalną, ozdobną pieczątką z informacją: „Przewieziono 
Pocztą Konną na trasie Mosina – Puszczykowo”. 

Przesyłki przeznaczone do przewozu Pocztą Konną po ich 
przygotowaniu, prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
można rownież przekazać w zamkniętej kopercie w terminie 
do 26 maja do Urzędu Pocztowego w Mosinie, ul. Kolejowa 
1, z dopiskiem na kopercie „Poczta konna”.

Jubileuszowy 1 Mosin
Dla kolekcjonerów 

Z okazji 170. rocznicy naszej Rzeczypo-
spolitej, lokalna mennica Witolda Wilhelma wyemitowała 
okolicznościową monetę „1 Mosin” . To 15. edycja kolekcjo-
nerskiej monety, która ukazuje się od 2004 roku. 

Rocznicowego „Mosina” w ozdobnej oprawie z dorocznej 
edycji kolekcjonerskiej, będzie można kupić podczas festynu 
w sobotę 26 maja, a także w maju w Sklepiku Eleganta.

26 maja – „Mosin” specjalny dla każdego

Każdy, kto przyjdzie w tym dniu na mosiński rynek, otrzyma 
bezpłatnie świeżo wybity „1 Mosin” ze specjalnej, okolicz-
nościowej edycji. Na rynku, od godz. 14.00, czynne będzie 
stoisko mincerskie, a monety wybijać będzie osobiście wła-
ściciel lokalnej mennicy – Witold Wilhelm.   

              Joanna Nowaczyk

Pocztowe atrakcje 
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Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie Pomnikiem Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda uznał Zespół Pałaco-
wo-Parkowy w Rogalinie za Pomnik 
Historii. Uroczystość oficjalnego na-
dania tego wyróżnienia odbyła się  
20 kwietnia, w Pałacu Prezydenckim  
w Warszawie.

Pomnik Historii to jedna z pięciu 
form ochrony nieruchomych o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury naszego 

kraju. Ustanawiany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii usta-
nawiane są od 1994 r. Do tej pory takie wyróżnienie nadano 
91 polskim zabytkom. W ramach programu  „100 Pomników 
Historii na stulecie odzyskania Niepodległości” liczba ta ma 
wzrosnąć do symbolicznej setki.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie to obecnie jedyny 
Pomnik Historii na terenie gminy Mosina i drugi, obok Zamku 
w Kórniku, w powiecie poznańskim. 

Joanna Nowaczyk
fot. P. Łysakowski 

Niedzielny poranek 22 kwietnia. Słoneczna, bezwietrzna 
aura, nic tylko wsiadać na rower i ruszać w trasę. Po re-
jestracji uczestników, 125 rowerzystów ruszyło na kolejną 
wędrówkę, po urokliwej naszej Gminie. Jedziemy wyznaczoną 
trasą, (ok. 20 km.) droga odcinkami jest ciężka, zwłaszcza 
dla dzieci na małych rowerkach, jazdę utrudniają piaszczyste 
dukty. Maluchy, zaciskają zęby, pedałują mocno i pokonują 
kolejne kilometry. Niektórym pomagają Kochani Tatusiowie. 
Duże brawa dla najmłodszych, cztero i pięciolatków. Trasa 
prowadzi lasami, najpierw dojeżdżamy do Sowinek, skręca-
my na czerwony szlak, który prowadzi do Miejsca Pamięci 
Narodowej. Krótki postój na zapoznanie się z historią tego 
miejsca i drobną przekąskę. Ruszamy dalej. Ubitym traktem 
dojeżdżamy do Nowinek. Za Nowinkami w prawo przez las 
do drugiego Miejsca Pamięci Narodowej. Za moment mijamy 
leśniczówkę w Bogulinie i po chwili brniemy w znanym nam,  
już piachu. Niejeden rowerzysta marzy o asfalcie, ale większość 
nie narzeka, bo lubi bezpośredni kontakt z przyrodą.  Ok. 
12.30 meldujemy się na mecie usytuowanej na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie. Dziękujemy Dyrekcji dwójki, za 
wyrażenie zgody na organizację startu i mety rajdu, na boisku 
szkoły. Grupa instruktorów przygotowała stoliki, krzesełka, 
więc spożywamy pyszną grochówkę, przygotowaną przez 
pana Piotra Madeja, na świeżym powietrzu „Pod chmurką”. 

Nadchodzi moment , na który czekają zwłaszcza najmłod-
si - rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu związanego  
z 170. rocznicą Rzeczypospolitej Mosińskiej. A nagród było 
dużo, gdyż  rajd otrzymał gadżety i wsparcie finansowe od 
Gminy Mosina. Pulę nagród powiększyli Państwo: Bogna 
Kośmider, Krystyna Napierała, Maria Czarnecka oraz Tomasz 
Potocki. Dziękujemy za przekazane upominki, które sprawiły 
dużą radość obdarowanym. Dziękujemy Straży Miejskiej za 
zabezpieczenie trasy przejazdu, co wpłynęło na bezpieczny 
i bezkolizyjny przejazd rowerzystów. 

 W imieniu Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita ZHP 
Mosina organizatora rajdu – hm Danuta Białas

Relacja z 10. rajdu Rowerem po Gminie Mosina



19

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

AKTUALNOŚCI

W sobotę 7 kwietnia, czwórka fightersów pod opieką trener-
ki Agaty Ryll rywalizowała w Międzynarodowym Turnieju 
Taekwondo Bydgoszcz CUP 2018. Nasi zawodnicy wypadli 
na przysłowiowy medal: złoty medal w kategorii kadet zdo-
była Tatiana Tomczak, a w kategorii młodzik złoty krążek 
wywalczyła Wiktoria Wośkowiak. Brązowy medal jako kadet 
zdobył Sergiusz Wojciechowski, a trochę szczęścia zabrakło 
tym razem Judycie Śremskiej. 

Red.

Kolejne sukcesy UKS Fighters Mosina

XX Gala Szermiercza 
Dwudziesta jubileuszowa Gala Szermiercza w Świdni-

cy rozegrana 7 kwietnia br. przyniosła zawodnikom UKS 
MUSZKIETER Mosina dużą satysfakcję. Najlepszy rezultat 
i trzecie miejsce uzyskała Sofie Fechner walcząca w kategorii 
zuch. Również Zosia Lachowicz opuściła turniej z pucharem, 
zajmując ostatecznie 8 miejsce po walkach w ćwierćfinale. 

Tarnovia Cup 
W Tarnowie Podgórnym 14 kwietnia rozegrany został 

turniej dziecięcy Tarnovia Cup. Rywalizacja odbyła się  
w kategoriach: junior młodszy, młodzik, dzieci, zuch, skrzat. 
UKS MUSZKIETER Mosina reprezentował liczny, 16-osobo-
wy skład:. Do pucharowej ósemki zakwalifikowali się: Sofie 
Fechner (zuch, miejsce 7), Michał Karczewski (zuch, miejsce 
6), Aleksander Paszak (dzieci, miejsce 8), Zosia Lachowicz 
(młodzik, miejsce 6), Antoni Nieckarz (młodzik, miejsce 6). 

Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych
15 kwietnia w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgór-

nym odbyły się Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych 
we florecie i szpadzie. Wielkopolski Okręgowy Związek Szer-
mierczy zakwalifikował do zawodów szermierzy z roczników 
2001-2006. Jako reprezentanci UKS MUSZKIETER Mosina 
do walk stanęli: Zofia Lachowicz, Aleksandra Lange, Justyna 
Budynkiewicz, Estera Jiya, Antoni Nieckarz, Filip Górecki, 
Emil Grygiel. Wśród chłopców świetną formę i wysoki poziom 
zaprezentował Antek, który zdobył I miejsce i złoty medal. 
Wśród dziewcząt najwyższą lokatę uzyskała Zosia, która 
po przegraniu półfinałowej walki z późniejszą zwyciężczy-
nią zajęła III miejsce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom  
i trzymamy kciuki za sukcesy w kolejnych turniejach. 

Podczas otwarcia zawodów miało miejsce uroczyste wręcze-
nie Złotej Odznaki - Zasłużony dla Wielkopolskiej Szermier-
ki. W dowód uznania prezes Wielkopolskiego Okręgowego 
Związku Szermierczego Jan 
Wachowiak uhonorował 
najwyższym odznaczeniem 
dwóch członków zarządu 
UKS MUSZKIETER Mosi-
na – Dyrektor SP2 w Mo-
sinie Alicję Trybus oraz 
Janusza Lachowicza. 

UKS MUSZKIETER Mo-
sina cały czas prowadzi 
nabór chętnych, chcących 
spróbować sił w tak szla-
chetnym sporcie jakim jest 
szermierka. Zapraszamy na 
treningi w poniedziałki  
i piątki do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mosinie. 

Oprac. JN

UKS Muszkieter na kwietniowych turniejach

W ramach obchodów 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie pod 
opieką pani Anny Ciesielskiej i Beaty Buchwald przygotowali 
okolicznościowy quest. We wtorek, 8 maja w queście uczest-
niczyli uczniowie ze szkół gminy Mosina. Autorzy questu 
planują zgłoszenie  gry do bazy Wielkopolskich Questów. 

Quest będzie dostępny dla mieszkańców gminy Mosina 
oraz turystów. Organizatorzy planują umieszczenie questu 
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Mosina 
oraz w wersji papierowej w Publicznej Bibliotece w Mosinie,  
a także w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Szczegóły wkrótce.           JN

Quest Mosina w XIX wieku
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ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny pro-
jekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli 
(zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach 
powyżej 10 tys. mieszkańców. Organizatorem konkursu jest 
Fundacja BOŚ.

Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów 
na osiedlach w zielone zakątki, w mini ogrody z ławeczką. 
Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń 
do odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy 
pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wy-
starczą tylko chęci i dobry pomysł. 

Maksymalna wysokość grantu wynosi 1200 zł. Na zakup 
materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji 
mini ogrodów maksymalnie 800 zł. Każdy zaakceptowany 
projekt otrzyma również ławkę parkową (koszt 400 zł - jej 
wartość wliczona jest w kwotę grantu) do ustawienia w od-
nowionym miejscu.

Na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po 
kroku wykonać zadania konkursowe. Wystarczy zarejestrować 
zespół i do 31 maja 2018 r. przesłać swój projekt. 

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzy-
stać z konsultacji z architektami krajobrazu, którzy doradzą 
jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

Więcej szczegółów i rejestracja udziału w konkursie na stro-
nie www.zielonalaweczka.pl.          Oprac. JN

Zielona Ławeczka

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w dniu 1 kwiet-
nia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r.  
o zmianie ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która 
zmienia m. in. system szacowania szkód wyrządzonych przez 
niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od dnia 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód 
w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów 
wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół 
złożony z przedstawiciela organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej gminy (Sołtys) - jeżeli jednostka pomocnicza 
została utworzona, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowiec-
kiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw. 

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wy-
konawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, 
podczas szacowania szkód należy stosować rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszko-
dowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 
45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego 
odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania 
szkód.

W miejscu tym wskazać należy, iż zapisy znowelizowanej 
ustawy budzą wiele wątpliwości związanych z prawidłowym 

przeprowadzaniem szacowania szkód do momentu wprowa-
dzenia przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Jak wynika z doniesień prasowych aktualnie Ministerstwo 
Środowiska we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji jest w trakcie prac nad rozwiązaniem 
problemu szacowania szkód łowieckich.

Ministerstwa przedstawiły wspólne stanowisko w związku 
„z coraz częściej pojawiającymi się głosami sygnalizującymi 
problemy przy realizacji zadań wynikających z nowelizacji 
ustawy Prawo łowieckie”. 

Jak informują ministerstwa, oba resorty są w trakcie prac nad roz-
wiązaniem problemu szacowania szkód łowieckich zgłaszanych  
w zakresie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. 

Kwestia ta była również dyskutowana na ostatnim posie-
dzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych oraz 
środowisk sołeckich. 

„Problem ten jest dostrzegany przez obie strony Komisji 
Wspólnej i zostanie rozwiązany w trybie pilnym przez Mini-
sterstwo Środowiska we współpracy z MSWiA” – podkreśla 
MSWiA. (Źródło: samorzad.pap.pl). 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zmiany w prawie łowieckim
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26 marca w Pałacu w Rogalinie – oddziale Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu odbył się finał II edycji Konkursu wiedzy 
o rodzinie Raczyńskich, którego organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa w Rogalinie. W konkursie, któremu patronatu 
udzieliła Fundacja im. Raczyńskich reprezentowana przez 
jej sekretarza Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego, udział 
wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy Mosina oraz Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Puszczykowa. Organizatorowi konkursu 
wsparcia udzieliło także Muzeum Narodowe w Poznaniu 
oraz Majątek Rogalin. Gośćmi finału byli przedstawiciele 
władz samorządowych: Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Mosinie, Przemysław Mieloch – Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina, Anna Balcerek-Kałek – Kierow-
nik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, a także 
przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Poznaniu Agata 
Elbanowska i przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej Małgorzata Kubiaczyk.

Pierwsze miejsce w finałowych zmaganiach konkursowych 

zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogalinie, dru-
gie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mosinie, a trzecie uczniowie reprezentujący Szkołę Pod-
stawową nr 2 w Mosinie. 
Gratulujemy!

Oprac. JN
Fot. Archiwum SP Rogalin

O Raczyńskich – w Rogalinie

Okres od 8 do 13 kwietnia w szkole w Daszewicach upły-
nął pod znakiem Hiszpanii. Koledzy z  zaprzyjaźnionej 
szkoły w Katalonii przyjechali, by wspólnie spędzić czas i 
nabyć praktycznych umiejętności. Głównym celem wymia-
ny polsko-hiszpańskiej jest nie tylko poprawa komunikacji  
w języku angielskim, ale i poznanie tradycji i kultury kraju 
rówieśników. Podczas tego bardzo intensywnego tygodnia 
uczniowie polscy i hiszpańscy wspólnie brali udział w zaję-
ciach prowadzonych wyłącznie w języku angielskim. Były 
zawody siatkówki, tańca, i gry w kręgle, artystyczny kurs 
decoupage’u i szycia, lekcje fizyki, chemii i przyrody,  warsz-
taty historyczne w ICHOT, wspólne zakupy. Nasi koledzy 
przygotowali dla uczniów szkoły w Daszewicach film i pre-
zentacje o LLeidzie, Katalonii i Hiszpanii. Wspólnie zwiedza-
liśmy Rogalin, Kórnik, Poznań, uczestniczyliśmy w pokazie 
kulinarnym, a w Mniszkach  poznaliśmy dawne rzemiosło. 
Hiszpańska i polska młodzież z wielkim zapałem wyrabiała 
masło, plotła przedmioty z wilkiny, czy prała na tarze. Na 
zakończenie uczestnicy wymiany zwiedzili Warszawę. To był 

naprawdę bardzo efektywnie i pożytecznie spędzony czas. 
Nie możemy doczekać się  rewizyty - nasz wyjazd już pod 
koniec września. 

Joanna Barełkowska

Tydzień hiszpański w Daszewicach
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Cykl opowieści o mieszkańcach Wielkopolskie-
go Parku Narodowego musi się oczywiście zacząć 
od naszego symbolu – puszczyka (od 1963 roku 
Park zaczął stosować emblemat w formie pusz-
czyka na gałęzi dębu z inicjałami WPN, według 

projektu słynnego ornitologa prof. Sokołowskiego), który znalazł 
swoje miejsce również w herbie Puszczykowa. Nazwa gatunkowa 
brzmi puszczyk zwyczajny, jednak to absolutnie nie jest zwyczajny 
ptak. W innych językach puszczyka nazywa się sową płową lub 
brązową, ale także leśną czy kocią. Nazwa łacińska Strix aluco, 
niechętnie przez nas czytana, bo zwykłemu śmiertelnikowi nic nie 
mówiąca, w przypadku naszego bohatera znaczy tyle co „sycząca 
sowa”. W mitologii rzymskiej strix oznaczało kobiecego demona, 
odpowiada to włoskiemu słowu strega - wiedźma, które możemy 
wiązać ze słowiańską strzygą, czyli wampirzycą. Można znaleźć 
także bardziej mroczne tłumaczenie, odnoszone do całej rodziny 
puszczykowatych – sowy, które wysysają krew niemowląt… Chyba 
tylko człowiek jest w stanie wymyślać takie głupoty! Ale cóż, sowy 
generalnie z powodu swojego trybu życia, a przede wszystkim bar-
dzo skromnej na ich temat wiedzy, zostały wraz z nietoperzami, 
wężami, ropuchami zaliczone do przedstawicieli ciemnej strony 
mocy. Zanim stały się symbolem mądrości, były kojarzone z sza-
tańskimi praktykami i śmiercią. Ale zostawmy już zabobony! Choć 
puszczyk jest najczęściej spotykaną sową Europy (w Polsce uznaje 
się go za najpopularniejszą sowę, a jednocześnie za nielicznego 
ptaka lęgowego), to równocześnie bardzo skryty i tajemniczy ptak. 

Opisując gatunki w celu ich rozpoznania, posługujemy się już na 
samym początku, informacją o ubarwieniu. Tu czeka nas pierwsza 
niespodzianka – możemy spotkać dwie odmiany barwne pusz-
czyków, brązową i szarą. Oczywiście ptaki o różnym ubarwieniu 
mogą się swobodnie krzyżować, bo to nadal ten sam gatunek,  
a w takim wypadku wśród pisklaków mogą znaleźć się i rudzielce,  
i szaraczki. Dorosłe są większe od gołębi (średnio 40 cm i ok. 0,5 kg) 
a rozpiętość skrzydeł może przekroczyć metr. Sylwetka, zwłaszcza 
w locie, jest bardzo charakterystyczna. Pamiętam swoje pierwsze 
spotkanie z puszczykiem – wieczorem zza moich pleców wyleciał 
bezszelestnie ptak „bez głowy”, nie muszę chyba dodawać jak się 
wystraszyłem! Ten charakterystyczny wygląd zawdzięcza pozornemu 
brakowi szyi. Generalnie upierzenie u sów trochę nas oszukuje, bo 
są mocno napuszone i wyglądają dzięki temu dość solidnie, a tym 
czasem bez piór to takie chude, ale mocno nastroszone kurczaczki 
z potężnym dziobem i szponami, no i oczywiście z szyją i to jaką! 
Nikt tak nie potrafi nią kręcić jak sowy, obracają głowę nawet o 270 
stopni i nie skręcają karku. Umożliwia to specjalna budowa ich krę-
gosłupa, który nie tylko jest elastyczny, ale dzięki swojej oryginalnej 
konstrukcji nie zamyka naczyń krwionośnych przy skręcaniu szyi. 
Napisałem wcześniej, że puszczyk wyleciał bezszelestnie, ale czy to 
tylko taki „poetycki” opis? Otóż nie! Lot puszczyka jest wyciszony, 
bo krawędzie piór pokryte są delikatnym puszkiem wygłuszającym 
ich ocieranie. Dodatkowo lotki (pióra umieszczone na skrzydłach) 
mają „ząbki” zapobiegające zawirowaniom powietrza w locie. To 
tylko jedno z przystosowań tego nocnego łowcy. Oko puszczyka 
jest czarne i na próżno szukać w nim różnicy pomiędzy tęczówką 
a źrenicą, jak u czarownicy... Wzrok jest na tyle ważnym zmysłem 
dla sów, że posiadają aż trzy powieki! Górna służy do mrugania, 
dolna zamyka się kiedy ptak śpi, trzecia nazywana jest migotką 
i ma postać mlecznej błony, nasuwającej się na oko, by zwilżyć  
i oczyścić rogówkę. Rozstaw między oczami jest niewielki i dlatego, 
w odróżnieniu od innych ptaków, oczy sów zwrócone są do przodu, 
jak w ludzkiej twarzy. Daje to, podobnie jak u nas, zdolność widze-

nia stereoskopowego – dzięki szerokiemu 
kątowi widzenia umożliwia postrzeganie 
głębi i szacowanie odległości. Duże oczy 
umożliwiają szerokie otwarcie źrenicy,  
a błona odblaskowa, znajdująca się za siat-
kówką, wzmacnia jasność widzenia. Dzięki 
temu puszczyk może polować nocą, a jego 
oko jest ok. 2,5 raza wrażliwsze na światło 
od oka ludzkiego. Jednak w bezksiężycowe 
noce, w kompletnej ciemności, nawet tak 
dobry wzrok się nie przyda, a coś jeść trzeba. W bajkach dla dzieci 
sowy, przedstawiane jako mądre i oczytane, noszą często okulary. 
Skojarzenie to wiąże się z charakterystycznym układem piór wokół 
oczu, tzw. szlarą. Tworzą ją krótkie i sztywne pióra, a jej rolą jest 
skupianie fal dźwiękowych, co ułatwia usłyszenie najdrobniejszego 
szmeru. Otwory uszne położone są na krawędzi szlary, co ciekawe – 
niesymetrycznie. Dzięki temu dźwięki dochodzą do nich w różnym 
czasie, a to wpływa na precyzyjne ustalenie lokalizacji ofiary. Kto 
zatem znajduje się w menu naszego bohatera? To przede wszystkim 
gryzonie, w tym szczury, myszy, czy nornice. Ale spektrum może 
być zdecydowanie szersze – od dżdżownic, owadów, przez krety, 
jaszczurki, żaby, po ptaki czy nietoperze. Schwytany delikwent 
zwykle połykany jest w całości. Ponieważ sowy nie trawią chity-
nowych pancerzy owadów, kości, piór czy sierści, wypluwają je  
w postaci pakietów zwanych wdzięcznie wyplówkami. Dzięki ich 
badaniu uzyskuje się cenne informacje na temat składu gatunkowego 
pokarmu. Wiemy już jak wygląda, z jakich zmysłów korzysta i co 
jada, ale gdzie mieszka ten „nasz koleżka”? Najchętniej wybiera 
dziuple. Problem w tym, że brakuje starych, dziuplastych drzew, 
no i w tym, że nie jest małym ptakiem, a jak dodamy, że potrafi 
złożyć nawet do sześciu jaj, to jak tu znaleźć odpowiedniej wiel-
kości lokum dla całej ekipy? Wykorzystuje zwykle kilka dziupli,  
z których każda pełni inną rolę – w jednej wysiaduje jaja, a potem 
opiekuje się pisklakami, w innej może odpoczywać w ciągu dnia,  
a w jeszcze innej ma spiżarnię. Zdarza się, że zajmuje gniazda innych 
ptaków, wyjątkowo zakłada je na ziemi czy w norze. W miastach 
potrafi zaadaptować strych, poddasze czy nawet komin. Można 
powiesić dla niego również budkę lęgową, określoną jako typ E, 
która ma oczywiście odpowiednie gabaryty i zawieszana jest min. 
6 m nad ziemią. Gody rozpoczynają się już zimą. Samiec w tym 
czasie przynosi wybrance jedzenie, puszy się i wykonuje akrobacje 
powietrzne, by przekonać damę swojego serca. Charakterystyczny 
jest głos samca, którym wabi samicę a jednocześnie informuje in-
nych o zajętym terytorium. Jakoś nigdy nie miałem przekonania 
do opisywania głosów ptasich, no bo nie ma to jak posłuchać, ale 
w kluczach, atlasach, przewodnikach piszą o „żałobnym” pohu-
kiwaniu, rozpoczynającym się od przeciągłej, opadającej sylaby 
huuuuuh, potem 4 s przerwy i krótka sylaba hu, po której nastę-
puje seria szybkich, drżących sylab hu’ hu’ hu’, zakończona znów 
przeciągłą, opadającą huuuuuh. Oczywiście odgłosów jakie wy-
dają puszczyki, zarówno samce, jak i samice, jest znacznie więcej,  
w zależności od sytuacji, ale pozwólcie Państwo, że daruję sobie już 
te sylabowe opisy, a zainteresowanych odsyłam nie tyle do lektury, 
co do nagrań. Puszczyki należą do ptaków monogamicznych. Jaja, 
zwykle w ilości 2-6 sztuk, składane są wczesną wiosną, w poło-
wie marca, a w miastach nawet znacznie wcześniej. Wysiaduje je 
wyłącznie samica, samiec zapewnia jej wikt w tym czasie. Białe, 
puchowe pisklaczki klują się po miesiącu, po kolejnych dwóch będą 
zdolne do lotu, do tego czasu rodzice dokarmiają pociechy, a one 
spacerują po gałęziach drzew. Nierzadko zdarza się, że spadną… 
Jednak z uwagi na grubą warstwę puchu, lądują zwykle bezpiecznie 
i za pomocą dzioba i szponów, same potrafią wspiąć na drzewo. 

Ptak symbol
WIELKOPOLSKI

PARK NARODOWY
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Jubileusz ochotników z Pecnej
2 maja odbyły się obchody 65-lecia Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Pecnej połączone z poświęceniem tablicy pamiątkowej, 
poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu bojowego 
GBA MAN. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00 mszą 
św. w intencji strażaków odprawioną przez ks. Stanisława Wia-
trowskiego – miejscowego proboszcza, ks. Kanonika Edwarda 
Majkę – Kapelana Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Mosinie oraz ks. Tomasza Marciniaka – proboszcza sąsied-
niej parafii Głuchowo. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił 
przemarsz wszystkich uczestników na plac przy OSP   i dalszy 
ciąg uroczystości. Dh Damian Pietruszewski – dowódca uroczy-
stości złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu Państwo-
wej Straży Pożarne w Poznaniu mł. bryg. Jackowi Michalakowi  
o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Następnie dh Zdzisław 
Gierek – Prezes OSP Pecna powitał zaproszonych gości: dh Wa-
cława Zajączkowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Poznaniu, Jerzego Rysia – Burmistrza Gminy Mosina 
i jego zastępcę Przemysława Mielocha, Małgorzatę Kaptur – Prze-
wodniczącą Rady oraz Radnych Miejskiej w Mosinie, mł. bryg. 
Jacka Michalaka Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, dh 
Leszka Tworowskiego Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego ZOSP RP, kpt. Romana Rembielaka Dowódcę JRG 9 
w Mosinie, Jarosława Dobickiego Komendanta Straży Miejskiej 
w Mosinie, Jerzego Sławomira Falbierskiego Komendanta Straży 
Leśnej Nadleśnictwa Konstantynowo, Krzysztofa Kaczmarka 
Kierownika Referatu ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, Księży Proboszczów Edwarda Majkę, 
Stanisława Wiatrowskiego, Tomasza Marciniaka, Kazimierza 
Wróbla Sołtysa Sołectwa Pecna- Konstantynowo, Małgorzatę 
Sroczyńską Dyrektor SP w Pecnej, poczty sztandarowe, druhny 
i druhów oraz Młodzieżowa Drużynę Pożarniczą z Pecnej.

Po powitaniu nastąpiła uroczysta chwila poświęcenia i odsło-
nięcia tablicy upamiętniającej strażaków z Pecnej. Poświęcenia 
dokonali księża proboszczowie a o odsłonięcie poproszeni zostali 
druhowie seniorzy: dh Hanna Siewkowska, dh Henryk Adamczak, 
dh Zygmunt Roszak. W dalszej części nastąpiło poświęcenie 
nowego samochodu bojowego GBA MAN i przekazanie przez 
Burmistrza i Przewodniczącą Rady kluczyków na ręce Prezesa 
OSP Zdzisława Gierka. Był to chyba najbardziej wzruszający 
moment całej uroczystości, ponieważ jak powiedział Burmistrz 
samochód ten był wyśniony, wymarzony od wielu, wielu lat.  
W programie uroczystości znalazło się również wręczenie odznak 
za wieloletnią służbę dla 14 strażaków z miejscowej jednostki 
oraz pamiątkowych statuetek druhom seniorom. Następnie dh 
Zdzisław Gierek w imieniu wszystkich strażaków i mieszkań-
ców Pecnej podziękował osobom które w szczególny sposób 
zaangażowały się w pozyskanie nowego samochodu bojowego 
dla jednostki, a byli to : Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Małgorzata Kaptur, Wielko-
polski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, 
Dowódca JRG 9 w Mosinie kpt. Roman Rembielak, Kierownik 

Referatu ds. Zarządzania  Bezpieczeństwem Pan Krzysztof Kacz-
marek. Kolejnym punktem uroczystości były podziękowania dla 
sponsorów oraz przemówienia i gratulacje zaproszonych gości. 
Ostatnim oficjalnym elementem było ślubowanie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej na sztandar jednostki. W tym momencie dh 
Damian Pietruszewski zameldował o zakończeniu uroczystości 
i wyprowadził sztandary. 

Na koniec odbył się krótki spektakl z udziałem członków MDP. 
Całą uroczystość uświetniała orkiestra i zespół marżonetek 
działające przy OSP w Kościanie. Goście, poczty sztandarowe, 
druhny, druhowie i mieszkańcy zaproszeni zostali na smaczny 
poczęstunek.                  OSP Pecna 

Strażakom z okazji ich święta
4 maja strażacy obchodzili swoje święto. To Międzynarodo-

wy Dzień Strażaka, który przypada w dniu wspomnienia św. 
Floriana, ich patrona. Święto zainicjował australijski strażak 
J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmar-
łych pięciu kolegów -strażaków 2 grudnia 1998 r., którzy 
próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru. 
„Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie 
życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co 
ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony” – powiedział 
JJ. Edmondson.

W Gminie Mosina, oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie, nad bezpieczeństwem 
naszym i naszych domów czuwa 6 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej – OSP Mosina, Pecna, Radzewice, Krajkowo, 
Nowinki i Żabinko.

Wszystkim strażakom – zawodowcom i ochotnikom, z okazji 
ich majowego święta, życzymy dużo wytrwałości, zdrowia 
i satysfakcji z pełnionej misji, dziękując jednocześnie za ich 
poświęcenie i pracę w służbie mieszkańcom Gminy Mosina. 

Jeśli zdarzy się nam znaleźć takiego pisklaka, nie powinniśmy 
go pod żadnym pozorem (chyba, że zobaczymy krew czy ja-
kieś wyraźne ślady kontuzji, typu złamania) zabierać! Rodzice 
zatroszczą się już odpowiednio o swoje potomstwo, a my nie 
narazimy malucha na stres, który może skończyć się śmiercią, 
a siebie na atak dorosłych ptaków. 

Można by jeszcze wiele pisać o naszym „królu puszczy”, ale 

musimy zostawić nieco miejsca dla „poddanych” – innych 
mieszkańców Wielkopolskiego Parku Narodowego, o których  
– w kolejnych artykułach. 

dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i 

Natura 2000 w WPN
fot. R. Kurczewski
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Pochłonięci codziennymi sprawami chodzimy po świecie, 
nie zauważając jego piękna. Wszyscy tak samo potrafimy być 
ślepi na wyjątkowość otaczających nas miejsc. 

 Nie każdy czuje potrzebę, by pielęgnować historię naszej 
małej ojczyzny. Jednak, aby być w stanie to robić, najpierw 
należałoby tę historię znać. 3 maja tego roku obchodzimy 
170. rocznicę proklamowania przez Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego Rzeczpospolitej Mosińskiej. Trwała ona niestety 
krótko, bo sześć dni, aż do czasu potyczki pod Trzebawiem. 
Miło jest mieć świadomość, że kiedyś mosiniacy mieli swoje 
państwo.

Ponieważ jesteśmy świadomi potrzeby docenienia przez ludzi 
bogactw, którymi obdarza nas nasze miasto, My – młodzi ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, wsparci przez fundację 
EFC w programie „Edukacja Inspiracja” pod kierunkiem pani 
Anny Chilczuk-Bech, realizujemy projekt, który nazwaliśmy: 
Przytul swoje miasto. Naszym celem jest przede wszystkim 
to, byśmy wszyscy zaczęli dostrzegać, w jak pięknym mia-
steczku żyjemy.  Zależy nam, by każdy mieszkaniec naszego 
miasta zobaczył Mosinę na nowo, dostrzegł niezwykłe piękno 
naszego miasta i potencjał, jaki skrywa.

Swoją pracę rozpoczęliśmy już w styczniu. Teraz chcieliby-
śmy dzielić się tym, co już udało nam się zrobić. Pod koniec 

kwietnia założyliśmy konto na portalu społecznościowym 
Instagram.  Można  znaleźć nas pod adresem: przytul.mosine. 
Codziennie publikujemy tam zdjęcia różnych miejsc w Mo-
sinie wykonane przez Martynę Skułę. Mamy także nadzieję, 
że niedługo na stronie internetowej naszej gminy ukaże się 
film o Mosinie zmontowany przez Patryka Kabacińskiego. 
Serdecznie zachęcamy do przytulenia z nami Mosiny oraz 
zapraszamy  do zapoznania się z rezultatami naszej pracy! 
Śledźcie nas na Instagramie, dzielcie się ze znajomymi zdję-
ciami, wspólnie promujmy nasze kochane miasto! 

Martyna Maciejewska

Przytul swoje miasto

„Świat muzyką malowany” to tytuł koncertu zorganizowanego 
przez Krąg Instruktorski T.W.A Elita przy Hufcu ZHP Mosina. 

Harcerską tradycją jest piosenka i wspólne muzykowanie. 
Z tej właśnie tradycji wyrosły mosińskie koncerty wiosenne 
lub jesienne, które też mają już swoją historię i – swoich wiel-
bicieli.  Pierwszy koncert, „Wiosenne spotkanie z balladą”, 
miał miejsce w roku 2008?, a „na scenie” w Galerii Miejskiej 
w Mosinie wystąpił kwartet gitarzystów i wokalistów: Ewa 
Buksalewicz-Moskal, Kinga Tubis, Andrzej Kreczmer i pisząca 
te słowa Joanna Nowaczyk. Koncert spotkał się z ciepłym przy-
jęciem publiczności, no i zgodnie z jej oczekiwaniem odbyły 
się kolejne koncerty, tworząc swoją już tradycję. Z czasem 
zespół poszerzył swój skład i dziś tworzy go aż 9 pasjonatów 
muzykowania. W sobotę 14 kwietnia, w Galerii Miejskiej wy-
stąpili: Ewa Buksalewicz-Moskal, Anna Lewandowska, Marze-
na Wilczek, Joanna Nowaczyk, Andrzej Kreczmer, Krzysztof 
Lipiak, Piotr Wilczak Marcin Lewandowski – od kilku lat 
kierownik artystyczny zespołu i Jasiu Wilczak – najmłodszy, 
6-letni jego uczestnik. Publiczność, która wypełniła salę po 
przebiegi, usłyszała w ich wykonaniu piosenki z repertuaru 
Wolnej Grupy Bukowiny, Roberta Kasprzyckiego, Maryli Ro-
dowicz a nawet – Marii Koterbskiej, czy Andrzeja Rybińskiego. 
Niespodzianką wieczoru był gościnny występ młodzieżowej 
grupy C 7, którą tworzą wokalistki z 7 c mosińskiej „dwójki”: 
Iga Lewandowska, Julia, Amelia i Zofia Szulc oraz Katarzyna 

Tomowiak.  Wykonana przez nie „Gloria” Starego Dobrego 
Małżeństwa i inne utwory, wprowadziły publiczność w za-
służony dla artystek zachwyt. Iga Lewandowska zaśpiewała 
też w duecie z siostrą Olgą – obecnie studentką Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
kultowy utwór „Sound of Silence” Simona & Garfunkel’a, 
w niepowtarzalnej aranżacji, nagrodzonej chyba najbardziej 
gromkimi brawami. Powiew młodości na scenie, a dodatkowo 
wysoki poziom  artystyczny wszystkich młodych wokalistek to 
chyba znak, że powoli zanosi się na pokoleniową, muzyczną 
wymianę. Świat rzeczywiście jest muzyką malowany...

Organizatorzy koncertu dziękują pani Dorocie Strzeleckiej 
za udostępnienie klimatycznej „sceny” w Galerii Miejskiej  
w Mosinie, a wielbicieli instruktorskich koncertów zapraszają 
na następne spotkania z piosenką. 

Joanna Nowaczyk /Fot. Danuta Białas

Świat muzyką malowany
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Salon Poetycki
W marcowym Salonie gościliśmy zespół „Arete” Zespół, 

który tworzą poznańscy artyści, istnieje od 2010 r. i nagrał 
do tej pory trzy płyty. W Mosinie wystąpił w składzie: Jerzy 
Strug (słowa, muzyka, śpiew, recytacja), Romuald Andrze-
jewski (piano, aranżacja), Agnieszka Kargulewicz (skrzyp-
ce). Wieczór poprowadziła tradycyjnie poetka Kalina Izabela 
Zioła. „Arete” wykonuje wyłącznie autorskie kompozycje, 
do których słowa i melodie tworzy założyciel formacji Jerzy 
Strug, który przyznaje, że zafascynowany Markiem Grechutą.  
Wiersze i muzyka, które zabrzmiały tego wieczoru w Galerii 
Miejskiej w Mosinie, przeniosły publiczność nas w klimat 
krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. Wśród utworów wy-
konanych w trakcie koncertu, znalazł wiersz Kaliny Izabeli 
Zioła muzycznej kompozycji Jerzego Struga.  

Fot. Weronika Kubiak

Na spotkanie w kwietniu, Salon Poetycki Galerii Miejskiej 
Krzysztofa Galasa i jego żonę Alinę. Krzysztof Galas, nie-
widomy artysta, z wykształcenia jest masażystą. Od 25 lat 
prowadzi z powodzeniem gabinet masażu leczniczego. Jest 
byłym sportowcem, zdobył 38 medali na mistrzostwach Polski 
w pływaniu w kategorii niewidomych. W 1980 r. zajął IV 
miejsce na Igrzyskach Paraolimpijskich w Arhem w Holandii. 
Jako poeta debiutował tomikiem „Róża Przeznaczeń” w 2004 
r. Kolejne książki to: „Płoszenie Chwil” 2005 r., „Wizerun-
ki Godzin” 2006 r., „Na powiece Ziemi” 2007 r. Kolejny 
zbiór wierszy „Kamieniołomy Dni” ukazał się w 2009 r. Od 
2006 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. Śpiewa 
i gra na gitarze. W śpiewie towarzyszy mu żona.  Spotkanie  
w Salonie Poetyckim z tym duetem, publiczność oceniła jako 
nadzwyczajne! 

Fot. Agnieszka Bereta

Niech żyje rysunek
W kwietniu, Galeria Miejska w Mosinie zaprezentowała 

wystawę malarstwa Piotra Sonnenwenda.  Artysta jest ab-
solwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 1981 
r. mieszka na terenie Niemiec. Swoje prace pokazywał na 
wystawach w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Sofii, Liege, 
San Vito. Pracuje w zakresie rysunku na dużym formacie, 
litografii oraz jako scenograf,  inscenizuje performances. Jego 
twórczość znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego  
w Poznaniu, Brukseli, Muzeum Paula Rubensa w Siegen oraz 
w Galeriach Miejskich, rzeźby i obiekty – w miejscach pu-
blicznych Schöppingen, Heek-Nienborg i Ahaus (Niemcy). 
By zaprezentować swoje rysunki w Mosinie, pokonał wiele 
kilometrów...

Mosińską wystawę Piotr Sonnenwend zatytułował „Niech 
żyje rysunek” – To co widzimy na ścianach jest pełnym uza-
sadnieniem tego tytułu, rysunek jest wszystkim, dookoła nas 
jest rysunek – powiedział w czasie wernisażu tej wystawy 
prof. Jacek Strzelecki. – Tak jak Biblia zaczyna się od słów 
„na początku było słowo”, tak historia cywilizacji, historia 
sztuki powinna się zaczynać od stwierdzenia „na początku 
był rysunek”...

Rysunek jest podstawową działalnością artystyczną Piotra 
Sonnenwenda. Jego rysunek, jak zauważył profesor Strzelec-
ki, nie odżegnuje się od całej tradycji sztuki, począwszy od 
epoki prehistorycznej, a skończywszy na współczesnej, ale 
jednocześnie ma swój wkład w tę spuściznę. – Cieszę się – 
powiedział recenzując prace Sonnenwenda J. Strzelecki – że 
kiedy w sztuce zaczyna dominować „bylejakość”, wyścig na 
pomysły tylko i wyłącznie, są jeszcze ludzie, których można 
nazwać mistrzami. 

Tekst i fot.  Joanna Nowaczyk

Z Galerii Miejskiej w Mosinie
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W dniach od 13 do 15 kwietnia Gmina Mosina gościła wielu 
wspaniałych muzyków z Polski i Wielkiej Brytanii, którzy 
uczestniczyli w warsztatach, koncertach, w ramach Ogólno-
polskich Dni Artystycznych z Gitarą. Wydarzenie zostało tak 
zaaranżowane, aby stanowić elitarne święto dla miłośników 
muzyki. Zasadniczy cel to stwarzanie warunków młodym, 
utalentowanym muzykom w artystycznych spotkaniach  

z wybitnymi postaciami sceny muzycznej z Polski i z zagranicy.
Mieszkańcy i liczni goście wysłuchali koncertów Stanisława 

Soyki Trio, Dawida Kostki Trio z gościnnym występem Pawła 
Kaczmarczyka i Macieja Kocińkiego oraz specjalnej edycji 
koncertu EABS - Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)  
z udziałem Michała Urbaniaka i brytyjskiego muzyka Ten-
derloniusa. Oprócz koncertów przygotowano wiele innowa-
cyjnych form warsztatowych, wystawy, pokazy, jam session 
z gośćmi imprezy. Bardzo ważnym elementem muzycznej 
imprezy był  kolejny, IX Wielkopolski Przegląd Kapel Gita-
rowych, podczas którego konsultacje dla muzyków i zespo-
łów prowadził Ryszard Gloger. Gitarowe zajęcia warsztatowe 
poprowadzili Dawid Kostka oraz Carlos Ramirez. 

W miejscu imprezy przygotowano dwie wystawy: Jerze-
go Reicha i Huberta Misiaczyka prezentujące gości XII Dni 
Artystycznych oraz dorobek artystyczny wszystkich dotych-
czasowych edycji imprezy.    

Organizatorzy XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych  
z Gitarą – Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośro-
dek Kultury, składają serdeczne podziękowania wszystkim 
patronom, sponsorom i partnerom za pomoc organizacyjną, 
a także za wsparcie finansowe. 

Honorowego patronatu udzielili:  Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Burmistrz Gminy Mo-
sina Jerzy Ryś.Wsparcie finansowe: Województwo Wielkopol-
skie, Powiat Poznański oraz Gmina Mosina . Partnerzy: Era 
Jazzu, LongPlay. Patronat medialny: TVP 3 Poznań, Radio 
Poznań, Radio Afera, JazzForum, Magazyn Gitarzysta, Ga-
zeta Mosińsko-Puszczykowska, Informator Mosiński, Nasza.
okolica.pl.    Mosiński Ośrodek Kultury

fot. K. Leszczyńska, D.Madej, B.Adamska

XII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą
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17 czerwca Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe zaprasza 
na piknik motocyklowy na targowisku w Mosinie. Imprezie 
towarzyszyć będzie organizowany po raz ósmy rajd moto-
cyklowy, w tym roku – śladami kosynierów Wiosny Ludów 
oraz powstania wielkopolskiego 1918 – 1919.  

Podczas pikniku będzie można zobaczyć grupę rekonstrukcyj-
ną na motocyklach  strojach z epoki na motocyklach, obejrzeć 
wystawę motocykli zabytkowych, z wyborem najstarszego 
okazu oraz eleganta i elegantki ze wskazaniem na stroje z epo-
ki. Planowane są także kursy tematyczne związane z wiosną 
ludów oraz z powstaniem wielkopolskim. Uczestnicy rajdu 
będą musieli przejechać trasę i odwiedzić miejsca związane z 
tymi wydarzeniami historycznymi. Mosińskie Towarzystwo 

Motocyklowe organizuje rajd wspólnie z Automobil Klubem 
Wielkopolska. Rozpoczęcie rajdu o godz. 10.00.  

VIII Piknik - VII Rajd Motocyklowy

Ubiegłoroczna edycja Króla Parku cieszyła się ogromną po-
pularnością wśród biegaczy. Za zgodą Wielkopolskiego Parku 
Narodowego bieg odbył się po raz drugi. 28 kwietnia 2018 r. 
o godz. 8:30 na dystansie 61 km wystartowało 163 biegaczy 
inaugurując całe wydarzenie. Limit czasowy dla tego dystan-
su wynosił 8,5h. O godz. 10:00 na linii startu stanęło 348 
zawodników biorących udział w półmaratonie. Czterdzieści 
minut po nich wystartowali zawodnicy Nordic Walking. Należy 
wspomnieć, że rywalizacja nordic walking, w której wzięło 
udział 146 zawodników, należy do Grand Prix Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Nordic Walking, organizowanego przez 
cztery gminy: Komorniki, Puszczykowo, Stęszew i Mosina. 

Pogoda niewątpliwie dopisywała startującym. Na trasie były 
rozmieszczone punkty odżywcze, które obsługiwali wolonta-
riusze. W tym miejscu należą się podziękowania dla Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mosinie, Szkoły Podstawowej w Krośnie, 
Szkoły Podstawowej w Rogalinku, Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mosinie, GOSiR Komorniki, MKS Puszczykowo za pomoc 
w organizacji i obsługę punktów odżywczych. 

Na mecie jako pierwszy pojawił się Zegarlicki Tomasz (Łopusz-
na, 1:16:50) zdobywając koronę na dystansie 21 km. Królową 

tego biegu została Wawrzyniak Małgorzata  (Poznań, 1:37:35). 
Na dystansie 61 km tytuł Króla Parku wywalczył Adrian 

Żakowski z Jarocina, z imponującym czasem 4:41:16. Królową 
Parku została  Agnieszka Michalska z Ostrowa Wielkopolskie-
go, która na mecie pojawiła się z czasem 5:32:09. W pierw-
szej edycji Króla Parku pierwsze miejsce zajął Łukasz Wróbel  
z czasem: 4:21:23, natomiast pierwszą kobietą była Katarzyna 
May-Adamek (5:39:12)

W rywalizacji Nordic Walking zwyciężył Sebastian Rajew-
ski z Piły, czas 1:03:56. Z czasem: 1:07:14 metę przekroczyła 
Agnieszka Mielecka. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach oraz relacja fotogra-
ficzna dostępne są na stronie www.krolparku.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji składa podziękowania dla Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia „Mosiński 
Sport”, OSP Gminy Mosina, Straży Miejskiej w Mosinie, Policji 
w Mosinie, GCI Mosina, wolontariuszy, Zgrupki Luboń, KS 
Idmar Mosina oraz wszystkich sponsorów, którzy swoim zaan-
gażowaniem przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Pobiegli po raz drugi
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Stolica – miasto z siedzibą władz kraju lub regionu. Sto-
licą Polski jest Warszawa, jako miasto stołeczne ofi-
cjalnie wpisana do Konstytucji dopiero w roku 1952.   
W czasie ponad tysiącletnich dziejów państwa polskiego, 
funkcję stolicy pełniły także inne miasta i ośrodki. Wizerunki 
ich herbów i symboli uwiecznione zostały przed Pomnikiem 
Pamięci na rynku w Mosinie, z okazji 170. rocznicy prokla-
macji Rzeczypospolitej Mosińskiej.  

Giecz 
Państwo pierwszych Piastów nie miało jednej siedziby wła-

dzy. Jeden gród nie był w stanie utrzymywać władcy, jego 
rodziny, drużyny i dworu, dlatego po wyczerpaniu zapasów, 
przenosił się on razem z całą świtą do innego grodu i to on 
pełnił wówczas rolę stolicy.  Jeden z najstarszych ośrodków 
grodowych wzniesionym ok. 865 r., jest Giecz, który typu-
je się na siedzibę rodową pierwszych Piastów. Jest jednym  
z najważniejszych ośrodków państwa pierwszych Piastów,  
a w szczególności Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 

Lednica 
Ostrów Lednicki to jedno z najważniejszych miejsc  

w historii Polski. Tu znajdował się jeden z głównych ośrod-
ków obronnych i administracyjnych Polski za panowania 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Na zachowały się pozo-
stałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu 
preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej z basenami 
do chrztu i wolno stojącego kościoła cmentarnego, wznie-
sionych za czasów pierwszego polskiego władcy. To jedno  
z prawdopodobnych miejsc Chrztu Mieszka I. 

Poznań 
Miasto, obok Ostrowa Lednickiego typowane na prawdo-

podobne miejsce chrztu Mieszka I. Było jednym z naczelnych 
i największym z grodów piastowskich za jego panowania. 
W roku 1290 w Poznaniu mieściła się siedziba króla Polski 
Przemysła II.

Gniezno 
Podobnie jak Poznań, Ostrów Lednicki i Giecz, Gniezno 

było jednym z naczelnych grodów piastowskich w państwie 
pierwszych Piastów. 

Płock  
Płock pełnił funkcję stolicy w latach 1079 – 1138, za rządów 

Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. W czasie 
rozbicia dzielnicowego stał się siedzibą książąt mazowieckich.

Kraków 
Stołeczne Miasto Kraków pełniło funkcję stolicy aż trzy-

krotnie: w latach 1039/1040-1079, 1138-1290, 1296-1795,  
z czego ostatnim razem nieprzerwanie przez 499 lat. Pomi-
mo przeniesienia na stałe dworu królewskiego i urzędów 
centralnych do Warszawy za panowania Zygmunta III Wazy, 
Kraków pozostał oficjalną stolicą, miastem koronacyjnym 
oraz nekropolią królów Polski.

Warszawa  
W 1568 r. Zygmunt August jako pierwszy przeniósł się  

z dworem do Warszawy. Po wcieleniu Mazowsza do Polski 
sejm walny w 1569 r. zdecydował o odbywaniu sejmów na 
stałe w Warszawie ponieważ miasto było położone centralnie  
w stosunku do Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – państw zjednoczonych mocą unii 
lubelskiej. Zygmunt III Waza przeprowadził tu ostatecznie 
dwór królewski i urzędy centralne w latach 1596 – 1609 r. 
W Krakowie, oficjalnej stolicy Rzeczypospolitej, nadal ko-
ronowali się kolejni władcy (z wyjątkiem Stanisława Lesz-
czyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego). Warszawa 
była oficjalnie nazywana „Miastem Rezydencjonalnym Jego 
Królewskiej Mości”. Została stolicą po odzyskaniu niepodle-
głości w 1918 r. W polskiej Konstytucji zapis o stołeczności 
Warszawy znajduje się dopiero od roku 1952. 

Mosina 
3 maja 1848 r. w Mosinie, Jakub Krauthofer-Krotowski 

proklamował Rzeczypospolitą. Chociaż Mosina nie stała 
się wówczas siedzibą władzy państwowej, można uznać, że 
jako pierwsze miejsce ogłoszenia niepod-
ległości i punkt centralny proklamowanej, 
niepodległej republiki, tymczasowo stała 
się jego stolicą.  

Joanna Nowaczyk

Polskie stolice
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170 lat Rzeczypospolitej 
Mosińskiej  - Rogalin

Powstanie Wielkopolskie – Gmina Mosina pamięta

8 maja 1848 r. pod Rogalinem doszło do zbrojnego starcia 
powstańczych oddziałów z nacierającymi wojskami pruskimi. 
Wynik tej bitwy zadecydował o losach świeżo proklamowanej, 
niepodległej Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zachowały się dwie 
ciekawe relacje z bitwy. Jedna z nich wyszła spod pióra Jędrzeja 
Moraczewskiego, historyka i publicysty, uczestnika Komitetu 
Narodowego powstania wielkopolskiego 1848. W swoich Wy-
padkach Poznańskich z r. 1848 pisze: „...Dn. 8. maja o 7 rano 
Prusacy zaatakowali w Rogalinie Wilczyńskiego i Krotowskiego; 
po dwugodzinnym ogniu tyraalierskim ratowano się przeprawą  
w łodziach pod Rogalinem i Rogalinkiem. We wsi Niwki zszedł 
się Krotowski z Celińskim, który na wiadomość boju, z nowoze-
braną siłą spieszył od Trzebawia. U Rogalinka przebywszy Wartę,  
w samo południe na odwet zaatakowali Rogalin, jeden atoli 
oddział powstańców liczący 150 strzelby i 300 kos nie chciał 
należycie napierać i po stracie 7 ludzi zabitych znowu się cofnięto 
za rzekę. Od Niwki Krotowski strzelał się jeszcze z 3 statkami na 
Warcie, obsadzonymi i pruską piechotą. W ogóle z boju rogaliń-
skiego część rozsypała się na oddziały i przebiegała lasy, część 
wróciła do obozu trzebowskiego [trzebawskiego: przyp. red], ale 
także znikła. Opuszczeni od żołnierzy naczelnicy musieli pomyśleć 
o sobie, zwłaszcza, że główna siła pod dowództwem Mierosław-
skiego już się rozwiązała...”.Nieco bardziej szczegółowy opis po-
chodzi z Pamiętników biskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
wydanych w roku 1897. Autor, w latach 1862 – 1883 arcybiskup 
metropolita warszawski, obecnie święty kościoła katolickiego, 
był uczestnikiem bitwy pod Rogalinem. Wiosną 1848 r. na wieść 
o wybuchu powstania w Wielkopolsce, przyjechał do Poznania 
z Paryża, gdzie wówczas studiował i przyłączył się do oddziału 
Celińskiego... „Oto jaki był przebieg tej katastrofy: O świcie silna 
kolumna pruskiej piechoty wsparta szwadronem jazdy, ukazała 
się od frontu zamku i wiodąca doń z lasu aleją szybko zbliżać 
się poczęła do głównej bramy. Kawaleryja tymczasem pomknęła 
galopem do przewozu, zapewne w celu opanowania przeprawy. 

Że jednak prom i ło-
dzie znajdowały się 
na przeciwnej stro-
nie pod strażą nie-
wielkiego naszego 
oddziału, wycieczka 
przeto pruskiej jazdy 
pozostała bez skut-
ku: prom pozostał 
w naszem ręku, ale 
przystęp do niego  
z zamku stał się niemożebny, gdyż nieprzyjaciel oskrzydlił nasz 
obóz i przeciął wszystkie drogi. Prusacy opanowawszy okoliczne 
wzgórza i wszystkie dogodne do ataku pozycyje, poczęli razić 
rzęsistym ogniem naszych nielicznych strzelców, którzy jedni 
odpowiadali na tę kanonadę, gdyż kosynierzy nie mogąc za wa-
łami zrobić użytku ze swej broni czekali w ukryciu na stosowniej-
szą porę. Nasze armatki obsługiwane przez kilku domorosłych 
puszkarzy pod dowództwem dwóch prawdziwych artylerzystów 
skutecznie pełniły swą czynność, nie dopuszczając nieprzyjacie-
la na dłuższą metę. Spostrzegłszy to pruski komendant wysłał 
najcenniejszych tyralierów, którzy podpełzszy pod zasłoną drzew  
i pagórka na bliską metę brali na cel samych tylko puszkarzy, któ-
rzy też wkrótce wszyscy polegli tak, że armaty musiały zamilknąć 
dla braku obsługi. Los bitwy od tej chwili był już rozstrzygnięty. 
Prusacy przypuścili szturm do zamku, kosynierów nikt nie umiał 
zagrzać bohaterskim  męstwem tak, że wobec przeważającej siły 
wnet broń złożyli; strzelcy zaś po dzielnym oporze wyparowani 
z zamku i parci ku rzece, jedni ginęli od kul i bagnetów, drudzy 
tonęli w nurtach warty tak, że garstka zaledwie z Wilczyńskim 
na czele, który konno przepłynął rzekę, na przeciwny brzeg się 
przedostała...” 

Joanna Nowaczyk

Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Poznań 
ogłaszają wielką zbiórkę społeczną „Akcja: Powstanie”. Poszu-
kiwane są  pamiątki powstańcze do tej pory nieudostępnione 
publicznie: zdjęcia, negatywy, listy, druki ulotne, legitymacje, 
szkice, rysunki, plany, pocztówki, mapy, przedmioty codzien-
nego użytku czy elementy wyposażenia wojskowego. Wła-
ściciele powstańczych pamiątek nie muszą się ich pozbywać. 
Wystarczy, że do końca maja przyniosą je do jednego z punk-
tów zbiórki w 12 miastach Wielkopolski (lub przyślą mailem 
skan obiektu wraz z wypełnioną kartą przystąpienia do akcji 
na adres pawel.michalak@cyryl.poznan.pl oraz zgodzą się na 
wykonanie ich elektronicznej wersji i publiczną prezentację. 
W Poznaniu punktem zbiórki jest Wydawnictwo Miejskie Po-
snania, CYRYL, ul. Ratajczaka 44 w każdą środę od 13 marca 
do 28 maja godz. 8–16. Szczegółowych informacji o zbiórce 
w Poznaniu i wielkopolskich miastach udziela Biuro Poznań 

Kontakt 61 646 33 44. Regulamin zbiórki, terminarz i karta 
przystąpienia do akcji znajduje się na stronie wmposnania.
pl w zakładce AKCJA: POWSTANIE oraz cyryl.poznan.pl  
w zakładce „O Cyrylu”. 

Akcji nadano formułę konkursu. Najwartościowsze obiekty 
jury nagrodzi nagrodami pieniężnymi za ich pieczołowite prze-
chowywanie i ocalenie od utraty. Wszystkie zakwalifikowane 
do konkursu pamiątki zostaną opisane i w formie wirtualnej 
kolekcji opublikowane na portalu 27grudnia.pl oraz cyryl.po-
znan.pl. Obiekty nagrodzone i wyróżnione zostaną pokazane 
na wystawie w Poznaniu (w grudniu 2018 roku), a w 2019 
roku w pozostałych miastach, które wzięły udział w akcji.   

Oprac. JN, źródło: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

Poszukiwane pamiątki 
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Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl 
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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DZIEŃ DZIECKA NA ORLIKU

SAMOOBRONA DYŻUR ZUS

BIEG „ELEGANT NA 5”

X Dzień Dziecka z Organizacjami Poza-
rządowymi  w Mosinie 9 czerwca 2018 r. 
zapraszamy na X Dzień Dziecka z Organi-
zacjami Pozarządowymi, który odbędzie 
się na boisku Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mosinie, ul. Szkolna 1 w godzinach od 
14.00 - 18.00. W programie szereg atrakcji: 
zawody strzeleckie, prezentacje organizacji 
pozarządowych, pokazy, konkursy, roz-
grywki sportowe. Pokazy Klubu Sporto-
wego Shootboxer z Zawodowym mistrzem 
Świata K1- Łukaszem Szulcem na czele, 
pokazy magii, koncerty, loteria, podzię-
kowania dla organizacji za współpracę, 
urodzinowa niespodzianka dla każdego
i wiele innych. Serdecznie zapraszamy !
 Szczegóły mosina.pl  

TURNIEJ PIŁKARSKI

Od 12 kwietnia, w każdy czwartek, w go-
dzinach 18.00 – 19.30, w budynku przy 
Stadionie OSiR w Mosinie, ul. Konopnic-
kiej 31, odbywają się będą dyżury Centrum 
Wolontariatu, na których można:zgłosić 
chęć bycia wolontariuszem,zgłosić potrzebę 
wsparcia przez pracę wolontariuszy,dowie-
dzieć się czym jest wolontariat i kto go 
może wykonywać,dowiedzieć się, gdzie 
aktualnie potrzebni są wolontariusze.
Cyklicznie w Centrum odbywać się będą 
szkolenia dla wolontariuszy, spotkania 
dla organizacji i instytucji zrzeszających 
wolontariuszy i inne ciekawe wydarzenia.
   FB: Mosińsko-Puszczykowskie Centrum 
Wolontariatu,wolontariatmosina@gmail.
com, tel. 510 697  056

Urząd Miejski w Mosinie w porozumieniu 
z Muzeum Narodowym w Poznaniu również 
w tym roku organizuje Punkt Informacji Tu-
rystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie. 
Punkt będzie dostępny dla odwiedzających 
w sezonie od czerwca do końca sierpnia br. 
i będzie pracował od piątku do niedzieli  
w godzinach pracy Pałacu. Obsługę turystów 
będą prowadziły na zmianę dwie osoby.  
W Punkcie będą dostępne materiały informa-
cyjne o atrakcjach turystycznych regionu. Przy 
okazji wycieczki do Rogalina, zapraszamy do 
odwiedzenia Punktu Informacji Turystycznej.

Podmioty, których oferta miałaby zostać 
zaprezentowana w Punkcie, prosimy o kon-
takt z Gminnym Centrum Informacji tel. 61 
8192-746.

Informujemy, że w dniu 
1 czerwca 2018 r. (piątek) 
Urząd Miejski w Mosinie 
będzie nieczynny.

Zapraszamy do Urzędu  
w sobotę 19 maja br. w godz. 
od 7:00 do 15:00.

 Za utrudnienia przepra-
szamy.

27 maja 2018 r. odbędzie 
się V Bieg „Elegant na 5” 
na dystansie 5 km. Od-
będzie się on w niedzielę 
podczas Dni Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej. Start 
oraz meta usytuowane są 
na Placu 20 Października 
w Mosinie. Szczegółowe 
informacje oraz panel zapi-
sów znajdują się na stronie 
mosinskiegp.pl. 

Zapraszamy na X Między-
narodowy Turniej Piłkarski, 
FWMT Mosina Cup 2018. 
Stadion OSiR, 24 czerwca, 
start godzina 9:00. Więcej 
na osirmosina.pl.

Już 20 czerwaca br. (środa) 
w godzinach 11:00 - 14:00  
w  budynku nr 2 Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, przy 
ulicy Dworcowej 3 dyżu-
rować będą eksperci z I 
Oddziału ZUS w Poznaniu 
specjalizujący się w zakresie 
świadczeń emerytalno-ren-
towych.

Zapraszamy na bezpłatne 
warsztaty z samoobrony dla 
mieszkańców. Najbliższe za-
jęcia 11 maja, 29 czerwca. 
Więcej informacji na stronie 
www.gci.mosina.pl oraz pod 
numerem telefonu 618 192 
746.  

Zarząd Osiedla nr 3 
„Przy Strzelnicy”, Ze-
spół Szkół w Krośnie  
i Rada Rodziców, UKS Orlik 
Mosina zapraszają 16 czerw-
ca w godzinach 12:00 - 16:00 
na II Dzień Dziecka na Orliku.  
W programie m.in.: gry i za-
bawy, konkursy z nagrodami, 
dmuchańce, wóz strażacki i 
inne atrakcje. Więcej na fb 
Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”.

URZĄD - OGŁOSZENIE
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3 maja w Mosinie, w przypadające w tym dniu Święto Konsty-
tucji, zainaugurowane zostały obchody 170. proklamacji Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej pod Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Honorowym Patrona-
tem Marszałka Województa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. 
Podczas uroczystości z udziałem mieszkańców, przedstawicieli 
lokalnych środowisk i gości,  Burmistrz Gminy Mosina Jerzy 
Ryś i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata 
Kaptur odsłonili w imieniu społeczeństwa tablicę pamiątkową 
ufundowaną przez Mieszkańców Ziemi Mosińskiej „Dla upa-
miętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
100. rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego i 170. 
rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej.”

Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP w swoim wystą-
pieniu odczytał poselskie oświadczenie z okazji 170. rocznicy 
Rzeczypospolitej Mosińskiej: Dnia 3 maja 2018 r. mija 170 lat 
od dnia proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

To wyjątkowa i chlubna, choć mało znana karta historii Polski.
Rzeczpospolita Mosińska została ogłoszona w Mosinie jako nie-
podległa republika polska przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego 
w czasie wielkopolskiej Wiosny Ludów.

Objęła dzisiejsze podpoznańskie gminy: Mosinę, Kórnik oraz 
Stęszew. Na wydanym wówczas dokumencie widniała pieczęć  
z wizerunkiem orła jagiellońskiego i napisem „Polska powstająca”.
Wolne państwo polskie w Mosinie przetrwało krótko. Zakończyło 
swój byt po kilku dniach po przegranych starciach zbrojnych pod 
Rogalinem i Trzebawem. Z wdzięcznością wspominamy działaczy 
i żołnierzy Rzeczypospolitej Mosińskiej: adwokata i powstańcze-
go dowódcę Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, a także członków 
mosińskiego Komitetu Narodowego: nauczyciela Wojciecha Rosta, 

krawca Antoniego Adamskiego, piwowara Stanisława Stefanowi-
cza, garncarzy Jana Kordylewskiego i Antoniego Ruszkiewicza. 
Powstańcy mosińscy dobrze przysłużyli się Polsce.

Rzeczpospolita Mosińska, choć przetrwała krótko, pozostaje 
jednym z symboli nieustannych dążeń Narodu Polskiego do su-
werenności i Niepodległości!

W czasie trzeciomajowej uroczystości, w asyście pocztów 
sztandarowych i zgromadzonej społeczności, odbyła się także 
inauguracja nowej kompozycji w nawierzchni miejskiego ryn-
ku z wizerunkami herbów i symboli historycznych polskich 
stolic, których prezentację przedstawił uczestnikom uroczysto-
ści zastępca burmistrza Przemysław Mieloch. Po mszy świętej  
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja  
w Mosinie, złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
w Mosinie, a na zakończenie pierwszego dnia obchodów 170. 
rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, Mosiński 
Ośrodek Kultury przygotował dla mieszkańców i gości wyśmie-
nity, galowy koncert. Muzyczną apoteozę wolności w utworach 
polskich i  zagranicznych kompozytorów, zaprezentowali Wojciech 
Sokolnicki – tenor, Michał Zator – harfa, Barbara Szelągiewicz 
– skrzypce i Dariusz Tarczewski – piano. W wykonaniu tych 
czterech artystów usłyszeliśmy m.in. utwory Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Ennio Morricone czy Leonarda Cohena 
w doskonałej aranżacji i niepowtarzalnym klimacie.

Uroczystość inauguracji obchodów 170. rocznicy proklamacji 
Rzeczypospolitej Mosińskiej uświetnił muzycznie Chór pw. Św. 
Cecylii w Mosinie, a także Mosińska Orkiestra Dęta. 

Uroczystość w Mosinie relacjonowały: Telewizja Polska TVP 
3 Poznań i Radio Poznań. 

Joanna Nowaczyk

Trzeciomajowa inauguracja obchodów



Inauguracja 170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej









KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI GMINY MOSINA

Organizatorzy Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018 informują, że głównym terenem obchodów  
i uroczystości będzie  PLAC 20 PAŹDZIERNIKA. Wszystkie imprezy plenerowe odbędą się w dniach 26 i 
27 maja 2018 r. Ze względu na wykorzystanie parkingów oraz niektórych ciągów komunikacyjnych nastąpią  
w tych dniach utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego:
1. PARKING GŁÓWNY NA PLACU 20 PAŹDZIERNIKA oraz PARKING W OBRĘBIE URZĘDU 
    MIEJSKIEGO będą nieczynne od godz. 20:00 w dniu 24 maja do godz. 23:30 w dniu 27 maja 2018 r.;
2. Pozostałe miejsca parkingowe na Placu 20 Października będą nieczynne w dniach 25-27 maja 2018 r.; 
3. Ul. KROTOWSKIEGO, na odcinku od ronda do Placu 20 Października będzie okresowo 
    zamykana dla ruchu kołowego;
4. Pozostałe ulice w obrębie Placu 20 Października będą okresowo zamykane dla ruchu kołowego;
5. W dniu 27 maja br., w godz. 10:00 – 12:00, podczas biegu „ELEGANT NA 5” nastąpią czasowe     
    zamknięcia dróg w rejonie ulic: 

PLAC 20 PAŹDZIERNIKA, NIEZŁOMNYCH, WAWRZYNIAKA, STRZELECKIEJ, KRASICKIEGO,  
LESZCZYŃSKIEJ, ŚREMSKIEJ, KOLEJOWEJ, DWORCOWEJ. 

PROSIMY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
Serdecznie prosimy o rezygnację /w miarę możliwości/ z wjazdu pojazdami mechanicznymi w rejon organizacji 
imprez plenerowych oraz o wyrozumiałość i stosowanie się do wskazań służb porządkowych. Jednocześnie 
prosimy o korzystanie 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!


