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Szanowni Czytelnicy!

Najgłośniejsze wydarzenie w minionym 
okresie, jakie miało miejsce na terenie 
naszej gminy, to otwarcie Rezydencji 
Raczyńskich w Rogalinie po rewita-
lizacji, z nowym, powojennym obli-
czem. Czerwcowy numer „Informatora 
Mosińskiego” otwiera relacja z wizyty  
w pałacowych wnętrzach. Tym samym 
zachęcam wszystkich do zwiedzania tego 
okazałego muzeum.

Z zespołem pałacowo-parkowym  
w Rogalinie wiąże się temat najstarszych 
rogalińskich dębów, które z przyczyn na-
turalnych powoli zamierają. Naukowcy 

z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, próbują zachować życie tych osobni-
ków namnażając ich klony. Projektem badawczym kieruje mieszkaniec naszej 
gminy, pan Paweł Chmielarz. 

Majową atrakcją dla mieszkańców były na pewno Dni Mosiny. Zapraszam do 
zapoznania się z relacją i fotoreportażem z tych imprez. W maju obchodziliśmy 
też jubileusz samorządu terytorialnego. Samorządowcy spotkali się z tej okazji 
na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 22 maja. Dla wszystkich Czytel-
ników zainteresowanych historią tworzenia mosińskiego samorządu – dodatek 
specjalny „Informatora” na 25-lecie samorządności.      

To co istotne dla mieszkańców, to informacje z mosińskiego magistratu, wśród 
których znajdziecie Państwo cykliczne sprawozdanie z działalności Burmistrza 
oraz Rady Miejskiej. W tym numerze, prezentujemy również wyniki wyborów 
w jednostkach pomocniczych, które znajdują się już na finiszu. 

Ponieważ zbliżają się wakacje, życzę Państwu udanego, letniego wypoczynku 
i zapraszam do lektury.

Joanna Nowaczyk
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30 maja odbyła się uroczystość otwarcia Pałacu w Rogalinie, z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, rodziny prezydenta Edwarda Ra-
czyńskiego. W tym doniosłym wydarzeniu, udział wzięli również przedstawiciele naszych władz samorządowych, 
m.in. burmistrz Jerzy Ryś i przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur. 

„..Dzisiaj cały gmach główny pałacu wrócił do dawnej świetności. Ojciec 
kochał Rogalin. We wspomnieniach i rozmowach często do niego wracał. Jako 
ostatni męski potomek Raczyńskich z Rogalina w 1990 roku, po odzyskaniu 
przez Polskę wolności, postanowił zapisać go utworzonej przez siebie Funda-
cji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obok zbiorów 
malarstwa Galerii Rogalińskiej utworzonej przez jego ojca Edwarda Aleksan-
dra i majątku ziemskiego słynącego z wiekowych dębów, pięknego krajobrazu  
i przyrody przeznaczył pałac i park narodowi polskiemu. Przyświecała mu myśl, 
że Rogalin ma służyć, jak mówią Anglicy o swoim national frast – forever for 
everyone – na zawsze i wszystkim. Jestem przekonana, że ojciec cieszy się dzi-
siaj z nami, że jego ukochany dom rodzinny po wielu latach ponownie otwiera 
swoje drzwi dla zwiedzających, świadcząc o tradycji i ucząc historii Polski.

Oby również piękne środowisko naturalne otaczające pałac i park rogaliński 
mogło zostać zachowane dla przyszłych pokoleń...”

Wiridianna Rey - córka Edwarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodź-
stwie, w czasie uroczystości w Rogalinie. źródło: www.czasmosiny2.pl
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Dom żywy
Po trwającej 2 i pół roku rewalory-

zacji, od 16 czerwca można zwiedzać 
Pałac w Rogalinie – oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Pałac zmie-
nił się nie do poznania. Przez długie 
lata, jego wnętrza „zdobiły” tylko gołe 
ściany. Po raz pierwszy od czasów 
wojny, zostały one zagospodarowane. 

Inwestycja kosztowała 39,4 mln zło-
tych, z czego 26 mln pochodziło z do-
finansowania unijnego. Przywrócony 
został pierwotny kształt architektonicz-
ny zespołu pałacowo-parkowego, zre-
konstruowano nawierzchnię dziedzińca, 
XVIII-wieczny mostek i bruk kwatero-
wy przed pałacem, zmodernizowano 
korpus główny, skrzydło południowe  
i północne pałacu, stajnię, powozownię, 
dawny czworak dworski, galerię malar-
stwa, ujeżdżalnię, małą architekturę oraz 
ogrodzenie terenu.

Odtworzenie wnętrz pałacu, poprze-
dzone zostało wieloletnią, misterną pra-
cą, ogromnym wysiłkiem wielu osób. 
Podczas konferencji prasowej, w dniu 
29 maja, dziennikarze poznali szczegó-
ły dotyczące rewitalizacji, jej przebiegu  
i historii. Obejmuje ona przeróżne za-
biegi, kwerendy w poszukiwaniu pała-
cowych eksponatów, badania konser-
watorskie, rozmowy z osobami, które  
w pałacu mieszkały, pracowały i pa-
miętały go z okresu międzywojennego.  
– To co państwo zobaczycie we wnętrzach, 
opowiada historię tego domu, który prze-
trwał w określonym kształcie z wszystkimi 
nawarstwieniami pozostawionymi przez 
kolejne pokolenia Raczyńskich od XVIII 
wieku, od czasu fundatora Kazimierza 
Raczyńskiego, aż do ostatniego jego wła-
ściciela, wojewody poznańskiego Roge-
ra Adama Raczyńskiego – powiedziała 
podczas konferencji Joanna Nowak, kie-
rownik oddziału Muzeum Narodowego  
w Rogalinie. Jaki był dom Raczyńskich? 
– To był dom niezwykły, dom w którym 
mieszkali ludzie, którzy w każdym poko-
leniu tworzyli coś ciekawego i tak było 
do wojny – stwierdziła z kolei kustosz 
pałacu Ewa Leszczyńska. Ideą renowacji 
Pałacu w Rogalinie, było udostępnienie 
domu Raczyńskich takim, jaki służył 
jej mieszkańcom, jako żywy dom. Jaki 
jest efekt końcowy? Niech przemówią 
pałacowe wnętrza. Aby zachęcić Czy-
telników do zwiedzania – w kolejnych 
numerach „Informatora” kilka odsłon 
pałacowych zakamarków.

Biblioteka hendlowska

Biblioteka, zwana dziś hendlowską, 
do 1939 roku była jednym z najoka-
zalszych wnętrz rezydencji, nie tylko  
z racji imponujących rozmiarów (12 m 
dł., 8,5 m szer. i 8 m wys.), ale bogatego, 
neobarokowego wyposażenia. Jej wystrój 
został wykonany w latach 1893-1894 na 
podstawie projektu Zygmunta Hendla, 
zatrudnionego przez Edwarda Aleksan-
dra Raczyńskiego. To wnętrze zostało 
całkowicie zdemontowane i zniszczone 
lub wywiezione w czasie wojny przez 
Niemców. Teraz, odrodziło się jak feniks 
z popiołu. 

– W Krakowie, w Muzeum Narodowym, 
uratowały się szczęśliwie wszystkie pro-
jekty Zygmnta Hendla, młodego krakow-
skiego architekta, który projektował dla 
Raczyńskich tę bibliotekę – opisuje jej 
rekonstrukcję kustosz Ewa Leszczyńska. 
– Dostaliśmy cały ich komplet, bardzo 
dokładne skany tych projektów, to po-
zwoliło odtworzyć każdy szczegół. Jed-
nak projekty, wykonywane są zazwyczaj  
w kilku wersjach, dlatego na podstawie 
zachowanych zdjęć, trzeba było dojść 
do tego, który jest właściwy. 

Biblioteczne szyby w ramiakach ze zło-
conego brązu, w oryginalnej bibliotece 
były ręcznie lane, ale teraz nie stosuje 
się już takiej techniki. Zakupiono więc 
tafle, które były ręcznie w małych warsz-
tatach roztapiane, żeby pozyskać efekt 
starych szyb.

Niektóre elementy biblioteki są ory-
ginalne, jak na przykład portret Ro-
gera Raczyńskiego nad kominkiem, 
czy popiersia Krasińskich na balustra-
dzie. – Mieliśmy do dyspozycji też jedno 
świetne zdjęcie, które Hendel zamówił, 
jak to zrealizował, ale pokazujące tylko 
jeden niewielki wycinek – opowiada  
E. Leszczyńska. Zdjęcie pokazywało piec  
i na jego postawie dało się stwierdzić, że  
w magazynie znajdują się 3 potłuczo-
ne kafle z tego pieca. – Z tych 3 kafli  
i rysunku Hendla wynikało, że pojechał 
on specjalnie do Drezna, żeby na podsta-
wie jego projektów wykonano do tej sali 
piec. Ten piec to jest wierna rekonstrukcja  
z wtopionymi starymi kaflami – tłumaczy 
pani kustosz. Żeby ten piec i 14 innych 
pałacowych pieców zostało zrekonstru-
owanych, wykonawca zadania, firma  
z Białego Stoku, musiała zatrudnić 
wszystkich specjalistów w Polsce, którzy 
pracowali nad tym całe 2 lata! 

Joanna Nowaczyk
/ fot. K. Leszczyńska
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 
24 maja – 12 czerwca 

FINANSE
• Burmistrz Gminy Mosina wydał dwa 

zarządzenie zmieniające budżet: 
- zarządzenie Nr 00501.107.2015 z dnia 

6 maja 2015r. - zwiększono dochody  
i wydatki o kwotę 29.800,00 zł z tytu-
łu dotacji Krajowego Biura Wyborczego  
z przeznaczeniem na diety członków komisji  
w I turze wyborów prezydenckich, 

- zarządzenie Nr 00501.121.2015 z dnia 
20 maja 2015r. – zwiększono dochody  
i wydatki o kwotę 32.612..72 zł z tytu-
łu dotacji celowych na zadania zlecone  
w zakresie zwrotu części podatku akcyzo-
wego oraz przeprowadzenie wyborów pre-
zydenckich – II tura,

• przedłożono Radzie Miejskiej w Mosinie 
na sesję wyznaczoną na dzień 14 maja 2015r. 
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2015 – 2019 oraz 
projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 
2015; zwiększono wydatki roku 2015 o kwotę 
2.622.000,00 zł. Są to wydatki majątkowe 
związane z budową dróg, termomoderniza-
cją Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie, budową 
kanalizacji sanitarnej oraz wydatki związane 
z opłatą za energię elektryczną – oświetle-
nie ulic; zapisano zmiany kwot przychodów 
budżetu wynikające z zaciągnięcia pożyczki  
w WFOŚiGW w Poznaniu oraz emisją 
obligacji komunalnych w łącznej kwocie 
2.978.545,00 zł oraz kwotę wolnych środ-
ków w wysokości 3.203.018,73 zł,

• zakończyły się prace Komisji Rady 
Miejskiej związane z oceną wykonania 
budżetu za 2014 r.  i dnia 28 maja 2015r. 
Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Mosina za 
2014 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina 
za 2014 r., (str. 12 „Absolutorium za 2014”)

Fundacja Centrum Współpracy Obywatelskiej z siedzibą w Poznaniu, oferuje 
mieszańcom bezpłatną pomoc prawną. Punkt udzielania porad znajduje się  
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, w udostępnionej 
przez urząd na ten cel Sali Radnego, pokój nr 20. 

Bezpłatne porady prawne udzielane są w zakresie: prawa cywilnego, prawa 
karnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, spraw alimentacyjnych 
oraz związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

Aby skorzystać z pomocy w wymienionych sprawach, należy umówić się na 
spotkanie z doradcą fundacji telefonicznie, dzwoniąc pod numer 796 738 554, 
w środy między godziną 17.00, a 20.00. Terminy spotkań przypadają w ponie-
działki, w godzinach od 14.30 do 17.00. W pilnych przypadkach, istnieje też 
możliwość kontaktu drogą elektroniczną, e-mail: cwo@cwo.org.pl.

Fundacja CWO informuje, że warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady 
prawnej, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu 
prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy, a także potwierdzenie 
sytuacji majątkowej uniemożliwiającej skorzystanie z usług płatnej kancelarii 
adwokackiej, czy radcowskiej. 

Jak alarmują przyrodnicy, od końca lat dziewięćdziesiątych pszczoły znikają  
z uli, zmniejsza się także drastycznie liczba pszczelich rodzin. Tymczasem pszczo-
ły są niezwykle ważnym ogniwem w procesie produkcji żywności. Pszczoły,  
a także trzmiele i inne owady, takie jak motyle, osy i muchówki, zapylają rośliny, 
które są naszym pożywieniem. Tylko w Europie, pszczoły i inne owady zapylają 
ponad 400 odmian warzyw! Zapylają też owoce i zioła, służące za przyprawy. 

Niestety, stosowany obecnie model rolnictwa oparty na agresywnym wyko-
rzystaniu substancji chemicznych, zagraża zdrowiu człowieka, a także owadom 
zapylającym, tzw. zapylaczom, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla łańcucha 
dostaw żywności. Tym bardziej ważne jest, by zabiegi z zakresu ochrony roślin 
stosowane były w sposób prawidłowy. – Jednym z podstawowych wymogów in-
tegrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie 
warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów 
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych – stwierdza mgr inż. 
Adam Błochowiak, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Nasiennictwa 
w Poznaniu. 

Nieprawidłowe wykonanie zabiegów ochrony roślin, niesie za sobą duże za-
grożenie dla pszczół i innych zapylaczy! Dlatego stosując środki ochrony roślin 
należy: zwrócić szczególną uwagę na to, czy są one dopuszczone do obrotu  
i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dobierać środki tak, aby 
zminimalizować ich niekorzystny wpływ na organizmy nie będące celem zabiegu, 
stosować środki zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie, przestrzegać 
okresów prewencji, nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znosze-
niu cieczy użytkowej podczas zabiegu, zachowywać odpowiednią odległość od 
pasiek (minimum 20 metrów), nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół 
w okresie kwitnienia roślin uprawnych,  zabiegi wykonywać po zakończonych 
lotach owadów zapylających!     

JN   

Chrońmy owady

Bezpłatne porady prawne
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• sporządzono wniosek o zwrot części wy-
datków poniesionych w 2014 r. w ramach 
funduszu sołeckiego. Kwota zwrotu wynosi 
126.583,54 zł.

KRONIKA INWESTYCJI
Rozpoczęto:

• budowę linii kablowej oświetlenia uliczne-
go: Mosina - w ul. Czwartaków i Wrzosowej 
-  ulica Czwartaków - II etap; Dymaczewo 
Nowe rejon ul. Pogodnej  II etap,

• budowę linii kablowej energetycznej   
oświetlenia  drogowego w miejscowości 
Daszewice w ulicy Piaskowej - II etap.
Zawarto umowy:

• budowa ulicy  Torowej, Jesionowej, Ci-
sowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej  
w Mosinie; etap III – kanalizacja deszczowa 
w ul. Torowej od studni A15 do C19 i od 
studni A15 do  B11,

• budowa chodnika w Sowinkach i Bara-
nówku – etap II,

• budowa oświetleń drogowych na terenie 
gminy Mosina,

• opracowanie pełnej dokumentacji tech-
niczną dla zadań: 1) rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Czapurach, gm. Mosina; 2) 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, 
gm. Mosina,

• budowa ulicy Czereśniowej wraz z od-
wodnieniem w m. Mosina; etap I -  odcinek 
od km 0+325 do km 0+468,10 (odcinek od 
ul. Targowej do Topolowej).
Wybrano ofertę:

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mo-
sina, ul. Fredry.
Ogłoszono przetarg:

• budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, 
Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosi-
nie; etap IV - kanalizacja deszczowa w ul. 
Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Krosinko, ul. Wierzbowa,

• „Budowę oświetleń drogowych na terenie 
gminy Mosina z oprawami  LED”:

Zadanie nr 1 -  budowa  linii kablowej  
oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kro-
sinko, ul. Nad Potokiem, Wierzbowa, Cicha 
– ulica Nad Potokiem i ulica Cicha – II ETAP;  

Zadanie nr 2  - budowa  linii kablowej  
oświetlenia drogowego  w miejscowości  
Dymaczewo Stare , ul. Czereśniowa, Brzo-
zowa, Sosnowa – ulica Brzozowa – I ETAP;

Zadanie nr 3 - budowa  linii kablowej  
oświetlenia drogowego  w miejscowości  
Radzewice ul. Konwaliowa.
Przygotowywany jest przetarg: 

• termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie, 

• „Budowę oświetleń drogowych na terenie 
gminy Mosina z oprawami  LED”:

Zadanie nr 1 -  budowa  linii kablowej  

Dewastacja
W czerwcową noc, nieznani sprawcy zdewastowali zieleń zdobiącą kładki nad 

Kanałem Mosińskim w mieście. Miejska zieleń to ważny element naszego najbliż-
szego krajobrazu. Pełni rolę ekologiczną i estetyczną. Środki wydatkowane na ten 
cel pochodzą z budżetu Gminy Mosina, który tworzą także podatki mieszkańców. 
Zdewastowane zostało zatem nasze wspólne mienie. 

Aktualnie trwa analiza zapisów monitoringu i przygotowanie zawiadomienia 
tego zdarzenia na Policję.       

Aktywna Trójka 
Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok,  

z inicjatywy gmin: Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Stęszew, przy współpracy 
z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, powstał projekt „Aktywna Trójka”, czyli 
trasy 3 aktywności po WPN-ie.

„Aktywna Trójka” to sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do 
uprawiania nordic walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego 
licząca w sumie ponad 55 km. Oznakowane trasy są różnej długości oraz stopniu 
trudności i poprowadzono je po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo 
miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na całym terenie objętym 
projektem znajdują się cztery pętle: mosińska (7,4 km), stęszewska (12,2 km), 
komornicka (10.1km), 
puszczykowska (20 km). 
Zachęcamy do  podjęcia 
proponowanej „aktyw-
ności” w atrakcyjnym 
przyrodniczo i krajo-
brazowo terenie. Mapy 
tras można otrzymać  
w Punktach Informacji 
Turystycznej: przy ul. 
Dworcowej 4, pokój nr 
36 oraz w sezonowym 
Punkcie IT w Pałacu 
w Rogalinie. Wersja 
elektroniczna dostęp-
na jest do pobrania 
na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego  
w Mosinie: www.mosina.pl  
w zakładce „Dla Tursty”.
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oświetlenia ulicznego  w miejscowości Kro-
sinko, ul. Nad Potokiem, Wierzbowa, Cicha 
– ulica Nad Potokiem i ulica Cicha – II ETAP;  

Zadanie nr 2  - budowa  linii kablowej  
oświetlenia drogowego  w miejscowości  
Dymaczewo Stare , ul. Czereśniowa, Brzo-
zowa, Sosnowa – ulica Brzozowa – I ETAP;
Zadanie nr 3 - budowa  linii kablowej  oświe-
tlenia drogowego  w miejscowości  Radzewice 
ul. Konwaliowa. 
Ponadto: 

• w ramach porozumienia z AQUANET
-em, wykonano modernizację części ul. 
Czereśniowej w Mosinie na odcinku od ul. 
Sowinieckiej,

• podpisano umowę na budowę chodnika 
i opaski wokół budynku świetlicy wiejskie 
w Krośnie

GEODEZJA 
I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• korespondencja z WPN oraz Aquanet S.A. 
w sprawie wytyczenia i ewentualnego prze-
jęcia działek gruntu obecnie użytkowanych 
jako droga zwyczajowa przez mieszkańców 
Mosiny w rejonie ul. Chopina i ul. Szosa Po-
znańska,

• organizacja przetargów na zbycie nieru-
chomości gruntowych w Mosinie, Dyma-
czewie Starym oraz Czapurach;  wyłoniono 
nabywców na 4 działki gruntu,

• ogłoszenie wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży w rejonie ul. Śrem-
ska oraz ul. Fiedlera w Mosinie oraz w Pecnej.

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE
Procedowanych jest obecnie 12 miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina. 

• trwa składanie wniosków do projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów usytuowanych przy ul. Leszczyń-
skiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, 
terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz 
terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3 
obręb Mosina (str. 8 „Składanie wniosków 
do projektu planu”). 

Informacje dotyczące wszystkich doku-
mentów planistycznych, obszaru objętego 
planami i etapu ich procedowania, można 
znaleźć na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/
Burmistrz/Obwieszczenia planistyczne/Wy-
kaz dokumentów planistycznych w trakcie 
sporządzania.

OCHRONA  
ŚRODOWISKA
• realizacja Projektu „Drogi dla Natury” 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

 
Ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny” i  „Mosińska Karta 3+”, to programy,  

z których mogą skorzystać wszystkie rodziny wielodzietne z terenu gminy Mo-
sina. Ich ideą jest wspieranie wielodzietnych rodzin i promowanie rodziny jako 
wartości. W ramach programu, rodziny posiadające troje i więcej dzieci, niezależ-
nie od dochodów, mogą skorzystać z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień 
oferowanym przez partnerów programu.   

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą ko-

rzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia na-
uki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnię-
ciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności 
orzeczenia. Rodziny korzystające z Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na tań-
sze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy kolejowe,  
a nawet wakacje. Kompletny wykaz dostępnych zniżek w ramach tej karty, można 
znaleźć pod adresem: www.rodzina.gov.pl w zakładce Duża Rodzina/Partnerzy 
Karty Dużej Rodziny 

Mosińska Karta Rodziny 3+ 
To program adresowany jest do rodzin zameldowanych na pobyt stały lub czaso-

wy na terenie Gminy Mosina, składających się z rodziców/rodzica, posiadających 
troje i więcej dzieci, do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje. Karta uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień:  
50% zniżki na zakup biletów wstępów na biletowane wydarzenia organizowane 
przez Mosiński Ośrodek Kultury, 50% zniżki na wyrobienie kart bibliotecznych 
w Mosińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach, a także korzystania z preferen-
cyjnych warunków zaproponowanych przez inne podmioty – instytucje, firmy 
handlowe i usługowe, które przystąpiły do programu. Wykaz tych podmiotów, 
a także szczegółowe informacje dostępne są na stronie www. rodzina.mosina.pl. 
Mosińska Karta Rodziny 3+, wydawana jest z ważnością do 31 grudnia 2015r. 

  
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, czy Mosińską Kartę Rodziny 3+, należy 

złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Biurze Obsługi 
Interesanta tel. 618109 505. Formularze wniosków dostępne są w BOI lub na 
www.rodzina.mosina.pl.                  JN

Karta Dużej Rodziny i Mosińska Karta 
Rodziny 3+
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– współpraca z Fundacją EkoRozwoju  
w zakresie wyboru wykonawcy zabiegów 
pielęgnacyjnych, 
• współpraca ze Strażą Miejską w przedmio-
cie przeprowadzonych na terenie Gminy 
Mosina kontroli sposobu gospodarowania 
nieczystościami ciekłymi (str. 18 „Strażnicy 
interweniowali”),
• prowadzenie procedury w przedmiocie 
doposażenia 2 placu zabaw,
• prowadzenie procedury w zakresie 1 decyzji 
środowiskowej,
• organizacja wspólnie z Zespołem Parków 
Krajobrazowych prelekcji na temat zadrze-
wień śródpolnych,
• współpraca z Referatem IK oraz Spółką 
AQUANET S.A w zakresie realizacji KPOŚK 
- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.

SPOTKANIA
• z przedstawicielem firmy „KMDDeveloper” 
w sprawie planów i polityki inwestycyjnej  
w obrębie miejscowości Daszewice,
• z przedstawicielami firmy Aquanet S.A  
w sprawie planów inwestycyjnych firmy na 
lata 2015-20125 na terenie gminy Mosina, 
• z dyrektorem Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, w celu zapoznania się 
z zakresem oferty edukacyjnej Zespołu Szkół, 
•  z przedstawicielami firmy NAPE (Narodo-
wa Agencja Poszanowania Energii S.A.), doty-
czące problematyki budowy oraz eksploatacji 
basenów kąpielowych niskonakładowych 
wykonywanych z udziałem najnowszych 
technologii, możliwości budowy nisko-
energetycznego i niskobudżetowego basenu  
w Mosinie, 
• z przedstawicielami spółki lekarskiej Allme-
dica Sp. z o.o. w sprawie budynku przychodni 
lekarskiej na ulicy Dworcowej w Mosinie, 
• z przedstawicielami Dyrekcji PKP PLK przy 
przejeździe kolejowym na ulicy Śremskiej 
w Mosinie, 
• w siedzibie Spółki Aquanet na Dolnej Wil-
dzie w Poznaniu – spotkanie robocze doty-
czące uwag do analizy tzw. białych plam 
na mapie skanalizowania Gminy Mosina 
oraz inwestycji Aquanetu w kontekście ich 
wpływu na ceny abonamentu za odbiór 
ścieków sanitarnych w zlewni Mosińsko 
Puszczykowskiej,
• z Wójtem Gminy Czerwonak i jego za-
stępcą dotyczące problematyki związanej  
z organizacją pracy urzędu gminy w kon-
tekście nowoczesnych wyzwań i oczekiwań 
społecznych, a także dostaw wody oraz 
odbioru ścieków realizowanych na terenie 
Gminy Czerwonak, 
• z przedstawicielami firmy Hardsoft Tele-
kom w sprawie zastosowania nowoczesnych 
technologii informatycznych w JST. 

Nabór na ławników 
W związku z upływem 4-letniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego  

w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie z prośbą o dokonanie na-
boru kandydatów na ławników do: Sądu Rejonowego w Śremie (1 ławnik), Sądu 
Rejonowego w Środzie Wlkp. (1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu pra-
wa pracy), Sądu Okręgowego w Poznaniu (2 ławników, w tym 1 do orzekania  
w sprawach z zakresu prawa pracy).

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na pod-
stawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale 
na danym terenie. Termin zgłaszania upływa 30 czerwca 2015 r. Szczegółowe 
informacje dotyczące warunków, jakie powinni spełnić kandydaci, dostępne są 
na www.mosina.pl w zakładce Komunikaty.  

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać i po wypełnieniu złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w Biurze Rady Miejskiej 
w Mosinie pok. 21 w godzinach: w poniedziałki od 09:00 do 17:00, od wtorku do 
piątku – od 7:00 do 15:00.  Informacji związanych z wyborem ławników udziela 
Biuro Rady Miejskiej w Mosinie – tel. 61 8109 541.

Azbest jest szkodliwy dla zdrowia! W roku 1998 jego produkcja została  
w Polsce ustawowo zakazana. Rok później wprowadzono zakaz obrotu azbestem  
i wyrobami go zawierającymi.

Obecnie trwa jego systematyczne usuwanie ze środowiska. W Urzędzie Miej-
skim w Mosinie trwa nabór wniosków o udział w programie likwidacji azbestu. 

W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten 
nakłada na właścicieli nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe 
obowiązek sporządzania  w tej sprawie corocznych raportów i przekazywanie 
ich do właściwych organów. Azbest jest także systematycznie usuwany w ramach 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

Trwa nabór wniosków o udział w tym programie. Wnioski o usunięcie i uty-
lizację wyrobów zawierających azbest można składać w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie do 15 września br. Będą one rozpatrywane według kolejności wpływu, 
aż do wyczerpania limitu środków. 

Usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości  jest całkowicie bezpłatne – 
dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularz wniosku można 
znaleźć na stronie www.mosina.pl, w zakładce „Dla Mieszkańca-Wnioski do 
pobrania-Ochrona Środowiska”, a także Urzędzie Miejskim w Mosinie:
Biuro Obsługi Interesanta tel. 619109 505, Referat Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa (pokój nr 11) tel. 61 8109 545, 618109 546, 61 8109 547. 

JN

Staże w delegacjach Unii 
Europejskiej na całym świecie

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wraz z Komisją Europejską 
ogłosiły nabór na prestiżowe staże w Delegacjach Unii Europejskiej na całym 
świecie. Program umożliwia młodym specjalistom zdobycie doświadczenia  
w pracy poza Unią Europejską oraz poznania roli delegacji w realizacji wspólno-
towej polityki zewnętrznej. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 30 czerwca br. 
Szczegóły na stronie www.wielkopolska.eu w zakładce Aktualności.

Trwa usuwanie azbestu
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ 
Czy mieszkańcy wsi, do których 
nie dociera komunikacja mogą li-
czyć, że coś się zmieni w tek kwe-
stii w najbliższym czasie? W jednej  
z gazet lokalnych była zapowiedź 
uruchomienia nowych połączeń  
w naszej gminie. 
– Mamy świadomość, że brak połą-
czeń komunikacyjnych do części miej-
scowości na terenie naszej gminy to 
problem, który wymaga rozwiązania 
– mówi Jerzy Ryś, Burmistrz Gminy 
Mosina. – Rozważamy możliwość po-
szerzenia sieci komunikacji gminnej, 
jednak w tegorocznym budżecie nie ma 
zabezpieczonych na ten cel środków. 
Będziemy starali się rozwiązać ten pro-
blem w oparciu o nasz Zakład Usług 
Komunalnych, z którym prowadzimy 
w tej sprawie intensywne rozmowy – 
wyjaśnia dalej burmistrz. 

Dlaczego strona www.mosina.
pl jest czarna?
W ostatnim dniu maja upłynął ter-
min dostosowania przez wszystkie 
działające na terenie Polski instytucje 
publiczne, swoich serwisów interne-
towych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Obowiązek taki wynika 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 12 kwietnia 2012 r. – Zgodnie z za-
pisami  tego rozporządzenia, strona 
mosina.pl została dostosowana do mię-
dzynarodowego standardu Web Con-
tent Accessibility Guidelines uznanego  
w wielu krajach Europy – wyjaśnia 
Marlena Chmielewska, z-ca kierow-
nika Referatu Oświaty, Promocji, Kul-
tury i Sportu. – Lista wytycznych jest 
bardzo długa. Dla osób niedowidzących 
serwis musi mieć odpowiednio wysoki 
kontrast i możliwość zmiany kolorów, 
czytelną czcionkę, a także logicznie 
rozmieszczone elementy nawigacyjne. 
Dokumenty nie mogą być publikowane 
w formie obrazków, inaczej tekstu nie 
będzie można zaznaczyć by odczytał 
go czytnik. Strona musi być  łatwa w 
obsłudze tylko za pomocą klawiatury 
– informuje dalej M. Chmielewska.
Jeżeli strona www.mosina.pl wyświe-
tla się czarna, wystarczy kliknąć na 
zlokalizowaną pod górnym margine-
sem ikonkę: biało-czarne kółeczko.   

Na pytania kierowane do redakcji 
związane z zakresem zadań samorządu 
terytorialnego, odpowiedzą kompetent-
ne osoby. 

Składanie wniosków do projektu planu
Rada Miejska w Mosinie, dnia 26 marca br. podjęła uchwałę nr IX/47/15 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej  
i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług 
na działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina. Z uchwałą tą oraz jej załącznikiem, 
można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl -> bip -> prawo -> uchwały Rady 
-> kadencja 2014 - 2018 -> numer sesji i jej data -> numer uchwały.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski 
w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 30 czerwca 
2015 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zielony konkurs
Jeszcze do końca czerwca można składać swój akces do udziału w konkursie 

„ZIELONA  GMINA  2015” organizowanym przez Burmistrza Gminy Mosina 
wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosi-
nie.  W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Mosina, instytucje, 
organizacje społeczne, oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów. 

Konkurs odbywa się w 4 kategoriach: zieleńce – kwietniki osiedlowe, zakła-
dowe, szkolne; balkony – loggie tarasy i okna; ogrody przydomowe; działki na 
terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 
1, 62-050 Mosina do 30 czerwca 2015r. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy 
na stronie www. mosina.pl w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Środowiska.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś†p

Bożeny Dehmel
Radnej Rady Miejskiej w Mosinie w latach 1994 – 2002 

Sołtysa Sołectwa Czapury w latach  1998 – 2005

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłej

składają

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Kaptur  
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Stowarzyszenie gmin 
kończy projekt

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego informuje, że 30 czerwca tego roku, zakończy 
się realizacja projektu „Współpraca członków Stowarzyszenia 
Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego  
w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmoc-
nieniu lokalnych więzi”. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2007-2013 oraz z budżetu państwa.

 Głównym jego celem, było wypracowanie wspólnych ob-
szarów do podejmowania dalszych działań przez jednostki 
samorządu terytorialnego będące członkami Stowarzyszenia. 

W ramach projektu, opracowane zostały następujące do-
kumenty:  1) Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wy-
znaczenia obszaru funkcjonalnego WPN; 2) Strategia Zrów-
noważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu 

WPN; 3) Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie 
Mikroregionu WPN; 4) Koncepcja Produktów Turystycznych 
na terenie Mikroregionu WPN.

Dokumenty te stworzą możliwość integracji podejmowanych 
działań publicznych, a zintegrowane podejście do problemów 
ułatwi w naszym przekonaniu, aplikowanie o środki finan-
sowe w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią tych doku-
mentów, które dostępne są na stronie internetowej projektu:  
http://www.popt1.mikroregionwpn.pl/aktualnosci/.

Justyna Kaczmarczyk
Stowarzyszenie Mikroregion

Wielkopolskiego
Parku Narodowego

W czasie Dni Mosiny, a także Mosińskiego Pikniku Motocy-
klowego, mieszkańcy mogli odwiedzić stoisko międzynarodo-
wej Fundacji DKMS, Bazy Dawców Komórek Macierzystych, 
która w Polsce działa od 2008 r. jako niezależna organizacja 
non-profit. Fundacja poszukuje potencjalnych dawców szpiku 
na całym świecie.

Iza Bielerzewska jest mieszkanką Mosiny. Przed kilkoma laty, 
kiedy głośna była sprawa poszukiwania szpiku dla Nergala, 
zainteresowała się dawstwem szpiku i postanowiła sama zostać 
dawcą. Zarejestrowała się w banku dawców przez Internet, 
na stronie fundacji DKMS. Trzeba był wypełnić odpowiedni 
formularz, potem odesłać pobrany specjalnymi pałeczkami 
wymaz z policzka i czekać. – Odezwali się do mnie dopiero we 
wrześniu 2013 r. Usłyszałam przez telefon, że jest osoba, mój 
bliźniak genetyczny, która potrzebuje mojego szpiku. Ucieszyłam 
się – opowiada pani Iza. 

Przygotowania do oddania szpiku nie były skomplikowane. 
W październiku 2013 – badanie krwi w Poznaniu, potem róż-
ne badania w Warszawie, kilka dni przed pobraniem, przyj-
mowanie leków na nadprodukcję komórek macierzystych w 
krwi. Wreszcie, samo pobranie. Izie Bielerzewskiej pobierano 
szpik z krwi obwodowej – metoda ta stosowana jest w 80%  

przypadków. Krew wyprowadzana jest z jednej ręki, następ-
nie przechodzi przez maszynę, gdzie separowane są komórki 
macierzyste i wraca do organizmu poprzez drugą rękę. Ten 
proces trwa 5 godzin. – Dowiedziałam się, że mój szpik został 
przeszczepiony 56-letniemu mężczyźnie ze Szwajcarii. Sto dni 
po pobraniu, poinformowano mnie, że przeszczep się udał. Na 
wiadomość, że będzie żył, byłam bardzo szczęśliwa i jestem 
szczęśliwa do dzisiaj – mówi I. Bielerzewska. 

Pani Iza nigdy nie pozna człowieka, który zawdzięcza jej życie, 
bo takie są tu zasady. Za pośrednictwem fundacji, może tylko 
z nim wymienić jeden list... Fakt, że uratowała komuś życie, 
skłonił ją do zachęcania innych, by zostali dawcami. Fundacja 
DKMS zwróciła się do niej, by przeprowadzić akcję dawstwa 
szpiku w jej miejscowości. – W czasie Dni Mosiny i Pikniku 
Motocyklowego, zarejestrowały się za naszym pośrednictwem 
203 osoby. Zbieraliśmy też pieniądze na pokrycie kosztów badań 
– tłumaczy pani Iza. – Pomagało mi 11 uczniów z Gimnazjum 
nr 1 w Mosinie, którzy sami upiekli placki i sprzedawali je na 
potrzebę tej zbiórki. W sumie zebraliśmy 1154,04zł

I Ty możesz zostać dawcą szpiku, tak jak pani Iza i tak jak 
ona, uratować komuś życie. Wystarczy zarejestrować się  
w banku dawców na stronie www.dkms.pl.        JN

Uratuj życie
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W SKRÓCIE 

Nagroda dla Profesora
Profesor Jacek Strzelecki, artysta pla-

styk, pedagog Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu, mieszkaniec Mosiny, 
otrzymał Nagrodę Ekspresjonistyczną 
Feniks im. Tadeusza Micińskiego, przy-
znawaną przez Związek Literatów Pol-
skich Oddział w Bydgoszczy. Na spotka-
niu Salonu Poetyckiego w Galerii Miejskiej 
w Mosinie,  
w 12 czerwca, 
miało miej-
sce uroczyste 
wręczenie na-
grody. Panu 
Profesorowi 
serdecznie 
gratulujemy!

Szczegóły 
– następnym 
numerze „In-
formatora”.

 
Sezonowe IT

Od 1 lipca w Pałacu w Rogalinie rusza 
sezonowy punkt Informacji Turystycznej 
Gminy Mosina. Będzie służył pomocą tu-
rystom przyjeżdżającym tam w okresie let-
nim, chcącym odwiedzić także inne, ciekawe 
zakątki naszej gminy. Punkt będzie czynny 
do końca września. 

Całoroczną Informację Turystyczną, prowa-
dzi Gminne Centrum Informacji, z siedziba 
w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.   

Nasz człowiek w Warszawie
Dorota Lisiak – prezes Stowarzyszenia 

Grupa Inicjatywna Baranówko, zasiądzie 
w 20-osobowej  Radzie Organizacji Po-
zarządowych przy Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, na jej kadencję 
2015-2019. Cieszymy, że będziemy mieli 
swojego przedstawiciele w samej Warsza-
wie i gratulujemy tak zaszczytnej funkcji.

Do głównych zadań Rady Organizacji 
Pozarządowych należy przedstawianie pro-
pozycji w zakresie kierunków i form współ-
pracy Ministra z organizacjami pozarzą-
dowymi w sektorze kultury, opiniowanie 
projektów aktów prawnych ważnych dla 
organizacji pozarządowych działających 
w sektorze kultury,  
a także przedsta-
wianie Ministrowi 
informacji na temat 
ważnych dla organi-
zacji pozarządowych 
zjawisk, inicjatyw  
i procesów w sekto-
rze kultury.

W razie pożaru
A gdyby wybuchł pożar w ludwikowskim szpitalu, czy jego personel, służby 

pożarnicze i inne jednostki ratunkowe są przygotowane na takie dramatyczne 
zdarzenie? To właśnie sprawdzano 27 maja, podczas kolejnych ćwiczeń pożar-
niczych w Ludwikowie, zorganizowanych przez Kierownictwo Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. 

Scenariusz tego zdarzenia opracowany został już wcześniej, choć jego uczestnicy 
– pracownicy Szpitala w Ludwikowie – dokładnie go nie znali. Nie znali też daty, 
gdy usłyszą alarm. Wiedzieli, że trzeba być gotowym…

- To ćwiczenie ma na celu sprawdzenie funkcjonowania szpitala w sytuacji zagrożenie po-
żarowego – stwierdził Andrzej Malak,  pełnomocnik ochrony w WCPiT, autor ćwicze-
nia,  na chwilę przed rozpoczęciem działań – sprawdzane będą warunki ewakuacji, sys-
tem alarmowania, funkcjonowanie wdrożonych po ostatnim remoncie, wspomagających  
– p. pożarowych elementów wykonawczych, będziemy też doskonalić współdziałanie 
personelu ze służbami ratunkowymi – wyjaśnił dalej. 

No i zaczęło się. Na jednym z balkonów Staszicówki, zauważono dym. Zaalar-
mowano Służby Ratownicze (tel.112), zarządzono  ewakuację pacjentów (aplika-
cyjnie) i pracowników w całym  Pawilonie I, powiadomiono Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego Gminy, Zakład Usług Komunalnych w Mosinie oraz Mosiński 
Ośrodek Kultury, zabezpieczających transport i czasowo, dla ewakuowanych 
pomieszczenia w Mosinie. 

Pierwsza przyjechała jednostka PSP – JRG 9 z Mosiny, której Dowódca przejął 
kierowanie  działaniami. Kontynuowano ewakuację ludzi z budynku z wynoszeniem 
„poszkodowanych” przez balkon oraz na ewakuacyjnych noszach płachtowych. 
Za chwilę dym zauważono też w pobliżu szpitala – to kolejny element ćwiczeń – 
gaszenie pożaru lasu i ochrona budynku przed ogniem. Siły PSP zasiliły jednostki 
OSP Puszczykowo, Mosina, Radzewice, Pecna, Nowinki, Stęszew. Choć pożar 
był pozorowany, woda, którą go gaszono była prawdziwa – z położonego poniżej 
Jeziora Kociołek. Żeby jej zaczerpnąć, strażacy musieli rozwinąć kilkuset metrową 
linię gaśniczą i to pod górkę (str. 18 „Straż Pożarna w akcji”).

Przebiegowi akcji przyglądali się obserwatorzy z zarządzania kryzysowego na 
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, w tym burmistrz Jerzy Ryś. 

Załogi radiowozów Policji i Straży Miejskiej sprawnie zabezpieczały przejazd 
i działanie jednostek Straży Pożarnych w rejonach zagrożenia oraz transportu 
ewakuowanych. Po złożeniu meldunków o ugaszeniu pożarów i zakończeniu 
ewakuacji ćwiczenie zakończono. Na krótkim omówieniu  wskazano na dobre 
przygotowanie ćwiczących oraz konieczność utrzymywania w rejonie szpitala 
rezerw wody dla działań w złożonych sytuacjach. 

 J. Nowaczyk
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AKTUALNOŚCI

Przemysław Mieloch
zastępca burmistrza 

Gminy Mosina

Budynek nie stoi pusty
Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

Medicomplex przy ul. Dworcowej 3  
w Mosinie  funkcjonuje nieprzerwanie 
i świadczy usługi dla pacjentów w ra-
mach NFZ. 

1 stycznia 2014
Po trzech nieudanych przetargach na 

najem budynku Ośrodka Zdrowia przy 
ulicy Dworcowej i w wyniku rokowań 
konsorcjum firm Mar-Max i Medi-
complex podpisało umowę wchodzącą  
w życie z 1 stycznia 2014 roku. Umowa 
najmu obejmowała również komplekso-
wy remont obiektu, który miał wykonać 
nowy najemca. Urząd Gminy Mosina 
jako podmiot wynajmujący zobowią-
zał się do przekazania obiektu zgodnie  
z postanowieniami umowy, jednak nie 
zostało to spełnione, bowiem dotych-
czasowe spółki Vis Medica i Consen-
sus zajmowały bezprawnie swoje lokale 
mimo wygaśnięcia umowy z dniem 31 
grudnia 2013 roku. Fakt ten uniemożli-
wił firmie Medicomplex szybkie urucho-
mienie świadczenia usług, zahamował 
rozwój przychodni jak i uniemożliwił 
rozpoczęcie remontu zgodnie z założe-
niami umowy.

W chwili objęcia…
Plan spółki Allmedica w chwili objęcia 

Ośrodka Zdrowia (utworzonej przez fir-
my Mar-Max i Medicomplex) zakładał 
dynamiczny rozwój Przychodni Lekarza 
Rodzinnego i wprowadzenie nowych po-
radni specjalistycznych w ramach NFZ 
m.in. ginekologii, okulistyki, ale również 
rozbudowanego oddziału rehabilitacji 
ambulatoryjnej. Szybkie wprowadzenie 
powyższych założeń zostało w znaczą-
cy sposób zatrzymane poprzez oddanie 
obiektu z zajętymi pomieszczeniami 
przez dotychczasowe spółki i brakiem 
porozumienia co do terminu opuszcze-
nia przez nich zajmowanych 

powierzchni. Mimo to, udało się uru-
chomić Poradnię Lekarza Rodzinnego 
Medicomplex, gdzie dotychczas świad-
czy usługi lekarz rodzinny, pediatra, pie-
lęgniarka środowiskowa, jak również 
znajduje się gabinet zabiegowy i punkt 
szczepień.

Po 16 miesięcach…
Spółka Vis Medica opuściła zajmowane 

powierzchnie w listopadzie 2014 roku 
- niespełna 11 miesięcy bezprawnego 
zajmowania obiektu. Spółka Consesus 
opuszczając z końcem kwietnia 2015 
roku Ośrodek Zdrowia zajmowała go 
bezprawnie prawie 16 miesięcy. Przez ten 
czas spółka Allmedica jedyny prawowity 
najemca ponosił koszty utrzymania bu-
dynku i jego otoczenia m.in. ogrzewania, 
nawet tych powierzchni zajmowanych 
przez poprzednie spółki. Zaległości te 
nie zostały uregulowane z nowym na-
jemcą, ani przez wymienione podmioty, 
ani przez Urząd Miasta. Zostały również 
przeprowadzone prace remontowe na 
pierwszym piętrze, gdzie kompleksowo 
wyremontowano gabinety, korytarz oraz 
punkt rejestracji, wymieniono ogrzewa-
nie olejowe na gazowe. W dalszym ciągu 
utrzymanie obiektu jak i jego otoczenia 
jest po stronie spółki Allmedica. 

Jaka przyszłość?
Spółce Allmedica, a więc również 

Medicomplex zależy na zaspokojeniu 
wszystkich potrzeb pacjentów i rozwoju 
tak aby zapewnić kompleksową opiekę 
zdrowotną dla mieszkańców gminy. 
Poradnia Lekarza Rodzinnego działa 
na dotychczasowych zasadach, cały 
czas poszerzając grono lekarzy rodzin-
nych i pediatrów świadczących usługi. 
Ponad to, Medicomplex jest w trakcie 
rozmów ze specjalistami i przygotowy-
waniu kilkunastu poradni świadczących 
usługi w ramach NFZ. W najbliższym 
czasie planowane jest uruchomienie  
w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Dworco-
wej 3 czterech poradni specjalistycznych: 
dermatologicznej, chirurgicznej, laryn-
gologicznej i neurologicznej. Odstąpienie 
od umowy najmu, podyktowane jest za-
miarem renegocjowania umowy, tak aby 
zamierzone inwestycje mogły odbyć się 
bez przeszkód, a standard świadczonych 
usług był na jak najwyższym poziomie. 

Dariusz Zimowski – właściciel 
Medicomplex, 

Paweł Marciniak – właściciel spółki 
Allmedica

Przyszłość budynku 
nadal rozważana
Więcej służby zdrowia

Nie ma prawnej możliwości renego-
cjacji umowy najmu z firmą „Medicom-
plex”. Odstąpienie od umowy zrywa ją. 
Po odstąpieniu od umowy urząd, aby 
postępować sprawiedliwie wobec wszyst-
kich podmiotów medycznych, musiałby 
na nowo rozpisać przetarg i ewentualnie 
później prowadzić rokowania. Wrócili-
byśmy do stanu wielkiego zamieszania 
z połowy 2013 r. 

Do tego jednak nie dojdzie, gdyż spółki 
medyczne sygnalizują, iż kupiły grun-
ty, na których będą budowały nowe 
obiekty. Mają być w nich świadczone 
usługi medyczne w o wiele większym 
zakresie, niż do niedawna w budynku 
przy ul. Dworcowej. Uzdrowi to sytuację  
w relacjach między spółkami i zdecydowa-
nie poszerzy zakres świadczonych usług  
w Mosinie.

Raczej w kierunku urzędu
Trwa analiza możliwości przeniesienia 

urzędu do budynku przy ul. Dworcowej 
3. Przemawia za tym ułatwiony dostęp 
do administracji samorządowej. Nie-
pełnosprawnym będzie służyć winda  
i podjazd. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się dworzec PKP i przystan-
ki autobusowe oraz wiele miejsc par-
kingowych. Budynek jest przestronny  
i nie trzeba będzie lawirować wąskimi 
korytarzami, aby załatwić swoją sprawę. 

Do nowszej części obecnego budynku 
urzędu przy pl. 20 Października, można 
by przenieść Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Straż Miejską i Urząd Stanu Cy-
wilnego. Swoje siedziby, mogłyby mieć 
tu również stowarzyszenia. Uwalniane 
są w ten sposób dwa budynki – przy 
ul. Śremskiej i dawny budynek ZUK-u, 
które można przekształcić na mieszkania 
socjalne/komunalne. Potrzeby w tym 
zakresie są wielkie.
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RADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
1 maja - 12 czerwca
Rada Miejska w Mosinie obrado-
wała na 3 sesjach i 13 posiedze-
niach komisji stałych. 

Komisje zajmowały się następującymi 
tematami: Komisja Rewizyjna – oceną 
wykonania budżetu oraz sporządzeniem 
wniosku w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Gminy Mosina za 2014r., 
kontrolą wydatków związanych z wy-
branymi miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego od 
podjęcia uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia danego mpzp do końca 
2014r; Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa – przeglądem stanu 
parków, placów zabaw, boisk wiejskich 
pod kątem ładu, porządku, estetyki i bez-
pieczeństwa (reklamy, potykacze, handel 
uliczny itp.), analizą pod względem bez-
pieczeństwa stanu przygotowań miejsc 
do wakacyjnego wypoczynku dzieci  
i młodzieży, miejscami przeznaczonymi 
do kąpieli; Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu – wydatkami budżetowymi  
w poszczególnych placówkach oświato-
wych w 2014 r., termomodernizacją bu-
dynków oświatowych w gminie, analizą 
kosztów ogrzewania w poszczególnych 
placówkach; Komisja Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej – organizacjami 
pozarządowymi wspierającymi działa-
nia OPS; Komisja Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa – planami miejscowymi  
i stanem ich zaawansowania, analizą 
odbioru odpadów w odniesieniu do 
Selektu, a także umów podpisanych  
w związku z odbiorem odpadów komu-
nalnych przez Gminę Mosina, sprawą 
odtworzenia utwardzenia ulic Krosin-
ku po wybudowaniu w nich kanalizacji 
sanitarnej: Skrzynka, Zielona, Kociołek 
i Górecka; Komisja Inwestycji, Mienia 
Komunlanego i Ładu Przestrzennego – 
zagospodarowaniem boisk szkolnych  
w ramach wyrównania szans dla 
uczniów w odniesieniu do WPF, termo-
modernizacją budynków oświatowych 
w gminie Mosina; Komisja Budżetu  
i Finansów – oceną wykonania wydat-
ków budżetowych za rok 2014, aspektem 
finansowym zarządzania budynkami 
socjalnymi i komunalnymi. Komisja 

Promocji Gminy i Współpracy Samo-
rządowej – działalnością Związku Eme-
rytów i Rencistów w Mosinie, analizą 
możliwości wykorzystania wspólnych 
przedsięwzięć z gminami partnerskimi, 
internetem, jako narzędziem promocji 
gminy, oceną estetyki miasta i gminy 
a także programem wydarzeń na okres 
wakacyjny. Komisja zwiedziła też od-
nowiony Pałac w Rogalinie.

W omawianym okresie Rada podjęła  
w sumie 13 uchwał. Na nadzwyczajnej 
sesji 14 maja, były to m.in. 3 uchwały 
wyrażające zgodę na zaciągnięcie po-
życzek z Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu pożyczki. Pożyczki przezna-
czone mają być na 3 zadania: budowę 
kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Je-
sionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej  
w Mosinie – 1 000 000 zł (całkowity 
koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 
2.270.000 zł); termomodernizację Ze-
społu Szkół nr 2 w Mosinie - 761 545 
zł  (całkowity koszt wg. kosztorysu 
inwestorskiego 1.880.000 zł) i budo-
wę kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry 
w Mosinie” – 217 000 zł ” (całkowity 
koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 
305.000,00 zł). Rada zgodziła się tak-
że na emisję obligacji komunalnych  
w wysokości 1.000.000 zł. Radni dowie-
dzieli się, że emisja obligacji, które są 
korzystniejszą dla gminy formą kredytu, 
mają być przeznaczone na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu i spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Sesja uroczysta w dniu 22 maja, po-
święcona była Medalowi Rzeczypospo-
litej Mosińskiej, a także podsumowaniu 
25-lecia mosińskiego samorządu (str. 22 
„Dni Mosiny” oraz Dodatek Specjalny).  
Z kolei na planowej sesji w dniu 28 maja, 
najważniejszy jej punkt dotyczył abso-
lutorium dla Burmistrza Gminy Mosina 
za rok 2014, którego radni udzielili 20 
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymu-
jącym się”. 

Z treścią wszystkich podjętych 
uchwał można zapoznać się w Biule-
tynie Informacji Publicznej w zakładce 
Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 
618109 541.

Na podstawie informacji udzielonych 
przez Biuro Rady Miejskiej opracowała: 
Joanna Nowaczyk

Absolutorium 
za 2014
Wiesława Mania
Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Finansów

Absolu tor ium 
to akceptacja wy-
konania budżetu 
udzielana przez 
Radę organowi 
wykonawczemu. 
Roczne sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy Burmistrz przedstawia 
Radzie w terminie do 31 marca następ-
nego roku. Jednocześnie sprawozdanie 
przedkładane jest Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, która wydaje opinię na 
temat sprawozdania. Przedłożone Radzie 
Miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest 
w  przez wszystkie komisję stałe, które 
po analizie wykonania zaplanowanych 
zadań, wydają opinie. Komisja Rewizyjna 
również opiniuje wykonanie budżetu oraz 
występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej 
w sprawie udzielenia albo nieudzielania 
absolutorium Burmistrzowi. Wniosek ten 
podlega zaopiniowaniu przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową.

Wykonanie budżetu  za rok 2014,  
w naszej Gminie pozytywnie zaopinio-
wały wszystkie komisje, skutkiem czego, 
na sesji absolutoryjnej Radni prawie jed-
nogłośnie, przy jednym głosie sprzeciwu, 
udzielili absolutorium Burmistrzowi. 
Formalnie było to głosowanie nad ab-
solutorium dla Burmistrza Jerzego Rysia,  
a w praktyce ocena realizacji budżetu za 
2014 r., gdy władzę w Mosinie sprawo-
wała przez 11 miesięcy Burmistrz Zofia 
Springer i przez 1 miesiąc obecny  Bur-
mistrz Jerzy Ryś. Cieszy nas fakt udzie-
lenia absolutorium Burmistrzowi, bo to 
efekt pracy i współpracy Burmistrza, Rady 
Miejskiej i pracowników Urzędu.

 

Termomoderni-
zacja – palący 
problem

Termomodernizacją budynków oświa-
towych, zajmowały się aż dwie komisje 
stałe: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komu-
nalnego i Ładu Przestrzennego. Po anali-
zie kosztów ogrzewania i zakupu energii 
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elektrycznej, zauważono występujące 
różnice. Radni dyskutowali nad możli-
wością obniżenia tych kosztów, którą 
właśnie stwarza termomodernizacja. 

Tomasz Łukowiak 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mie-
nia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 

Na posiedzeniu 
komisji w dniu  
6 maja, jednym  
z punktów naszej 
pracy była sprawa 
termomodernizacji 
budynków oświatowych, w szczególno-

ści Zespołu Szkół przy ul. Sowinieckiej.  
W posiedzeniu komisji udział wzięła Dyrek-
tor Zespołu pani Alicja Trybus. Fatalny stan 
techniczny szkoły, a w szczególności  dachu, 
części okien oraz elewacji jest powszechnie 
znany i stanowi  zagrożenie dla uczniów. 
Dyskusja członków komisji nad stanem tech-
nicznym tego budynku oraz przedstawione 
koszty dotyczące ogrzewania budynku, prze-
konała wszystkich obecnych o konieczności 
jego termomodernizacji. Dlatego cieszy de-
cyzja podjęta przez radnych i burmistrza, 
że zadanie to będzie wykonane jeszcze  
w roku 2015. W konsekwencji, na sesji 
w dniu 14 maja,  Rada Miejska podjęła 
uchwałę o zaciągnięciu pożyczki, która  

w części sfinansuje to przedsięwzięcie. (str. 
11 – „Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej” 
– przyp. red). 

Główny zakres prac będzie obejmował: 
ocieplenie dachu, wymianę opierzenia  
i rynien, wymianę kominów, instalacji od-
gromowej, wymianę części okien, ocieple-
nie ścian, tynki zewnętrzne. Inwestycja ma 
być finansowana ze środków zewnętrznych  
i  własnych gminy. Termin realiza-
cji zadania określono na 4 miesią-
ce. Zasadnicze prace planowane są  
w okresie wakacji. Obecnie jest ogłoszony 
przetarg z datą otwarcia ofert 29 czerw-
ca. Szczegóły w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Laureatom 
wręczono Medale

- fragmenty laudacji

O Krystynie Małeckiej 
– Ewa Buksalewicz-Moskal: 

„Jej działania nie ograniczają się do 
pracy w firmie, chociaż ta sfera pomaga 
w realizacji filantropijnych i społecznych 
przedsięwzięć. Najlepiej obrazują to słowa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Po to 
gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.” 
Pani Krystyna znajduje czas i serce dla 
aktywności społecznej i charytatywnej  
i to ta sfera jej życia stała się impulsem dla 
wnioskodawców(…)  Wspiera wiele orga-
nizacji charytatywnych. Pomaga domom 
dziecka, szkołom, parafiom katolickim, 
również tym na Wschodzie, czyniąc daro-
wizny z kotłów grzewczych, czy finansując 
kolonie. Trudno jest wymienić wszystkie 
jej dobroci, ponieważ pani Krystyna nie 
lubi rozgłosu. Wszystko co czyni, czyni 
z potrzeby serca i szacunku dla drugiego 
człowieka.”

O Marku Pruchniewskim 
– Karolina Talarczyk-Wieczorek: 

„Zadebiutował z sukcesem. Sztuka „Pa-
ryż” otrzymała w roku 87 II nagrodę na 
debiut dramaturgiczny zorganizowany 
przez Teatr Ateneum w Warszawie.

Od tamtego czasu wielokrotnie wysta-
wiano jego sztuki(...)

Otrzymał nagrodę Ogólnopolskiego 
Konkursu Dramaturgicznego ogłoszo-
nego przez OTVP w Katowicach w 93r. 
i dwukrotnie Grand Prix festiwalu Teatru 

PR i Teatru TVP „Dwa Teatry”(...) Ma-
rek Pruchniewski od wielu lat mieszka  
w Krosinku, gdzie był wieloletnim pracow-
nikiem filii Mosińskiej Biblioteki Publicz-
nej. Niewielu wie, jakie sukcesy osiąga  

i że jest on znanym i uznanym dramato- 
pisarzem i scenarzystą. On tymczasem, 
udzielając wywiadów i odbierając nagrody 
zawsze wspomina o miejscu z którego po-
chodzi i w którym nadal mieszka.”
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Przemysław Mieloch
zastępca burmistrza 

Gminy Mosina

Rozbudowa ulic na 
Czarnokurzu potrwa dłużej

W roku 2014 Gmina Mosina złożyła wnio-
sek o dofinansowanie projektu ”Budowa 
ulic Czarnokurz, F. Chopina, Świerkowej  
w Mosinie, łączących drogi wojewódzkie nr 431 
i 430” w ramach tzw. „schetynówek”. Wniosek 
został pozytywnie zweryfikowany, znalazł się 
jednak na liście rezerwowej.

Oficjalne pismo
W trakcie realizacji „schetynówki” na rok 

2015 pojawiły się oszczędności. Skutkiem 
tego, Gmina Mosina w dniu 8 czerwca 2015 
r. otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego 
informację o możliwości dofinansowania 
projektu. Wysokość dofinansowania zapla-
nowana przez Wojewodę Wielkopolskiego 
we ww. piśmie wynosi 82 001,00 zł, czyli 3,5 
% z całości wnioskowanego dofinansowania 
opiewającego na kwotę 2 999 400,00 zł. Gmi-
na miała udzielić odpowiedzi do 12 czerwca br. 
Całkowite szacunkowe koszty wykonania inwe-
stycji (kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne) 
z kosztorysów inwestorskich wynoszą około 7,3 
mln zł (kwoty po przetargowe mogą być niższe). 
Dysponując tylko takimi oficjalnymi danymi, 
czas na podjęcie decyzji wynosił tylko 4 dni. 

Nieoficjalne informacje
Pracownicy urzędu usilnie zabiegali o dodat-

kowe informacje. W rozmowie telefonicznej  
z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego prze-
kazano informację, iż w przygotowaniu są ko-
lejne środki z oszczędności w wysokości ok. 270 
000,00 zł. Z kolei informacji uzyskanych od 
pracowników 26 gmin, które otrzymały dofi-
nansowanie w pierwszej kolejności wynika, iż 
możliwe do osiągnięcia oszczędności wynoszą 
około 7,2 mln zł, przy czym aby Gmina Mosina 
otrzymała całe dofinansowanie, wystarczy już 
6 056 213,00 zł.

Problem z terminem
Nawet, gdyby przyjąć za dobrą monetę owe 

nieoficjalne dane co do możliwej kwoty do-
finansowania (choć jak wiadomo, pewne jest 
wtedy, kiedy jest na piśmie), to pozostaje problem 
czasu. Termin wykonania zadania (odbiór robót) 
Wojewoda Wielkopolski określił do 30 listopada 
2015 r. Termin złożenia wniosku o płatność 
określono wstępnie na 7 grudnia 2015 r. 

W czasie podejmowania decyzji występo-
wało szereg czynników, które groziły nie-
otrzymaniem dofinansowania:

a) brak zabezpieczonych środków finan-
sowych w budżecie gminy – konieczność 
wprowadzenia zmian w budżecie na sesji 
Rady Miejskiej,

b) brak aktualnych kosztorysów inwestor-
skich i ostatecznie przygotowanej dokumen-
tacji przetargowej

c) brak ogłoszonego przetargu oraz brak 
możliwości unieważnienia przetargu w przy-
padku przedłużającej się procedury

d) brak zawartej umowy z wykonawcą,
e) zagrożenia opóźnienia prac tj. np.:
• możliwość wystąpienia deszczy powodu-

jące zalanie wykopów i konieczność pom-
powania wody z wykopu,

• wystąpienie wód podziemnych i koniecz-
ność pompowania wody z wykopu – rejon 
Czarnokurza jest szczególnie ryzykowny pod 
tym względem. 

• wystąpienie kolizji z infrastrukturą pod-
ziemną niemożliwych do przewidzenia przed 
przystąpieniem do prac – np. w przypadku 
nie inwentaryzowanych lub źle zinwentary-
zowanych urządzeń podziemnych jak np. 
gaz, telekomunikacja itp. 

f) inne czynniki ryzyka wynikające z do-
świadczeń Gminy Mosina

• opóźnienia w realizacji postępowania 
przetargowego wynikające np. z zadawa-
nych przez oferentów pytań, co skutkować 
będzie koniecznością przedłużania terminu 

otwarcia ofert oraz odwołania od ogłoszo-
nych wyników postępowania,

• problemy finansowe wykonawcy - upa-
dłość itp. 

Konsekwencje nie wywiązania się  
z umowy

Budowa musi zakończyć się do dnia 15 li-
stopada 2015 r., odbiór robót jak i zapłata za 
faktury muszą być zrealizowane najpóźniej 
do dnia 30 listopada 2015 r. Przy obecnym 
stanie zaawansowania prac termin zawarcia 
umowy szacuje się na najwcześniej 26 lipca, 
z związku z czym termin wykonania tak sze-
rokiego zakresu robót wyniesie zaledwie 3-4 
miesiące. Jeżeli nie zdążymy z rozliczeniem 
budowy oraz dotacji do dnia 7 grudnia 2014 
r. będzie to skutkowało nieprzekazaniem 
dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

W związku z powyższym w wyniku wy-
stąpienia powyższych zagrożeń wysoce ryzy-
kowne jest, iż termin nie zostanie dochowa-
ny, co skutkować będzie utraceniem dotacji 
i koniecznością zapłaty za całą inwestycję  
z budżetu Gminy Mosina. 

Środki na „czerwonkę”
Biorąc pod uwagę zbyt krótkie terminy, 

gmina praktycznie nie ma szans na dostanie 
dofinansowania inwestycji na Czarnokurzu. 
Projekty zachowują ważność i będą realizo-
wane ze środków gminnych w wolniejszym 
tempie. Władze samorządowe pragną zacho-
wać potencjał finansowy na budowę „czer-
wonki”, której budowa wstępnie planowana 
jest na rok 2016.
Poniżej zestawienie porównawcze wy-
nikające z doświadczeń z realizacji  
poprzedniej „schetynówki”.

 

Budowa: droga o dł. Ok. 1050 mb; ścieżka rowerowa o dł. Ok. 800 mb; chodnik o dł. Ok. 2000 mb; kanalizacja deszczowej o dł. około  
2 500 mb – w tym 1382,80 mb w ul. Gałczyńskiego i 1117,20 mb w ul. Marcinkowskiego, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Brzechwy, Staffa, 
Sowinieckiej; oświetlenie na dł. około 1000 mb. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej – kolizja kanałów. 

Budowa: droga ul. Czarnokurz o dł. 432,50 mb, ul. F. Chopina o dł. 834,00 mb, ul. Świerkowa 0 dł. 480,00 mb - razem: 1746,50 mb; 
kanalizacja deszczowej 2160,31 mb; chodnik o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 347 mb. Przebudowa kolizji z urządzeniami tele-
technicznymi i energetycznymi oraz pozostałą infrastrukturą.

Ogłoszenie przetargu

16. 04. 2014r.

Zawarcie umowy
z wykonawcą

30. 05. 2014r.

Końcowy odbiór
prac

Termin złożenia wniosku
o wypłatę dotacji

24. 11. 2014r. 7. 12. 2014r.

Ogłoszenie przetargu

26. 06. 2015r.

Zawarcie umowy
z wykonawcą

10. 08. 2015r.

Końcowy odbiór
prac

Termin złożenia wniosku
o wypłatę dotacji

4. 02. 2016r.7. 12. 2015r.

UL. GAŁCZYŃSKIEGO - MOSINA

UL. CZARNOKURZ, ŚWIERKOWA, CHOPINA
brakujący czas na terminową

 realizację inwestycji
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W ostatni dzień maja, ostatnią 
tegoroczną majówkę przygoto-
wało dla mieszkańców Mosiń-
skie Towarzystwo Motocykowe. 
Motocyklowy piknik na tar-
gowisku w Mosinie to dobra 
okazja, by poznać bliżej tę pa-
sję, a przy okazji wziąć udział  
w dobrej zabawie.

Na targowisku w Mosinie, w samo połu-
dnie 31 maja, zaroiło się od motocykli, które 
zjechały tu z różnych zakątków Wielkopol-
ski. Okazją był piknik motocyklowy zorga-
nizowany już po raz piąty przez Mosińskie 
Towarzystwo Motocyklowe, przy czynnym 
udziale: Zarządu Osiedla nr 4 w Mosinie, 
mosińskiej delegatury Automobilklubu 
Wielkopolskiego, Fundacji Rozenblat, gru-
py militarnej. Mieszkańcy, którzy przyszli 
na piknik, mieli okazję posłuchać muzyki 
podawanej na żywo przez młodzież z MTM
-u, posilić się w punkcie gastronomicznym  
i przede wszystkim – obejrzeć wspaniałe, 
lśniące w słońcu maszyny, a słońca tego 
dnia nie zabrakło. Jak wylicza Arkadiusz 
Cebulski, prezes Towarzystwa, przez plac 
targowy przewinęło się tego dnia ponad 500 
motocykli! Było więc co oglądać. 

Sami motocykliści podjęli wcześniej raj-
dowe wyzwanie: 31 załóg przemierzyło 
92-kilometrową trasę po najbliższej okolicy, 
poddając się w drodze próbom zręczno-
ściowym. Załogi rywalizowały o „puchar” 
Burmistrza Gminy Mosina.

Organizatorzy przygotowali także atrakcje 
dla dzieci z okazji ich święta – konkursy  
i zabawy, nie było więc czasu na nudę. Dzie-
ciaki mogły na przykład poskakać dowoli na 
trampolinie, mogły poćwiczyć też strzelanie 

do celu. A poza zabawą, odbył się tu pokaz 
ratownictwa drogowego. Każdy mógł też 
obejrzeć instruktaż pierwszej pomocy przed-
medycznej, zbadać sobie wzrok i zasięgnąć 
porad z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Na 
placu targowym, dzięki Fundacji Wojtusia-
ki i Regionlanego Centrum Krwodastwa, 
stanął w tym dniu krwiobus. Mieszkańcy 
mieli także okazję poznać szczegóły daw-
stwa szpiku kostnego, a nawet zapisać się 
do banku jego dawców.

Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe 
utworzyła w roku 2011 grupa miejscowych 
motocyklistów. – Zaczęliśmy promować 
motory w Mosine i okolicy, żeby ludzie nie 
mówili, że robimy tylko hałas. My robimy 
też coś innego – wyjaśnia prezes MTM. Stąd 
między innymi ten majowy piknik, podczas 
którego Towarzystwo promuje turystykę 
motocyklową, przy okazji pomogając innym 
poprzez zbiórkę krwi, czy propagowanie 
profilaktyki zdrowotnej. – Angażujemy się 
także w różne lokalne imprez – tłumaczy 
Arkadiusz Cebulski. – Chcemy działać na 
rzecz naszego środowiska, bo stąd przecież 
wszyscy jesteśmy.                   J. Nowaczyk
 

W Salonie poetyckim
Salon Poetki w Galerii Miejskiej  

w Mosinie, cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem 
mieszkańców. Prowadząca go 
poetka Kalina Izabela Zioła 
mówi, że do Mosiny przyjeżdża 
z prawdziwą przyjemnością:

– Wiem, że przedstawiana w Salonie Po-
etyckim sztuka słowa – stwierdza poetka 
– trafia nie tylko do uszu, ale również do 
serc zasiadających na widowni gości i że  
z pewnością pozwala im choć na chwi-
lę oderwać się od szarej rzeczywistości  
i zanurzyć w magiczny świat poezji.   
A tego wszyscy ludzie od czasu do czasu 
potrzebują.

Na majowym Salonie Poetyckim, 
gościł…dyrektor Instytutu Biologii 
Środowiska Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy prof. Józef Ba-
naszak. Spotkanie zatytułowane „Po-
ezja, wspomnienia i pszczoły”, odbyło 
się w oprawie muzycznej przygotowanej 
i wykonanej przez Tomasza Bateńczuka. 

Józef Banaszak, prof. dr hab., zoolog, 
ekolog, znawca europejskich pszczół, 
współautor i redaktor ponad 350 pu-
blikacji, jest także redaktorem naczel-
nym Polskiego Pisma Entomologicznego.  
W 2014 r., otrzymał Nagrodę Literac-
ką im. Klemensa Janickiego za zasługi 
dla kultury polskiej oraz Nagrodę im. 
Witolda Hulewicza, przyznawaną przez 
Zarząd Warszawski Związku Literatów 
Polskich, za dwa tomy swoich dzienni-
ków: „Wybrałem Bydgoszcz” oraz „Po-
chwała codzienności”. Kolejne spotkanie 
- wieczór trzech poetów: Różańskiego, 
Bagińskiego i Szatkowskiego - 17 lipca, 
godz. 18:00.

JN 

Piknik na targowisku
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Starszaki z „Wesołych Skrzatów”, 
żegnały przedszkole spędzając w nim 
całą noc! Taką niespodziankę, przygo-
towały dla nich w maju nauczycielki 
Anna Jędrzejczak i Barbara Leszczyń-
ska. Była wojna na poduszki, wspólna 
kolacja z niespodzianką, teatr cieni, 
poszukiwanie skarbów i piżamowa 
dyskoteka. A potem, dzieci poszły 
grzecznie spać. Następnego dnia, po 
wspólnym śniadaniu, wszystkie otrzy-
mały „Order Bohatera” za dzielnie 
przeżytą noc w przedszkolu.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mosi-
nie uczestniczyli w całorocznym ma-
tematycznym konkursie. Co miesiąc 
klasy otrzymywały do wykonania 
zadania związane ze sławnymi ma-
tematykami. Podczas finału, ucznio-
wie prezentowali krótkie scenki z nimi 
związane i odpowiadali na pytania 
w ramach quizu. Wyniki konkursu 
i nagrody: I miejsce – oddz. 1c (bon 
o wartości 150 zł), II miejsce – oddz. 
1b (bon o wartości 100 zł), III miej-
sce – oddz. II a (bon o wartości 50 
zł). Autorki projektu: nauczycielki 
Katarzyna Żmuda i Joanna Konara.

W kwietniu SP „Pod Lipami” przy-
stąpiła do ogólnopolskiego projektu 
„Szkoła Współpracy”. Zgodnie z jego 
założeniami przedstawiciele szkoły: 
nauczyciele, uczniowie i rodzice biorą 
udział w szkoleniach. Odbyły się już 
pierwsze warsztaty. Przedstawiciele 
każdej z grup prezentowali własne 
pomysły na szkołę, wybierając naj-
pilniejszą potrzebę do realizacji. 
Kolejnym krokiem są debaty wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców na 
temat stanu współpracy w tej szkole.

1b – klasa o profilu dziennikarskim 
z Gimnazjum nr 2 w Mosinie, wzięła 
udział w warsztatach dziennikarskich 
prowadzonych  przez redaktora Zbi-
gniewa Piskorskiego związanego m.in. 
z programem „Zapraszamy do Trójki”, 
radiem „Merkury”, „małą Czarną” 
w PTV. Dziennikarz podzielił się 
swoim wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym. Podczas zajęć uczniowie 
przekonali się, że chęć pracy, zaanga-
żowanie, umiejętność wyszukiwania 
ciekawych tematów, to klucz do suk-
cesu w tej profesji. 

W SKRÓCIE MIGAWKI SZKOLNE

Bohaterowie encyklopedii
Henryk Pruchniewski i Kazimierz 

Myszkier zostali kolejnymi mosińskimi 
bohaterami Cyfrowej Dziecięcej Ency-
klopedii Wielkopolan. Encyklopedia 
ta, to edukacyjny projekt, w którym 
udział bierze ponad 220 szkół z całej 
Wielkopolski. Jedną z nich jest Zespół 
Szkół w Mosinie.

Projekt „eSzkoła Wielkopolska – Cy-
frowa Dziecięca Encyklopedia Wiel-
kopolan” realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 
w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Głównym jego 
celem jest wdrożenie w 226 wielkopolskich szkołach metody projektów i nauczania 
problemowego. W rezultacie, szkoły zostaną połączone w sieć poprzez wykorzy-
stywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne oraz utworzenie 
Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.

W tej wirtualnej encyklopedii, umieszczane są wpisy poświęcone wybitnym po-
staciom z Wielkopolski. Podczas pozalekcyjnych zajęć, uczniowskie zespoły opra-
cowują autorskie wpisy multimedialne dotyczące lokalnych bohaterów – żyjących 
i nieżyjących. Dla szkół, realizacja tego projektu jest okazją doposażenia w najno-
wocześniejszy sprzęt komputerowy i internetowe łącze. Dla gmin i regionu z kolei, 
encyklopedia to doskonałe narzędzie promocyjne. W tym ciekawym projekcie udział 
bierze także nasz Zespół Szkół w Mosinie.

Dotychczas w encyklopedii zamieszczone zostały już biogramy: Danuty Białas – har-
cerki, społecznika i nauczycielki i ks. Edwarda Majki – proboszcza mosińskiej parafii, 
opracowane przez dziecięcy zespół pod kierunkiem nauczycielki Anny Chilczuk-Bech 
oraz Zygmunta Pniewskiego - fotografa i Mariana Strenka – nieżyjącego redaktora 
Ziemi Mosińskiej, opracowane przez grupę uczniów pod kierunkiem nauczycielki 
Beaty Buchwald. Również Beata Buchwald pokierowała pracą nad kolejnymi bio-
gramami do encyklopedii: Henryka Pruchniewskiego – kolekcjonera i Kazimierza 
Myszkiera – nieżyjącego już harcerza. 

W poniedziałek 18 maja, w Zespole Szkół w Mosinie odbyło się uroczyste podsu-
mowanie projektu, z udziałem zaproszonych gości – Henryka Pruchniewskiego, jego 
rodziny i przyjaciół, rodziny Kazimierza Myszkiera, a także władz samorządowych. 
Przed takim gremium, uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali efek-
ty swojej pracy. Niespodzianką dla nich była wiadomość, że przygotowany przez 
nich biogram Henryka Pruchniewskiego, jako jeden z 20 najciekawszych, na 1800 
dotychczas opracowanych, zostanie wyeksponowany na wystawie w centrum Po-
znania. Gratulacje dla u uczniów i ich nauczycielki!Biogramy mosińskich bohaterów 
Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan, znaleźć można na stronie www.
encyklopediawielkopolan.pl. W wyszukiwarkę, wystarczy wpisać hasło: Mosina.  
        J. Nowaczyk

Fot. 1) Henryk Pruchniewski

2) Kazimierz Myszkier
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czerwiec satyryczni

Historia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Mosinie sięga 
roku 1761, kiedy to tutejsza rada miejska wystawiła przywilej 
dla lokalnej organizacji strzelców. Bractwo Kurkowe działało 
w Mosinie prężnie jeszcze w okresie międzywojennym, aż do 
wybuchu wojny w 1939 r. Dopiero na początku lat 90. mi-
nionego stulecia, po transformacji ustrojowej, możliwa była 
reaktywacja organizacji strzeleckich na ziemiach polskich.  
W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy Mosińsko-Pusz-

czykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dra Tadeusza A. Jakubiaka, zawiązane 
w roku 1997. Drugą, działającą na naszym terenie organizacją strzelecką jest 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie, nawiązujące bezpośrednio zarówno 
nazwą, jak i swoją statutową działalnością do tradycji przedwojennego bractwa.  

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie, powstało w roku 2010.  Utworzyła je 
grupa „strzelców” wcześniej związana z bractwem Mosińsko-Puszczykowskim. 
Cele statutowe mosińskiego KBS, to m.in.: krzewienie świadomości patriotycz-
nej i obywatelskiej względem Rzeczypospolitej Polskiej, popularyzacja tradycji  
i historii oręża polskiego, pielęgnowanie wielowiekowej tradycji, obyczajów 
oraz służby dla dobra ojczyzny i miasta, szerzenie idei Bractw Kurkowych, 
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, propagowanie kultury 
fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych. 

Jeszcze w roku 2010, podczas obchodów 20 rocznicy reaktywowania Zjedno-
czenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P., mosińskie bractwo zostało przyjęte 
w jego poczet. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie liczy obecnie 22 człon-
ków, 13 członków wspierających oraz 1 kadeta. Aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym gminy Mosina, bierze udział w różnych uroczystościach, organizuje 
strzelania z wiatrówek dla dzieci i młodzieży podczas festynów organizowanych 
przez mosińskie szkoły. 

KBS w Mosinie współpracuje także z Rycerskim Zakonem św. Michała Archa-
nioła – międzynarodową organizacją charytatywną, która szczególną opieką 
otacza dzieci w szpitalach i sierocińcach na Ukrainie. Już kilku z braci, zosta-
ło przyjętych w poczet tego zakonu, nosząc szlachetny tytuł jego rycerzy. We 
wrześniu 2010 r., grupa 18 osób udała się do Lwowa na spotkanie kilku europej-
skich zakonów rycerskich. Bractwo nawiązało wówczas współpracę z zakonami  
z Niemiec, Węgier, Włoch, Francji i Ukrainy.      

Z 5-letnią historią działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie 
oraz dokumentacją fotograficzną, można zapoznać się na jego stronie interneto-
wej, którą bractwo prowadzi od początku swojej działalności: www.kbsmosina.
pl. Osoby zainteresowane tą działalnością, proszone są o kontakt pod adresami  
i numerami telefonów, podanymi na wskazanej stronie.

GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju Wsi Ża-
binko razem z Grupą Teatralno-Muzyczną 
,,Happy”, przygotowało w Żabinku uroczy-
sty Dzień Matki, który odbył się w środę, 
27 maja. Na tej wyjątkowej uroczystości 
pojawiły się wspólnie śpiewane piosenki 
przy dźwiękach gitary, taneczne pokazy, 
recytacja wierszy, muzyka z patefonu, kon-
kursy i zabawy, wreszcie – wypieki oraz 
deser w postaci naleśników z truskawkami 
i bitą śmietaną. Te wszystkie wspaniałości 
i pyszności, organizatorzy zadedykowali 
wszystkim, przybyłym licznie mamom,  
z okazji ich Święta. A na pożegnanie, każda 
z nich otrzymała niezastąpiony, drewniany 
sprzęt kuchenny zwany kopyścią. Organi-
zatorzy już zapraszają mamy za rok. 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Dzień Mamy w Żabinku
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Strażnicy interweniowali
1 maja - 12 czerwca

Przeprowadzono 158 interwencji po-
rządkowych, 65 interwencji drogowych. 
50 razy Straż Miejska zabezpieczała doj-
ście dzieci do szkół. 27 razy dokonywano 
kontroli prędkości  z użyciem fotoradaru. 
Ukarano 70 osób mandatami karny-
mi na kwotę 10700 złotych. Wspólnie  
z Policją Komisariatu w Mosinie Straż Miej-
ska zabezpieczyła 5 imprez zorganizowa-
nych dla mieszkańców na terenie gminy.

Interwencje w stosunku do zwierząt, 
dotyczyły głównie bezpańskich psów oraz 
dzików, których odłowienie przekazano 
zgodnie z podpisaną umową przez Urząd 
Miejski firmie FALCO.  Po odłowieniu, 
psy zostały umieszczone w mosińskim 
przytulisku. 

Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska 
dokonano kontroli 243 posesji. Kontrola 
dotyczyła oznakowania posesji, podpisa-
nych umów na wywóz nieczystości sta-
łych i płynnych, posiadania rachunków 
od koncesjonowanych wywozicieli oraz 
ilości posiadanych psów na posesji. 

Dwie osoby będące pod wpływem alko-
holu, po uprzednim zbadaniu przez obsłu-
gę pogotowia ratunkowego, przewiezione 
zostały do izby wytrzeźwień w Poznaniu 
oraz do miejsca zamieszkania.

Straż Miejska  prowadzi działania oraz 
walczy z nielegalnymi wysypiskami śmie-
ci. Oprócz form restrykcyjnych, nadzoruje  
i uczestniczy w sprzątaniu terenów należą-
cych do Gminy, 

w wyniku czego w miesiącu maju ukarani 
przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac 
społecznie użytecznych, likwidowali niele-
galne wysypiska śmieci, zrywali nielegalnie 
rozwieszane na słupach oświetleniowych 
ogłoszenia, sprzątali pozarastane trawą 
chodniki, kosili trawę, zbierali śmieci. 12 
ukaranych przepracowało łącznie 182 go-
dziny na rzecz Gminy Mosina.

W czasie wspólnych patroli z Policją  
w godz. 18.00-02.00, prowadzono kontrole 
stanu zabezpieczenia mienia gminnego oraz 
kontrole kierowców pojazdów samochodo-
wych. Z pomocą monitoringu miejskiego, 
prowadzono nadzór dotyczący przemiesz-
czania się osób i pojazdów po terenach obję-
tych systemem kamer. Wszelkie zauważone 
nieprawidłowości przekazywane były do 
patroli Straży Miejskiej i Policji.

Straż Pożarna w akcji
W terminie od 1 maja do 12 czerwca Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Mo-
sinie wyjeżdżała do:
• 13 pożarów 
•  17 miejscowych zagrożeń 
•  3 fałszywych alarmów 
•  na ćwiczenia Całego Stanu Osobowego JRG-9 w Ludwikowie

Ćwiczenia

W dniu 27 maja o godz. 13:20, dyżurny SKKM Poznań otrzymał zgłoszenie o po-
żarze w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii w Ludwikowie. Na miejsce zdarzenia 
zadysponowano dziesięć zastępów straży pożarnej. Po przybyciu pierwszych zastępów 
na miejsce i przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania, ustalono że pali się pomieszcze-
nie szpitalne na pierwszym piętrze. Wydobywający się dym z pomieszczenia objętego 
pozorowanym pożarem odciął drogę wyjścia jednemu z pracowników szpitala, a drugi  
z pracowników został uwięziony w pomieszczeniu znajdującym się w innej część szpitala. 
Lekarz dyżurny poinformował dowódcę akcji, że personel szpitala ewakuował wszyst-
kich chorych. Działania straży pożarnej polegały na ewakuacji dwóch pracowników 
szpitala i ugaszeniu pożaru. Taki scenariusz został przećwiczony przez szpitalny personel, 
strażaków, policję oraz straż miejską. Część druga ćwiczeń polegała na dostarczeniu 
wody z pobliskiego Jeziora Kociołek do miejsca objętego pożarem. Ze względu na dużą 
różnicę poziomów pomiędzy jeziorem, a szpitalem podanie wody wymagało dużego 
nakładu pracy strażaków biorących udział w ćwiczeniach. Podsumowania ćwiczeń 
dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. mgr inż. Woj-
ciech Mazur, dowódca JRG-9 mł. kpt. Roman Rembielak i Dyrektor Wielkopolskiego 
Centrum Pulmonologii.

Wypadki 

DRUŻYNA - Około godziny 11.30 w Boże Ciało doszło do wypadku w miejscowo-
ści Drużyna, w wyniku którego ranny został kierujący pojazdem motocyklowym. Na 
miejsce zostały zadysponowane zastępy z JRG-9 i OSP Nowinki. Działania polegały 
na udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wraz z zespołem 
ratownictwa medycznego z Ludwikowa, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pojaz-
dów biorących udział w zdarzeniu, sorpcji płynów eksploatacyjnych.

PUSZCZYKOWO -  W dniu 31 maja ok. godz. 10.30, do Jednostki Ratowniczo- Ga-
śniczej wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze nr 430 w miejscowości 
Puszczykowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano 2 rozbite pojazdy: samochód 
osobowy marki Citroen Saxo oraz VW Golf. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodo-
wanym oraz pomocy ZRM przy wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Niestety, lekarz stwierdził zgon kierującego Citroenem. Po przeprowadzeniu wszystkich 
czynności przez Policję, uprzątnięto rozbite elementy pojazdów oraz zneutralizowano 
płyny eksploatacyjne. Na czas działań droga nr 430 była całkowicie zablokowana.  
W działaniach brały również udział zastępy OSP Puszczykowo, OSP Mosina.

Wicemistrzynie w powiecie
Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej reprezentowała 
gminę Mosina na X Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, 6 czerwca W Plewiskach. 
Drużyna żeńska wystawiona przez OSP Pecna, zdobyła 
wicemistrzostwo powiatu poznańskiego! Pechowo 
zakończył się start dla naszej męskiej drużyny. Ich 
zmagania przerwała awaria pompy i ostatecznie 
uzyskali 11 miejsce. Dzięki uprzejmości sędziów  
i gospodarza zawodów OSP Plewiska, wystartowali 
potem jeszcze raz poza konkursem i w starciu z jak się 
później okazało  zwycięzcą zawodów, drużyną OSP 
Plewiska, uzyskali czas, który mógł także dać miejsce 
na podium. Gratulacje dla naszych ochotniczek!
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Krótko 
o wyborach

W miesiącach maju i czerwiec, odby-
ły się kolejne wybory w jednostkach 
pomocniczych. Przedstawiamy ich 
wyniki:  

Sołectwo Daszewice 
Rada Sołecka: Stanisław Barć, Józefa 
Kurkowiak, Tomasz Nowicki, Jakub 
Pijacki 

Sołectwo Mieczewo
Rada Sołecka: Tomasz Gratkowski, Eu-
geniusz Mądrecki, Krzysztof Rogaliński, 
Eugeniusz Wower

Sołectwo Baranówko 
Rada Sołecka: Maria Częścik, Paweł 
Kaczmarek, Joanna Kubisa, Łukasz Silski

Sołectwo Rogalin 
Rada Sołecka: Eugeniusz Baścik, Ma-
rek Gumny, Adam Siemieniuk, Marek 
Woźniak

Sołectwo Dymaczewo Nowe  
Rada Sołecka – Karolina Marciniak, 
Radosław Ratajczak, Justyna Stawna, 
Magdalena Woźniak

Sołectwo Drużyna, Nowinki
Rada Sołecka: Sławomir Barański, Mag-
dalena Chrastek, Zofia Poszytek, Jacek 
Ptaszyński

Sołectwo Dymaczewo Stare 
Rada Sołecka: Kamil Bartkowiak, Pa-
weł Glinkowski, Kinga Kaźmierczak, 
Katarzyna Krzewińska

Sołectwo Rogalinek 
Rada Sołecka: Stanisława Młyńczak, 
Roman Organiściak, Arkadiusz Piwosz, 
Czesław Witczak

Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna 
Leśna 
Rada Sołecka: Marzenna Karwowska, 
Grzegorz Kosmalski, Sławomir Łasiński, 
Halina Stelmaszyk

Sołectwo Krosinko, Ludwikowo 
Rada Sołecka: Maria Dolata, Marzena 
Fabisiak, Ewa Solarska, Arleta Słoma

Osiedle nr 2 w Mosinie 
Zarząd: Agnieszka Kaczmarek, Krzysz-
tof Kantorczyk, Agnieszka Paczyńska, 
Elżbieta Salomończyk, Tomasz Stube, 
Stefan Thiele

Sołectwo Sasinowo 
Rada Sołecka: Artur Kaczmarek, Roman 
Kaczmarek, Włodzimierz Nowak, Alina 
Szkudlarska 

Sołectwo Radzewice 
Rada Sołecka: Małgorzata Kubiaczyk, 
Tadeusz Wawrzyniak, Renata Wróbel, 
Agnieszka Stelmach

Sołectwo Krosno 
Rada Sołecka: Krzysztof Helak, Wiesła-
wa Mania, Dariusz Przybylski, Jolanta 
Wieczorek

Wyniki wyborów w sołectwach Bor-
kowice, Bolesławiec i Żabinko podamy 
w następnym numerze „Informatora”.

Ciekawostka
Granitowe słupki ze znakiem krzyża 

maltańskiego zauważył i sfotografował 
w lesie Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego Artur Nadolny. Słupki te mają war-
tość historyczną. To ślady granic lasów 
królewskich z czasów zaboru pruskiego. 
Po rozbiorach władze pruskie przejęły 
polskie dobra królewskie i kościelne na 
rzecz króla Prus. W ten sposób powstały 
lasy królewskie, a granitowe słupki takie 
jak ten na zdjęciu, znaczyły ich granicę.

 O śladach granic ukrytych w lesie WP-
N-u, przeczytać można więcej w artykule 
Marii i Krzysztofa Paszkowskich z 2002 
r. na stronie www.zolnierzewolnosci.pl 
w zakładce „Publikacje-Inne Publikacje
-Biuletyn Mosiński”.   

Sołtys 
Elżbieta Jarecka

Sołtys
Bronisław Sznura

Sołtys
Maria Błaszyk

Sołtys
Maria Witkowska

Sołtys 
Łukasz Kasprowicz

Sołtys 
Erazm Walkowiak

Sołtys 
Dorota Domagała

Sołtys 
Krzysztof Kłak

Sołtys
Bernadetta
Borkowska

Sołtys 
Szymon Łuczka

Przewodnicząca 
Zarządu

Jolanta Szymczak 

Sołtys 
Bogdan 

Koralewski

Sołtys 
Aleksandra

Kołutkiewicz

Sołtys 
Ryszard Rybicki
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Ich majestatyczny wygląd od wieków 
budził podziw i wywierał wrażenie na 
człowieku. W czasach pogańskich, Sło-
wianie otaczali te drzewa kultem, gdyż 
wierzyli, że są one siedzibą boga Peru-
na. Później stały się bohaterami legend, 
podań i baśni. Dęby szypułkowe nale-
żą do długowiecznych i najokazalszych 
drzew w Polsce osiągając obwód pnia 
nawet do 10 metrów! Najbardziej znane  
z nich, to dąb Bartek z Bartkowa, Bo-
lesław z okolic Kołobrzegu (najstarszy 
dąb w Polsce liczący około 800 lat), 
czy Chrobry z Borów Dolnośląskich,  
z którego pochodzą nasiona dębów pa-
pieskich. Niemniej znane dęby rosną  
w Rogalińskim Parku Krajobrazowym, 
jednym z największych skupisk tych drzew  
w Europie,  gdzie rośnie ich ponad 1400! 
Najstarsze to Lech, Czech i Rus w wieku 
około 670 lat. 

Dęby zamierają
Te najstarsze, kilkusetletnie dęby szy-

pułkowe powoli odchodzą. Zamierają 
naturalnie lub bezmyślnie niszczone. 
Żeby uchronić te piękne drzewa przed 
wyginięciem, naukowcy podjęli się za-
bezpieczenia ich materiału genetycznego. 
Stworzeniem banku ich genów, zajmuje 
się Instytut Dendrologii Polskiej Aka-
demii Nauk w Kórniku, który realizuje 
projekt finansowany przez Dyrekcję Ge-
neralną Lasów Państwowych w Warsza-
wie: „Zachowanie zasobów genowych 
zagrożonych i ginących gatunków me-
todami kriogenicznymi w leśnym banku 
genów oraz ochrona zasobów genowych 
najstarszych drzew w Polsce, poprzez 
sklonowanie in vitro i kriokonserwację”. 
Projektem kieruje dr hab. Paweł Chmie-
larz, profesor nadzwyczajny Instytutu 
Dendrologii.

Paweł Chmielarz jest mieszkańcem 
Krosna. W kórnickim instytucie PAN 
pracuje od 89r. Obecnie prowadzi zespo-
łem badawczym, który od 3 lat klonuje 
najstarsze, pomnikowe dęby. Za pomocą 
metody in vitro, w najbliższym czasie 
mają być zachowane m.in. dęby: Bar-
tek, Bolesław i Chrobry, a także nasze, 
rogalińskie, Lech, Rus i Edward.  – Za-
częliśmy od 70-letnich dębów, które udało 
nam się wprowadzić do in vitro. Potem 
chcieliśmy to zrobić z 700-letnimi dębami, 
u których wiadomo, że energia życiowa 
już gaśnie – wyjaśnia Paweł Chmielarz. 
Dlaczego in vitro? Bo dębów w wegeta-
tywny sposób nie da się rozmnożyć. – 
Jest to niemożliwe w przypadku starych 
osobników, o silnie obniżonym tempie 
wzrostu – tłumaczy Paweł Chmielarz. – 

Bartek, Rus i Lech 
z in vitro
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Dlatego próbujemy wykorzystać metodę 
in vitro czyli mikrorozmnażanie. Hodowla 
in vitro sadzonek ze zdrewniałych pędów 
pobieranych z 500-800-letnich drzew, nie 
jest jak dotąd opisana w literaturze.

Klonowanie w słoiku
Kierownik tego projektu, prezentuje 

poszczególne etapy badań, w różnych 
laboratoryjnych zakątkach. Najpierw, 
metodą alpinistyczną, zbierane są gałęzie 
drzewa, czyli zdrewniałe pędy, po czym 
umieszcza się je w pojemnikach z wodą. 
Po miesiącu wyrastają na nich  młode, 
zielone pędy, którym obcina się listki  
i jako klony lądują w specjalnym słoiku. 
–  Te pędy w postaci bez liści, szczepimy 
na pożywkach agarowych, z dodatkiem 
makro i mikroelementów, regulatorów 
wzrostu oraz witamin – wyjaśnia Paweł 
Chmielarz. – Tu jest Bartek, jest też Lech 
z Rogalina i Rus – pokazuje zamknięte 
naczynia, a w nich zielone pędy zanurzo-
ne w białej substancji. Po jakimś czasie, 
na pędach pojawiają się pąki – „zalążki” 
nowego drzewa – które następnie ukorze-
niane są na specjalnej pożywce. To cały 
proces, ale tak w uproszczeniu. 

Na wydzielonych półkach jednego  
z pomieszczeń laboratorium – fitotronu, 
stoi wiele takich „Bartków”, „Lechów” 
i „Rusów”. Jeżeli uda się namnożyć jed-
nego osobnika, to może być ich nawet 
ze sto, ale nie o to chodzi. Głównym 
celem jest opracowanie skutecznej me-
tody zachowania genów pojedynczego 
drzewa. – W listopadzie 2014 r., już  
w czasie naszych badań, Chrobry został 
podpalony. Podobnie najgrubszy dąb  
w Polsce, Napoleon – mówi P. Chmielarz. 
– Chrobry wypuszcza nowe pędy, jednak 

nie wiadomo, czy tak mała ich ilość wy-
karmi masę korzeni i czy dąb ten przeżyje. 
Ale my już mamy jego klony – informuje 
dalej. I to jest właśnie cel tych badań 
– zachować materiał genetyczny drze-
wa, bo takie wypadki się zdarzają. Dęby 
wymierają też samoistnie, tak jak Czech  
w Rogalinie, który już jest martwy. Ze-
spół badawczy ma jednak pewien kłopot. 

Pędy sklonowanych mikrosadzonek nie 
chcą rosnąć po przeniesieniu do gleby, 
choć rośnie ich korzeń. – Tak bywa, gdy 
po przeniesieniu z laboratorium (in vitro) 
do szklarni (in vivo) pąki tych młodych 
roślin wchodzą w stan spoczynku. Ale my 
się z tym problemem uporamy – uważa 
Paweł Chmielarz.    

Kórnicki Instytut chce też w przyszłości 
przechowywać merystemy, czyli tkankę 
twórczą pąków z in vitro w temperaturze 
ciekłego azotu (-196°) w Leśnym Ban-
ku Genów Kostrzyca w Karkonoszach. 
Byłoby to podwójne zabezpieczenie za-
sobów genowych najstarszych, polskich 
dębów, oprócz sklonowanych sadzonek. 
– W pierwszej kolejności musimy jednak 
opracować bezpieczną metodę kriokon-
serwacji. To nasze zadanie na najbliższe 
2 lata – wyjaśnia dalej mój rozmówca.  

Co stanie się z sadzonkami – klonami, 
zadecyduje „właściciel” projektu, czyli 
Lasy Państwowe. –  Padł nawet taki po-
mysł – opowiada Paweł Chmielarz – że 
klon można by sadzić przy pniu starego 
dębu i przygiąć do tego pnia. Wtedy pa-
trząc na martwy już pień, widziałoby się 
zielone liście tego samego osobnika.    

Joanna Nowaczyk
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PIĄTEK UROCZYSTY
ŚLADAMI RZECZYPOSPOLITEJ...

W piątek, w samo południe, na po-
żegowskiej górze zeszło się naraz ok. 
400 młodych turystów – uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Tam, 
tradycjnie zlokalizowano metę XVI Raj-
du Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Zosia i Maurycy z klasy 6 b mosińskiej 
„dwójki”, w rajdzie wzięli udział już po 
raz szósty i mówią, że lubią brać w nim 
udział. Dlaczego? – Uwielbiam chodzić po 
górach, w ogóle lubię chodzić i zwiedzać 
różne miejsca – mówi Zosia. – To jest też 
dla nas wyzwanie, że możemy się przemóc 
i spróbować przejść tak długi odcinek – 

twierdzi Maurycy. A poza tym, w ten 
dzień nie mają lekcji, więc jest to dla 
nich także forma odpoczynku od zajęć. 
Rajd ma walory nie tylko turystyczne, 
ale i edukacyne. Po drodze trzeba wyko-
nać zadania, które czegoś uczą. Zawsze 
związane są z hasłem przewodnim rajdu, 
które w tym roku brzmiało: „Drzewo – 
ozdoba świata.” Klasa Zosi i Maurycego 
wszystkie zadania wykonała. – Zadanie 
matematyczne było proste – uważa Mau-
rycy, a Zosia dodaje, że najwięcej czasu 
zajęło im wymyślenie insceniazacji do 
wiersza o tym, jak dbać o drzewa. Jako 

już „starzy” uczestnicy rajdu, klasa 6 b 
miała też inne zadania: pomogła poko-
nać tę trasę młodszym kolegom z „ze-
rówki”, np. niosąc im plecaki, a na samej 
mecie przygotowała i poprowadziłą gry  
i zabawy dla wszytkich uczestników. 
– Ten rajd to nie tylko samo przejście 
trasy – uważa Zosia. – Integrujemy się z 
różnymi klasami, grupami, jest to fajna 
zabawa... 

... I HISTORII NASZYCH RODZIN 
– Niektóre z tych zdjęć czekały na ten 

moment  przez 30 lat – powiedziała 
kierownik Izby Muzealnej Józefa Ro-
szak-Rosić, otwierając tego samego dnia 
nową ekspozycję w Izbie. Na wystawie 

„Z kronik mosińskich rodzin”, zaprezen-
towane zostały fotografie ukazujące naj-
ważniejsze chwile z życia naszych miesz-
kańców: od narodzin poprzez chrzest, 
szkolną edukację, komunię św., ślub, 
po pogrzeb bliskich osób. Zwiedzający 
ekspozycję z zaciekawieniem zaglądali w 
gabloty, szukając tam znajomych zdjęć, 
osób, wydarzeń i nierzadko, odnajdując 
na pokazanych fotografiach siebie. Ta 
wystawa, to swoisty album fotograficzny 
dokumentujący życie mosińskiej rodzi-
ny. – Ci wszyscy ludzie, którzy tu żyli 
i my, którzy tu mieszkamy, tworzymy 

wspólnotę ziemi mosińskiej – stwierdził 
podczas otwarcia wystawy zastępca 
burmistrza Przemysław Mieloch, histo-
ryk. – Ja myślę że to jest bardzo ważne, 
żebyśmy dokumnetowali naszą obecność 
tutaj, w tym miejscu i na przyszłość dbali 
o naszą wspólnotę, naszą wielką mosiń-
ską rodzinę... 

FOKA I INNE 
Foka to tytuł rzeźby Izabeli Gru-

dzińskiej, studentki Uniwersytytetu 
Artystycznego w Poznaniu, nagrodzo-
nej przez Burmistrza Gminy Mosina  
w „III Studenckim Biennale Małej Formy 
Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyń-
skiego”. Konkurs organizuje poznań-
ski Uniwersytet Artystyczny, a ściślej 
Jarosław Bogucki i Dawid Szafrański, 
a jego idea narodziła się w Mosinie, 
podczas wystawy uczniów wybitnego 
poznańskiego artysty i pedagoga prof. 
Kopczyńskiego, tu w mosińskiej galerii, 
w rok po jego śmierci...

Na tegoroczny konkurs wpłynęło aż 
370 prac studentów uczelni artystycz-
nych z całej Europy. Spośród nich, jury 
w osobach profesorów: Jacka Jagielskie-
go, Wiesława Koronowskiego, Christosa 
Mandziosa, Stanisława Radwańskiego, 
Jacka Strzeleckiego, a także syna prof. 
Kopczyńskiego – Pawła, wybrało naj-
lepsze. Nagrodzone rzeźby znalazły się 
na pokonkursowej wystawie w Galerii 
Miejskiej w Mosinie, której wernisaż od-

„Niektóre z tych zdjęć czekały na ten 
moment  przez 30 lat”

DNI MOSINY
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był się w pierwszy z trzech Dni Mosiny. 
Nagrodę specjalną, którą zdobyła au-

torka „Foki”, wręczył osobiście patron 
nagrody, burmistrz Jerzy Ryś, który 
przy tej okazji stwierdził: – Nie jest mi 
obca sztuka, potrafię docenić to, co jest 
wyrazem duszy ludzkiej pracującej nad 
materią, choć gdzieś swoje szanse w tej 
dziedzinie zaprzepaściłem... 

Teraz wystawa nagrodzonych prac, 
zostanie zaprezentowana w uczelniach 
artystycznych w całej Polsce. – To dla 
naszego miasta ma znaczenie promocyjne, 
ponieważ nagroda Burmistrza Gminy Mo-
sina jest ważną i liczącą się nagrodą dla 
młodego twórcy – uważa Dorota Strze-
lecka, kierownik artystyczny Galerii. 

MEDALE I MONETY 
W roku 1998, Rada Miejska w Mosi-

nie ustanowiła Medal Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, w przypadającą wówczas 
150 rocznicę Wiosny Ludów. – Upa-
miętniamy historyczne wydarzenie, które 
miało miejsce w Mosinie w 1848 roku 
– powiedziała Małgorzata Kaptur, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, 
otwierając majową sesję Rady. – Był to 
krótki epizod, który dla nas ma ogromne 
znaczenie. Mosina na pięć dni stała się 
wtedy stolicą Polski. Na tej sesji, Me-
dal wręczono kolejnym, zasłużonym 
mieszkańcom naszej gminy: Krystynie 
Małeckiej i Markowi Pruchniewskie-
mu. Tradycją tej uroczystości jest słowo 
pochwalne na cześć laureatów Medalu. 
Laudacje wygłosiły: Ewa Buksalewicz
-Moskal dla Krystyny Małeckiej i Ka-
rolina Talarczyk-Wieczorek dla Marka 
Pruchniewskiego. 

Sesja była okazją uczczenia 25-lecia 
samorządności. Blisko 170 mosińskich 
samorządowców otrzymało podziękowa-
nia za działalność i pamiątkową monetę 

z „mennicy” Witolda Wilhelma, a histo-
rię lokalnego samorządu przedstawiła  
w formie multimedialnej Przewodni-
cząca Rady. 

Tę uroczystość prócz słowa, uświetniła 
muzyka w wykonaniu chóru pw. św. Ce-
cylii, a także obrazy Romana Czeskiego 
na wystawie „Moje zakątki”... 

SOBOTA MUZYCZNA 
PÓKI NA TO CZAS

- Czy chcecie się pobawić, czy chcecie 
poskakać, czy chcecie pośpiewać, potań-
czyć? – zapytał ze sceny Andrzej Krzywy, 
w czasie sobotniego koncertu De Mono, 
na mosińskim rynku. Gdy publiczność 
odpowiedziała gorącym aplauzem, za-
wołał: – No to róbcie to, póki na to czas... 
Wtedy popłynęły dalsze słowa piosenki, 
jednego z największym przebojów mu-
zycznej gwiazdy Dni Mosiny. I chociaż 
sobotni program zainaugurowała pla-
żowa piłka siatkowa w turnieju na mo-
sińskim stadionie, bezsprzecznie drugi 
z trzech dni majowego święta gminy 
należy nazwać dniem estradowym. Na 
scenie w samym sercu miasta, tego dnia 
królowała muzyka i kabaret. Na wstępie 
taniec – w różnej formie, w wykonaniu 
Formacji Activ, pokaz „Zumby z Leną”, 
prezentacja wokalna zespołu „MY” 
z MOK-u – na deser Daniec, czyli Marcin 
Daniec w swoim kabaretowym popisie. 
Nie zabrakło muzycznych gwiazd, i tych 
najmłodszych w osobie Mateusza Ziół-
ko, zwycięzcy jednej z edycji programu 
„Mam talent”, i tych, które przez pry-
zmat artystycznego dorobku, śmiało 
można nazwać już legendą polskiej 
sceny – to właśnie De Mono... 

NIEDZIELA SPORTOWA 
PUCHARY, PUCHARY, PUCHARY...

Niedziela była sportowa, a najwięk-
szym chyba wzięciem tego dnia cieszył 
się Puchar Burmistrza Gminy. O taki 
właśnie puchar „bili się”: wędkarze, sza-
chiści, żeglarze, a nawet gołębie powrot-
nolotne, które do Mosiny przebyły drogę 
powietrzną aż z Niemczech, by wywal-
czyć dla swego hodowcy to zaszczytne, 
sportowe wyróżnienie. Z okazji 95-lecia 
KS 1920 Mosina, na stadionie przy ul. 
Konopnickiej odbył się otwarty Turniej 
Piłki Nożnej, a o godzinie 10, rozpoczął 
się największy gminny bieg długody-
stansowy – „Elegant na 5”, w którym 
udział wzięło ponad 950 uczestników! 
W biegu młodzieżowym, wystartowali 
tu uczniowie wszystkich szkół i przed-
szkoli z terenu gminy oraz uczniowie z 
gmin ościennych. W biegu głównym na 

dystans 5 km, udział wzięło ponad 300 
zawodników z Mosiny i innych polskich 
miast, a nawet 4 biegaczy z Ukrainy. – 
Ostatni raz biegałem w liceum – powie-
dział Dominik Michalak, który także 
stanął na starcie tego biegu i był to jego 
pierwszy, długodystansowy bieg w życiu. 
– Nie jest łatwo przebiec taki dystans, jeżeli 
się 5 lat siedzi za biurkiem. Ale miałem 
swój cel. Tylko dlatego ukończyłem bieg – 
wyjaśnia D. Michalak. Do mety dobiegł  
z 248 czasem, w 29 minut. – To tylko  
i aż 248 czas, dla mnie to „aż” – tłu-
maczy dalej. Dla Dominika Michalaka, 
radnego Rady Miejskiej w Mosinie, udział  
w biegu był okazją przełamania własnej 
słabości i sprawdzenia siebie. Miał być 
też zachętą dla innych do aktywności 
fizycznej. – Taka aktywność jest ważna 
dla ciała i dla ducha – przekonuje radny. 
Na metę „Eleganta na 5” ze 141 czasem 
dobiegł inny mosiński radny – Roman 
Kolankiewicz. Aż 2-osobowa reprezenta-
cja naszej Rady w tegorocznym biegu, to 
dobry przykład dla innych do podjęcia 
sportowej aktywności. 

Po biegu uczestnicy mogli zmierzyć 
się w zawodach kajakowych „GIBanie 
po kanale”, w którym udział wzięły 34 
załogi, a po – obejrzeć pokaz szermier-
ki przygotowany przez UKS Muszkie-
ter. Nawet publiczność, rzecz jasna na 
ochotnika, mogła spróbować swych sił 
mierząc się w walce na szpady. Z zain-
teresowaniem przyjęte zostały pokazy 
football freestyle w wykonaniu finalisty 
6 edycji programu „Mam talent” Marka 
Borna, który przeprowadził także warsz-
taty dla dzieci oraz młodzieży. Zwieńcze-
niem sportowych rywalizacji był konkurs  
o tytuł Sportowego Elegancika z Mosiny 
w oprawie Kabaretu z Woźnej. Zmęczo-
nym sportowymi zmaganiami zawod-
nikom, a towarzyszącymi zmaganiom 
emocjami kibicom, na koniec zagrała 
Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Je-
rzaka w Mosinie. Wyniki wszystkich 
zawodów, a także ich indywidualnych 
organizatorów Czytelnik znajdzie na str. 
25 w rubryce „Sport”.

W imieniu mieszkańców – współorga-
nizatorom każdej z imprez i jednocześnie 
organizatorom całości, czyli Mosińskie-
mu Ośrodkowi Kultury oraz Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Mosinie – podzięko-
wania składa Joanna Nowaczyk.

Organizatorzy dziękują sponsorom za 
wsparcie, a za pomoc organizacyjną: Ko-
misariatowi Policji w Mosinie, mosińskiej 
Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Po-
żarnej Mosina, Pecna i Nowinki.
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

„NIEBKO” BRYGIDY HELBIG
Chciałam polecić książkę, która 

pogodziła odmienne gusta czy-
telnicze uczestników Dyskusyjne-
go Klubu Książki. Powieść „Nieb-
ko” Brygidy Helbig znalazła się 
wśród finałowej siódemki Nagro-
dy Literackiej NIKE w 2014 roku. 
Opowiada o rodzinie, uwikłanej 
w wielką historię. Helbig zasiewa 
niepewność: do czego potrzebna 
nam pamięć o przodkach? Czy 
jest tylko tytułowym „niebkiem”, 
czyli zabawą w kolorowe skarby 
zakopywane w ziemi? Czy też 
może przybierać postać „nie-
boszczyka, trzymającego nas za 
rękę” i niepozwalającego wyjść 
z ciemnego pokoju? Zaintereso-
wała mnie cienka granica między 
fikcją a prawdziwymi rodzinny-
mi wspomnieniami, przy zało-
żeniu, że pamięć o dzieciństwie 
da się zweryfikować. Powieść jest 
tak kapitalnie skonstruowana, 
że powracają smaki dzieciństwa, 
niezależnie od wieku czytającego. 
Podziwiałam mądrość autorki, 
dla której „Niebko” ma być 
przeciwieństwem tego, czym 
było „Requiem” dla Mozarta. 
Pamięć o przodkach, nawet po-
kręcona, utajniona, ma dawać 
siłę, nie zabijać. Czas odnaleźć 
wśród traumatycznych przeżyć 
własne „niebko”.

Zofia Staniszewska

CYKL „MALOWNICZE”  
- MAGDALENY KORDEL

Ostatnio wydana w ramach 
cyklu część szósta „Tajemnica 
bzów” już na wstępie zawiera

opinie czytelniczek. Posłużę się 
wypowiedzią Agaty Katarzyny 
Przybylak: „Malownicze to dru-
gi, lepszy świat, do którego chce 
się uciec, gdy męczą problemy, 
zupa za słona, a dziecko płacze 
za głośno. Ciepli bohaterowie, 
niesamowity klimat i magia, któ-
rą tworzy pani Magda, działają 
jak balsam na każdą codzienną 
ranę, a nawet maleńkie otarcie”.

Podzielam w pełni tę opinię.  
I nie ważne, że srodzy krytycy 
nie nominują jej do nagrody 
NIKE czy PASZPORTU POLI-
TYKI. I nie ważne, że wzru-
szają mnie historie bohaterów 
urokliwego miasteczka gdzieś 
w Sudetach, gdzie w olbrzymiej 
przewadze ludzie są życzliwi, 
uśmiechnięci i niosący pomoc. 
Gdzie nikt nie jest sam. Polecam 
wędrówkę czytelniczą przez 
„Uroczysko”, „Sezon na cuda”, 
„Wino z Malwiną”, „Wymarzo-
ny dom” i „Wymarzony czas”, 
aby zakosztować klimatu czegoś 
niezwykłego.      

Krystyna Przynoga

„LATO BAJKĘ OPOWIADA” 
– ALINA LAMENT
Dzięki lekturze tej książeczki 

dzieci dowiedzą się, ile rado-
ści może przynieść pomaganie 
innym. Poprzez przedstawie-
nie samogłosek i spółgłosek  
w wierszykach poznają powią-
zania sytuacyjne i skojarzenio-
we, które z pewnością pomogą 
w zapamiętaniu podziału liter. 
Miły Czytelniku, jeżeli chcesz 
poznać niezwykłą przygodę, 
jaka spotkała literki w pewną 
piękną letnią noc oraz dowie-
dzieć się: co się wydarzyło  
w bajkowym lesie? kto jest 
przyjacielem myszki, sójki  
i sowy? skąd w lesie literki, ja-
kie nazwy mają? – zajrzyj do 
książki, która czeka nie Ciebie 
w Oddziale dla dzieci.

Katarzyna Nowak

Działający przy Mosińskiej Bibliotece Publicznej Dys-
kusyjny Klub Książki, gościł młodą śremską pisarkę Olgę 
Rudnicką. – Pani Olga oczarowała nas swoją bezpośrednio-
ścią, otwartością i poczuciem humoru. Młodziutka autorka 
ze Śremu ma na swoim koncie już dziesięć kryminałów. Nie 
uważa się jednak za rasową pisarkę, na pytanie, kim się czuje, 
odpowiada, że pracownikiem socjalnym – jest zatrudniona 
jako asystentka osób niepełnosprawnych – relacjonuje Zofia 
Staniszewska. – Na spotkanie autorskie zaprosiliśmy ją nie 
tylko dlatego, że pochodzi z pobliskiego miasteczka i mamy 
nadzieję, że uwieczni Mosinę w swojej następnej powieść. Jest 
autorką bardzo poczytną, jej książki są non stop wypożyczane, 
nie stoją na półce, a szefowa czyta je w pierwszej kolejności – 
dodaje bibliotekarka. Inna uczestniczka DKK Wanda Bech 
podczas spotkania z Rudnicką stwierdziła: - Jak dotąd nie 
pasjonował mnie ten rodzaj literatury – teraz jestem skłonna 
zmienić zdanie. Dobrze, że Rudnicka napisała tak dużo, będę 
miała co czytać. Coś nieprawdopodobnego – obie jej dostępne 
książki pochłonęłam w dwa wieczory i było mi mało.  Zdanie 
pani Wandy, Rudnicka perfekcyjnie buduje wielowątkową 
fabułę, pisze lekko, językiem przyjaznym dla czytającego, 
który tym samym bierze udział w akcji, a elementy humo-
rystyczne nie zacierają głównej treści. Takie opinie powinny 
wystarczyć, by zachęcić do sięgnięcia po książki Olgi Rud-
nickiej. Wszystkie tytuły można wypożyczyć w Mosińskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Dyskusyjny Klub Książki działa od 2011 r. i skupia grupę 
ponad 20 bibliofili, którzy nie tylko dyskutują. Klub prowadzi 
także inną działalność, na przykład organizuje wycieczki 
śladami literackich bohaterów. Jak informują klubowicze, na 
swoim koncie, mają także jedno przeprowadzone, literackie 
śledztwo ze starym cmentarzem w tle.    J. Nowaczyk

Słuchali bajarki
Z okazji „Tygodnia bibliotek”, bibliotekarka Lucyna 
Jakś prowadząca oddział dziecięcy Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej, zaprosiła mosińskie przedszkolaki na spotkanie  
z bajarką. W ciągu 3 dni odbyło się 5 spotkań, podczas 
których pani bajarka, przy dźwiękach dzwoneczków, 
cymbałków i cytry 
opowiedziała maluchom 
bajki o księżniczkach  
i rycerzach. Jej opowieści 
były tak fascynujące  
i sugestywne, że dzieci  
z łatwością dały się 
przenieść w świat wyobraźni 
i baśniowej fantazji…  
W spotkaniach wzięło 
udział ok. 240 dzieci. 

DKK gościł pisarkę
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Dni Mosiny 
22 - 24 maja
KONKURENCJE  SPORTOWE  - WYNIKI  
Rajd Rzeczypospolitej Mosińskiej 
(organizator: Krąg Instruktorski T.W.A. 
„Elita”)
Zadania artystyczne
Grupa młodsza:
I miejsce - klasa III C Szkoła Podstawowa 
Nr 1 Mosina
II miejsce - klasa V B Zespół Szkół  
w Krośnie
III miejsce - klasa IV A Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Mosinie
Grupa starsza:
I miejsce - klasa III A Gimnazjum  
w Pecnej
II miejsce - klasa VI B Zespół Szkół SP Nr 
2 w Mosinie
III miejsce - klasa VI A Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Mosinie
Klasyfikacja generalna
Grupa młodsza:
I miejsce - klasa VB Zespół Szkół  
w Krośnie
II miejsce - klasa IV A Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Mosinie
III miejsce - klasa III A Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Mosinie
Grupa starsza:
I miejsce - klasa III B Gimnazjum  
w Pecnej
II miejsce - klasa VI A Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Mosinie
III miejsce - klasa III A Gimnazjum  
w Pecnej

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
(organizator: UKS Mosińska Jedynka)
Drużyny Zrzeszone
I miejsce - Pinkowski, Jagła
II miejsce - Galant, Staniszewski
III miejsce - Tim, Zdanowski
IV miejsce - Sylwestrzak, Tyma
V miejsce - Karusewicz, Galant
Drużyny Niezrzeszone
I miejsce  - Drobiński, Drobińska
II miejsce - Owsianny, Dłużewski
III miejsce - Trzeciak, Owczarz
IV miejsce - Tadeusz, Ryczka
V miejsce - Gościniak, Rąk
VI miejsce - Radomski, Wolny
VII miejsce - Alicki, Ziółkowski

Otwarte Zawody Wędkarskie 
(organizator: koła PZW Gminy Mosina)
Kategoria senior

I miejsce - Tadeusz Pieczyński
II miejsce - Stanisław Łakomy
III miejsce - Zbigniew Nowak
Kategoria junior 
I miejsce - Filip Kosicki
II miejsce - Wiktor Piotrowski
III miejsce - Nikodem Tyma

Otwarty Turniej Szachowy
(organizator: UKS Mosińska Jedynka)
Seniorzy
I miejsce - Krzysztof Rozumek
II miejsce - Joanna Kupsik
III miejsce - Andrzej Frąckowiak
Juniorzy
I miejsce - Paulina Rozumek
II miejsce - Kacper Marciniak
III miejsce - Oliwier Szlandrowicz

Regaty Żeglarskie
(organizator: MKŻ)
I miejsce - Waldemar Nowicki, 
Zosia Czaplicka, Piotr Grządzielewski
II miejsce - Stanisław Tubis, 
Michał Kałużny, Robert Żurek
III miejsce - Paweł Maciejewski, 
Kinga Kamińska, Marcin Mielcarek

Otwarty Turniej Piłki Nożnej z okazji 95-Le-
cia Ks 1920 Mosina 
(organizator: KS 1920 Mosina)
I miejsce - Neopunkt Mosina
II miejsce - Czarnokurz
III miejsce - Mojżeszki Mosina
IV miejsce - Stillas Mosina
V miejsce - King Boxing
VI miejsce - Gib
Zawodnik Turnieju:
Piotr Turkowiak (Czarnokurz) 

Bieg „Elegant na 5” 
(organizator OSiR, MOK)
Kategoria OPEN
Kobiety: 
1. Tatiana Kozubowa - Harkow
2. Natalia Nahirniak - Vinnycja
3. Magdalena Wiśniewska - Komorniki
Mężczyźni:  
1. Sergii Krovlaidis - Czernigiw
2. Yuriy Blahodir - Vinnycja
3. Mateusz Fabisiak Krosinko
Kategoria Kobiety z terenu Gminy 
Mosiny
1. Anna Jarczyńska - Mosina
2. Agnieszka Załuska - Lipa - Mosina
3. Jadwiga Wyrwińska - Drużyna
Kategoria Mężczyźni z terenu Gminy 
Mosiny
1. Mateusz Fabisiak - Krosinko
2. Łukasz Osiurak - Krosno 
3. Andrzej Lemański - Mosina

Kategoria Gimnazjum Dziewcząt  
w Biegu Głównym
1. Jadwiga Wyrwińska - Drużyna 
2. Julia Tatarynowicz - Mosina
3. Weronika Gawin - Mosina
Kategoria Gimnazjum Chłopców  
w Biegu Głównym
1. Andrzej Lemański - Mosina
2. Krystian Dydymski - Poznań
3. Mikołaj Konieczny - Puszczykowo
Kategoria K-17
1. Tatiana Kozubowa - Harkow
2. Natalia Nahirniak - Vinnycja
3. Magdalena Wiśniewska - Komorniki
Kategoria M-17
1. Mateusz Fabisiak - Krosinko
2. Adam Chudzicki - Luboń 
3. Dawid Lipowy - Bukówiec Górny
Kategoria K-30
1. Katarzyna Pietruszka - Wolsztyn  
2. Anna Jarczyńska - Mosina 
3. Agnieszka Załuska - Lipa - Mosina
Kategoria M-30
1. Sergii Krovlaidis - Czernigiw  
2. Yuriy Blahodir - Vinnycja 
3. Marcin Kedzierski - Głogów
Kategoria K-40
1. Joanna Bestrzyńska - Robakowo 
2. Barbara Andrzejewska - Mosina 
3. Romana Kasperczak - Luboń
Kategoria M-40
1. Robert Pagnani - Poznań
2. Piotr Załuski - Pecna 
3. Marcin Woźniak - Mosina
Kategoria K-50 
1. Bernadeta Łuczak - Puszczykowo 
2. Małgorzata Putowska - Mosina 
3. Ewa Wieczorkowska - Poznań
Kategoria M-50
1. Władysław Wieczorkowski - Poznań
2. Paweł Golak - Szreniawa
3. Roman Blaszka - Luboń
Kategoria Przedszkola Dziewcząt 
1. Zofia Borkowska - Dymaczewo  
2. Dominika Florek - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mosinie 
3. Marianna Kilkowska - Zespół Szkół 
w Mosinie
Kategoria Przedszkola Chłopcy
1. Jakub Małecki - Przedszkole Orła 
Białego 
2. Sebastian Włodarczak - Zespół Szkół 
w Rogalinku
3. Filip Soćko - Zespół Szkół w Mosinie
Kategoria klasy I - III Dziewczęta
1. Malwina Student - Zespół Szkół  
w Mosinie
2. Julia Skibińska - Zespół Szkół 
w Mosinie
3. Amanda Spychała - Zespół Szkół
w Krośnie
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Kategoria klasy I – III chłopcy
1. Hubert Florek - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mosinie
2. Franciszek Mumot - Zespół Szkół 
w Rogalinku
3. Marcel Kiszka - Szkoła Podstawowa 
nr 2  
w Puszczykowie
Kategoria klasy IV - VI dziewczęta
1. Maria Wyrwińska - PSSP - Salezjanie 
Poznań
2. Paulina Arning - Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mosinie
3. Małgorzata Rydlewska - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Mosinie
Kategoria IV - VI chłopcy
1. Mikołaj Libera - Zespół Szkół 
w Krośnie 
2. Kordian Gadomski - Zespół Szkół 
w Krośnie
3. Adam Koperski - Zespół Szkół 
w Krośnie
Kategoria Gimnazjum Dziewczęta 
(800 m)
1. Natalia Kopeć - Gimnazjum nr 1 
w Mosinie 
2. Julia Kopeć - Gimnazjum nr 1 
w Mosinie 
3. Alicja Zgoła - Gimnazjum nr 1 
w Mosinie
Kategoria Gimnazjum Chłopcy 
(800 m)
1. Marek Fabisiak - Zespół Szkół 
w Puszczykowie
2. Tobiasz Rybaczewski - Zespół Szkół 
w Puszczykowie 
3. Adrian Baraniak - Zespół Szkół 
w Mosinie

„GIBanie po kanale” 
(organziator: Grupa Inicjatywna 
Baranówko) 
I miejsce - Hubert Gajewski i Patryk 
Wiliński
II miejsce - Agnieszka Światowa i Łu-
kasz Osiurak
III miejsce - Tomasz Kaczmarek i Barto-
sza Chudziński

Zawody Powrotnolotne Gołębi Poczto-
wych Wittstock I / Niemcy / - Mosina 
(organizator PZHGP Mosina)
I miejsce - Robert Żabiński
II miejsce - Dariusz Fabisiak
III miejsce - Andrzej Roszak

Konkurs na Sportowego Elegancika  
z Mosiny 
(organziator: OSiR, MOK)
I miejsce - Ignacy Bendlewski 
II miejsce - Jakub Kurek 
III miejsce - Jan Ławecki

Udany debiut szpadzistów UKS Muszkieter 
Po roku treningów, szpadziści z Uczniowskiego Klubu Sportowego Muszkieter 

Mosina, zadebiutowali w swoich pierwszych turniejach szermierczych. W dniu 10 
kwietnia, podczas Gali Szermierczej w Szpadzie w Świdnicy k/Zielonej Góry, na 
planszach stanęło 11 zawodników i zawodniczek Muszkietera na 125 uczestni-
ków szermierczych zmagań. Najlepsze walki stoczyli Aleksandra Lange i Antoni 
Nieckarz, zajmując 6 miejsca w kategorii dzieci. W kategorii skrzatów, wysokie,  
8 miejsce zajął 7-letni Jędrzej Hajkowicz. Na kolejne zawody – Turniej TARNOVIA 
CUP w Tarnowie Podgórnym  w dniu 18 kwietnia – zjechało 130 zawodników 
z całej Polski. Jeden z mosińskich „muszkieterów” Filip Murawski, w kategorii 
„zuchy” wywalczył tam 2 miejsce! Również Antoni Nieckarz i Aleksandra Lange 
bliscy byli awansu do walk o podium, jednak ostatecznie zajęli wysokie 6 miejsca.

Sukcesem dla naszego klubu zakończył się Polsko Niemiecki Turniej Szpadowy 
w Drzonkowie, który odbył się 26 kwietnia. Zawodnik Antoni Nieckarz zajął  
w nim 3 miejsce w kategorii „zuchy”, dzieląc podium z dwoma kolegami z Nie-
miec, zdobywcami dwóch pierwszych miejsc. Wysokie, 8 miejsca, zajęli w tym 
turnieju: Zosia Pohl i Jakub Napierała. W turnieju udział wzięło 138 zawodników. 
Szpadzistów z UKS Muszkieter Mosina trenuje Jarosław Roszak. Gratulujemy 
trenerowi oraz zawodnikom tak dobrego startu, który wróży dalsze sukcesy!

                  JN

Maraton na orientację „SZAGA”
Nasi mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w Maratonie na Orientację, 

który odbędzie się w terminie 10 – 12.07.2015 r. Start maratonu odbędzie się na 
Placu 20 Października w trzech różnych porach. 10 lipca pierwszy start będzie 
miał miejsce o godz. 21:00, drugi o 24:00, a trzeci 11 lipca o godz. 9:00.

Maraton na Orientację „SZAGA” to długodystansowe zawody sportowe pole-
gające na pokonaniu trasy pieszo (biegiem) lub rowerem w założonym limicie 
czasowym dostosowanym do wybranego dystansu. Trasa wyznaczona jest na 
mapie w postaci Punktów Kontrolnych, które należy znaleźć w terenie. Każdy  
z zawodników pokonuje trasę wg własnego wariantu, więc dystanse poszczegól-
nych osób zależne są od wybranego przebiegu. Mapę zawodnicy otrzymują na 
kilka minut przed startem.

Zawodnicy z tras rowerowych odwiedzają punkty kontrolne 
w kolejności dowolnej (scorelauf), natomiast biegacze z tras 
pieszych mają wyznaczoną kolejność odwiedzania punktów.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie www.
osirmosina.pl oraz www.szaga.fla.pl
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„Dzieci w sieci dobrych 
manier” 

– Zofia Staniszewska
Nakładem wydawnictwa DEBIT, uka-

zała się nowa książka Zofii Staniszew-
skiej „Dzieci w sieci dobrych manier”. 
To 5 pozycja książkowa w dorobku tej 
mosińskiej autorki. Dotychczas spod 
jej pióra wyszły: „Czarownica z rado-
snej” (2008), „Moja les” (2009), „Jak to 
był z Zofią i gwiazdą” – tomik wierszy 
(2009), „Ale plama! Czyli dobre maniery  
i domowe afery” – książka dla dzieci 
(2010).

Nowa książka Z. Staniszewskiej, to 
swoisty przewodnik po internetowym 
życiu, przeznaczony dla dzieci w wieku 
9 - 12 lat. Autorka w przystępny i za-
bawny sposób zgłębia tajniki etykiety 
w sieci, zajmując się kulturą wpisów na 
portalach społecznościowych i blogach, 
a także użytkowaniem smartfonów  
i tabletów. Porusza również tak istotny 
temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa 
w sieci. Wydaje się, że w dobie narasta-
jących problemów związanych z inter-
netowymi zagrożeniami, zwłaszcza dla 
najmłodszych, książka ta jest niezwykle 
cenną pozycją, wartą przeczytania przez 
wszystkich użytkowników Internetu, 
choć adresowana jest głównie do dzieci.

Zofia Staniszewska na co dzień pracu-
je w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. 
Poza tym pisze wiersze, dramaty, bajki 
i baśnie terapeutyczne. Współpracuje  
z pismem dla dzieci „Świerszczyk”, wy-
dawnictwem Publicat, kwartalnikiem 
artystyczno - naukowym Stowarzyszenia 
Autorów Polskich „ZNAJ”. Jest laureatką 
wielu nagród literackich, m.in. Grand 
Prix za sztukę teatralną „Urodziłaś się 
prostytutką”  na WINDOWISKU, Gdań-
skim Festiwalu Teatralnym, I miejsca na 
Międzynarodowym Konkursie Poetyc-
kim „O Miecze i Złote Klucze Tuchowa” 
oraz Złotego Radomira w V Konkursie 
Poezji im. Herberta.

„Listy wojenne generała 
Abrahama”

 – Joanna Nowaczyk
W najnowszej „Kronice Wielkopol-

ski” (1/2015), kwartalniku popularno
-naukowym Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu, ukazały się „Listy wojenne 
generała Abrahama” autorstwa Joanny 
Nowaczyk. 

Roman Abraham – dowódca Wielko-
polskiej Brygady Kawalerii, w wojnie 
obronnej 1939 r., nie przegrał ani jed-
nej bitwy. 

Z oflagów, gdzie spędził okupację, słał 
listy do narzeczonej Marty Śmigielówny. 
Historia ich miłości związana jest ponie-
kąd z Mosiną. Marta miała tu krewnych, 
a w generale, zakochała się na wspólnym 
spacerze w Ludwikowie. Zachowała się 
wojenna korespondencja tych dwojga 
w archiwum rodzinnym Józefy Rosz-
ak-Rosić, na podstawie której powstał 
artykuł Joanny Nowaczyk.

Dotychczas na łamach „Kroniki” 
ukazały się tej autorki: „Piotr Mocek 
– zapomniany powstaniec z Mosiny” 
(2008), „Gdy księżyc odmienił się złoty 
- wspomnienie o prof. Tadeuszu Perkit-
nym” (2010), „Historia pomnika ofiar 
hitleryzmu na rynku w Mosinie (2012), 
„Morena Pożegowska-historia zagospo-
darowania”(2014),„Sztandar Zrzeszenia 
Kupców w Mosinie. Przyczynek do dzie-
jów organizacji kupieckich w Wielko-
polsce (2014).

Joanna Nowaczyk jest współautorką 
cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” pod 
red. Przemysława Mielocha, publiku-
je też w „Faktach Mosińsko-Puszczy-
kowskich”. Jest laureatką prestiżowych 
konkursów dziennikarskich, m.in.: 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
SDP 2009 – wyróżnienie im. Jerzego Zie-
lińskiego za publikacje popularyzujące 
wiedzę o Polsce i świecie, nominacja do 
nagrody głównej Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych SGL Local Press 2009, a tak-
że wspólnie z Barbarą Miczko-Malcher  
– I nagroda Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego i Wielkopolskie Pióro 
Roku za reportaż o powstaniu wielko-
polskim. Obecnie redaguje „Informator 
Mosiński”.     
    KL

Nasi autorzy

ZOFIA STANISZEWSKA
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Joanna Nowaczyk

Ok. 15 tys. lat temu, w czasie zlodo-
wacenia bałtyckiego, lądolód wyniósł 
ponad okolicę Morenę Pożegowską z naj-
wyższym szczytem Osową Górą – 132 
m n.p.m. Mało kto wie, że w latach 30. 
XX w. z jej stoków startowały szybowce 
„Wrony” z kursantami mosińskiej szko-
ły szybowcowej na pokładzie. Pierwszy 
tego ślad, to hasło MOSINA w „Małej 
Encyklopedii Lotniczej” z 1938 r., gdzie 
czytamy, że w naszym mieście znajdo-
wało się szybowisko… 

Początki rozwoju polskiego szybow-
nictwa to lata 20. minionego stulecia. 
W 1923 r., na zboczach Czarnej Góry 
w Białce k. Nowego Targu odbyły się 
pierwsze zawody szybowcowe. Naj-
starszą polską szkołą szybowcową jest 
szkoła w Bezmiechowej utworzona  
w roku 1930. Jednym z pierwszych 
naszych wyczynów w przestworzach, 
stał się kobiecy, międzynarodowy re-
kord długotrwałości lotu osiągnięty 
przez Wandę Modlibowską, która  
w roku 1937 wykonała lot trwający 24 
godziny i 14 minut…

Do połowy lat 30. Aeroklub Poznański 
borykał się z brakiem własnego lotniska 
i szkoły. Dopiero zorganizowanie wła-
snych szybowisk, zmieniło tę sytuację. 
Jednym z dwóch pierwszych, obok szy-
bowiska w Bałczynie koło Ostrzeszowa, 
było szybowisko w Mosinie, na zboczu 
Osowej Góry. Jego organizatorem i twór-

cą mosińskiej szkoły szybowcowej był  
Jan Czarnecki – poznański pilot instruk-
tor, wybitny organizator lotnictwa spor-
towego w Wielkopolsce. Szkoła powstała 
w roku 1934 i była wówczas jedną z 33 
w kraju! W uroczystości jej otwarcia, 
uczestniczyła późniejsza rekordzistka 
Wanda Modlibowska. 

Niewiele wiemy o działalności tej szko-
ły, choć zachowały się pewne wzmianki 
w źródłach. Biuletyn Aeroklubu Poznań-
skiego z 1935 r. donosił: „W sierpniu  
i wrześniu (przyp. red.: 1934), udało się 
sekcji szybowcowej Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego afiliowanej 
do Aeroklubu Poznańskiego zorganizo-
wać dwa kursy szybowcowe na terenie  
w okolicy Mosiny…”.  Wyszkolono wów-
czas  34 pilotów kat. A , podczas 1317 
lotów na polskich szybowcach  „Wrona”.  
W tamtym czasie stosowano 2 techniki 
startowania szybowców: z samochodu 
i z gumowej liny. Warunki terenowe 
wskazują, że w Mosinie korzystano z tej 
drugiej. Szkoła działała do wybuchu woj-
ny. W czasie okupacji, również Niemcy 
wykorzystywali urządzenia szybowiska 
w celach szkoleniowych. Mieszkający 
wówczas na Pożegowie emerytowany 
wojskowy ppłk Janusz Reich, pamięta 
do dziś komendy, które słyszał wów-
czas jako dziecko: „halten - trzymać”, 
„schaft - trzonek”, „fertig - gotowe”, 
„laufen - biec”, ausziehen – wyciągnąć/
rozciągnąć”. Janusz Rybczyński z kolei 
wspomina, iż po wkroczeniu do Mosiny 
Armii Czerwonej w styczniu 1945 r.,  
w jednym z baraków na Pożegowie stały 
jeszcze szybowce, przy czym niektóre 
były już dość podniszczone, bo miej-
scowa ludność wycinała ze skrzydeł  
i kadłubów poszycie materiałowe. 

Po wojnie, mosińskiej szkoły nie zre-
konstruowano. Za to w ramach odbu-
dowy wielkopolskiego szybownictwa, 
pochodzące z jej zaplecza 2 baraki 
mieszkalne zostały przeniesione do Po-
znania. W swoich wspomnieniach Jan 
Czarnecki opowiadając o rekonstrukcji 
lotnisk szybowcowych w Wielkopolsce 
pisze: „Musiałem również pomyśleć  

o modelarstwie lotniczym. Brak było 
miejsca na modelowanie, wobec czego 
zdecydowałem się przenieść dwa baraki 
mieszkalne z szybowiska Mosina (Po-
żegowo) i postawić je obok warsztatów 
lotniczych przy ul. Rokietnickiej-Mar-
celińskiej.” (Kronika Wielkopolski” nr 
2(3) 1974). Jak informuje Krzysztof Ma-
ciejewski – zastępca dyrektora Aeroklubu 
Poznańskiego, wspomnianych baraków 
na stanie poznańskiego lotniska już nie 
ma, ale przez wiele lat były wymieniane 
w kolejnych spisach majątku Aeroklubu. 

Skłony Moreny Pożegowskiej jeszcze 
raz w historii posłużyły do wzbijania się 
w powietrze. W latach 70-tych i 80-tych 
ubiegłego stulecia, członkowie Aeroklu-
bu Poznańskiego wykorzystywali tę górę 
do lotów na lotniach i na paralotniach. 

Do tej pory, autorce nie udało się do-
kładnie zlokalizować szkoły szybow-
cowej w Mosinie. Jak wynika z opisu 
fotografii pochodzącej z Kroniki Aero-
klubu Poznańskiego, mieściła się ona  
w „Perkiewiczówce”. „Perkiewiczówka” 
to przedwojenna nazwa stacji kolejowej 
Mosina-Pożegowo. 

Okoliczni mieszkańcy nazywają tak 
również drogę prowadzącą do cegielni 
Perkiewicza, dziś ul. Fiedlera. Być może 
ktoś z czytelników, posiada więcej infor-
macji na ten temat? Czekam na sygnał.
Na podstawie publikacji własnych: „Mo-
rena Pożegowska – historia zagospoda-
rowania” w: Kronika Wielkopolski nr 
4(148), WBPiCAK 2013 oraz „Skrzydlata 
góra” w: „Fakty Mo-
sińsko-Puszczukow-
skie”2012. 

Mosina w cieniu skrzydeł
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Gminne zabytki

Kazimierz Maciejewski

GALERIA KAWALERÓW MEDALU 
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

specjalizacji trafił do Mo-
siny i z nią związał całe 
swoje życie zawodowe. 

Leczył trzy pokolenia mieszkańców Mosiny i okolic. 
O Kazimierzu Maciejewskim, w roku 1999 Teresa Ku-

rzawa napisała: „Nie ma chyba domu, którego nie odwie-
dził przez 40 lat pracy na tym terenie i nie do policzenia 
są kilometry, które przemierzał pieszo, w czasach, kiedy 
służba zdrowia nie dysponowała jeszcze środkami trans-
portu w tym stopniu, co obecnie. Czynił to bez względu 
na pogodę, o każdej porze roku, przynosząc z sobą zawsze 
pogodę ducha. Dlatego też kiedy Jego pacjenci wyrastali z 
opieki pediatrycznej, często pozostawali pod jego opieką 
na własne życzenie. 

Uhonorowany Medalem 
Rzeczypospolitej Mosińskiej  
w pierwszej jego edy-
cji, w roku 1999. Uro-
dził się 23 lutego 1932r.  
w Miłosławiu, w powie-
cie wrzesińskim. W 1957 
r. uzyskał dyplom lekarza 
na poznańskiej Akademii 
Medycznej. Praktykę le-
karską rozpoczął w Po-
znaniu, w Wojewódzkim 

Stał się lekarzem rodzinnym zanim komukolwiek  
w ministerstwie się o tym śniło. Jest prekursorem leka-
rza rodzinnego, który pozostał Mosinie wierny, mimo 
że nie udało mu się w niej zamieszkać, choć miał taki 
zamiar”. Biuletyn Mosiński nr 5/1999

Sam doktor, gdy przechodził na emeryturę, tak po-
wiedział o swoich związkach z Mosiną: Nie urodziłem 
się tutaj, ale jestem temu miastu całkowicie oddany  
i na słowo Mosina szybciej bije mi serce. Jestem bardzo 
zadowolony, że tutaj byłem, że pomogłem wielu ludziom, 
będę tutaj wracał... 

Kazimierz Maciejewski, w swoim życiu kierował się 
myślą zawartą w łacińskiej sentecji: „Labor pro publico 
bono, non pro pecunia, non pro gloria sua set pro 
amicis – Pracuj dla dobra ogółu, nie dla swojej chwały, 
nie dla pieniędzy, lecz dla przyjaciół”. Mówił, że dla 
niego najważniejszy jest człowiek, reszta się nie liczy. 

Doktor Maciejewski zmarł 18 sierpnia 2013r. 

Na terenie gminy Mosina, znajduje się kilkanaście 
cennych budynków wpisanych przez wojewódz-
kiego konserwatora do Rejestru Zabytków. 

Wieża i sanatorium „Obrabad”
wodnych kąpieli, a budynek jako jedyny w mieście  posia-
dał bieżącą wodę z kranu na potrzeby łaźni. Dlatego też 
w wieżyczce mieścić się miał zbiornik wody zapewniający 
„ciśnienie w rurach”. Zbiornik musiał być jednak niewiel-
kich rozmiarów, bo wieżyczka w swojej górnej części nie jest 
poszerzenia, tak jak klasyczne wieże ciśnień. We wnętrzu na 
jej szczyt prowadziły kręcone schody, które zabierały sporo 
miejsca. Tymi schodami udawali się na górę kuracjusze, by 
zażywać innych kąpieli – kąpieli słonecznych. Na jej odkry-
tym szczycie znajdowały się stanowiska do „łapania” leczni-
czych promieni słońca. Taka była główna funkcja wieżyczki.  
W sanatoryjnym budynku mieściła się także restauracja,  
a na jego zapleczu – ogród. Mosina nie stała się jednak kuror-
tem, z racji na większą popularność pobliskiego sanatorium  

w Ludwikowie. Sanatorium „Ob-
rabad” działało do wybuchu  
I wojny światowej. Później  
w budynku wraz z wieżą, znaj-
dowały się mieszkania, które do 
połowy lat 60., jako nieliczne 
miały bieżącą wodę. Reszta mia-
sta, do połowy lat 60. korzystała  
z okolicznych pomp i domowych 
hydroforów. Obiekt wpisany jest 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

JN

Neogotycka wieżyczka z 1901 r. wyrasta z oficyny budynku 
nr 16 na mosińskim rynku. Jest dobrze widoczna od strony 
Kanału Mosińskiego i powszechnie nazywa się ją wieżą ci-
śnień. Nigdy jednak nie pełniła ona funkcji wieży ciśnień, 
takiej jak wieże w Kościanie, Śremie, czy Buku. Na stacjach 
kolejowych wieża ciśnień była używana do zasilania paro-
wozów. Wieże miejskie związane były ściśle z budową sieci 
wodociągowej dla miast, tymczasem w Mosinie, wodociąg 
rozpoczęto budować dopiero w latach 60. XX w. 

Mosińska wieżyczka powstała jako element sanatorium 
„Obrabad” zbudowanego na 
oczątku ubiegłego stulecia przez 
niemieckiego lekarza o nazwi-
sku Arlt. „Obrabad” w języku 
niemieckim, znaczy „obrzań-
skie kąpiele” lub „obrzańskie 
łaźnie”, bo Mosina leży nad 
rzeczką Samicą, która wraz  
z Kanałem Mosińskim stanowi 
część systemu kanałów obrzań-
skich. Te z kolei, łączą Wartę 
z Obrą. W sanatorium doktora 
Arlta, kuracjusze zażywali m.in. 
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DNI MOSINY
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Mosiński Ośrodek Kultury i Mo-
sińskie Stowarzyszenie Kulturalno
-Oświatowe zapraszają do udziału 
w XI edycji plenerowej prezentacji 
pasjonatów, artystów i rękodzielni-
ków oraz kolekcjonerów, która od-
będzie się 9 sierpnia br. Czekamy 
na zgłoszenia tel. 61 8 132 909, lub 
elektronicznie: mok@kultura.gmina.
pl do 20 lipca włącznie.

26 lipca br., Mosiński Ośrodek 
Kultury oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mosinie zapraszają całe 
rodziny do udziału w imprezie re-
kreacyjno – sportowej w Dymaczew-
nie Nowym. Tego dnia odbędzie się 
szereg konkursów, gier i zabaw dla 
najmłodszych. Dla nieco starszych 
organizatorzy przygotowali turnieje 
sportowe. Zwieńczeniem pikniku bę-
dzie koncert biesiadny.

W ramach projektu „Przystanek Kultura 2015” 
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińska Biblio-
teka Publiczna organizuje Ogólnopolski Konkurs 
Literacki „Kryminał z Rogalinem”. Zaplanowano 
również wieczorne seanse Kina Letniego na Gli-
niankach, plenery fotograficzne na terenie m.in. 
Rogalina i Świątnik, otwarty konkurs plastycz-
ny „Historia Rodziny Raczyńskich” dla młodych 
mieszkańców gminy oraz gry i zabawy terenowe. 
Szczegóły na stronie fb Ośrodka lub www.kultura.
gmina.pl.

Mieszkańcy Mosiny będą mieli niebywałą 
okazję uczestniczyć w XIII Batizado. Jest to 
ogólnopolska impreza, która skupia wokół siebie 
miłośników sztuki walki jaką jest Capoeira. Po 
raz pierwszy w Wielkopolsce będziemy mieli 
przyjemność gościć Mestre Boca de Peixe, który 
będzie jedną z wielu wyjątkowych postaci prowa-
dzących warsztaty. Nie zabraknie również kadry 
instruktorów z Brazylii oraz Europy. Trzydniowe 
wydarzenie trwające od 26-28 czerwca 2015r. 
będzie miało miejsce w hali sportowej OSiR  
w Mosinie, ul. Szkolna 1

Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie Klubu Sportowego Capoeira Poznań: 
http://www.poznan.cppa.pl/ oraz na stronie www.
osirmosina.pl

Jak co roku Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mosinie oraz Mosiński Ośrodek Kultury zapra-
szają na otwarcie miejsca wykorzystywanego 
do kąpieli – Glinianki, które odbędzie się 1 lipca 
2015 r. o godz. 18:00. W programie przewidziano 
między innymi pokazy tańca, tańce dla dzieci  
i dorosłych, wyświetlanie filmu, turniej plażowej 
piłki siatkowej, rysowanie, malowanie i muzyka 
przy dj. Szczegółowy program dla dzieci i doro-
słych znajduje się na stronie www.osirmosina.
pl oraz www. kultura.gmina.pl.

1 do 15 sierpnia odbędzie się rejs  
z Iławy na zalew Wiślany. Obóz prze-
znaczony dla młodzieży w wieku 7 
– 14 lat, będzie trwał 14 dni. Pływać 
będziemy na jachtach typu „Anita 24” 
i „Tes678”, pod okiem kadry – sterni-
ków, wychowawców posiadających 
wieloletnie doświadczenie. Zgłosze-
nia  i pytania kierować do komandora 
rejsu – Jacka Mądrowskiego: 502 410 
944, e-mail: j.madrawski67@gmail.com.

     

III Pogoń za Wilkiem oraz Grand 
Prix Gminy Mosina w Biegach Prze-
łajowych. Tegoroczna trasa kultowe-
go biegu liczy około 10 kilometrów  
i prowadzi malowniczymi ścieżkami 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
W tym roku zmierzy się z nią 450 
osób. Termin: 25.07.2015 r. godz. 
10:00. Szczegółowe informacje na 
stronie www.osirmosina.pl oraz 
http://pogonzawilkiem.pl/

WYDARZY SIĘ    >>

W Twoim miejscu pracy popra-
wiono bezpieczeństwo pracy i er-
gonomię? Weź udział w 43. edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy 
Warunków Pracy. Organizatorem kon-
kursu jest m.in.Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej we współpracy 
z Naczelną Organizacją Techniczną. 
Więcej na www.ciop.pl/konkurs-bhp. 
Konkurs trwa do 31 lipca 2015r.
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 Mosina Cup 2015. Dziecięcy 
Turniej Piłki Nożnej odbędzie się 
28 czerwca 2015 r. o godz. 9:30 na 
stadionie OSiR w Mosinie. Turniej 
zrzesza wokół siebie miłośników piłki 
nożnej i jest jedną z większych im-
prez w naszej gminie. W tym roku 
zagra 35 zespołów z terenu całej 
Wielkopolski, których rywalizacja 
odbędzie się w 5 kategoriach wie-
kowych.

WARUNKI PRACY

LATO POD ŻAGLAMIPOGOŃ ZA WILKIEM MOSINA CUP
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