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W październiku obchodzimy kolejną rocznicę tragicznego wydarzenia z 1939 r., które miało miejsce na rynku
w Mosinie. Przy tej okazji, jak co roku, przywołujemy pamięć 15 rozstrzelanych obywateli Mosiny i okolic. Im też poświęcony jest październikowy kącik historyczny.
Zachęcam do udziału w uroczystościach patriotycznych
w dniu 20 października, na które wszystkich mieszkańców
zaprasza Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś. Niech będzie
to manifestacja naszej solidarności ze współmieszkańcami,
którzy w mrocznym czasie okupacji hitlerowskiej ponieśli
największą możliwą ofiarę – ofiarę własnego życia.
Do początków II wojny światowej powracamy razem z Pododdziałem Konnym Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Towarzysząc patrolowi ułanów w ich wędrówce szlakiem z września 39 r.,
dowiemy się co łączy przeszłość z teraźniejszością i czego dokonują od 15 lat członkowie
Towarzystwa, by tę przeszłość upamiętnić.
Październikowy numer otwiera relacja z niecodziennego wydarzenia, które miało miejsce w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Mosinę odwiedziła Angelique Kerber –
obecnie najlepsza tenisistka świata. Spotkanie z sympatyczną i skromną sportsmenką,
a jednocześnie gwiazdą światowego tenisa, na długo zapadnie w pamięci setkom dzieci
i młodzieży, a także dorosłym uczestnikom tej imprezy.
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Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do udziału
w obchodach 77. rocznicy rozstrzelania
15 Obywateli Mosiny i okolicznych miejscowości
na Rynku w Mosinie 20 Października 1939 roku.
Uroczystość rozpocznie się 20 października 2016 r., o godz. 17:45
modlitwą przy grobie Pomordowanych na mosińskim cmentarzu,
skąd uczestnicy uroczystości przejdą na mszę świętą
w intencji Rozstrzelanych oraz Ojczyzny
do Kościoła pw. św. Mikołaja w Mosinie.
Po nabożeństwie złożone zostaną wiązanki kwiatów
przed miejscem pamięci
na Placu 20 Października.
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„Pierwsza rakieta” była
w Mosinie

Angelique Kerber – srebrna medalistka z Rio de Janeiro, zwyciężczyni dwóch tegorocznych turniejów wielkoszlemowych w Australian Open i US Open, a od 12 września liderka rankingu WTA,
czyli tzw. „pierwsza rakieta” świata – odwiedziła Mosinę. Sławną tenisistkę na spotkanie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami zaprosił mosiński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Angelique Kerber ma podwójne obywatelstwo: niemieckie i polskie, bo w latach 80. jej rodzice wyemigrowali z Polski do Zachodnich Niemiec. Tam się urodziła, tam też została tenisistką.
W sporcie reprezentuje Niemcy, ale mówi, że Polska jest jej bliska, bo drugi jej dom, gdzie mieszkają dziadkowie, stoi w Puszczykowie. Skąd pomysł, żeby zaprosić ją do Mosiny?
W Puszczykowie Angelique trenuje i mieszka, przygotowując
się do kolejnych zawodów. – Pomysł by zaprosić ją do Mosiny
powstał, kiedy w styczniu tego roku wygrała Australian Open.
Uznaliśmy, że skoro mieszka w sąsiedztwie,
można spróbować ją do nas ściągnąć – wyjaśnia Waldemar Demuth, kierownik
mosińskiego OSiR-u. – Poprzez osobiste
kontakty podjęliśmy kroki, by w Mosinie
zorganizować z nią spotkanie.
To spotkanie pierwotnie miało się
odbyć w kwietniu, ale tenisistka
miała zbyt napięty kalendarz
rozgrywek, które zaowocowały kolejnymi sukcesami.
Spotkanie przesunięto więc
na wrzesień, a międzyczasie – wielka niespodzianka.
12 września znalazła się na
pierwszej pozycji rankingu
WTA – Światowej Federacji
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Tenisowej i do Mosiny, przyjechała już jako liderka rankingu,
czyli „pierwsza rakieta” światowego tenisa!
22 września w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie Angelikę powitała entuzjastycznie 700-osobowa widownia złożona z uczniów, a także nauczycieli mosińskich szkół,
przedstawicieli mosińskiego samorządu oraz mieszkańców.
Było czuć, że dzieciaki mają świadomość, że to wyjątkowe spotkanie. W końcu wizyta takiej gwiazdy światowego sportu nie
należy do codzienności. Witana
kwiatami i owacjami Angellique Kerber, okazała się być niezwykle miłą
i skromną osobą, w dodatku wzruszoną tak ciepłym przyjęciem. I pomimo wielkich, sportowych sukcesów, nie zdradza żadnych manier celebryty.
Tenisistka chętnie odpowiedziała na
pytania konferansjera, w którego
rolę wcielił się Waldemar Demuth.
Odpowiedziała też na wiele pytań zadanych przez dzieci. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. że tenis
trenuje już od 3 roku życia, trening
prowadzi po kilka godzin dziennie, że
podczas treningów lubi pływać i biegać, a najchętniej gra w turniejach australijskich. Choć nie ma takiej zawodniczki,
z którą wolałaby nie zagrać, to najtrudniejszą przeciwniczką jest
dla niej Serena Wiliams, poprzednia liderka rankingu WTA. Za
to największym marzeniem tej tenisistki, jest po prostu dobre
zdrowie…
Ważnym dla wszystkich momentem było złożenie przez Anglique autografu, który otrzymali nie tylko gospodarze spotkania.
Również widownia miała na taki autograf okazję. Spotkanie
z liderką rankingu WTA w Mosinie ściągnęło do Hali OSiR nie
tylko lokalne media. Relację z tego wydarzenia wyemitowały
telewizje WTK i PTV. – Możemy być dumni, że udało nam się
to zorganizować, bo na takie spotkania Angelique na ogół nie ma
czasu – mówi kierownik OSiR. – Chcieliśmy pokazać dzieciom
światową gwiazdę, żeby zaszczepić w nich uprawianie sportu. Chcieliśmy też pokazać, że takie gwiazdy być może są całkiem niedaleko i jest możliwe, żeby się z nimi spotkać – wyjaśnia Waldemar
Demuth.
Joanna Nowaczyk
Fot. GCI, OSiR, Frank Molter
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Informacja o przetargach na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Mosina

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje - wrzesień
FINANSE
• dokonano zmiany budżetu Gminy
Mosina, w której zwiększono dochody
i wydatki o kwotę 5 016 789,18 zł
w związku ze zmianami planów dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone,
• przedłożono Radzie Miejskiej
w Mosinie projekty uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
• rozliczono wpłaty III raty podatków
rolnego, leśnego i od nieruchomości
oraz II ratę podatku od środków transportowych za 2016 rok, których termin
płatności przypadał na dzień 15 września,
• wydano decyzje o zwrocie części podatku akcyzowego dla producentów
rolnych z wniosków składanych do 31
sierpnia 2016 r. i złożono zapotrzebowanie do Wojewody Wielkopolskiego
na środki (dotacja celowa na zadania
zlecone) niezbędne do wypłaty określonych w decyzjach kwot,
• przesłano do Wojewody Wielkopolskiego zestawienie wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.,
• realizowano bieżąco sprawy przypisane do zakresu obowiązków referatu, dotyczące między innymi weryfikacji informacji podatkowych, rozliczania podatków: rolnego, leśnego, od
nieruchomości, od środków transportowych, wydawaniem zaświadczeń
z zakresu prowadzonych spraw, rozpatrywania wniosków w sprawie ulg
w podatkach.
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Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 125, tel. 61
8109 576 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl->mienie gminne ->sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl->dla inwestora
Dymaczewo Stare – w rejonie ul. Czereśniowej – Dereniowej
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nr działki
45/3
45/4
45/5
45/6

Powierzchnia (m2)
812
815
790
780

Nr Kw

PO1M/00027242/4
PO1M/00027242/4
PO1M/00027242/4
PO1M/00027242/4

Cena wywoławcza
netto (zł)
54 000,00
54 000,00
52 000,00
52 000,00

Wadium
(zł)
5.400,00
5.400,00
5.200,00
5.200,00

Przeznaczenie:
na każdej
budowie
na każdej
z nich budynku
mieszLp.
Nr działkibudowa
Powierzchnia
(m )z działekNr
Wadium
Kw
Cena wywoławcza
Lp.
Nr
działki
Powierzchnia
(m ) garażową.
Nr Kw
Cena wywoławcza
Wadium
netto (zł)
(zł)
kalnego
jednorodzinnego
z częścią
netto (zł)
(zł)
16 000,00
1.
97/3 16 listopada
2972
160 000,00
dniu
oPO1M/00031353/6
godz. 10.45 w Urzędzie
Miejskim w
Mosinie
1.Przetarg45/3
812 2016 r. PO1M/00027242/4
5.400,00
54 000,00
45/4
815
PO1M/00027242/4
5.400,00
54 000,00
–2. sala nr 110.
3.
4.

45/5
45/6

790
780

PO1M/00027242/4
PO1M/00027242/4

52 000,00
52 000,00

Dymaczewo Stare – w rejonie ul. Bajera – Ognikowa

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

1.

97/3

2972

Nr Kw
PO1M/00031353/6

Cena wywoławcza
netto (zł)
160 000,00

5.200,00
5.200,00

Wadium
(zł)

16 000,00

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego. Przetarg w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110.
Do każdej wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT. Wpłaty wadium do 9 listopada 2016 r.

Kolejny dyżur eksperta ZUS za nami
28 września br. w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie odbył się
kolejny dyżur z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pytania mieszkańców odpowiadał starszy aprobant Jerzy Walczak. Mieszkańcy pytali o przeliczenia stażu pracy liczonego do emerytury dla osób urodzonych przed 1.01.1949
r., sposoby przyznawania emerytur wg. nowych zasad dla osób urodzonych po
31.12.1948 r., świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli i o świadczenia rodzinne.
Dyżury z ekspertem ZUS cieszą się coraz większym zainteresowaniem, mieszkańcy mają możliwość na miejscu skorzystać z porad i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Kolejny dyżur odbędzie się 23 listopada br., w godz. 10.00-14.00.
Pracownicy ZUS będą odpowiadać na pytania związane ze świadczeniami pieniężnymi w razie choroby. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
GCI

Informacja dla właścicieli
nieruchomości
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu informuje, iż począwszy od miesiąca października 2016 roku, na terenie gmin członkowskich,
będą prowadzone kontrole prawidłowości segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Kontrole będą miały charakter wybiórczy i cykliczny. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej segregacji lub jej braku zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata w wysokości 20 zł od mieszkańca.

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Mosina na konferencji przeciwko
kopalniom węgla brunatnego
W Warszawie 20
września br. odbyła
się konferencja Koalicji „Rozwój TAKOdkrywki Nie”,
w której udział wziął
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Miejscem spotkania był Sejm RP.
Konferencja zgromadziła wielu gości i prelegentów, m.in. Zbigniewa Babalskiego (Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Mariusza Gajdę (Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska). Udział wzięli w niej także liderzy protestów przeciw kopalniom odkrywkowym w płd. i płn. Wielkopolsce, województwie lubuskim
i dolnośląskim oraz przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe, naukowcy
i eksperci w tym: dr Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju) oraz Marcin Popkiewicz (autor książki
„Świat na Rozdrożu”). – Uczestnicy konferencji – relacjonuje zastępca burmistrza Przemysław Mieloch – omówili skutki społeczne, ekologiczne i gospodarcze budowy kopalni odkrywkowych oraz energetyki opartej o węgiel brunatny. Podjęto także wątek wody, jako najważniejszego dobra, bez którego nie ma życia. Wiceminister Rolnictwa Zbigniew Babalski
zwrócił uwagę, że obecnie bez zgody wójta/burmistrza nie ma możliwości powstania kopalni. Jednym z niezbędnych warunków
powstania kopalni jest decyzja o odrolnieniu gruntów, a wniosek o odrolnienie
może złożyć tylko wójt/burmistrz.
W kuluarach rozmawiałem krótko z
Wiceministrem Środowiska Mariuszem
Gajdą (odpowiedzialnym za wodę).
Wstępnie umówiliśmy w październiku
spotkanie na temat ujęcia wody i strefy
ochronnej ujęcia wody.
JN

Mosińska Karta Rodziny 3+
Od 2014 r., kiedy zaczęła funkcjonować Mosińska Karta Rodziny 3+, mieszkańcy Gminy Mosina złożyli 213 wniosków o przystąpienie do tego programu. Do końca 2015 r. wydano już blisko 780 kart uprawniających do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu.
Zgodnie z regulaminem, karty były wydawane na czas określony. Od 1 stycznia 2016 r. rozpoczęto wydawanie nowych
kart oraz przedłużanie kart, które straciły ważność. Do dziś
złożono 72 wnioski, wydano 125 nowych kart i przedłużono
ważność 148 kart wydanych przed 2016 r.
Zainteresowanie programem Mosińska Karta Rodziny 3+ nie słabnie, a baza partnerów oferujących zniżki na swoje usługi ciągle rośnie. Rodziny, które
jeszcze nie skorzystały z tej możliwości zachęcamy do włączenia się do programu.
Wnioski o wydanie kart składać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w godzinach funkcjonowania lub listownie na adres Urząd Miejski w Mosinie,
pl. 20 października 1, 62-050 Mosina. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi
Interesanta lub do pobrania z gminnej strony internetowej: www.mosina.pl > Dla Mieszkańca > Mosińska Karta Rodziny3+.
Osoby, które chcą przedłużyć ważność karty wydanej przed 2016 r. powinny zgłosić
się z wypełnionym wnioskiem oraz nieważnymi kartami do pokoju 116 Urzędu Miejskiego w Mosinie. Przedłużenie karty załatwiane jest „od ręki”, w dniu złożenia wniosku.
Agata Lubonicka
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KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowa chodników w ciągu ulicy:
Sosnowej w Mosinie i Krośnie, Łąkowej w Mosinie, Bankowej w Wiórku
i Długiej w Radzewicach,
• wykonanie oświetlenia drogowego
z oprawami LED w ul. Pożegowskiej
w Mosinie ETAP II,
• wykonanie oświetlenia drogowego
w Mosinie ul. Sowiniecka i droga do
miejscowości Sowiniec – ETAP II,
• wykonanie oświetlenia drogowego
Mosina „PROMENADA 2” od ul.
Mostowej do ul. Niezłomnych – ETAP
II – od strony ul. Rzecznej,
• wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul. Poznańskiej 78
w miejscowości Czapury (boisko
o nawierzchni sztucznej przy Szkole
Podstawowej w Czapurach),
• wykonanie oświetlenia drogowego
z oprawami LED w Rogalinie tzw. Osada, ul. Poznańska,
• wykonanie oświetlenia drogowego
z oprawami LED w Mosinie ul. Gruszkowa,
• wykonanie zjazdu z kostki brukowej z ul. Poznańskiej w zatokę autobusową – Sasinowo.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• chodnik w ciągu ul. Ludwikowskiej
w Krosinku,
• sieć wodociągowa w Dymaczewie
Nowym (inwestorstwo zastępcze) ok.
1862 mb,
• sieć kanalizacji sanitarnej ul. Krótka – długość sieci 540 mb,
• budowa oświetlenia drogowego
z oprawami LED w Mosinie w rejonie
ul. Żeromskiego – I Etap: w części ulic
: Boya-Żeleńskiego, Iwaszkiewicza,
Schulza oraz w ul. Gombrowicza
w Mosinie,
• budowa oświetlenia drogowego
z oprawami LED w Rogalinku w ul.
Kostrzewskiego,
• budowa oświetlenia drogowego
z oprawami LED w miejscowości Krosno w ul. Bocznej – Etap II, w ul. Tylnej, ul. Wiosenna – Etap I.
• Opracowanie projektu budowlanowykonawczego na termomodernizację
budynku SP nr1 w Mosinie wraz z salą
OSiR i uzyskanie pozwolenia na budowę,
• wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ul. Kasprowicza, Kasztanowej,
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Długiej, Grabowej, Akacjowej,
Jodłowej i Jaworowej w Mosinie, wraz
z odwodnieniem.
Zawarto umowy:
• na wykonanie projektu budowlanowykonawczego na budowę oświetlenia boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Mosinie przy
ul. Szkolnej 1,
• na wykonanie projektu budowlanowykonawczego na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Sowiniec
wraz z przyłączami wodociągowymi do
budynków mieszkalnych,
• na utwardzenie płytami drogowymi
ul. Krętej w Czapurach od nr 25 do
skrzyżowania z ul. Dolną,
• na budowę hali widowiskowosportowej w Mosinie-> s. 8 „Hala widowiskowo-sportowa dofinansowana”.
W trakcie procedury przetargowej:
• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przez wieś Borkowice; etap II
– chodnik lewostronny od km
0+439,29 do km 0+744,23.
Ponadto:
• budowa siłowni zewnętrznej
w Nowinkach – kontynuacja: 3 kolejne urządzenia; w Rogalinie – montaż
3 urządzeń, w Radzewicach, w Rogalinku, na Osiedlu nr 5 w Mosinie –
montaż kolejnego urządzenia,
• przygotowanie umowy dla wykonawcy na budowę siłowni zewnętrznej
w Babkach i w Dymaczewie Starym,
• zakup i montaż domku z liczydłami
– Sołectwo Mieczewo,
• kotłownia w budynku Zespołu
Szkół w Rogalinie – wymiana naczynia
zbiorczego,
• zawarcie umowy na wykonanie
balustrad nad kanałem w Baranówku
– etap I,
• zakup i montaż piramidy linarnej
dla Sołectwa Pecna, Konstantynowo,
• wymiana stolarki okiennej w części sanitarnej budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – 4 okna,
• naprawa dachu na budynku socjalnym SP nr 1 w Mosinie,
• opracowanie wstępnej koncepcji adaptacji pomieszczeń budynku przy ul.
Dworcowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie,
• Budżet Obywatelski – rejestracja,
przeglądanie wniosków, uzupełnianie
podpisów, przekazywanie do referatów
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Mieszkańcy pytają
Jako mieszkaniec największej dzielnicy miasta „Za Barwą” pytam, dlaczego Burmistrz Gminy i Rada Miejska w Mosinie nie podjęła żadnych działań z inwestorem modernizującym linię kolejową Poznań-Wrocław, by podziemny tunel peronowy dla podróżnych nie kończył się na peronie drugim lecz, dla dobrej komunikacji
mieszkańców ww. dzielnicy, jak i Nowego Krosna, tunel nie został przedłużony na
drugą stronę torowiska tuż przy ZUK-u.
Wspomnę, iż poprzednia Rada Miejska uznała konieczność budowy tunelu pod
całym torowiskiem, nawet przy współudziale finansowym z budżetu Gminy. Zgodnie z projektem na całej długości torowiska w strefie zabudowy od wschodu zostaną pobudowane ekrany dźwiękochłonne, możliwości skracania drogi dla
jadących do pracy, czy szkoły i wracających nie będzie. Dodam, iż zlikwidowane
zostanie przejście dla pieszych wzdłuż torowiska na wysokości marketu „Netto”
od ulicy Sowinieckiej. Tłumaczenie Burmistrza Mielocha na jednym z zebrań osiedlowych, że nie można partycypować zadań inwestycyjnych, nie będąc właścicielem gruntów jest nieprawdziwe, przecież często budujemy drogi, chodniki, czy sygnalizacje świetlne z Zarządami Dróg Powiatowych lub wojewódzkich dlatego, że
zachodzi potrzeba społeczna.
Wojciech Górny, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy informuje: Pierwsze ustalenia podczas wstępnych rozmów Gminy Mosina z PKP, poprzedzających realizowaną obecnie inwestycję modernizacji linii kolejowej E-59, dotyczyły budowy podziemnego przejścia dla pieszych pod torami – od ul. Kolejowej do drogi przy Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, z wyjściem na peron. Gmina wystąpiła także do
PKP o budowę drugiego podziemnego przejścia dla pieszych – za ul. Farbiarską. Spółka
PKP PLK, jako przyszły inwestor, odrzuciła pomysł budowy podziemnego przejścia
od ul. Kolejowej do drogi przy ZUK-u argumentując, że po drugiej stronie torów, przy
ZUK-u nie ma drogi. Pozostała przy zamyśle budowy podziemnego przejścia tylko
z wyjściem na peron. Spółka odstąpiła także od budowy drugiego przejścia dla pieszych pod torami za ul. Farbiarską. Grupa radnych Rady Miejskiej w Mosinie poprzedniej
kadencji wystąpiła wówczas o przedłużenie planowanego przejścia podziemnego dla
pieszych z dworca na peron, zgodnie z pierwotną koncepcją, czyli do drogi biegnącej
za torami, przy Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie. Spółka PKP PLK zaakceptowała tę propozycję pod warunkiem, że Gmina Mosina sfinansuje budowę części podziemnego przejścia, a po wybudowaniu przekaże jako majątek spółce PKP. Gmina rozpoczęła procedurę projektową tego zadania.
Pod koniec 2014 r. spółka PKP PLK przekazała Gminie przygotowany projekt porozumienia między spółką a Gminą „regulującego zasady współpracy i warunki nieodpłatnego przejęcia prawa do nakładów poniesionych na infrastrukturę kolejową
w wyniku przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne”. Porozumienie dotyczyło „Przedłużenia przejścia pod torami w km
146,023 linii kolejowej E-59 na stacji Mosina”. – Zawarciem tego porozumienia
spółka PKP PLK warunkowała realizację dotychczasowych ustaleń w sprawie
przedłużenia tunelu. Zgodnie z zaproponowanymi przez PKP zapisami, Gmina Mosina miała przekazać nieodpłatnie i bez obciążeń na rzecz spółki PKP PLK wartość
wybudowanego przedłużenia przejścia dla pieszych, w ciągu 3 miesięcy od jego wybudowania. Taki warunek postawiła spółka. Na początku stycznia 2015 r. projekt porozumienia trafił do zaopiniowania do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło&Topolewski świadczącej wówczas dla naszej Gminy usługi prawne – relacjonuje W. Górny.
W „Stanowisku prawnym” z 9 stycznia 2015 r. radca prawny Aleksandra Urbanowska-Bohun stwierdziła, iż zawarcie przez Gminę z PKP Porozumienia w tej sprawie nie znajduje oparcia w przepisach prawa, ponieważ:
• całym ryzykiem realizacji inwestycji obciążona jest Gmina jako inwestor i już z tego
względu podpisanie Porozumienia jest dla Gminy dalece niekorzystne, przy czym Gmina ma wybudować i sfinansować tunel kolejowy, przenosząc dalej jego własność (własność nakładów poniesionych na gruncie stanowiących własność PKP) na rzecz PKP,
• zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, inwestycję – zarówno w części finansowanej przez PKP, jak i w części, która miałaby zostać sfinansowana przez
Gminę – należy traktować jako infrastrukturę kolejową w rozumieniu ustawy
o transporcie kolejowym, przy czym z ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego wynika wprost, że jednostka samorządu terytorialnego nie może
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być finansującym budowę infrastruktury kolejowej,
• wydatkowanie przez Gminę środków pieniężnych na taką inwestycję nie znajduje także uzasadnienia w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, gdyż budowa takiej infrastruktury nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
Mecenas Urbanowska-Bohun wskazała, że wydatkowanie środków na budowę tunelu kolejowego przez Gminę może być uznane za niezgodne z zasadami wydatkowania środków publicznych określonymi w ustawie o finansach publicznych.
– Mimo, że projekt tunelu był już daleko zaawansowany, wobec przeszkód prawnych
Gmina odstąpiła od dalszej realizacji tego zadania – tłumaczy Wojciech Górny.
Przykłady wskazane przez mieszkańca, czyli budowa dróg, chodników, czy sygnalizacji świetlnej, należy do zadań własnych gminy. Realizacja takich inwestycji przez Gminę w drogach powiatowych, czy wojewódzkich jest możliwa w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie art. 10
ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyłożenie planów
Mosina: wyłożenie projektu mpzp dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej
Informujemy, że od 3 do 21 października br. do publicznego wglądu wyłożony
jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie, w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl
> BIP > 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
7 listopada 2016 r.

Krajkowo: wyłożeniu projektu mpzp dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo
Od 19 października br. do 10 listopada br. nastąpi wyłożenie do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
południowo – zachodnich terenów wsi Krajkowo w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest
również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl
> BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w 26 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 62-050
Krajkowo, Krajkowo 24 o godzinie 18.00.
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 28 listopada
2016 r.

INFORMACJA
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu w dniu 6 października 2016 roku
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie
oraz na stronie internetowej Gminy Mosina:
bip.mosina.wokiss.pl > mienie gminne > najem mienia gminnego
wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu
na okres do 3 lat zarządzeniem
Nr MK.00501.333.2016.AW z dnia 4 października 2016 r.
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w celu oceny wniosków, zbieranie
i uzupełnianie ocen z referatów, uczestnictwo w spotkaniach oceniających
wnioski.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• rozstrzygnięcie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz w Czapurach (4 działki ewidencyjne),
• ogłoszenie przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej
w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera,
• ogłoszenie, publikacja i reklama
przetargów na zbycie nieruchomości
położonej w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej oraz w rejonie ul. Strzeleckiej,
• wydano 15 decyzji zatwierdzających
podział nieruchomości oraz 4 postanowienia pozytywnie opiniujące wstępny projektu podziału nieruchomości,
• przygotowano projekty uchwał dotyczących nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowościach: Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki,
• przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dla geodetów na dokonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na obszarze m.in. parku Strzelnica,
• przygotowywano przetargi na
dzierżawę rolną (pisma do dotychczasowych dzierżawców, ogłoszenia
o przetargu i o odwołaniu przetargów,
kolejne ogłoszenia o przetargach ograniczonych).

MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie zgodne z zapotrzebowaniem,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 29 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, warunki techniczne
dla przebiegu trasowego 27 urządzeń
w pasie drogowym, uzgodniono 3 lokalizacje zjazdów indywidualnych,
prowadzenie spraw związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną prze PKP PLK,
• transport: uzgodnienia zmian
w rozkładach jazdy komunikacji gminnej,
• Strefa Płatnego Parkowania: prace
nad zmianami regulaminu Strefy,
• place zabaw, obiekty małej architektury: zakup ogrodzenia z furtkami
do placu zabaw w Mosinie przy ul.
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Czajkowskiego, naprawa urządzeń
małej architektury, prowadzenie spraw
związanych z usunięciem pojemników na odzież z terenu gminy,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie,
• prace nad regulaminem Targowiska
w Mosinie.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie
sporządzania:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i ul. Strzeleckiej
w Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina obejmujących obszar pomiędzy ul.
Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą
tj. działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ul. Strzelecką
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina,
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy technicznoprodukcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ul.
Śremskiej w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław – Poznań, ul. Leśmiana, ul. Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E-59
Wrocław-Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec
i Sowinki, dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów części wsi Krosinko oraz części
terenów miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla
terenów części wsi Krosno oraz części
wsi Drużyna, dla terenów części wsi
Krosno,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów częś-
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Hala widowiskowo-sportowa
dofinansowana
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł na budowę hali
sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie. To pierwsze tak wysokie dofinansowanie na realizację naszych obiektów sportowych.
15 kwietnia 2015 r., Gmina Mosina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa
hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie” w ramach naboru wniosków z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pula środków na realizację z tego programu
wynosiła 10 mln zł.
– 13 września br. Ministerstwa Sportu i Turystyki poinformowało nas o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2 500 000,00 zł na realizację tej inwestycji, w tym 500 000,00 zł w roku
2017 i 2 000 000,00 zł w roku 2018. To pierwsze tak wysokie środki zewnętrzne pozyskane
przez naszą Gminę na dofinansowanie własnych obiektów sportowych – wyjaśnia zastępca burmistrza Przemysław Mieloch.
Hala widowiskowo-sportowa powstaje przy Zespole Szkół w Krośnie przy ul. Krasickiego w Mosinie. Koszt jej budowy według kosztorysu wynosi 9 899 901, 58 zł. Zgodnie z umową
zawartą z wykonawcą inwestycji, budowa hali zakończy się w połowie 2018 r.
JN

Rewitalizacja na start
Gmina Mosina zdobyła dofinansowanie w kwocie: 71 200,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności z Programu Pomoc Techniczna.
Naprawa chodnika czy malowanie elewacji budynku utożsamiane były kiedyś z rewitalizacją. Dziś to pojęcie ma szerszy zakres i obejmuje sprawy m.in. gospodarcze,
społeczne. Zgodnie z nową ustawą Gmina Mosina rozpoczęła procedurę zmierzającą do
uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Dzięki funkcjonowaniu tego dokumentu,
w Gminie będzie można prowadzić proces rewitalizacji. Przyjęcie Programu pozwala korzystać ze specjalnych narzędzi prawnych wskazanych w ustawie, takich jak miejscowy plan
rewitalizacji, czy specjalna strefa rewitalizacji.
Sama rewitalizacja to działania nastawione na wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, kompleksowe, łączące w sobie akcje na rzecz: lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki. Operacja ta musi być skoncentrowana terytorialnie, prowadzona przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa interesariuszem są m.in. mieszkańcy Gminy Mosina. Ich głos będzie bardzo ważny podczas planowanych konsultacji społecznych.
Mieszkańcy i inni interesariusze zostaną zaproszeni do wyrażenia swoich opinii i uwag
w zakresie: wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, powoływania
i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, czy samego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Informacje na temat prowadzonych konsultacji znajdą się m.in. na stronie
www.mosina.pl, a także w „Informatorze Mosińskim”.
Gminny Program Rewitalizacji jest przygotowywany według zapisów ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
Agnieszka Gruszczyńska
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że od 7 października 2016 r. do 7 listopada
2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Mosinie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Projekt ww. uchwały dostępny jest na stronie www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Biurze
Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi,
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Szczegóły dotyczące różnych form składania uwag do ww. projektu uchwały dostępne
są na stronie www.mosina.pl > BIP > Organy gminy > Burmistrz
> Obwieszczenia planistyczne > Rewitalizacja
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Wakacje w Nowinkach
Tegoroczne wakacje w Centrum
Kształcenia w Nowinkach minęły
bardzo szybko. Dzieci ani się obejrzały, a już musiały wracać do szkolnych ławek. Jak co roku Centrum
Kształcenia przygotowało szeroką
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży,
każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Podczas zajęć w pracowni dzieci
korzystały z gier komputerowych
i planszowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci malowały farbami,
pastelami, a także wyrabiały prace z masy solnej. Dla tych, które lubią bardziej aktywną formę wypoczynku, był tenis stołowy, gry i zabawy m.in. color twister, kalambury zgaduj – zgadula oraz spacer „Nowinki w obiektywie”. Były również zajęcia taneczno-ruchowe oraz karaoke dla najmłodszych. Centrum Kształcenia dziękuje
dzieciom i młodzieży za tak liczne uczestnictwo w zajęciach, a przede wszystkim za
wspaniałą zabawę, dużo śmiechu i radości.
CK Nowinki

Jak eliminować zagrożenia
– sołtysi na szkoleniu
12 września, na spotkaniu Sołtysów i Przewodniczących Zarządów
Osiedli w Urzędzie Miejskim w Mosinie, odbyło się szkolenie na temat
eliminacji zagrożeń wypadkami w
gospodarstwach rolnych oraz przeciwdziałaniu rolniczym chorobom
zawodowym, ograniczeniu ich liczby i skutków. Dodatkowo omówione zostały tematy związane z ubezpieczeniem społecznym, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników spotkania.
Szkolenie prowadzili wykwalifikowani pracownicy KRUS: Jolanta Przybylak, Danuta Wojtowicz oraz Bartosz Nyckowski, którzy chętnie odpowiadali na pytania uczestników. Dziękujemy pracownikom KRUS za przeprowadzenie tego szkolenia i liczymy na dalszą, owocną współpracę. Jednocześnie informujemy, że sołectwa zainteresowane przeprowadzeniem takiego szkolenia w swoich miejscowościach, mogą kontaktować się bezpośrednio z Oddziałem Regionalnym KRUS w Poznaniu, celem uzgodnienia szczegółów. Zachęcamy do współpracy.
Beata Tomczak
Fot. Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Jak prawidłowo zaadresować przesyłkę
O tym, jak prawidłowo adresować przesyłki, na łamach „Informatora Mosińskiego”, pisaliśmy już nie raz. Ponieważ wciąż zdarzają się przypadki błędnego
adresowania, co utrudnia skuteczne doręczenie listu, czy kartki pocztowej, przypominamy obowiązujący wzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki:
Jan Nowak
ul. Pocztowa 15/4
62-050 DYMACZEWO NOWE
JN

INFORMACJE Z URZĘDU

ci wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza zwartymi jednostkami osadniczymi na obszarze
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną gminy
oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap I,
łączącej 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.
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59
obręb Dymaczewo Nowe, południową
granicą działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą
Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr
ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe)
i północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo
Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz od północy ul. Lipową
w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poznańską.
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka i ul. Niezłomnych wraz z tymi uli-
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cami, Kanałem Mosińskim oraz
ul. Łazienną w Mosinie,
Procedowanych jest obecnie 18 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie -> Organy
gminy->Burmistrz->Obwieszczenia planistyczne->Wykaz dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie procedury dot. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 20152018 z perspektywą do roku 2022,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym CZO SELEKT w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym Schronisko dla Zwierząt
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki nad zwierzętami bezdomnymi –
dostarczenie 7 psów oraz 5 kotów do
schroniska w Skałowie.
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5), w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
(60),
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz usuwania odpadów z miejsc na
ten cel nieprzeznaczonych,
• prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Mosina.

SPOTKANIA
• z zastępcą wójta Rokietnicy, Arkadiuszem Klapińskim w sprawie odpadów stałych komunalnych po wyjściu
ze Związku Międzygminnego SELEKT,
• z mieszkańcami Rogalina, reprezentantami mieszkańców Osiedla przy
Dębach w Rogalinie, wybudowanego
przez Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o. w sprawie rozwiązania
problemu odbioru nieczystości płynnych z w/w osiedla,
• z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w spra-
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W ICEO w Świątnikach działo się…
Wakacje nie były sezonem ogórkowym. ICEO
w Świątnikach zaproponowało bogatą i różnorodną ofertę zajęć. Było w czym wybierać.
Dzieci mogły codziennie uczestniczyć w zajęciach rozwijających kreatywność, grać w gry
planszowe i komputerowe. Odkurzyliśmy gry i zabawy naszych dziadków, ucząc dzieci alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Młodzież miała do dyspozycji stół tenisowy i bilardowy oraz sprzęt sportowy, który był wykorzystany do zabaw na świeżym powietrzu.
W każdy wtorek odbywały się zajęcia gry na gitarze. Miłośnicy teatru stworzyli grupę aktorów amatorów (na razie bez nazwy), uczestniczyli w zajęciach „Zabawa w teatr
dla dorosłych i prawie dorosłych”. Zwolenniczki zdrowego stylu życia dzieliły się doświadczeniem i przepisami na comiesięcznych spotkaniach pod hasłem „Natura dla
nas”. Można było zapoznać się z zasadami efektywnego i bezpiecznego biegania. Braliśmy udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Młodzież włączyła się w ogólnoświatową grę Pokemon GO. Odbywały się szkolenia strzeleckie z pistoletu pneumatycznego. Organizowano również spacery fotograficzne pod hasłem: „Świątniki
z bliska, z bardzo bliska". Cieszymy się, że mamy miejsce, gdzie możemy się integrować,
rozwijać, miło spędzać wolny czas.
Wachlarz zajęć prowadzonych w naszym Centrum jest coraz szerszy. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Świątnikach przy ulicy Kórnickiej 8A (obok
stacji benzynowej).
ICEO Świątniki

Tygodniowy plan zajęć w ICEO i świetlicy wiejskiej w Świątnikach
PONIEDZIAŁEK
Zaj cia
komputerowe

16.30 – 18.00

Tenis stołowy

WTOREK

RODA

17.00 -18.00

17.00 -18.00 lub

Ortografia – szkoła
podstawowa

Ortografia/ przygotowanie do egzaminu –
gimnazjum

lub 18.00 -19.00

18.00 – 19.00
Aerobik

18.00 -19.00

17.00-20.00

• Kurs komputerowy
• Bilardownia

CZWARTEK

PITEK

16.40-17.40

Zaj cia komputerowe

18.30 – 19.30

18.00-21.00

Ortografia zamiennie z „Burz
w mózgu” dla klas 0-III

Doszkolenie z podstawy
obsługi komputera

Zaj cia: „Opiekunka
dzieci ca”

• Pierwsza roda miesica: Teatr
Amatorski
18.15 – 20.15
Próby chóru

19.15 – 20.15
Nauka gry na
gitarze

Ostatnia roda miesica: „Natura dla nas”

• Bilardownia

• 18.00: Terapeuta
zaj ciowy

20.00

Tenis stołowy - rezerwacja

Zapraszamy: pon.-czw. w godz. 16.30 – 20.30; pt. 17.00 – 21.00. Tel: 61 8 138
063, e-mail: iceo66@wp.pl
Śpiewanie pieśni patriotycznych: 11 listopada.
Spotkania z młodzieżą: 28 października, 25 listopada, piątki: bilardownia.
Pieczenie pierników: 8 grudnia.
Spotkanie z naturą: 26 października.
Zabawa w teatr: 25 października.

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA
NR 6 „ZA MORENĄ” W MOSINIE
26 października br. (środa), o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla, związane z wyborem przewodniczącego oraz zarządu na 4-letnią kadencję. Zebranie odbędzie się w Restauracji Morena. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym zebraniu.

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

„ŁAMIGŁÓWKI DROGOWE”

Ruch rowerów a niepokojące zachowania
Szanowni rowerzyści!
Pamiętajcie, że jesteście pełnoprawnymi
użytkownikami dróg publicznych. Oznacza to również, że spoczywa na Was
wiele obowiązków, w tym najważniejszy
– przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
Niestety codzienna praktyka wskazuje
na to, że kierujący rowerami zapomnieli
o wielu zasadach i przepisach, które ich
obowiązują, a w konfrontacji ze służbami porządkowymi są bardzo zdziwieni, że
ich zachowanie było niepoprawne. Dlatego warto przypomnieć kilka z tych zasad i wskazać inne złe praktyki rowerzystów, niekoniecznie opisane w przepisach kodeksowych.

Pamiętajmy jako rowerzyści przede wszystkim, że:
• znaki i sygnalizacja drogowa są również dla Was,
• w porę sygnalizujecie ręką innym
uczestnikom ruchu drogowego, w którą
stronę zamierzacie skręcić,
• korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, macie obowiązek ustąpić miejsca
pieszym,
• przewożąc dziecko do lat 7 musicie korzystać z dodatkowego siodełka,
• nie wolno poruszać się rowerem obok
innego rowerzysty, jeśli taka jazda utrudniałaby jazdę innym uczestnikom ruchu,
• w przypadku, gdy mamy do dyspo-

zycji ścieżkę rowerową, to bezwzględnie
poruszacie się po niej, a nie po sąsiadującej z nią drodze,
• kierując rowerem, kierownicę trzymacie co najmniej jedną ręką, a nogi powinny być oparte na pedałach,
• nie wolno chwytać za żadne inne pojazdy poruszające się po drodze,
• jeśli z uwagi na własne bezpieczeństwo
poruszacie się rowerem po chodniku, to
bezwzględnie ustępujecie miejsca pieszym,
• dbając o własne bezpieczeństwo,
używacie świateł, a poza terenem zabudowanym kamizelek odblaskowych,
• na przejściach dla pieszych rower
przeprowadzacie, przejeżdżanie przez
przejście jest niebezpieczne i stanowi
wykroczenie!
Tyle przypomnienia najważniejszych
zagadnień z zakresu ruchu rowerowego.
A korzystając z okazji, zwracam się z apelem do tych z Państwa, którzy jadąc rowerem, nierzadko obciążonym zakupami,
w nagły i nieoczekiwany sposób zeskakują
na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Nie róbcie tego – to bardzo
niebezpieczne zachowanie!
Szerokiej i bezpiecznej
drogi.

Stefan Silski
Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej
w Mosinie
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wie związanej z bezpieczeństwem Gminy Mosina,
• w siedzibie WOKISS – spotkanie
w celu podpisania umów o partnerstwie
w zakresie projektu POWER Działanie
2.18. Tytuł projektu: „Cyfrowe Samorządy Atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach
województwa Wielkopolskiego”,
• udział w Walnym Zgromadzeniu
Związku Międzygminnego SELEKT
w Czempiniu. Podjęto dwie uchwały:
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Planu Finansowego Związku
Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na
rok 2016 oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2016–2019,
• udział w spotkaniu przedstawicieli PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz wykonawcy, firmy Trakcja PRKiL S.A.
z przedstawicielami Gminy Mosina
w celu ustalenia terminów i harmonogramów prac prowadzonych na terenie Gminy w ramach prac związanych z modernizacją odcinka linii kolejowej E-59 na trasie Wrocław-Poznań,
• udział w Zebraniu Sołtysów oraz
Przewodniczących Zarządów Osiedli
Gminy Mosina,
• udział w zebraniach wiejskich
sołectw na terenie Gminy Mosina,

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

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA NR 7
Od dnia 10 października 2016 r. w godz. od 9.00 do 19.00, zostanie przeprowadzona kontrola sposobu gospodarowania nieczystościami ciekłymi na nieruchomościach
zamieszkałych oraz tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Kontrolę
przeprowadzi Straż Miejska w Mosinie.
W związku z powyższym, należy przygotować dokumenty świadczące o przekazywaniu
nieczystości ciekłych:
a) w przypadku, gdy nieczystości ciekłe gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym
- rachunki/faktury za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, umowa z przedsiębiorcą
opróżniającym zbiornik bezodpływowy,
b) w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków – dokument potwierdzający zgłoszenie budowy przedmiotowego urządzenia, rachunki/faktury za oczyszczanie urządzenia z osadów;
c) w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się kanalizacja – rachunki/faktury lub
umowę z Aquanet SA.
Celem uzyskania informacji o przybliżonym terminie przeprowadzenia przedmiotowej kontroli na danej ulicy, należy zwrócić się do Straży Miejskiej w Mosinie, tel. 618197-850, 501 467 312.
Dodatkowo istnieje również możliwość złożenia stosowanych wyjaśnień w przedmiocie
sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Mosinie w godzinach jego urzędowania, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, pokój 11, tel. 61 8 109 545, 546.

INFORMACJE Z URZĘDU

Zmiany
w odjazdach 692
Informujemy, że we wrześniu br. uległ
zmianie rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 692 obsługującej trasę
Mosina – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe w zakresie godzin odjazdów dla kursu 10 i 11.
Obecnie dla wskazanych kursów, autobusy linii nr 692 odjeżdżają z przystanku Mosina Dworzec Kolejowy
o godz. 15:35 i 16:25.
Aktualny rozkład jazdy linii komunikacyjnej nr 692 jest dostępny na stronie
internetowej
przewoźnika
www.zukmosina.pl.
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
wrzesień
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
sesji 29 września oraz na 9 posiedzeniach
komisji stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy
gminy->Protokoły.
Podczas planowej sesji 29 września
Rada przyjęła 35 uchwał. Rada między innymi zdecydowała o utworzeniu nowej
spółki prawa handlowego pod firmą
„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Mosinie” -> s. 12 Kolejną uchwałą
przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części
wsi Mieczewo.
Uchwalona została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Mosina na lata 2016-2026, przejęcie od
powiatu poznańskiego zadania z zakresu
zarządzania publiczną drogą powiatową
nr 2469P w Borkowicach, a także zmieniono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Mosina. Radni nadali uchwałami
nazwy dróg: w Czapurach – „Kokosowa”,
„Brzoskwiniowa”, „Ananasowa”, „Lipowa”; w Nowinkach – „Klonowa”;
w Dymaczewie Starym – „Przy Parku”.
Zmienili także budżet Gminy Mosina
na rok 2016. Zmiany dotyczą m.in.:
zwiększenia dochodów w postaci dotacji
celowej z powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach; wydatków związanych z konserwacją dojścia do
wieży widokowej; wydatków związanych
z przygotowaniem urzędu do realizacji zadania związanego z odpadami komunalnymi; przekazaniem funduszu celowego
na patrole policyjne; kwoty uzyskanej
przez Wojewodę Wielkopolskiego na zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; przesunięcia środków z zadania dotyczącego
termomodernizacji budynków oświatowych, na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Krosinku; przesunięcia środków przeznaczonych jako wkład dla Zakładu
Usług Komunalnych, na nowopowstające
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.
Zmianie uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 20162022.
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Rada Miejska podjęła także uchwałę
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Aquanet S.A. na
lata 2017-2021.
Rada rozpatrzyła 2 skargi, zleciła Komisji
Rewizyjnej zbadanie 12 skarg, a 7 skarg
przekazała Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Wszystkie skargi złożył jeden mieszkaniec.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541. Na stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące posiedzenia komisji oraz sesje, wraz
z załączonymi dokumentami (projekty
uchwał, inne załączniki) oraz wynikami
głosowań w poszczególnych punktach
obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń Rady
17 października g. 17.30 – Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu: mocne i słabe
strony gminnych szkół w ocenie Kuratorium Oświaty i Wychowania. Korzyści dla
szkół wynikające z przeprowadzonej
w ostatnich trzech latach ewaluacji zewnętrznej (posiedzenie wyjazdowe –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie).
18 października g. 17.30 – Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
rola pedagoga szkolnego w obliczu zagrożeń związanych z dysfunkcjami w zachowaniu uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum (zaproszenie pedagogów
szkolnych z terenu całej gminy); opiniowanie projektów uchwał; sprawy bieżące.
19 października g. 17.30 – Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego: informacja o sprzedaży
mienia komunalnego oraz o stanie przygotowania mienia do sprzedaży; sprawy
bieżące.
24 października g. 17.00 – Komisja
Budżetu i Finansów: współpraca z powiatem poznańskim i Zarządem Dróg Powiatowych; kwartalne sprawozdanie
z dochodów i wydatków; podatki i opłaty
lokalne na 2017 rok; wykonanie wniosków komisji.
25 października g. 17.30 – Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: podatki
i opłaty lokalne w 2017 roku; dosadzanie
drzew i krzewów na terenie gminy Mosina; przygotowanie do powodzi i zabezpieczenia związane z tym zagrożeniem;

sprawy bieżące.
27 października g. 16.00 – sesja Rady
Miejskiej w Mosinie (Mosiński Ośrodek
Kultury).
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty. Można je również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.
Oprac. Monika Kujawska

Uchwałą utworzona
spółka
Na wrześniowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu jednoosobowej spółki prawa handlowego działającej
pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mosinie”. Podstawowym zakresem działalności spółki
będzie wykonywanie zadań własnych
gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym, polegających na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29
czerwca br., Gmina Mosina wystąpi ze
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
Nowoutworzonej spółce Gmina zamierza
powierzyć do realizacji zadania własne
m.in. w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych. Burmistrz w uzasadnieniu do uchwały argumentował, że
wiele samorządów w Polsce przekazuje
realizację swoich zadań własnych spółkom
komunalnym, których są 100 % właścicielem, z uwagi na większą efektywność
ich realizacji poprzez podmiot gospodarczy w pełni zależny od tego samorządu.
Podjęcie tej uchwały poprzedziła długa
dyskusja. Radni zadali burmistrzowi wiele pytań, dzielili się także swoimi wątpliwościami. Pytali między innymi o planowane koszty utrzymania nowej spółki,
o wynagrodzenie dla rady nadzorczej, prezesa, o rozwiązanie kwestii liczby stanowisk prezesowskich w sytuacji funkcjonowania dwóch spółek – nowopowstałej
oraz dotychczas istniejącej – Zakładu
Usług Komunalnych w Mosinie.
Ostatecznie, w wyniku głosowania Rada
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przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia
jednoosobowej spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mosinie” 17 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących się”.

Komisje w Rogalinie
Z inicjatywy
pracowników
Muzeum Pałac
w Rogalinie 15
września
w
podziemiach
pałacu odbyło
się spotkanie
członków Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej, Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu oraz dyrektorów gminnych szkół.
W spotkaniu wzięła także udział Anna
Balcerek-Kałek – kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu. Impulsem do zorganizowania spotkania był
fakt, że mosińscy uczniowie rzadko korzystają z możliwości obiektu usytuowanego na terenie gminy. Danuta Horoszko,

kierownik Działu Edukacji, przedstawiła
bogatą ofertę dla szkół. Dla dzieci i młodzieży przeznaczono wszystkie pomieszczenia w piwnicy pałacu. Znajduje się tam
Muzeum Dziecięce i pomieszczenia,
w których prowadzone są zajęcia lekcyjne i warsztatowe dla szkolnych grup.
Propozycje przygotowane przez pracowników muzeum wydały się uczestnikom
posiedzenia bardzo interesujące.
Małgorzata Kaptur
Źródło: czasmosiny2.pl

Więcej na temat oferty edukacyjnej Pałacu
w Rogalinie: www.rogalin.mnp.art.pl.->Edukacja

Ostrogi na Warcie

brzegu Warty w Wiórku. W ramach tych
prac, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu już w roku ubiegłym
wyremontował ok. 300 metrów opaski
brzegowej. Teraz na ukończeniu znajduje się II etap tej inwestycji – remont 6
ostróg, który zabezpieczy brzeg przed
erozją boczną.
Inwestycja wykonana została z uwagi na
niebezpieczeństwo podmycia wysokiej
skarpy rzeki Warty i zagrożenie stabilności
drogi powiatowej Poznań – Rogalinek. Na
takie zagrożenie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwróciła uwagę Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie,
jeszcze w poprzedniej kadencji. Komisja
z inspiracji sołtysów Wiórka i Czapur dokonała wizji lokalnej zagrożonego nabrzeża. Po stwierdzeniu, że zagrożenie osuwającą się nadwarciańską skarpą jest
bardzo duże, przewodniczący komisji
Waldemar Wiązek zwrócił się do RZGW
o podjęcie pilnej interwencji w tej sprawie. Efektem tych działań jest prawie zakończona już inwestycja.

Do końca października zostaną zakończone prace nad zabezpieczeniem prawego

Oprac. Joanna Nowaczyk

Odwiedzili pływalnię
We wrześniu Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego odbyła wyjazdowe posiedzenie do Józefowa.
Tomasz Łukowiak, Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i
Ładu Przestrzennego: W dniu 6 września br. komisja odbyła dodatkowe
posiedzenie wyjazdowe do Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie pod Warszawą.
Celem tego posiedzenia była praktyczna możliwość zapoznania się
z funkcjonowaniem pływalni w porównywalnej do Mosiny miejscowości. Ze względu na odległość
wyjechaliśmy o godz.5.30.Trasę
pokonaliśmy własnymi samochodami, pokrywając z własnych
środków koszty związane z wyjazdem. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz
radni zainteresowani tematem powstającej koncepcji budowy
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pływalni. Byli to: Wiesława Mania, Maria Witkowska, Małgorzata Rajkowska, Zbigniew Grygier, Arkadiusz Cebulski, Zdzisław
Gierek, Czesław Tomczak, Tomasz Łukowiak oraz zastępca
burmistrza Przemysław Mieloch. Na miejscu spotkaliśmy
się z z-cą dyrektora centrum
Piotrem Gąszczem, który
przedstawił mam specyfikę
ośrodka, zasady funkcjonowania
, ofertę dla użytkowników. Zobaczyliśmy również zaplecze techniczne, w tym m. in. instalacje
uzdatniania wody, ogrzewania
i wentylacji niezwykle ważne na
pływalni, mając możliwość rozmowy z praktykiem. Pływalnia istnieje od 2003 roku. Omówiliśmy
kwestię kosztów budowy, bieżącego eksploatowania pływalni, remontów. Zwróciliśmy uwagę jak
ważna jest oferta różnorodnych zajęć, która wpływa na frekwencję i
rentowność. Następnie pojechaliśmy do Warszawy na ul. Świętokrzyską 20, gdzie w siedzibie
Narodowej Agencji Poszanowania
Energii S.A. odbyliśmy spotkanie

z Ryszardem Wasiakiem i Piotrem
Czarneckim – autorem i projektantem koncepcji krytej pływalni w
Mosinie, którzy przedstawili wyliczenia i zmiany jakie zostały
wprowadzone od ostatniego spotkania. Na podstawie tych wyliczeń
przeprowadziliśmy dyskusję co do
możliwości realizacji inwestycji.
Był to ostatni punkt posiedzenia
komisji wyjazdowej. Około godz.
20.00 wróciliśmy do Mosiny. Efektem wyjazdu komisji jest poprawiona wersja koncepcji krytej
pływalni w Mosinie, którą otrzymali wszyscy radni.
Zastępca Burmistrza Gminy
Mosina Przemysław Mieloch: Dwukrotnie
gościłem w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Uzyskaliśmy wstępne zapewnienie
o możliwości dofinansowania budowy pływalni w wysokości
3 mln zł. Wniosek o dofinasowanie złożymy w październiku br. po
przyjęciu ostatecznej wersji koncepcji. Środki pochodzą z Totalizatora Sportowego. Na etapie przygotowań do przetargu na projekt,
będziemy rozważali wykorzystanie
technologii energii odnawialnych.
Na to można uzyskać dodatkowe
dofinansowanie z Unii Europejskiej
lub krajowe (Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Informacje o ostatecznej
wersji koncepcji krytej
pływalni w Mosinie
przedstawimy
w następnym numerze
„Informatora Mosińskiego”.
Oprac. JN

1

INFORMATOR MOSIŃSKI

INTERWENCJE

październik, 2016

Mieszkańcy Czarnokurza złożyli protest
Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach wdrażania bezprzewodowego systemu łączności kolejowej, buduje sieć
transmisyjną, która ma objąć cały kraj. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnego z harmonogramem Narodowego Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Elementem
tej sieci mają być m.in. maszty radiokomunikacyjne rozlokowane na terenach kolejowych.
W Puszczykowie PKP PLK zaplanowały budowę takiego 42-metrowego masztu w samym centrum miasta, na terenie gęsto zabudowanym. Taka lokalizacja wywołała protest mieszkańców Puszczykowa, który poparły władze tego miasta, odmawiając uzgodnienia projektu decyzji lokalizacyjnej. Protest trafił do Wojewody Wielkopolskiego, który ostatecznie wydał nową decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. , wskazując inne miejsce dla masztu
w Puszczykowie – na terenie graniczącym z Gminą Mosina. Nowa lokalizacja wywołała z kolei niepokój i oburzenie mieszkańców
Czarnokurza, bo maszt, choć na terenie Puszczykowa, ma powstać niedaleko ulic Rzeczypospolitej i Platanowej.
Mieszkańcy Czarnokurza złożyli w tej sprawie protest na ręce Burmistrza Gminy Mosina, wyrażając sprzeciw wobec planowanej lokalizacji masztu. Uważają, że ta obecnie proponowana, bardzo negatywnie wpłynęłaby na Mosinę i jej mieszkańców.
Między innymi zaburzyłaby krajobraz przyrodniczy i architektoniczny Mosiny, zagrażając zdrowiu mieszkańców, obniżając ich
jakość życia, atrakcyjność turystyczną miasta oraz wartość działek położonych w okolicy obiektu. Mieszkańcy zwrócili się z żądaniem zmiany lokalizacji ww. obiektu na teren niemający bezpośredniego oddziaływania na mieszkańców Mosiny. Protest podpisało ponad 180 osób.
Protest mieszkańców Czarnokurza burmistrz Jerzy Ryś przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu, zwracając się jednocześnie do
Wojewody o rozważenie zmiany lokalizacji obiektu radiokomunikacyjnego PKP. W piśmie do Wojewody burmistrz stwierdził,
iż planowane usytuowanie takiego obiektu budzi również obawy Gminy Mosina. Obniżyłby on wartość krajobrazową jej terenów zlokalizowanych w bliskiej odległości od wskazanej nowej lokalizacji, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie
wartości nieruchomości.

Sprzątaj po swoim psie
Do redakcji zadzwoniła Czytelniczka – mieszkanka osiedla „Za Barwą” – skarżąc się na niewłaściwe zachowanie niektórych
właścicieli psów, którzy wyprowadzając swoje pupile na spacer, nie sprzątają pozostawionych po nich odchodów – na chodnikach, czy na trawniku, a nawet w pobliżu placów zabaw dla dzieci. Czytelniczka zaznacza, że większość właścicieli po
swoich psach sprząta, a sprawa dotyczy nielicznej grupy osób. Mimo to, te niewłaściwe zachowania, choć występują w mniejszości, są uciążliwe dla innych mieszkańców i stwarzają zagrożenie dla środowiska.
Popierając głos Czytelniczki apelujemy: sprzątajmy po własnym psie! To ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale także
i przede wszystkim – ze względów zdrowotnych.
Kał psi, czy innych zwierząt, powoduje zagrożenie zarażenia się chorobami pasożytniczymi i bakteryjnymi, które mogą przenosić się na inne psy, ale są też groźne dla ludzi, przede wszystkim dla dzieci. Maluchowi, który dotknie takiej kupy grozi wiele chorób. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zakazu wprowadzania psów m.in. na place zabaw. W kale zwierząt może znajdować się tak groźny pasożyt, jak glista psia i glista kocia. Jedna dorosła glista jest w stanie znieść kilkadziesiąt tys. jaj dziennie, które mogą w glebie przeżyć do 10 lat, zachowując zdolność zarażania. Jaja pasożytów z trudem wnikają do gleby i pozostają w łatwo dostępnej wierzchniej warstwie podłożą. Jedną z wielu chorób odzwierzęcych jest toksokaroza, wywoływana właśnie przez glisty. W cięższych przypadkach (lub później zdiagnozowanych) choroba
ta powoduje problemy ze wzrokiem, w tym zaburzenia widzenia, zaćma, zez, a nawet ślepota.

Dlatego:
• Nie narażaj zdrowia innych – sprzątaj po swoim psie. Psie kupy wyrzucaj do koszy na śmieci, albo – jeśli są w pobliżu – do specjalnych koszy na psie odchody.
• Akcesoria do sprzątania możesz kupić w sklepie zoologicznym. Możesz też użyć
zwykłego foliowego woreczka! Wychodząc na spacer ze swoim psem, zawsze miej
taki woreczek przy sobie.
• Regularnie odrobaczaj swojego psa lub kota, bo chore zwierzę zagraża zdrowiu
ludzi i innych zwierząt.
Właściciel czworonoga przyłapany na nieposprzątaniu po nim w miejscu publicznym, zapłaci karę. Na postawie Kodeksu Wykroczeń art.145, a także „Regulaminu utrzymywania porządku i czystości na terenie gminy Mosina”,
służby porządkowe mogą za takie wykroczenie wystawić mandat w wysokości
do 500 zł!
JN
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STRAŻNICY INTERWENIOWALI
wrzesień
l Podjęto 75 interwencji, z których większość

dotyczyła spraw porządkowych oraz konfliktów
sąsiedzkich. 10 interwencji było następstwem
zgłoszeń o bezpańskich zwierzętach. W trakcie
tych interwencji strażnicy odłowili 9 psów i 7 kotów. Część z tych zwierząt trafiła do właścicieli, a pozostałe zostały odwiezione w trzech transportach do schroniska w Skałowie.

l W ramach zadań określonych w miesięcznym

planie pracy, 44 razy zabezpieczono rejony
gminnych placówek oświatowych podczas przejścia dzieci na zajęcia szkolne.

l Strażnicy miejscy, działając w ramach zabezpieczenia przydzielonych miejscowości oraz
współdziałając z sołtysami, przeprowadzili
275 kontroli posesji, kontrolując: poprawność
oznaczenia posesji numerami porządkowymi,
czy rosnące drzewa nie dotykają linii energetycznej zasilającej posesję, prawidłowość odprowadzenia wód deszczowych, prawidłowość
spalania w kotłowniach przydomowych, porządek przed posesjami i przerastające krzewy.
l Udzielono 7 asyst, zabezpieczając czynności
prowadzone w terenie przez pracowników innych referatów UM Mosina.
l Przeprowadzono 380 kontroli obiektów
użyteczności publicznej.
l Zabezpieczono i monitorowano przebieg 5 imprez na terenie gminy.

l Straż Miejska, przy pomocy osób ukaranych

przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac
społecznie użytecznych, prowadzi działania
oraz walczy z miejscami, w których dochodzi do
podrzucania śmieci. Oprócz form restrykcyjnych,
nadzoruje i uczestniczy w sprzątaniu terenów należących do Gminy, w wyniku czego w miesiącu
wrześniu osoby ukarane likwidowały nielegalne wysypiska śmieci, zrywali nielegalnie rozwieszane na słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali chodniki, zbierali śmieci, kosili
trawniki i przycinali krzewy wzdłuż ciągów
komunikacyjnych. 12 ukaranych, z tego na terenie miasta Mosiny 5 skazanych, natomiast na
terenie gminy – 7. Przepracowali łącznie 248 godzin na rzecz Gminy Mosina. Zebrano 22 worki śmieci wskazane przez mieszkańców jako pozostałość po akcji „Sprzątanie Świata”.

l Przeprowadzono 7 wspólnych patroli z Policją,
prowadzono kontrole stanu zabezpieczenia mienia gminnego oraz kontrole kierowców pojazdów samochodowych.
l We wrześniu strażnicy prowadzili patrole ro-

werowe kontrolując parki i miejsca trudno dostępne oraz ścieżki rowerowe.

l Z pomocą monitoringu miejskiego, prowa-

dzono nadzór dotyczący przemieszczania się
osób i pojazdów po terenach objętych systemem
kamer. W szczególności obserwowano zachowania młodzieży i kierowców w obrębie targowiska miejskiego.

BEZPIECZEŃSTWO

Interwencje Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej
nr 9 w Mosinie oraz gminnych jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w rejonie działania
Lipiec-wrzesień
Miejscowe zagrożenia: 167 wyjazdów,
Pożary: 34 wyjazdów,
Alarmy fałszywe: 40 wyjazdy.

Okres letni, to czas w którym strażacy mają pełne ręce roboty. Słoneczne niebo sprawia, że kierowcy mają ciężką nogę, co powoduje wiele wypadków drogowych, zwłaszcza tych, które mają tragiczne skutki. Do tego anomalia pogodowe,
które przechodzą nad Polską w ostatnich latach udowadniają społeczeństwu, że
w takich sytuacjach człowiek jest bezsilny. Okres od maja do sierpnia, to również czas w którym wzmagają swoją aktywność owady błonkoskrzydłe. No i trzeba też wspomnieć o wypoczynku nad wodą, który co roku niesie za sobą setki
ofiar – wg. statystyk Policji w ostatnich trzech miesiącach utopiło się 228 osób.
Bez względu na rodzaj powyższego zagrożenia i wiele innych, w każdej sytuacji pojawiają się służby ratownicze, gdzie przodujący udział ma właśnie Straż Pożarna.
4 lipca br. strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w Mosinie na
ulicy Władysława Komara. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że
w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe oraz bus. Działania ratowników SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania
w rozbitych pojazdach oraz udzieleniu osobom poszkodowanych kwalifikowanej pierwszej pomocy.
14 lipca br. w Mosinie na ul. Leszczyńskiej doszło do pożaru samochodu osobowego marki Audi. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu piany na palące auto w celu jego ugaszenia. Podobne zdarzenia miały miejsce w ciągu dwóch kolejnych tygodni w Borkowicach, gdzie spłonął Opel Corsa oraz na ul. Szosa Poznańska z udziałem samochodu marki Fiat Cinquecento.
W połowie lipca nasz rejon dotknęły nawałnice z intensywnymi opadami
deszczu, które spowodowały liczne zalania posesji prywatnych i zakładowych.
Działania JOP polegały w dużej mierze na wypompowaniach wody i usuwaniu
powalonych drzew. 14 lipca br. skutki panującej w tym dniu aury odczuły zwłaszcza trzy zakłady produkcyjne w miejscowości Krosno.
W miejscowości Mieczewo doszło do niecodziennego zdarzenia. Ok. godziny
21.00 14 lipca, kierujący samochodem marki Peugeot na prostym odcinku drogi najechał na kamienie polne oraz bloczki betonowe znacznej wielkości, co spowodowało uszkodzenie silnika i plamę oleju na odcinku kilkuset metrów. Owe
zdarzenie mogło zakończyć się na szkodach materialnych, jednak po kilku minutach kierowcy dwóch motocykli nie zachowali szczególnej ostrożności na prawidłowo oznakowanym miejscu zdarzenia i wpadli w poślizg. Jeden z motocyklistów w wyniku kolizji odniósł obrażenia i po udzieleniu pomocy przez ZRM
został przetransportowany do szpitala w Puszczykowie w celu dalszej hospitalizacji.
27 lipca br. otrzymano zgłoszenie o zaklinowanej sarnie między prętami ogrodzenia jednej z posesji w Mosinie. Działania strażaków polegały na uwolnieniu
zwierzęcia i za zgodą pracownika Pogotowia dla zwierząt zdecydowano o wypuszczeniu zwierzęcia.
Warto również wymienić pozytywne aspekty wakacyjnego okresu tego roku. Powodem do zadowolenia jest na pewno niewielka ilość pożarów traw i lasów lub
w małej skali, co rzadko zdarzało się w poprzednich latach.
Wielkim powodem do dumy jest to, iż jeden ze strażaków JRG nr 9 w Mosinie, zdobył mistrza Polski PSP w kolarstwie szosowym. Zawody odbyły się w Trzebnicy i na bardzo wymagającej trasie, na dystansie 50 km strażak Piotr Krysman
nie miał sobie równych.
Adrian Różański
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październik, 2016
Henryk Kociemba, Magdalena Wysokińska, Olga Ciura, Weronika
Spychała, Katarzyna Górecka oraz duża 19 osobowa grupa pomocników instruktorów.
Kadra rejsu mazurskiego: Jacek Mądrawski, Kinga Tubis, Mateusz Mądrawski, Marcin Mądrawski, Piotr Biskup.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Komandor Paweł Maciejewski

Dzieci z Białorusi na naszej przystani

Żeglarze kończą sezon
Mosiński Klub Żeglarski kończy swój sezon. To sezon wyjątkowy,
bo jubileuszowy – już dwudziesty piąty. 16 października na Jeziorze Dymaczewskim odbędą się tradycyjne, ostatnie w tym roku
żeglarskie regaty. A potem, późną jesienią i w okresie zimowym,
żeglarze spędzą czas przy pracach naprawczych swoich żaglówek,
a także na spotkaniach klubowych, wspominając tegoroczne rejsy.
Dla nich czas zimowy to planowanie rejsów na rok następny oraz
przygotowania do kolejnej akcji „Lato pod żaglami 2017”. Na podsumowanie tegorocznego sezonu żeglarskiego – wspomnienie żeglarskich wakacji.
Lato w MKŻ
Podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie naszej przystani
w Dymaczewie Nowym nad jeziorem Łódzko-Dymaczewskim
została przeprowadzona akcja „Lato pod Żaglami”. Od 26
czerwca do 5 sierpnia, w trakcie 6-ciu
tygodniowych turnusów adresowanych
dla dzieci w wieku 7-14 lat, udało nam
się zaszczepić „żeglarską szczepionką”
prawie 400 uczestników tejże akcji.
Podstawowe szkolenie teoretyczne,
połączone z praktyką na łódkach typu
Optymist, Omega, Bławatek i inne, przybliżyło tym dzieciom wspaniały świat
żeglarstwa, pozwoliło aktywnie i bezpiecznie wypocząć nad wodą pod okiem ratowników WOPR.
To wszystko udało się siłami członków naszego klubu, którzy
pełnili role kierowników wypoczynku, instruktorów i ich pomocników. Liczymy, że zwłaszcza ci ostatni, przechodząc poszczególne stopnie żeglarskiego wtajemniczenia, będą kontynuować nasze działania w zakresie propagowania najlepszych
idei żeglarstwa.
W trakcie tego sezonu wiele naszych klubowych koleżanek
i kolegów odbywa lub odbyło rejsy szkoleniowe i turystyczne
po morzu i na akwenach śródlądowych. 27 sierpnia w Giżycku zakończył się dwutygodniowy rejs młodzieży gimnazjalnej
i licealnej. Na pięciu jachtach, pod dowództwem v-ce komandora oraz klubowych sterników, 30 młodych żeglarzy przemierzyło północne i południowe akwatorium tego przepięknego
pojezierza, doskonaląc swoje wodniackie umiejętności i wypoczywając w gronie rówieśników.
Kadra akcji „Lato pod żaglami”: Małgorzata Biskup, Paweł
Biskup, Piotr Biskup, Dominik Matuk, Hanna Tubis, Kinga Tubis, Stanisław Tubis, Ewa Tomczak, Aleksandra Koralewska, Olga
Wojtkowska, Marcin Mądrawski, Mateusz Mądrawski, Jacek
Mądrawski, Adrianna Matuszczak, Alicja Maciejewska, Paweł Maciejewski, Bogdan Fischer, Joanna Stachowiak, Łukasz Stachowiak,
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To było już drugie takie spotkanie na Przystani Żeglarskiej Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Dymaczewie Nowym.
Już rok temu MKŻ ugościł polskie dzieci z Białorusi i tego lata
tę akcję powtórzono. Emocji i wrażeń nie brakowało od pierwszych chwil spotkania. Uroczysty, wspólny apel z będącymi na
turnusie obozu akcji „Lato pod żaglami”, polskimi dziećmi i
wciągnięcie na maszt flagi MKŻ zapoczątkowały wspólne spędzenie czasu. Zaskoczeniem okazał się brak bariery językowej,
gdyż goście znakomicie władają polską mową. Po apelu, kadra instruktorów zaprosiła gości wraz z opiekunami na rejsy łodziami żaglowymi, będącymi na wyposażeniu klubu. W przystani
czekało 5 zacumowanych Omeg. Białoruscy goście musieli samodzielnie przygotować do pływania łodzie, mimo, iż był to
dla nich pierwszy w życiu kontakt z tą dyscypliną (wszystko oczywiście odbywało się pod okiem kapitanów. Choć aura nie sprzyjała, wiał spory wiatr i momentami padał deszcz, udało się sprawnie postawić żagle, poprzeplatać linki wyruszyć w rejs. W czasie rejsu instruktorzy na bieżąco angażowali początkujących "żeglarzy" w obsługę żagli oraz sterowanie. Okazało
się, że białoruskie dzieci w mig pojmowały podstawowe zasady sztuki żeglarskiej. Nie zniechęcił
ich nawet spory deszcz. Wcześniej ubrane w nieprzemakalne kurtki, kamizelki oraz czapki
zdały swój egzamin.
Po przycumowaniu wszystkich łodzi
i oporządzeniu ich, dzieci z Grodna i Baranowicz udały się razem z polskimi dziećmi na
obiad, podczas którego nastąpiła bardzo szybko naturalna integracja. Kucharzy zaś, z mosińskiej restauracji
Adamo, którzy obiad przygotowali i podali, bardzo cieszył widok szybko znikającej pomidorówki i pysznej potrawki na drugie danie. Wszystkim wydarzeniom uważnie przyglądała się pani
red. Barbara Miczko-Malcher z Radia Merkury. Swoim mikrofonem bardzo sprytnie wyłapywała obrazy dzwiękowe
z toczącego się dnia. Powstanie z tego z pewnością niezwykle
ciekawy reportaż, który zagości w eterze już niebawem.
Po obiedzie nastąpił apel pożegnalny, podczas którego goście
przedstawili swój program artystyczny, dziękując za zaproszenie i gościnę. Hitem była "Eurydyka" zaśpiewana przez Janę
Gołosunową, córkę znanych artystów z Baranowicz. Swoim śpiewem zaczarowała wszystkich. Tuż przed odjazdem dzieci ze
Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana z Baranowicz
i Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi z Grodna, na pamiątkę otrzymały od Mosińskiego Klubu Żeglarskiego koszulki z nadrukiem mówiącym o Jubileuszu 25-lecia klubu, który to jest obchodzony w roku bieżącym, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w tym międzynarodowym spotkaniu. Od władz Gminy Mosina dzieci otrzymały też okolicznościowe prezenty i pamiątki, o które zadbał radny Rady Miejskiej pan Arkadiusz Cebulski, również członek MKŻ.
Po części artystycznej głos zabrał pan Józef Porzecki, historyk
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z Grodna. W wzruszających słowach zwrócił się do polskich dzieci z MKŻ opisując w kilku zdaniach tereny, z których pochodzi. Polskie dzieci dowiedziały się, że w okolicach, z których pochodzi jest 360 jezior, ale nie ma na żadnym takiej bazy jak ta
w Dymaczewie Nowym. Oczywiście zaprosił do odwiedzenia
Świtezi.
Szczególne podziękowania należą się kadrze Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w osobach Komandora Pawła Maciejewskiego,
jego zastępcy Jacka Mądrawskiego oraz jego syna Mateusza
Mądrawskiego, Bogdana Fischera, Henryka Kociemby, Małgorzaty i Pawła Biskupów oraz Jarosława Szynklewskiego.
Nad bezpieczeństwem na wodzie czuwała ekipa WOPR.
Dokonując podsumowania owego wydarzenia, należy cieszyć
się bardzo, że do takich spotkań dochodzi, że można zintegrować naszą młodzież z młodzieżą pochodzącą z polskich rodzin
z Białorusi z pięknych miast, które – jak wspomniał podczas apelu Henkryk Kociemba – były w czasach II Rzeczypospolitej miastami polskimi. Zaprosił też dzieci z polskich szkół na Białorusi na przyszłoroczne turnusy żeglarskie.
Myślę, że warto temu pomysłowi dać szansę realizacji.
Paweł Kuleszewicz
Mosiński Klub Żeglarski

W poprzednim numerze
„Informatora Mosińskiego”
w artykule o „Spotkaniu
z Polską”, wymieniłam
uczestników wojny polskosowieckiej 1919–1921 pochodzących z Ziemi Mosińskiej. Lista ich nie jest jednak
jeszcze zamknięta. Wśród wymienionych zabrakło m.in.
Alfonsa Sloderbacha, którego
brak zgłosiła osoba z rodziny.
Alfons Sloderbach, syn
Anny i Józefa, był mieszkańcem Mosiny. Urodził się w
Fot. Archiwum rodzinne
Małgorzaty Sloderbach
1902 r. Podczas wojny polskosowieckiej służył w 26. Pułku
Piechoty. Według przekazu rodzinnego do wojska zgłosił się
na ochotnika. Zginął w czasie działań wojennych, 10
września 1920 r. Z daty jego śmierci wynika, że Alfons Sloderbach poległ podczas zagonu na Kowel na tyły sowieckiej
12 Armii, który zdezorganizował jej obronę.
Fotografia z 1937 r. przedstawia osobę z rodziny lub znajomego Alfonsa Sloderbacha, być może kolegę z wojska, który odnalazł jego grób w Warszawie i przekazał zdjęcie rodzinie
Sloderbach. Grób Alfonsa Sloderbacha znajduje się na
Cmentarzu Wojskowym w Warszawie – kwatera 13, rząd 3,
grób 20.
J. Nowaczyk

Slow driving dla zwierząt

Młodzi strażacy na szkoleniu

24 września o godz. 21,
na płycie targowiska
w Mosinie rozpoczęła się
niecodzienna impreza motoryzacyjna pod nazwą
Slow Driving. – Slow Driwning to powolna jazda bez
konkretnego celu. My zmieniliśmy jednak trochę koncepcję i zorganizowaliśmy powolną jazdę z celem – wyjaśnia Elena Cieleńska ze Stowarzyszenia Mosińskie Spoty Samochodowe, organizatora przedsięwzięcia. Celem mosińskiego slow driving, jak
się okazało, była pomoc dla zwierząt. Warunkiem uczestnictwa w imprezie było przekazanie na rzecz zwierząt ze schroniska w Skałowie niezbędnych tam akcesoriów, takich jak: ręczniki papierowe, karma, zabawki, podkłady chłonne, żwirki. –
Po raz kolejny frekwencja na organizowanym przez nas wydarzeniu nie zawiodła – ok. 60 aut uczestniczyło w przejeździe. Jako,
że był to tzw. „Powolny objazd Mosiny”, trasa wiodła przez Mosinę, Pecna, Grzybno, Żabno, aż do Krajkowa i Sowińca. Wszystko było logistycznie zaplanowane, aby szczególnie nie utrudniać
ruchu drogowego pozostałym kierowcom – relacjonuje Elena Cieleńska. – Materiały zebrane dla schroniska po brzegi wypełniły bagażniki dwóch samochodów, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.
Całość była nagrywana przez lokalną firmę za pomocą kamer
i drona. Filmowa relacja dostępna na naszym fanpage’u na facebooku, do którego odwiedzenia zapraszamy.
Oprac. JN

Również w tym roku młodzież z jednostek Gminy Mosina brała
udział w wyjazdowym obozie szkoleniowym Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Dymaczewie Nowym, na terenie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Działo się! Odbyły się interesujące
ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 9 Państwowej Straży Pożarnej
w Mosinie, budowaliśmy stanowisko czerpania wody, które
umożliwiło podawanie prądów wodnych. Pływaliśmy również
żaglówkami, łódką Ochotniczej Straży Pożarnej Mosina i kajakami, a wieczorem mogliśmy potańczyć i pośpiewać na dyskotece oraz karaoke. Młodzi serdecznie dziękują członkom MKŻ,
strażakom z JRG nr 9 PSP w Mosinie, OSP Mosina oraz p. Tomaszowi Olejniczakowi, p. Henrykowi Kosz, P. Łukaszowi Zielińskiemu i wszystkim opiekunom drużyn, którzy zapewnili nam
– młodzieży integrację, dobrą zabawę, a także umożliwili zdobycie wiedzy i doświadczenia.
Paulina Tomczak
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Dziedzictwo
Wrzesień 1939 roku. Niemcy dokonali agresji na Polskę. Pod Zaniemyślem stał 15. Pułk Ułanów Poznańskich z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Wsławił się już w czasie powstania wielkopolskiego,
a potem w wojnie polsko-sowieckiej, za co otrzymał Krzyż Virtuti
Militari. Teraz, pod dowództwem ppłk. Tadeusza Mikke, wyruszył
na wojnę obronną – nad Bzurę…
Ciężką trasę marszu pułk pokonał bez większych strat, ale nad
Bzurą stoczył ciężkie walki pod Brochowem i Walewicami. 12 września w czasie tych walk poległ dowódca pułku – ppłk Tadeusz Mikke. Po bitwie nad Bzurą pułk osłaniał odwrót Armii Poznań i resztek Armii Pomorze przez Kampinos do Warszawy. Ostatnia zbiórka odbyła się 28 września, w dniu kapitulacji stolicy…
4 września przed Pałacem w Rogalinie gromadzi się spora grupa osób: dorośli, młodzież, dzieci, jest też ksiądz proboszcz z miejscowej parafii. Jest rok 2016. Za chwilę z tego miejsca patrol kawalerzystów Pododdziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich wyruszy w pełnym
umundurowaniu tym samym szlakiem co ułani w 39 roku – nad
Bzurę, do Boczków Domaradzkich k/Ziewanic, w którym to rejonie zginął ppłk Tadeusz Mikke. O tych kawalerzystach prezes Towarzystwa Adam Bech mówi do zebranych: - Mają odwagę zrobić
rzecz niezwykłą we współczesnym, bardzo zmotoryzowanym świecie: wyruszyć w podróż trwającą 9 dni, 300 km, pokonując tę trasę
wierzchem, odwiedzając miejsca pamięci związane z walkami z września 1939 r. Odwiedzając groby tych, którzy polegli w 1939 r. i niosąc
biało-czerwone barwy 15. Pułku Ułanów Poznańskich do ludzi, którzy od wielu lat czekają na to, aż we wrześniu ułani poznańscy pojawią się w ich okolicach.
Ułani prezentują się pięknie. Stoją rzędem przed frontem Pałacu
– Jest on obrazem domu polskiego przez zasługi jego właściciela – wyjaśnia wybór miejsca wymarszu Tadeusz Jeziorowski, wieloletni prezes, a teraz Prezes Honorowy Towarzystwa.
To nie jest ich pierwsza taka wyprawa, nie pierwszy marsz „wojenny” tego pododdziału. To już tradycja, która trwa od 1999 r.,
kiedy po raz pierwszy pokonali taką trasę. – To jest rodzaj misji, z
której koledzy wywiązują się doskonale. To dzięki temu podtrzymywana jest pamięć o ludziach, którzy byli gotowi oddać życie za naszą Ojczyznę i którzy, kiedy było to potrzebne, zostawili wszystko i
poszli bo taki był rozkaz – podkreśla Adam Bech.
Komendant Oddziału przypomniał historię z jednego z wcześniejszych przemarszów, gdy na trasie starsza Pani poczęstowała jego
uczestników śliwkami ze łzami w oczach mówiąc, że będąc małą
dziewczynką podobnie nosiła śliwki ułanom, gdy Niemcy napadli
na Polskę. Teraz, podobnie też jak w poprzednich latach, Jan Kołaczkowski śpiewa pieśń ułańską Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie
woła…
Po błogosławieństwie na drogę, rodziny żegnają ułanów. Żegna
ich także asysta żołnierzy współczesnego Wojska Polskiego – 15.
batalionu Ułanów Poznańskich z Wędrzyna. Konie ruszają w drogę stępem.

idą szlakiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Dzień pierwszy – „Pogoda sprzyjała, choć przed osiągnięciem celu nieco orzeźwił nas
deszcz” – relacjonują uczestnicy wyprawy. Dzień drugi – patrol dojeżdża do Antonina, a stamtąd już dnia trzeciego – do Królikowa.
„Do południa odwiedziliśmy dwie szkoły – dobrze nam znaną podstawówkę w Komorzu k/Antonina i zupełnie nową, w Wierzchach,
która położona jest niedaleko miejsca naszego popasu. Z kolei moment południowej przerwy w trasie wykorzystaliśmy na szkolenie
strzeleckie...”. Dzień czwarty na trasie Królików – Turek. Po drodze szkoła w Grodźcu, gdzie 3 ułanów dało pokaz władania bronią, a cały patrol zaprezentował musztrę konną. Następnego dnia
w Turku odwiedzają urząd, proboszcza i 3 szkoły. „Dzieci bardzo
żywiołowo reagowały na widok naszego patrolu, chociaż aura
unosząca się wokół nas była dla niektórych bardzo uciążliwa... Zamoczenie koni w zbiorniku Przykona było dla nich dużym orzeźwieniem, ze względu na uciążliwy upał.”
„Ułani do Turku przyjeżdżają każdego roku już od 15 lat – donosi strona internetowa miasta Turek. - Oddział liczy zwykle osiem
osób. To pasjonaci, którzy każdego roku we wrześniu jadą szlakiem
bojowym 15 Pułku Ułanów Poznańskich, z 1939 roku. (...) Jest to 300
kilometrów w siodle z Rogalina koło Poznania do Boczków Domaradzkich (...)W programie tegorocznej żołnierskiej wizyty były jeszcze tradycyjne już spotkania z dziećmi z turkowskich szkół podstawowych. Ułani opowiadają młodym turowianom o ułańskim szlaku, prezentują swoje wyposażenie i mundury oraz śpiewają ułańskie
pieśni.”
Dzień szósty spędzony w Uniejowie to tradycyjna wizyta w miejscowej szkole. Po Uniejowie – następnego dnia - wizyta w Solcy
Małej. „Pogoda jest w tym roku dużą uciążliwością. Deszcze w
pierwszych dniach, a aktualnie upały. Zmęczenie widać po koniach
oraz ludziach, którzy po przyjeździe na popas do miejscowości
Pełczyska leżeli pokotem przy siodłach.” Z Walewic, siódmego dnia
wyprawy, patrol dociera do Boczków Domaradzkich, gdzie nazajutrz stawi się uroczyście w miejscu upamiętniającym śmierć ppłk.
Mikke.

Żywa lekcja historii
Dzień dziewiąty. 12 września, 6.45. Sprzed Szkoły im. 15 Pułku
Ułanów Poznańskich w Poznaniu wyjeżdżają dwa autobusy, w nich
dzieci i szkolna młodzież, nie tylko z tej szkoły, rodziny ułanów
z Pododdziału, przyjaciele i sympatycy Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich – organi-

Patrol
Patrol maszeruje konno nad Bzurę, jak wtedy w 39. Żeby przypomnieć tamten wrzesień, porzucili swoje domy, rodziny i teraz
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zatora wyprawy, żołnierze z 15. batalionu Ułanów Poznańskich z
Wędrzyna.
Towarzystwo powstało w 1991 r., by pielęgnować tradycje i historię pułku oraz innych oddziałów kawalerii. Do Towarzystwa należy spora grupa z Mosiny i okolic, z Mosiny jest także obecny prezes Towarzystwa – Adam Bech. Wśród pasażerów autobusu jedzie
grupa uczniów, szóstoklasistów z Zespołu Szkół w Krośnie – z nauczycielami.
Tę wycieczkę od zawsze prowadzi Tadeusz Jezierowski. Jest przewodnikiem po historii 15. Pułku i historii narodowej. – Popatrzcie – mówi do pasażerów – jeden autobus, drugi autobus, jadą z nami
uczniowie i nauczyciele po to, żeby spotkać się w jednym miejscu, gdzie
zginął jeden człowiek...
Po drodze Tadeusz Jeziorowski mówi o bohaterstwie Pułku, o jego
znakach i symbolach, a Dail Tailor – Anglik, który kiedyś się zachwycił historią ułanów i wstąpił do Towarzystwa, prezentuje elementy umundurowania 15. Pułku z czasów kampanii włoskiej.
Pierwszym przystankiem jest Września i grób Romana Abrahama
– generała, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, w skład
której wchodził podczas wojny obronnej 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Potem Walewice, w których rejonie walczył 17. Pułk
Ułanów Wielkopolskich i gdzie stoi pomnik ku czci poległych w
tych walkach żołnierzy. Wreszcie cmentarz w Bielawach, gdzie spoczywają bohaterowie bitwy nad Bzurą, a wśród nich Tadeusz Mikke i inni poznańscy ułani. O godzinie 12.00 autobusowa wyprawa dociera w miejsce gdzie zginął ppłk. Mikke.

Uroczystość
W samo południe w Boczkach Domaradzkich, pod kamieniem
upamiętniającym poległego dowódcę, zgromadzili się tamtejsi
mieszkańcy, dzieci z okolicznych szkół, przedstawiciele miejscowego
samorządu z wójtem Maciejem Olejniczakiem, delegacje miejscowych OSP. Przy kamieniu ustawiły się poczty sztandarowe, a
z oddali nadjechał patrol Pododdziału Konnego Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, po 300-kilometrowej wędrówce. Zgromadzeni oddali hołd zmarłemu dowódcy. – W imieniu Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15
Pułku Ułanów Poznańskich – zwrócił się do zebranych Adam Bech
– bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że co roku, od wielu wielu lat czekaliście na nas tutaj, 12 września o godzinie 12.00, że byliście gotowi aby spotkać się z nami przyjeżdżającymi z Poznania, z
żołnierzami, którzy przyjechali aż z Wędrzyna i przede wszystkim z
uczestnikami marszu konnego, który zakończył się tak naprawdę dziś,
w tym miejscu pod głazem ... Możliwość zobaczenia tego, co koledzy
reprezentują, możliwość spotkania się z konnymi ułanami, którzy tą
trasę wrześniową przemierzają jest jak żywa lekcja historii, lekcja która gdzieś pozostanie w sercach, mam nadzieję budując nieco inny obraz hasła, które nazywa się patriotyzmem rozumianym właściwie –

Delegacja Zespołu Szkół w Krośnie
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jako umiłowanie do Ojczyzny.
Po oficjalnej części, ułańskie rodziny powitały patrol po szczęśliwie przebytej drodze. Na okolicznych polach odbyła się widowiskowa inscenizacja walk z czasu II Wojny Światowej, z udziałem
samolotu w barwach Luftwaffe, co wywołało wiele emocji,
zwłaszcza wśród najmłodszych. Im też KTO Rosomak, którym na
uroczystość przybyli żołnierze, zapewnił przejażdżkę po polach.
Uroczystości zakończyła msza św. w intencji poległych w kościele w Bielawach. A po tych podniosłych chwilach, bielawscy parafianie ugościli całą poznańską wyprawę, tę konną i tę z autobusów, dziękując za ich obecność w tym miejscu i w tych chwilach…

Dziedzictwo
Tadeusz Jeziorowski wspominając śmierć ppłk. Mikke powiedział:
- Pułkownik nie przegrał. Bo to, co miało być wykreślone, ośmieszone
w historii, a wykreślony miał być ułan polski, przetrwało i mamy odrodzonych ułanów w Wojsku Polskim współczesnym i szkoły imienia 15 Pułku Ułanów Poznańskich… Pułkownik wygrał, swoje życie
oddał, ale jesteście Wy wszyscy…
Po klęsce we wrześniowej w 39 roku 15 Pułk Ułanów Poznańskich został odtworzony w ramach w Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
jako Batalion „S”, który wraz z całą armią, udał się do Iraku i dalej na Bliski Wschód. Tam otrzymał nazwę 15 Pułk Ułanów Poznańskich i stał się pułkiem rozpoznawczym. W ramach II Korpusu Polskiego wziął udział w kampanii włoskiej 1944 i wsławił się
w walkach o Monte Cassino i o Ankonę.
Dziś w Wędrzynie stacjonuje 15. Batalion Ułanów Poznańskich
im. gen. broni Władysława Andersa, nawiązujący tradycją do
ułanów poznańskich. Choć współcześnie jest zmotoryzowany, jego
żołnierze wciąż noszą znaki i barwy 15. Pułku.– Jeżeli się ma takiego przodka – uważa T. Jeziorowski – to znaczy, że się dziedziczy
po nim najpiękniejsze znaki… My tworzymy rodzinę pułkową, chociaż pułku już dzisiaj nie ma. Więc ta rodzina ułanów poznańskich
też ewaluowała, ale istnieje, dorasta kolejne pokolenie ułanów...
Jasiu i Stasiu Walter dorastają blisko tradycji ułańskich. Potrafią
rozpoznać dobrze pułkowe znaki. Cecylia i Helenka, to też córki
jednego z ułanów – Michała Klóski. Helenka wsiada śmiało na konia, a Cecylia śpiewa ułańskie piosenki. Na tej wycieczce są też szóstoklasiści – uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie. – Pojechaliśmy, żeby
się czegoś dowiedzieć o 15. Pułku Ułanów Poznańskich – mówi Szymon, jeden z uczniów. Nauczyciele – Krzysztof Janiak i Piotr Grzesiewski tłumaczą, że po wyborze przez szkolną społeczność tego
Pułku na patrona szkoły, w przyszłym roku na wiosnę nastąpi uroczyste nadanie imienia. Uczniowie przygotowują się więc do tego
wydarzenia, a na wycieczkę ich delegację zaprosiło Towarzystwo
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Większości z nich zostaną w pamięci atrakcje na polu w Boczkach Domaradzkich – inscenizacja natarcia z powietrza i przejażdżka
Rosomakiem. Jednak zostanie coś jeszcze. – Swoją
obecnością – mówił potem prezes Jeziorowski – dotknęliście czegoś co się trudno da opisać – prawdziwej
służby tamtych żołnierzy. Coś ze sobą zabieracie…
Joanna Nowaczyk

W wyprawie z Rogalina do Boczków Domaradzkich
uczestniczyli: dowódca Oddziału Andrzej Walter i Kazimierz Szwed – w taborze, Grzegorz Szymczak na koniu
Czarnotka, Łukasz Walter na koniu Apollo, Piotr Walter
na koniu Szarża, Michał Klóska na koniu Ben, Aleksander Jagodziński na koniu Bachus, Robert Kosiak na koniu Mikser/Free, Piotr Stachecki na koniu Lira, Piotr
Kacprzak na koniu Borys. Do patrolu w pod koniec
dołączył Mikołaj Walter na koniu Formoza. Warto podkreślić dlaczego dopiero pod koniec - ten mieszkający w
Mosinie ułan, w odbywającym się w drugi weekend
września w Warszawie finale Mistrzostw Polski kawaleryjskich zawodów Militari, dowiódł swojej klasy i
sięgnął po najwyższy laur. Po drodze do finału Mikołaj
wygrał 3 z 5 kwalifikacji.
Gratulacje i Ku chwale Pułku!

AKTUALNOŚCI
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10 lat Gimnazjum nr 1 w Mosinie
Wystawa na korytarzu

Pierwsi absolwenci

ku ziarenkiem w klepsydrze,
zabłąkaną łódeczką wśród raf,
kroplą deszczu, trzciną myślącą wśród traw. Ale jestem.”

Krótka historia szkoły

5 września Gimnazjum nr 1
zaprosiło na obchody 10-lecia
szkoły. Na uroczystości spotkali się nauczyciele, obecni
uczniowie, absolwenci i specjalnie zaproszeni goście –
przedstawiciele rodziców,
władz samorządowych i ksiądz
proboszcz miejscowej parafii.
Przemówienia pani dyrektor
i kolejnych mówców były
słodko-gorzkie – na słowa
o wszystkich sukcesach szkoły,
które przypadły na 10 lat jej
istnienia, padał cień nadchodzącej likwidacji, o której
nie dało się zapomnieć. Ksiądz
proboszcz skwitował tę sytuację stwierdzeniem, że zmiany
są częścią życia i nie wiadomo
co dobrego z nich jeszcze wyniknie. Z nastroju nostalgii
wyrwała zgromadzonych część
artystyczna, która w ciepły
i humorystyczny sposób opowiedziała o historii szkoły
przez pryzmat historii ludzi
z nią związanych. Wiersze
i piosenki, które prezentowali uczniowie i absolwenci, nie
były przypadkowe. Jeden
z nich dedykowano pamięci
pani Ewy Ligockiej, przedwcześnie zmarłej wuefistki.
Obecni absolwenci dzielili się
swoimi talentami i pasją, które dalej rozwijają, będąc
żywym świadectwem sukcesów szkoły. Finałem części artystycznej była mistrzowsko
wykonana piosenka Anny Marii Jopek „Ale jestem”, której
słowa pięknie podsumowują
wspaniałe 10 lat istnienia mojej byłej szkoły: „Jestem pias-

20

Gimnazjum powstało przy
Szkole Podstawowej nr 1, jako
odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców.
Drugie gimnazjum w mieście
nie tylko ułatwiało wielu dzieciom dojazd, ale też pozwoliło
na stworzenie w jego murach
kameralnej atmosfery i zapewnienie uczniom poczucia
bezpieczeństwa, w trudnym
okresie dojrzewania. Od początku rodzice byli bardzo zaangażowani, najpierw w walkę o utworzenie szkoły, potem
w budowanie przyjaznej
uczniowi
placówki,
z wyjątkową ofertą edukacyjną. Gimnazjum wyróżniało

się między innymi możliwością wyboru drugiego języka
obcego – niemieckiego lub
włoskiego. Również nauczyciele dołożyli swoją cegiełkę,
motywując uczniów i towarzysząc im w wielu projektach, akcjach edukacyjnych
i konkursach, nieraz wykra-

czających poza obowiązki
szkoły. Zaowocowało to przyznaniem szkole ogólnopolskiego tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”, nadawanemu między innymi za
pracę z uczniem zdolnym,
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Sara Szuman

Występ absolwentów

Gimnazjum nr 1 w liczbach
Gimnazjum ukończyło:
• 588 absolwentów
• 94 wyróżnionych w nauce
• wydano 2532 świadectw
W Gimnazjum pracowało:
• 4 polonistów
• 5 anglistów
• 2 germanistów
• 2 nauczycieli języka włoskiego
• 4 historyków
• 3 geografów
• 4 fizyków
• 3 chemików
• 4 matematyków
• 5 nauczycieli religii
• 6 nauczycieli wuefu
• 1 nauczyciel muzyki i plastyki
• 2 nauczycieli EDB
• 3 nauczycieli techniki
• …. i JEDEN biolog
oraz:
• 1 dyrektor
• 2 pedagogów
• 2 psychologów
• 2 sekretarki
• 1 księgowa
• 3 sprzątaczki
• 2 woźnych
W budynku znajduje się:
• 11 sal lekcyjnych
• 22 drzwi
• 87 stopni
• 8 tablic multimedialnych,
• 66 komputerów

Szanowni Nauczyciele
i Pracownicy
szkół i przedszkoli
Gminy Mosina.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy satysfakcji
z wykonywanej pracy i marzeń,
które zamieniają się w rzeczywistość.
Niech „Dzień Nauczyciela” stanie się czasem,
w którym otaczający Was ludzie docenią pracę
i zaangażowane, jakie na co dzień przekazujecie w szkole.
Z okazji Państwa święta życzymy
pogody ducha i akceptacji, połączonej z chęcią zmiany,
otaczającej nas edukacyjnej rzeczywistości. Życzymy
odwagi, by zdobywać szczyty, które tylko z pozoru
wydają się niepokonane
i mądrości, jaką na co dzień kierujecie się
w kształceniu młodego pokolenia.
Dziękujemy za każdą chwilę poświęconą kształceniu
i dbaniu o rozwój dzieci i młodzieży!
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Burmistrz Gminy Mosina

OŚWIATA

www.mosina.pl
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Gminne Organizacje Pozarządowe

Koło PZW nr 27 Mosina – Miasto
Tradycje Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 27 Mosina – Miasto sięgają roku
1938. Jego historia zapisana została na kartach kroniki, której fragmenty zamieszczono
na stronie internetowej Koła. Tak opisany jest tam sam jego początek: „Zebrani na
pogawędkach obywatele Mosiny, miłośnicy wędkarstwa, omawiając to i owo, wypracowali myśl zorganizowania się w organizację sportową wysuwającą na pierwszy plan sportowy połów ryb na wędkę. Miłośnicy ci to: Rembikowski, Śniady, bracia Józef i Bronisław
Mayerowie, Woźniak Antoni i kilku innych, którzy byli pierwszymi założycielami Związku
Wędkarskiego w 1938 r. w Mosinie o nazwie ,,SPORTOWE KOŁO WĘDKARZY’’. Członkowie tego koła posługiwali się przede wszystkim wędką budowy i konstrukcji własnego pomysłu. Wędzisko to leszczyna, jałowiec, bambus to luksus. Wędka to sznur jedwabny,
spławik i hak własnej konstrukcji i produkcji. Łowione ryby to: szczupaki, okonie, brzany, sumy, klenie, leszcze i pospolita drobnica. Rekordowe okazy to sumy 15 kg, brzany
z kanału 8 kg, nieraz i większe, które wędkarzowi odbierały sprzęt wędkarski…”.
Koło PZW nr 27 Mosina – Miasto zrzesza dziś 410 członków ze wszystkich grup
wiekowych i środowiskowych. Celem jego działalności jest propagowanie sportu wędkarskiego wśród wędkarzy starszych, młodszych oraz ich rodzin.
Drużyny Koła uczestniczą w bardzo wielu zawodach Okręgu Poznańskiego, a także
w wielu innych imprezach. Są to różnego rodzaju zawody od towarzyskich po rejonowe, okręgowe, a nawet ogólnopolskie, czego przykładem jest zdobycie tytułu Spławikowego Mistrza Polski przez juniora Filipa Kosickiego – członka Koła. Koło jest także
organizatorem zawodów: Okręgowych o „Puchar Mosiny”, szeregu zawodów w Kole,
zawodów dla dzieci, m.in.: „Młodzieżowych Mistrzostw Mosiny", cyklu zawodów
„Wakacje z Wędką” , „Mistrzostw Koła”, czy „Dnia Dziecka”.
Wędkarze z tego koła prowadzą działalność na rzecz środowiska naturalnego. W ciągu
roku kilkakrotnie organizują akcję sprzątania brzegów, m.in. pożegowskich Glinianek, które mają pod opieką.
Zapraszamy pasjonatów tego pięknego hobby do wstąpienia w nasze szeregi. Tych młodszych, jak i tych starszych – wszystkich, którzy tak jak my kochają sportowy i amatorski połów ryb oraz obcowanie z naturą.
Kontakt:
Prezes Zarządu Koła: Andrzej Zalewski
PZW Mosina Miasto, ul. Nadleśna 21
62-050 Krosno, tel. 601 556 005
e-mail: pzwmosina@gmail.com www.mosinawedkuje.pl
https://www.facebook.com/KoloPzw27MosinaMiasto/

Pielgrzymka sołtysów
5 listopada, o godz. 18.00 odbędzie się II Pielgrzymka Sołtysów Powiatu
Poznańskiego do Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Klub sportowy
a stowarzyszenie
zwykłe – podobieństwa
i różnice
Zarówno klub sportowy, jak i stowarzyszenie zwykłe swojej rejestracji
dokonuje w starostwie powiatowym,
widnieją jednak w różnych ewidencjach. Podstawą działania klubu sportowego jest statut, ustawa o sporcie,
ustawa Prawo o stowarzyszeniach oraz
ustawa o działalności pożytku publicznego. Natomiast podstawą działania
stowarzyszenia jest regulamin, ustawa
Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa
o działalności pożytku publicznego. Organizacje te różnią się celami działania:
klub sportowy w swoim statucie może
mieć jedynie cele sportowe, stowarzyszenie może mieć dowolne cele
społeczne.
Klub sportowy może założyć min.
7 osób, stowarzyszenie zwykłe – min.
3 osoby. Członkami klubu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby
prawne, jednak te drugie mogą być jedynie członkami wspierającymi.
W stowarzyszeniu zwykłym mamy jedynie osoby fizyczne. Władze klubu stanowi: walne zebranie, zarząd oraz organ nadzoru wewnętrznego (np. komisja rewizyjna). W stowarzyszeniu
władze stanowi zarząd lub przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie,
komisja rewizyjna nie jest obowiązkowa. Oba typy organizacji nie
mogą prowadzić działalności gospodarczej (klub sportowy może uzyskać
taką możliwość, jeśli zarejestruje się
w Krajowym Rejestrze Sądowym).
Mogą za to ubiegać się o dotacje,
przyjmować darowizny, organizować
zbiórki publiczne czy ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego
(1%).
Omówione zasady funkcjonowania
stowarzyszeń zwykłych są aktualnie
obowiązującymi – od 20 maja 2016 r.
Stowarzyszenia zwykłe, które powstały
przed tą datą mogą dostosować się do
nowych przepisów i korzystać z szerszych możliwości działania. Mają na to
czas do 20 maja 2018 r. (dwa lata).
Do czasu dostosowania się do nowych przepisów stowarzyszenie zwykłe
działa na "starych" zasadach.
Oprac. Monika Kujawska
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ROGALINEK
– O KROK OD SENSACJI
Dotychczas...
Postępujące prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem
i odwodnieniem fundamentów kościoła pw. Michała Archanioła
i Wspomożycielki Wiernych spowodowały, że odżyły na nowo ciekawe pokoleniowe przekazy ustne związane z tym kościołem. Dotyczyły sprawy domniemanej krypty znajdującej się w tej świątyni, na osi wejście – ołtarz główny. Stąd dużo spekulacji i pytań:
jest tam takowa czy też nie? Jeśli jest, to gdzie znajduje się wejście? Dokonano tam pochówków, kiedy i kogo? Na pytania starano się odpowiedzieć sobie na zasadzie przypuszczeń i różnych
dywagacji. Było to możliwe, ponieważ nie zachowała się żadna
dokumentacja na ten temat, a przekazów ustnych nikt dotychczas
nie sprawdził, bo nie było takiej możliwości. Stąd żyły one swoim własnym, ciekawym życiem.

7 września 2016 roku…
Podczas prac prowadzonych wewnątrz
kościoła, których celem było połączenie
bocznych fundamentów poprzeczną
zbrojoną ławą umiejscowioną w rejonie
wyjścia z zakrystii do ołtarza, Sławomir
Bartkowiak (szef firmy budowlanej) i Józef Kurek zrobili odpowiedni wykop. Jakież było ich zdumienie, kiedy natrafili
na niewielkiej głębokości na ceglany
strop. Czyżby to była obrośnięta już legendą opowieści domniemana krypta? O tym niecodziennym znalezisku został powiadomiony proboszcz parafii x. Eugeniusz Kiszka, prowadzący nadzór budowlany Sławomir Tomczak oraz członek rady parafialnej
i zarazem radny Zbigniew Grygier. Natychmiast został też powiadomiony powiatowy konserwator zabytków oraz archeolog
nadzorujący prace przy fundamentach. Ku zaskoczeniu obecnych
okazało się, że krypta, o której krążyły powielane ustne przekazy stała się materialnym faktem. Na podstawie dokonanych pomiarów przez wybity mały otwór w stropie, archeolog stwierdził,
że środek krypty znajduje się około 11,40 m od wejścia pod chórem kościoła. Krypta jest budowlą ceglaną o wymiarach 3,0 x 2,5
x 1,70 m, zakończoną od strony ołtarza ceglanym murem. We-

Licytowali dla kościoła
W niedzielę 2 października br., po mszy św. na godz. 11.00
w kościele pw. Michała Archanioła i Wspomożycielki Wiernych
w Rogalinku, odbyła się aukcja obrazów, z której całkowity dochód przeznaczony został na remont tej świątyni.
Ponad 30 obrazów na ten szczytny cel Parafii przekazała Pracownia Artystyczna w Rogalinku prowadzona przez Lucynę
Smok. Licytację poprowadził Andrzej Kasprzyk z Mosińskiego Ośrodka Kultury. Wszystkie licytowane prace znalazły nabywców. Aukcji towarzyszyła także sprzedaż obrazów z Pracowni z wolnej ręki, a także sprzedaż prac najmłodszych
uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Całkowity dochód
przeznaczony był także na rzecz remontu kościoła. – Z aukcji
i ze sprzedaży obrazów poza akcją, uzyskaliśmy aż 5 136 zł –
informuje Zbigniew Grygier z Rady Parafialnej Parafii w Rogalinku. – Serdecznie dziękujemy paniom z Pracowni Artystycznej w Rogalinku za ich wspaniały gest i wszystkim osoJN
bom, którzy wzięli udział w niedzielnej aukcji.
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jście było umiejscowione od strony chóru. Wszystkie czynności
archeologa zostały udokumentowane. Co było wewnątrz krypty?
Niestety, w wyniku penetracji okazało się, że krypta była... pusta i wolna od pochowków, nie zawierała żadnych doczesnych
szczątków ludzkich. Niestety, sensacji już nie było. Tym samym
zostały zamknięte autorytatywnie wszelkie spekulacje i rozważania na ten temat.
Z przekroju zrobionego wykopu jednoznacznie wynikało, że pod
obecną posadzką betonową kościoła znajduje się klepka ceglana
położona na najstarszej warstwie, tj. gruzu ceglanego wymieszanego z gliną. Archeolog prowadzący badania, po zabezpieczeniu
otworu w stropie krypty i zmianie ułożenia zbrojenia, wyraził zgodę na kontynuację prac. Piszący te słowa miał
przyjemność obserwować w/w czynności.

Epilog…
Dzięki przyznaniu środków na ratowanie zabytków przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
w tym dla drewnianego kościoła w Rogalinku oraz
udziałowi w tym zakresie mieszkańców parafii,
prace trwają nadal. Dotychczas odbudowano
całkowicie od nowa fundamenty, wykonano ich
odwodnienie. Obecnie trwają prace przy fugowaniu kamieni fundamentów, ich czyszczeniu i konserwacji. Na
to potrzebne są duże środki finansowe, każda przysłowiowa złotówka jest istotna dla ratowania tego pięknego zabytku.
28.09.2016 r. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady
Powiatu Poznańskiego wraz z wicestarostą Tomaszem Łubińskim,
z-cą dyr. Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Tomaszem
Skupio i powiatowym konserwatorem zabytków Wiesławem Biegańskim, w obecności proboszcza parafii x. Eugeniusza Kiszki oraz
członka rady parafialnej w Rogalinku Zbigniewa Grygiera, dokonała oceny wykorzystania przyznanych środków na rzecz prowadzenia prac konserwatorskich w kościele w Rogalinku. Następnie
komisja spotkała się w Krośnie z x. proboszczem Pawłem Kujawą,
gdzie również dokonano przeglądu stanu realizacji prac.
W obydwu kościołach przydzielone środki zostały właściwie zagospodarowane, co jest widoczne. Uwagi? Istnieje pilna potrzeba pozyskiwania środków na kontynuację dalszych prac konserwatorskich w obydwu świątyniach.

Z ostatniej chwili…
Na apel związany z ratowaniem kościoła w Rogalinku odezwała
się do x. E. Kiszki i Zb. Grygiera pani Cecile Wendt Jensen, z Północnej Karoliny. Jej przodkowie mieszkający w pobliskim Rogalinie,
zawarli związek małżeński pobłogosławiony w kościele w Rogalinku na początku XVIII w. Chcąc niejako uczcić ten fakt, przekazała na prace konserwacyjne przy kościele kwotę
2000,00 złotych (dwa tysiące złotych). Stanowi to
kolejną cegiełkę wspierającą ten piękny cel.
Jacek Szeszuła
Członek Komisji Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady Powiatu Poznańskiego

AKTUALNOŚCI

www.mosina.pl

320 zawodników na MTB Wiórek

W niedzielę 1 października, po raz ósmy na terenie Wiórka i
okolic odbyły się zawody z cyklu MTB. Na zawody zjechali
uczestnicy nie tylko z Gminy Mosina, ale z całej Polski. Piękna pogoda i wspaniała atmosfera przyciągnęły w tym dniu do
Wiórka setki amatorów turystyki rowerowej i rekreacji.
Po raz piąty zawody te rozgrywane były w formule Otwartych
Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym.
Organizatorzy imprezy to OSiR Mosina oraz Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne ,,Wiestin”, którzy imprezę przygotowali przy współpracy z Gminą Mosina, Nadleśnictwem w Babkach,

INFORMATOR MOSIŃSKI
Sołectwami w Wiórku i Czapurach, Szkołą Podstawową w Czapurach oraz jednostkami OSP Gminy Mosina.
Ponad 320 zawodników rywalizowało na kilku trasach oraz
w różnych kategoriach wiekowych. Trasa biegła malowniczymi
zakolami rzeki Warty oraz lasami w okolicach Wiórka i Rogalinka. Na uczestników imprezy czekały górki, piach i korzenie.
Trasa nie była łatwa. Rowerzyści mogli z pewnością sprawdzić
swoje umiejętności. Najmłodsi zawodnicy rywalizowali na dystansie 0,4 km, 1,4 km oraz 2,8 km. Młodzież miała do pokonania dystans 7,5 km, a kobiety i mężczyźni – dystans 22 lub
44 km. Zawody odbywały się już z elektronicznym pomiarem
czasu. Dla osób, które nie brały w nich udziału, przygotowano
konkursy i quizy towarzyszące.
Szczegółowe wyniki rywalizacji są dostępne na stronie
www.osirmosina.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Mistrzostwa Gminy Mosina
w Sztafetowych Biegach
Przełajowych

Udany początek sezonu
dla szermierzy
Drugi Puchar Starosty Poznańskiego
rozegrany 10 września w Tarnowie
Podgórnym, zgromadził
wielu
młodych szpadzistów z Zielonej
Góry, Szczecina, Lubina, Wadowic, Śremu,Tarnowa Podgórnego oraz 19 osobową grupę szpadzistów z
Muszkietera Mosina. Po zaciętych walkach grupowych najbliżej
finału i zdobycia pucharu był Antoni Nieckarz, który nie utrzymał jednak trzy punkowej przewagi i w doliczonym czasie przegrał 8:7 z późniejszym zwycięzcą zawodów Hubertem Klughardtem klubu Olimp Lubin. Trzecie lokaty zajęli również Aleksandra Lange i Kacper Trzciński, a pozostali zawodnicy zajęli miejsca w pierwszej i drugiej dziesiątce zawodów.
Ogólnopolski Turniej Szpadowy –Toruńska Katarzyna w Toruniu
24 września czołówkę szpadzistów z całej Polski. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych .
Udane pojedynki grupowe doprowadziły do finałowej czwórki Antka Nieckarza. I tym razem o wejście do finału Antoni spotkał się z dobrze mu znanym Hubertem Klughardtem z Olimp Lubin.
Zawodnik Muszkietera Mosina przegrał swój pojedynek i musiał zadowolić się wysokim trzecim miejscem. Pozostali zawodnicy zajęli: Aleksander Paszak miejsce 11, Aleksandra Lange miejsce 10, Zofia Lachowicz miejsce 21.
Jak uważa trener mosińskich szermierzy Jarosław Roszak, powtarzalność Antka dobrze prognozuje na dalszy sezon, jednak pozostali zawodnicy pracują nad sobą i sądzę że w najbliższym czasie i oni również podniosą swój poziom.
Oprac. JN

SPORT

21 września w Zespole Szkół w Daszewicach odbyły się Mistrzostwa Gminy Mosina w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Szkół Podstawowych oraz Gimnazjalnych. Rozpoczynają one
cykl zawodów szkolnych o randze gminnej uprawniające do wystartowania w zawodach powiatowych. W sztafetach wystartowało 7 szkół z naszej Gminy. Awans do zawodów powiatowych wywalczyli triumfatorzy poszczególnych kategorii. Organizatorem zawodów był Zespół Szkół w Daszewicach oraz
OSiR w Mosinie. Klasyfikacja końcowa przedstawia się w sposób następujący:

Szkoły Podstawowe
Dziewczęta: 1. SP 1 Mosina; 2. ZS Krosno; 3. ZS Mosina; 4.
ZS Daszewie; 5. SP Krosinko; 6. SP Czapury; 7. ZS Rogalinek
Chłopcy: 1. ZS Daszewice; 2. SP 1 Mosina; 3. SP Czapury; 4.
SP Pecna; 5. SP Krosinko; 6. ZS Rogalinek

Szkoły Gimnazjalne
Dziewczęta: 1. G 1 Mosina; 2. G Pecna; 3. ZS Mosina; 4. ZS
Daszewice
Chłopcy: 1. ZS Mosina; 2. G 1 Mosina; 3. G Pecna; 4. ZS Daszewice
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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W Galerii na plaży

październik, 2016
kretnych postaci, miejsc, zdarzeń, są raczej
przewrotnymi odautorskimi komentarzami,
metaforycznymi humoreskami z plażą i morzem w tle. Autor po raz kolejny puszcza do
widza oko, komentując rzeczywistość
z przymrużeniem kreski, kreski szalenie precyzyjnej i zdyscyplinowanej…”
Jacek Frąckiewicz – malarz, grafik, ilustrator, jest absolwentem Wydziału Artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, obecnie Akademii
im. Jana Długosza. W swoim dorobku artystycznym ma 136 wystaw indywidualnych i 1000 zbiorowych na całym świecie.
Otrzymał 131 nagród i wyróżnień.

Gra kostiumu

To była prawdziwie wakacyjna wystawa.
W sierpniu Galeria zaprezentowała obrazy
Jacka Frąckiewicza, które artysta sam nazwał „Malowidłami”. Na malowidłach
zaś słońce, morska bryza i piana, no
i plaża – pełna plażowych bab.
Jak napisała w katalogu wystawienniczym Monika Nowakowska, głównym
bohaterem prac są opalające się, kąpiące,
biesiadujące, gimnastykujące się lub kontemplujące morski krajobraz panie o dosadnych kształtach, nazywane przez autora tych prac plażowymi babami. „W rozgrywających się na plaży lub na morzu historiach – pisze M. Nowakowska – nie
mogło zabraknąć znienacka kotów podglądających ponętne plażowiczki lub dryfujących na fali (…). Morskie historie Jacka Frąckiewicza nie pokazują bowiem kon-

We wrześniu w Galerii Miejskiej w Mosinie zagościł teatralny kostium. „Gra
kostiumu” to tytuł prezentacji prac studenckich z Pracowni Kostiumu Teatralnego UAP pod kierunkiem prof. Ireneusza
Domagały. W sali Galerii, 19 manekinów
zostało przyodzianych w studenckie projekty, które powstały w pracowni, a także
kostiumy zaprojektowane przez samego
profesora.
Ireneusz Domagała uprawia grafikę, rysunek i scenografię. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych m.in.
w Mexico City, Kolonii, Częstochowie, Radomiu, Toruniu, Katowicach, Poznaniu,
Mosinie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Studiował w PWSSP w Poznaniu w latach 1974-1979 na Wydziale Malarstwa,
Grafiki i Rzeźby. W 1979 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w Pracowni Litografii u prof. L. Mia-

nowskiego, z grafiki użytkowej w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Prowadzi XII Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa
oraz Pracownię Kostiumu Teatralnego – na
kierunku projektowanie kostiumu na
Wydziale Architektury i Scenografii UAP.
„Celem działań pracowni jest przedstawienie studentom procesu projektowania
kostiumu teatralnego we współczesnym
teatrze, z uwzględnieniem odniesień do historii kostiumów, jak i w tendencji aktualnych tak, aby mogli znaleźć własna drogę
i charakter wypowiedzi poprzez kostium
teatralny” – stwierdza Ireneusz Domagała.
JN

Prace z Rogalinka
w Mosinie
16 września w Sali Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa członków Pracowni Artystycznej Rogalinek. W 16. już
edycji wystawy, udział wzięło ponad trzydziestu artystów z Pracowni pod kierunkiem p. Lucyny Smok. Przez pracownię
w Rogalinku przewinęły się już setki
uczestników zajęć. Gratulujemy wytrwałości i pięknych prac.
Uczestnicy wystawy: Hanna Garstecka,
Anna Wykowska, Iwona Naskręt, Joanna
Gawrońska, Jolanta Mrowińska, Lucyna Janiszewska, Teresa Magdziarek, Sława Banaszak, Elżbieta Nowak, Danuta Malińska,
Maria Kosmowska, Bożena Gadzińska,
Lucyna Smok, Danuta Helak, Halina Mal-
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kowska, Maria Jankowska, Krystyna Dyderska, Anna Stawna, Krystyna Stolpe,
Wanda Bednarek, Barbara Zaporowska, Jolanta Mrowińska, Wanda Bartmińska, Halina Szymankiewicz, Aleksandra Mulczyń-

ska, Grażyna Hipś, Bożena Dziurdza, Barbara Kaczmarek, Danuta Surdyk, Sylwia Taciak, Zofia Przymuszała.
Źródło: fb Mosiński Ośrodek Kultury

KULTURA
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Anna Kamińska
„Odnalezieni. Prawdziwe
historie adoptowanych dzieci”
Książkę Anny Kamińskiej „Odnalezieni.
Prawdziwe historie adoptowanych dzieci”
wzięłam do przeczytania z ciekawości. Bo
ile razy będąc dzieckiem, zadawałam pytanie: mamo, czy ja nie byłam przypadkiem adoptowana?
Jak to jest być „nowym” w rodzinie? Jak
to jest nagle dowiedzieć się, że moja
mama i tata nie są moimi biologicznymi rodzicami? Ile historii, tyle
postrzegań i uczuć odnośnie do adopcji. Ile osób, które tego doświadczyły, tyle emocji i sposobów radzenia sobie z taką sytuacją.
Książka Anny Kamińskiej jest naprawdę wyjątkowa. Zawiera zbiór
prawdziwych historii dorosłych już ludzi, którzy poszukują swojej
tożsamości i więzów krwi z biologiczną rodziną. I co ciekawe – ubogacona jest mnóstwem fotografii osób, o których opowiada, co nadaje jej niesamowitej autentyczności. I dlatego ze szczerym sercem
mogę ją wszystkim polecić.
Lucyna Jakś

Artur Domosławski.
„Śmierć w Amazonii”
Brazylia – to klimat, egzotyka, karnawał w Rio, dorzecze Amazonki... Z
dala od stolicy toczy się walka o przetrwanie. Okrutna, bezwględna, oparta
na żądzy pieniądza. Z jednej strony ubodzy mieszkańcy, walczący z uporem o
przetrwanie w trudnym terenie, z drugiej zaś wielcy, nie zawsze legalni, handlarze egzotycznymi gatunkami drewna
i hodowcy bydła.
Trudno zaakceptować fakt, że ta nierówna walka trwa współcześnie. Książka utrzymana w konwencji reportażu, ale z akcentem wątku
kryminalnego. Skłania do refleksji nad nicością życia pojedynczych jednostek w otoczeniu świata rządzonego przez wielki pieniądz i łaknącego przepychu za każda cenę. Lektura godna polecenia dla osób chcących
skonfrontować wiedzę o tym odległym kraju przekazywaną przez media z realiami życia w jego niedostępnych zakątkach.

Mosiński artysta Roman Czeski, autor m.in.
wizerunku Eleganta
z Mosiny, został wyróżniony odznaką honorową przyznawaną
przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”. Do Ministerstwa o takie odznaczenie wnioskowało Mosińsko – Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dra Tadeusza A. Jakubiaka.
W niedzielę 4 września, podczas XX Memoriału im. patrona
Bractwa – dra Tadeusza A. Jakubiaka, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tę zaszczytną odznakę wręczył
Romanowi Czeskiemu Adam Gołembowski z Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu.
Składamy gorące gratulacje!
Red

KĄCIK RYSOWNIKA

Wanda Bech

Joanna Chmielewska
– fenomen polskiej literatury
Zachęcam do sięgnięcia po pozycje tej
nietuzinkowej, zmarłej w 2013 roku, pisarki. Pisała przede wszystkim powieści,
które można nazwać kryminałami ironicznymi. Ironia kryminalna, choć
ważna, jest zaledwie osnową, na której
rozpięta jest zawsze ściśle osadzona
w realiach akcja, nad wszystkim zaś góruje humor. Komizm jej powieści wynika z niezwykłych sytuacji, jakie stają
się udziałem roztrzepanych bohaterów. Lektury idealne na urlop –
rozbawią, wprawią w dobry nastrój. Polecam!
Eleonora Talarczyk

KULTURA
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Europejski
sport
w Rogalinku
Europejski Tydzień Sportu to inicjatywa Komisji Europejskiej
promująca aktywność fizyczną.
Od 2015 r. obchodzony jest we
wszystkich państwach Unii. Do
tej inicjatywy przyłączyli się
także uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Rogalinku.
Realizację tego projektu w Zespole Szkół w Rogalinku rozpoczęliśmy w poniedziałek 12
września od spotkania z panią
Moniką Michalik – brązową medalistką tegorocznych Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro
oraz trenerem zapaśniczki panem
Mateuszem Gucmanem. Wizytę sportowców pomógł nam zorganizować działający w naszej
szkole Uczniowski Klub Sportowy „Zapaśnik Rogalinek”. Po
obejrzeniu emocjonującego filmu
z walki pani Moniki Michalik o
olimpijski medal, rozmawialiśmy o życiu sportowca i kulisach
uczestnictwa w olimpiadzie oraz
zrobiliśmy wspólne pamiątkowe
zdjęcie.
We wtorek, 13 września, kla-

sy 4, 5 i 6 szkoły podstawowej
odwiedziły mosiński klub LOFT
fitness, gdzie uczniowie uczestniczyli w treningu piłki nożnej
oraz spróbowali swoich sił podczas ćwiczeń z wykorzystaniem
sprzętu sportowego.
W środę i czwartek wszyscy
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w biegu zorganizowanym przez pana Stefana Wieczorka, nauczyciela wychowania fizycznego: w środę klasy
0 – 3, a w czwartek 4 - 6. Natomiast gimnazjaliści pod
opieką pana Stefana i pani Katarzyny Ziobro wybrali się na
marszobieg ulicami Rogalin-

Przedszkolaki sprzątały świat
16 września dzieci z Przedszkola nr 3 Integracyjnego
w Mosinie wzięły udział
w akcji „Sprzątanie Świata”.
W akcji tej uczestniczyły trzy
grupy wiekowe: starszacy (motyle), średniacy (biedronki),
maluszki (ślimaki) oraz żabki
– oddział specjalny.
Posprzątaliśmy plac zabaw
oraz ulice wokół przedszkola.
Uczyliśmy się segregować odpady do pojemników: zielone
– szkło kolorowe, białe – szkło
białe, niebieskie – papier, żółte
– plastik.
Dzieci uczestniczyły w spektaklu teatralnym o treściach
ekologicznych, przedstawionych przez rówieśników.
Złożyły też deklarację, że za-

26

wsze będą dbać o środowisko,
bo warto być jego przyjacielem.

ka. W piątkowy poranek nasi
najmłodsi uczniowie przyłączyli się do obchodów ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”,
dbając tym samym o czystość
najbliższego otoczenia szkoły.
Po południu z kolei siatkarki
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kotwica Rogalinek”
rozegrały mecz zorganizowany
z uczennicami Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie.
Obchody Europejskiego Tygodnia Sportu zakończyliśmy

w piątkowy wieczór meczem
siatkówki pomiędzy uczniami,
a nauczycielami i rodzicami.
Europejski Tydzień Sportu
w Zespole Szkół w Rogalinku pozwolił dzieciom poznać ofertę zajęć sportowych w naszej szkole
i najbliższej okolicy. Uczniowie
i rodzice spróbowali swoich sił
w różnych dyscyplinach oraz
dowiedzieli się, jak wygląda droga po medal, zdrowie i dobrą
kondycję fizyczną.
Justyna Podeszwa
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Ironmeni z Mosiny
Zawody Ironman to jeden
z cykli długodystansowych imprez triathlonowych rozgrywanych na całym świecie.
Głównym i jedynym uprawnionym organizatorem serii
jest World Triathlon Corporation. Zawodnicy mają do pokonania 3,8 km (2,4 mil)
pływania, 180 km (112 mil)
jazdy na rowerze i 42,195 km
bieg (maraton, 26,2 mil). Kolejne dystanse pokonują bez
przerwy, jedna po drugiej
w kolejności pływanie, rower,
bieg. Istnieje także wiele innych, nielicencjonowanych
wyścigów organizowanych na
dystansie Ironmana. Choć nie
organizuje ich World Triathlon
Corporation, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem,
a zawodnicy pokonują dokładnie 260 km triathlonu.

Takie zawody odbyły się pod
koniec lipca w Poznaniu przy
Mistrzostwach
Europy
w Triathlonie na długim dystansie 226 km: 3,8 km pływanie, 180 km rower, 42,2 km
bieganie. Na tym dystansie
sportowcy walczyli o tytuł
Mistrza Starego Kontynentu
– w najbardziej prestiżowej
rywalizacji. O tytuł najlepszego triathlonisty w Europie bój
stoczyło niemal 600 zawodników. Wśród startujących nie
zabrakło zawodników z Mosiny. Oto ich wyniki:
• Marcin Idkowiak – czas
10 h:11:16 – 41 miejsce w klasyfikacji Open, 12 w klasyfikacji wiekowej,
• Marcin Wieczorek – czas
10 h:19:43 – 55 miejsce w klasyfikacji Open, 13 w klasyfikacji wiekowej,

Na zdęciu: Najlepszy Ironmem z Mosiny Marcin Idkowiak z córką
Nicolą, która w przyszłości też, jak tata pobiegnie w triathlonie.

• Łukasz Idkowiak – czas
10 h:34:06 – 78 miejsce w klasyfikacji Open, 28 w klasyfikacji wiekowej,
• Krzysztof Pajszczyk - czas
11 h:25:13 – 155 miejsce
w klasyfikacji Open, 11
w klasyfikacji wiekowej.

Z pełnym podziwem dla
kondycji i wytrwałości naszych zawodników, składamy
gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów sportowych.

JN

Nowe władze KS 1920 Mosina
1 lipca br. na stanowisko prezesa Klubu
Sportowego 1920 w Mosinie został wybrany
Paweł Szeląg. W skład zarządu weszli: Jacek
Giera (vice prezes), Mateusz Białożyt (sekretarz), Krzysztof Markiewicz (skarbnik),
Sławomir Marczak (członek zarządu).
Nowy prezes nie ukrywa, że stoi przed
nim wiele wyzwań. Zespół spadł do A klasy i połowa zawodników zrezygnowała
z dalszej gry. Skład został uzupełniony
w dużej mierze piłkarzami zespołu juniorskiego. Przygotowania do sezonu
były krótkie i wymagały bardzo szybkiej
organizacji pracy w klubie. Nie zaczęliśmy od zwolnień, mimo słabych wyników
z poprzedniego sezonu – trenerem pierwszego zespołu pozostał Wojciech Ciszewski
– mówi nowy prezes. Było to podyktowane tym, że w minionej rundzie prowadził
również drużynę juniorów i dobrze poznał
większość zawodników – dodaje.
Sezon rozpoczął się nie najlepiej, ale wysoka wygrana u siebie z Wichrem
Strzyżewo, daje nadzieję i pozwala myśleć, że nie będzie źle. Wszyscy liczymy na
to, że młoda drużyna okrzepnie i zacznie regularnie zdobywać punkty. Celem na nadchodzący sezon jest zajęcie miejsca w środkowej części tabeli. Nie wywieramy presji

SPORT

na wynik – chodzi głównie o to, żeby zespół
zdobył doświadczenie i był w stanie walczyć
o awans w przyszłym roku. Z pewnością
w tym zespole tkwi duży potencjał, tylko
trzeba umieć go wydobyć – tłumaczy Paweł
Szeląg. Wytrwała praca z pewnością przyniesie skutki w niedalekiej przyszłości.
Jednym z problemów, z którym boryka
się klub w Mosinie od lat, jest brak oświetlenia boisk. Powoduje to konieczność ustalania wcześniejszych godzin treningów, które kolidują wielu zawodnikom
z pracą i szkołą. Projekt oświetlenia jest już
na finiszu, dlatego prawdopodobnie to
ostatnia taka „ciemna jesień” - cieszy się
prezes.
Nowy zarząd ma nadzieję na to, że do
zajęć sportowych uda się przyciągnąć
nowych młodych zawodników, którzy
w przyszłości będą stanowili o jakości gry
pierwszego zespołu i jednocześnie pozyskać cenne wzmocnienia. Chcemy, by
klub zaczął pełnić rolę reprezentatywną.
Wymaga to wypracowania jednego modelu szkolenia i wdrożenia go. Wszyscy życzymy sobie, aby tak się stało, ponieważ klub
z niemal 100–letnią tradycją na to
zasługuje. Szkoda byłoby zaprzepaścić
wysiłek wielu pokoleń Mosiniaków.

Paweł Szeląg

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy na mecze. Zarówno drużyny seniorów, jak i zespołów młodzieżowych.
Terminy meczów będą publikowane na
bieżąco na facebookowym fanpage`u klubu w Mosinie, do którego śledzenia zachęcamy. Wszelkie informacje można też
uzyskać w siedzibie klubu przy ul. Konopnickiej.
Piotr Skrzypek
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l Nauczyciel

całkiem czerwone. Mama pani Zofii powiedziała wtedy: „Zobaczcie co się robi, chyba niebo się pali”, jakby jakiś znak. – Potem ojciec przyjechał i mówi, że krew się
w Mosinie polała…

Pamięć dziecka

Przed wojną był nauczycielem – uczył
dzieci z Żabinka i okolic. Przy leśnej drodze do Nowinek stoi jeszcze wiekowy
dom, w którym jeszcze w latach 70. mieściła się szkoła. Dziś to własność prywatna, ale na frontowej ścianie przy wejściu,
widać ślady po zdjętej przed laty tablicy. Tutaj, od 1932 r. do wybuchu II wojny
światowej, pracował i mieszkał wraz z rodziną Alojzy Kujath. 20 października 1939
roku, hitlerowcy rozstrzelali go wraz z innymi zakładnikami na mosińskim rynku…
Najstarsi mieszkańcy Żabinka jeszcze go
pamiętają.– Nauczyciel to był bardzo dobry.
Uczył mnie w I i II klasie. Był bardzo uprzejmy dla wszystkich, także dla żony i dla dzieci – wspomina Alojzego Kujatha Zofia Dutkowska, która z chwilą wybuchu wojny
miała 9 lat. Pani Zofia często bywała
w przyszkolnym mieszkaniu Kujathów, bawiła się z ich dziećmi – jej mama chodziła
tam sprzątać. – Zawsze podał mamie coś do
jedzenia, bo nas była czwórka dzieci, to też
za wesoło nie było – opowiada. Pamięta jak
wybuchła wojna. Pamięta, bo była wtedy
z mamą u Kujathów, że przyszedł jeden
Niemiec, który mieszkał we wsi, który
ostrzegał, że będą rozstrzeliwać i żeby
Alojzy Kujath uciekał. A on powiedział: „Ja
nie opuszczę swojej żony i dzieci!”
20 października ojciec pani Zofii, podobnie jak inni mężczyźni z okolicy, musiał się stawić na rynku w Mosinie, na
godz. 16.00. Był to czas wykopek, więc
reszta rodziny kopała ziemniaki na polu,
gdy w pewnej chwili niebo zrobiło się

2

Po rozstrzelaniu Alojzego Kujatha, jego
żona Jadwiga z dwójką ich dzieci musiała
opuścić Żabinko i zamieszkała w Poznaniu.
– Mój brat i mama już nie żyją – wyjaśnia
Aldona Rybak, córka nauczyciela z Żabinka, która Mosinę odwiedza co roku, by pomodlić się nad grobem ojca. – Miałam wtedy trzy latka – zaczyna swoją opowieść. Pamięta, że przed rozstrzelaniem tata skądś
wrócił. Zapewne brał udział w kampanii
wrześniowej, ale ona nie wie gdzie był
i w jakiej jednostce służył. Był podchorążym. W roku 1931 ukończył kurs
baonu podchorążych rezerwy piechoty
w Śremie, w I Kompanii Strzeleckiej.
– Był taki nauczyciel Liczbański, kolega mojego taty – relacjonuje pani Aldona. – On
przyszedł do ojca i mówił: „Uciekaj, bo nauczycieli aresztują”. Ale mój ojciec podobno
powiedział: „Ja nie zrobiłem nikomu nic
złego, ja mam uciekać, zostawić dom i pracę, małe dzieci?” No i został. Wiem to od
mojej mamy, bo powtarzała stale: „Dlaczego nie posłuchał!” Osobiście pamiętam,
jak przyszedł Niemiec po mojego tatę – ja takie dziecko…. Do dziś widzi obraz ojca, jak
opiera na czymś nogę, na jakimś taborecie,
czyści buty przed wyjściem i wychodzi
z tym Niemcem. Aldona Rybak wie, że
aresztowani przetrzymywani byli w mosińskiej bóżnicy. Była tam razem z mamą.
Pozwolili ojcu stanąć w drzwiach, a on prosił o różaniec i książeczkę do nabożeństwa.
Resztę zna z opowiadań mamy lub cioci
i babci. To właśnie babcia opowiedziała jej,
że gdy ojciec siedział w bóżnicy, Niemcy
wezwali jej mamę do magistratu. Babcia
poradziła wówczas mamie, żeby nie szła
sama, żeby wzięła ze sobą dzieci. Aldona
Rybak wie od babci, że w urzędzie była jakaś rozmowa po niemiecku i że przyszedł
niemiecki oficer. – Babcia stale mówiła, że
całe szczęście, że mama jej posłuchała, że nas
zabrała, bo chyba ten Niemiec miał też swoje dzieci i kazał mamę puścić. Nie wiadomo
przecież, co by się z nią stało, gdyby poszła
sama. „Pan Bóg mnie natchnął”, mówiła
babcia…
20 października 1939 roku, na oczach
mieszkańców Alojzy Kujath, a z nim 14 innych polskich zakładników, zostali rozstrzelani przez niemiecki pluton egzekucyjny.

Oczyma duszy
Alojzy Kujath przyszedł na świat 5 czerwca 1910 r. w Żerkowie koło Jarocina. Jego
ojciec Władysław był kierownikiem cegielni w Krotoszynie. Tam też mieszkał razem z rodziną od roku 1923. Z tego okresu pochodzi dokument – zaświadczenie,
w którym niejaki ksiądz Stankowski z Krotoszyna napisał: „Alojzy Kujath jest bardzo
dobrem i przykładnem chłopcem – cały dom
– cała rodzina Kujathów jest bardzo religijna i patriotyczna”. Dokument opatrzony
jest datą 3 czerwca roku 1929.
Jadwigę Alojzy poznał podczas studiów
w Poznaniu. W Żabinku pod Mosiną dostał pierwszą swoją pracę. – Mieszkaliśmy
w szkole, tam urodziłam się ja i mój brat,
a chrzczono nas w kościele w Żabnie – wspomina pani Aldona. – Mój ojciec co niedzielę,
to wiem od mamy, grywał tam podczas mszy
na organach – dodaje.
Po Alojzym Kujacie pozostały też inne pamiątki. Na pożółkłej kartce poeta o pseudonimie „O” z Żabinka napisał miłosny
wiersz do czarnowłosej „Jadzi”, opatrzony datą 5 XI 1932 roku. – To wiersz mojego ojca. Wszyscy mówili do niego „Olek”
– wyjaśnia A. Rybak. – Z treści wynika, że
mama go nie chciała, albo się posprzeczali, dlatego on to dla niej napisał – przypuszcza pani Aldona. – Wiem, że w Żabinku chwalili bardzo ojca, że zawsze miał dla
dzieci cukierki albo dropsy i często tak nagradzał…
Jeszcze w latach 60. bywała z mamą
w Żabinku, a czasem mam jechała tam
sama. Mówiła potem do córki: „Jak tego
ojca wychwalają wszędzie, jak mnie widzą,
wołają – pani Kujathowa przyjechała!” –
Jedna osoba opowiedziała nam kiedyś, co na
wsi mówią, że w jakimś miesiącu widzą ojca,
że popłoch się zrobił, bo pan Kujath się pojawił, a to oczyma duszy pewnie widzieli…
Na podstawie artykułu własnego: Nauczyciel z fotografii, Fakty Mosińsko-Puszczykowskie nr 4/25 III 2010.
Joanna Nowaczyk

Fot. Izba Muzealna w Mosinie.
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GALERIA KAWALERóW MEDALU RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Uhonorowani Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej pośmiertnie,
w 2003 r.
„Tannenberg” – tak brzmiał kryptonim hitlerowskiej akcji, mającej na celu
eksterminację warstwy przywódczej
i inteligencji w całej Wielkopolsce.
Masowych egzekucji dokonano według
przygotowanych wcześniej list proskrypcyjnych Polaków uznanych z racji swojej przedwojennej działalności
za szczególnie niebezpiecznych dla III
Rzeszy. Wśród nich byli przedstawiciele
duchowieństwa, politycy, ludzie kultury,
nauki i sztuki, przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy itd.
Od 1 września do 25 października
1939 r., w wyniku ponad 760 egzekucji, życie straciło ponad 20 tys. Polaków.
W Mosinie rozstrzelani zostali: Stanisław Kozak - budowniczy, Piotr Bartkowiak – powstaniec wielkopolski, rolnik, Stanisław
Jaworski – powstaniec wielkopolski, kupiec, Jan Frąckowiak – powstaniec wielkopolski, młynarz, Alojzy Szymański – powstaniec wielkopolski, piekarz, Stefan Królak – kupiec, Franciszek Kołtoniak – rolnik, Wiktor Matuszczak – kowal, Alojzy Kujath – nauczyciel, Antoni Roszczak – powstaniec wielkopolski, kupiec, Ludwik Baraniak – murarz, Józef Cierżniak –
nauczyciel, Wincenty Frankowski – powstaniec wielkopolski, malarz, Roman Gawron – lekarz, Józef Lewandowski – sołtys
Niwki, rzeźnik (wg. kolejności fotografii).
W tym samym dniu, w godzinach porannych, w czasie egzekucji w Kórniku stracili także życie dwaj mieszkańcy Daszewic: sołtys tej wsi Franciszek Dłubała i rolnik Jan Niemczal.

Rozstrzelani
na Rynku

JN

l Pomnik
W centralnym punkcie rynku w Mosinie 20 października 1972 r. w rocznicę rozstrzelania tu 15 obywateli
Mosiny i okolic, odsłonięty
został „Pomnik Ofiar Hitleryzmu”. Wzniesiono go ze
społecznych składek mieszkańców, według projektu
prof. Józefa Murlewskiego.
Betonowe segmenty prof.
Murlewski odlewał w Mosinie, w tutejszej Wytwórni Betonu „POZBET”. Tutaj też, na
specjalnej platformie wyrzeźbił w glinie orła, a w swojej poznańskiej pracowni wykonał
tablice, na których widnieją napisy: CZEŚĆ POLEGŁYM NA
FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ (ściana wschodnia) / ZAMORDOWANYM W FORCIE VII I ZAMĘCZONYM W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH (ściana południowa) / PAMIĘCI ROZSTRZELANYCH W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA
1939 ROKU (ściana zachodnia) – i …W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM (ściana północna). Po
roku 1989, na głowie orła pomnikowego orła pojawiła się korona, którą wykonał mosiński artysta Roman Czeski.

KĄCIK HISTORYCZNY

l Pamiątka z przeszłości

Z okazji odsłonięcia Pomnika w roku 1972, do lokalnego
obiegu trafiły okolicznościowe, ozdobne koperty z grafiką
przedstawiającą pomnikowy monument.
W lipcu tego roku, do Urzędu Miejskiego w Mosinie nadszedł miły list od jednej z mieszkanek Mosiny w takiej właśnie kopercie. Pracownicy, do których skierowana była korespondecja, uznali formę jego nadania za bardzo uroczystą i przekazali tę historyczną kopertę redakcji.
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KULTURA

Ceramika i inne formy rzeźbiarskie

MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

GALERIA MIEJSKA

XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w
Mosinie
27 października br., Mosiński Ośrodek
Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4.
Zgłoszenia do 17 października br. na
kartach zgłoszeń.
Uczestnikami konkursu mogą być
uczniowie co najmniej 4 klasy szkoły
podstawowej, gimnazjaliści, uczniowie
szkól ponadgimnazjalnych, wyższych,
dorośli i seniorzy. Regulamin dostępny
na www.kultura.gmina.pl .

„Po sezonie”
Galeria Miejska w Mosinie zaprasza
do obejrzenia wystawy malarstwa Jakuba Malinowskiego
Po sezonie”. Czas trwania ekspozycji –
do 6 listopada br.
Galeria Miejska w Mosinie, ul.
Niezłomnych 1, godz. otwarcia: wt. –
pt. 9 -15, niedz. 10 -1.

Czwartki w Mosińskim Ośrodku Kultury
ul. Dworcowa 4
tel. 61 12 909 w.0, sala 04
• godz. 14 – zajęcia dla seniorów,
• godz. 1 – zajęcia dla młodzieży szkolnej
(od 7 lat)

SPORT
HALA SPORTOWA
I Bieg Pamięci
2 października 2016 r. odbędzie się I Bieg Pamięci.
Ma on na celu upamiętnić wydarzenia z 20 października 199 r. Bieg jest kontynuacją odbywającej
się od kilku lat Sztafety Pamięci. 15 kilometrowa
trasa biegnie przepięknymi terenami Nadleśnictwa
Konstantynowo.
XVIII Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej
Zgłoszenia trwają do 1 października. Limit startujących: 200 osób. Szczegółowe informacje dotyczące biegu można uzyskać pod nr tel.:
611290 lub na www.osirmosina.pl

Inauguracja XVIII Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej rozpocznie się 1 listopada
2016 r. w hali sportowej OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1. Zgłoszenia do udziału w
lidze przyjmowane są do 4 listopada 2016 r. pod nr tel.: 61 1290 lub na
osir@mosina.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.osirmosina.pl
Wpisowe za udział w lidze: 1000,00 zł

URZĄD I NGO
„PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE”
26 października 2016r. w godz. 15.00 - 19.00
Siedziba GCI, ul. Dworcowa , Mosina, I piętro
W programie m.in.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- resuscytacja krążeniowo- oddechowa (niemowlęta, dzieci, dorośli),
- postepowanie z Automatycznym Deﬁbrylatorem
Zewnętrznym (AED),
- ćwiczenia praktyczne.
Zapisy do dnia 24 października 2016 r. pod numerem telefonu:
61  192 746 w godz. 7.0-15.0 lub email:
gci@mosina.pl
(ilość miejsc ograniczona – grupa do 10 osób)
ZAPRASZAMY !

Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego w
Mosinie
Terminy: 12 października, 9 listopada, 14
grudnia Godziny: 12.00 – 15.00
Miejsce: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa , I piętro, sala nr 16.
Zakres tematyczny: prowadzenie działalności gospodarczej: od rejestracji ﬁrmy do
jej likwidacji; udzielanie porad, wyjaśnień z
zakresu obowiązków podatkowych; porady
w zakresie zeznań i deklaracji podatkowych, porady, wyjaśnienia, rozliczenia inne
niż podatki; konsultacje, porady i opinie
prawne: zobowiązania podatkowe, podatek
od towarów i usług, podatek dochodowy,
podatek od czynności cywilno-prawnych,
od spadków i darowizn, postępowanie podatkowe.

Spotkanie doradczo-szkoleniowe
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza na bezpłatne spotkanie doradczoszkoleniowe, które odbędzie się 19
października 2016 r. w godz. od 16.00 –
19.00 w Sali Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Spotkanie
skierowane jest do osób, które planują
założyć lub rozwijać ﬁrmę w oparciu o
wsparcie ze środków zewnętrznych.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie
udziału do dnia 17 października br. do
Gminnego Centrum Informacji w Mosinie –
tel. 61 192 746 lub gci@mosina.pl. Liczy
się kolejność zgłoszeń.

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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Na Zaduszki
Wraz z jesienną pogodą nadchodzą dni
Wszystkich Świętych
oraz Zaduszny. Masowo
więc
odwiedzamy
cmentarze, sprzątając
groby, przynosząc kwiaty i znicze, aby przygotować nasze miejsca pamięci o bliskich na ten
dzień. Jest to wyjątkowy
okres, bo rzadko dziś
mamy czas, żeby na co
dzień rozmyślać o tych,
co odeszli i przyglądać
się własnemu życiu, pamiętając o śmierci. W te
dwa dni cmentarze wyglądają pięknie, przystrojone kwiatami i kolorowymi światłami
zniczy, a setki ludzi, spacerujących wolno wąskimi ścieżkami, sprawiają, że to miejsce ożywa.
W naszej gminie jest też wiele miejsc, o których mało kto wtedy pamięta – są to opuszczone i zniszczone XIX-wieczne cmentarze wiejskie, żydowskie i ewangelickie. Szczególnie dużo jest
tych ostatnich – Gminna Ewidencja Zabytków wymienia ich aż
12. Wszystkie zostały założone w XIX wieku, niektóre jeszcze
w I połowie. Część z nich pozostała czynna nawet do drugiej
połowy wieku XX, a jeden służy obecnie jako cmentarz katolicki.
Oznaczone są zazwyczaj krzyżem lub kamieniem z inskrypcją,
często zarośnięte. Wyglądają na nieuporządkowane miejsca,
z którymi z nieznanych przyczyn nikt dotąd nie zrobił porządku.
Spośród dziko rosnących drzew i krzewów wystają tu i ówdzie
niższe lub wyższe pagórki omszałego kamienia. Czasem da się
z nich coś odczytać. Nie raz wokół poniewierają się śmieci – choć
nikt nie wyrzuca ich tam złośliwie, miejsca nieuczęszczane przyciągają nieporządek. Zazwyczaj panuje tam cisza. Całe cmentarze i pojedyncze nagrobki mają jednak swoje historie – opowiadają o innych czasach i ludziach, którzy tu żyli.

Czasami możemy odszukać taką historię, która ożywi dla nas
te miejsca.
Cmentarz ewangelicki w Baranówku powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku i służył głównie ludności
niemieckiej. Dziś znajdziemy tu 10 zdekompletowanych nagrobków. Ostatni pochówek odbył się w latach 60-tych XX wieku. Świadkowie pamiętali, że pochowano tam Annę Gunth. Ona
i jej mąż posiadali gospodarstwo rolne w Baranówku. Pod koniec wojny, wskutek nieszczęśliwego wypadku przy skoku przez
rów, Pan Gunth zmarł i został pochowany na tymże cmentarzu. Jego żona nie uciekła wraz z innymi Niemcami, obawiającymi się nadejścia frontu i Rosjan – nie chciała zostawić
gospodarstwa i męża. Gospodarstwo prawdopodobnie jej odebrano, gdyż w momencie śmierci znajdowała się w Domu Pomocy Społecznej w Śremie. Jej ostatnim życzeniem było jednak,
aby pochowano ją na cmentarzu ewangelickim, obok męża. Nie
mieli dzieci, w pogrzebie uczestniczyli dawni sąsiedzi. Grób nie
zachował się do dziś.
Takie cmentarze, mniej lub bardziej uporządkowane, zazwyczaj liczące od kilku do kilkunastu nagrobków, możemy znaleźć w Baranówku, Borkowicach, Starym i Nowym Dymaczewie, Krosinku, Krośnie, Mosinie, Pecnej, Radzewicach, Rogalinku,
Sowinkach i Żabinku.
Może idąc w tym roku na cmentarz zapalimy znicz i na którymś z nich?
Źródło: Bogusław Kuik, http://www.grzybno.info.pl/cmentarz_baranowko.php
Sara Szuman
Fot. Małgorzata Kaptur

l Dworzec w Pecnej
powraca
Po artykule na temat historii dworca kolejowego w Pecnej w poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”,
dwóch Czytelników niezależnie od siebie, zwróciło uwagę, iż nazwa „Iłówiec”
nie pochodzi od nazwiska właściciela
majątku – Nitsche jak podano w artykule,
ale od nazwy majątku – Nitsche, czyli
„Iłówiec”. Faktycznie właścicielem
majątku Iłowiec, w czasie kiedy powstał
dworzec kolejowy był Lehman. Ale co
ciekawe, w literaturze nazwisko to pojawia się także w towarzystwie von Nits-
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che, czyli Lehman von Nitsche. Co ustaliliśmy.
Jacek Szeszuła: Od początku XIV w. wieś
figuruje w dokumentach jako IŁOWIEC
(bez Ó), podobnie jak jej następujący
dziedzice (właściciele) - IŁOWIECKI.
W II połowie XIX w. IŁOWIEC i PECNĘ
nabył Lehman z Nietążkowa. Robert Lehman był w 1866 r. budowniczym obecnego dworu (pałacu w Iłowcu). W Nietążkowie mieszkał też Lehman, który w 1878 r.
był radcą kollegium ekonomicznego
w Berlinie. Ze Stefanem Chłapowskim z
Bonikowa doprowadził do budowy cukrowni w Kościanie.
Eugen Lehman do 1895 r. nie używał

przy nazwisku określenia geograficznego
NITSCHE. Dopiero czynił to po 1895 r.
Stąd występuje jako LEHMAN-NITSCHE, Eugen von Lehman, czy Eugen von
LEHMAN-NITSCHE. Przedrostek VON
używany był dla określenia stanu szlacheckiego,
ale również jako POCHODZĄCY z danego miejsca urodzenia
czy ZAMIESZKANIA np. LEHMAN
z NITSCHE. Jest to odpowiednik naszej
końcówki "ski" np. Potocki z Potoka czy Zamojski z Zamościa. Co ciekawe, „Nitsche”
była to nazwa majątku Lehmanów
w Iłowcu, ale także taką samą nazwę nosił ich majątek w Nietążkowie.
Red.

1

SZLAKIEM UŁANÓW POZNAŃSKICH

