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W wakcje turystyka i rekreacja
- lokalnie

TURYSTYCZNA linia autobusowa nr 671
Dlaczego by w wakacyjny weekend nie wybrać się na wycieczkę po okolicy? 

Atrakcji jest sporo, czeka na nas m.in. przepiękny Pałac w Rogalinie czy dzika  
i nieskażona przyroda w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Wszędzie tam dostać się można weekendową linią autobusową nr 671. Autobusy 
kursują na trasie Dworzec PKP w Mosinie – Jeziory (siedziba Wielkopolskiego 
Parku Narodowego) – Dworzec PKP w Mosinie – Pałac w Rogalinie – Świątniki. 
Umożliwia ona przewóz rowerów, dlatego zwiedzanie można połączyć z rekreacją 
i dostosować ilość przejechanych kilometrów do możliwości.
Cena biletów jak w strefie B: normalny - 3,20 zł, ulgowy - 2,20 zł. Przewóz rowerów 
bezpłatny. Operatorem linii jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie  
i na ich stronie znajduje sie rozkład jazdy zukmosina.pl.

Kąpieliska
Na zmęczonych słońcem i upałem czekać będą odpowiednio przygotowane, dar-

mowe kąpieliska: 
Glinianki – czynne od 1 lipca do 31 sierpnia. W godzinach 11.00 - 19.00, 
siedem dni w tygodniu nad bezpieczeństwem kąpiących będzie czuwać ra-
townik WOPR. W ramach Akcji Lato (więcej na kulturagmina.pl, osirmosina.

pl będą odbywać się w wakacje liczne formy rekreacyjno-kulturalne, nie zabraknie 
oczywiście jak zawsze Kina Plenerowego.

Jezioro  Dymaczewskie –  plaża przy Hotelu Szablewski, czynne od  
22 czerwca do 30 sierpnia. W godzinach 10.00 - 18.00, siedem dni w tygodniu 
nad bezpieczeństwem kąpiących będzie czuwać ratownik.
Jezioro Jarosławieckie – czynne od 1 lipca do 31 sierpnia. W godzinach 
11.00 - 19.00, siedem dni w tygodniu nad bezpieczeństwem kąpiących będzie 
czuwać ratownik.         K.Leszczyńska
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W dniach 17 – 19 maja 2019 roku na terenie gminy Mosina odbyły 
się obchody Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 Święto Gminy zostało tradycyjnie zainaugurowane uroczystą 
Sesją Rady Miejskiej z nadaniem Medali Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej w dniu 17 maja 2019 roku. Medalami uhonorowano panów 
Włodzimierza Gabrielskiego i Alojzego Szabelskiego.

 Na czas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej organizatorzy 
przygotowali szereg ciekawych wydarzeń artystycznych, rozryw-
kowych, rekreacyjnych i sportowych, które odbyły się w różnych 
miejscach gminy. 

 Centralnym punktem wydarzeń była plenerowa estrada umiejsco-
wiona na Placu 20 Października. Gościnnie wystąpili na niej między 
innymi Roxana Tutaj & Good Omen zwycięzcy X Ogólnopolskiego 
Przeglądu Kapel Gitarowych odbywającego się w ramach XIII Ogól-
nopolskich Dni Artystycznych z Gitarą, Mezo, Natalia Szroeder, 
Extazy, Danzel oraz Projekt RAP z udziałem lokalnych artystów. 
Szeroki przekrój wykonawców gwarantował zaspokojenie gustów 
muzycznych, może nie wszystkich, ale wielu odbiorców. Można, to 
było odczuć podczas koncertów, które wypełniały szczelnie płytę 
mosińskiego rynku bawiącymi się fanami. Wspólnym śpiewom 
nie było końca.

 W ramach uroczystości 18 maja odbyła się msza św. w intencji 
żołnierzy i pracowników Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi z Babek, pokaz sprzętu wojskowego zorganizowany 
przez MJDOP i uroczysty apel z okazji święta MJDOP z asystą 
Orkiestry Wojskowej z Torunia oraz Kompanii Honorowej Szkoły 
Podofi cerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym ugościła wilków 
morskich, którzy pod czujnym okiem członków Mosińskiego Klu-
bu Żeglarskiego wzięli udział w Otwartych Regatach Żeglarskich 
o Puchar Burmistrza Gminy Mosina.

 Mosińska Galeria Sztuki zaprosiła na wernisaż wystawy „Rogalinek 
to niezwykła wieś”, przybliżający koloryt tej urokliwej krainy oraz 
prezentację malarstwa Tadeusza Sobkowiaka zatytułowaną „Nisza”.

 W rejonie mosińskiego targowiska przy ulicy Farbiarskiej, Koło 
PZW Gminy Mosina wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Mosinie zorganizowały Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Gminy Mosina.

 Na terenie strzelnicy w Ludwikowie pod patronatem Burmistrza 
Gminy Mosina rozgrywany był Turniej Strzelecki zorganizowany 
przez Mosińsko–Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. 
T. Kubiaka. O puchar Burmistrza Gminy rywalizowano w dwóch 
kategoriach, indywidualnie oraz drużynowo.

 Tradycyjnie bardzo ważnym elementem uroczystości były koncerty, 
pokazy i prezentacje realizowane z czynnym udziałem mieszkańców 
Gminy Mosina, przygotowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Mo-
sińskim Ośrodku Kultury oraz w placówkach oświatowych gminy. 

 Na scenie zaprezentował się zespół wokalny Sikorki i wokalist-
ka Małgorzata Mamys wraz z gitarzystą Witalisem Sąsiadkiem, 
przygotowani w Mosińskim Ośrodku Kultury przez Panią Danutę 
Nowak-Połczyńską.

 Bardzo kolorowe i profesjonalne prezentacje taneczne i różne 
elementy show estradowego przedstawiły: Formacja Taneczna Aktiv 
z UKS Mosińska Jedynka, Angel Dance ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mosinie, Boombox z Zespołu Szkół w Mosinie, Zumba z Leną, 
Loft Fitness z show estradowym w wykonaniu młodych adeptek pole 
dance. Duże zainteresowanie licznej widowni wzbudziły również 
pokazy estradowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie: zumba, 

jumpy, taekwondo, step.
 Tradycyjnie już podczas święta Mosiny bardzo dużym zaintere-

sowaniem cieszyły się  również inne imprezy o charakterze rekre-
acyjno-sportowym, między innymi:  

 - XX Rajd Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej,
 - V Gminny Piłkarski Turniej Przedszkoli,
 - Otwarty Turniej Koszykówki,
 - Obchody 20 –lecia Szczepu „Wilki” im. hm. Mieczysława Ko-

niecznego,
 - Turniej Piłkarski Drużyn Niezrzeszonych,
 -  Mistrzostwa Polski INVICTUS BJJ,
 - Wyzwanie SztosCROSS – zawody otwarte dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych,
 - XI Rajd Eleganta z Mosiny „Poznańskie Murale”,
 - GIBanie po kanale,
 - Turniej szachowy,
 - Zawody Powrotnolotne Gołębi Pocztowych o Puchar Burmistrza 

Gminy Mosina.
 I oczywiście największe wydarzenie sportowe – VI Bieg „Elegant 

na 5”, w ramach którego odbyły się Mistrzostwa Polski Elegantów. 
Wzięło w nim udział blisko 1200 osób. Nie zawiedli nasi najmłodsi 
uczestnicy  z przedszkoli i szkół z Gminy Mosina, z których star-
towało ok. 700, natomiast ponad  420 zawodników z całej Polski 
pokonało 5 km trasę w biegu otwartym. Po raz pierwszy odbył 
się bieg na dystansie 200 metrów dla osób niepełnosprawnych, 
w którym wzięło udział 11 uczestników z różnym stopniem nie-
pełnosprawności.

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania i sprawnej realizacji wszystkich 
wydarzeń. Dziękujemy sponsorom, partnerom, wolontariuszom, 
opiece medialnej oraz służbom, które czuwały nad bezpiecznym 
przebiegiem wszystkich elementów uroczystości.

ORGANIZATORZY:
- Samorząd Gminy Mosina,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie,
- Mosiński Ośrodek Kultury.
 

PATRONI MEDIALNI:
- TVP 3 Poznań, Informator Mosiński, Radio Poznań, MC Radio 

102,7 FM, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, nasza-okolica.pl
 

PARTNERZY:
- Mosińska Biblioteka Publiczna , Galeria Sztuki w Mosinie, Mo-

bilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach, 
Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina , Uczniowski Klub 
Sportowy-Orlik Mosina, Uczniowski Klub Sportowy -Mosińska 
Jedynka, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Mosina, Invictus, Polski 
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Mosina, Ochotnicza Straż 
Pożarna Pecna, Klub Sportowy 1920 Mosina, Gminne Centrum In-
formacji, Polski Związek Wędkarski, Krąg Instruktorski-T.W.A.Elita, 
Mosiński Klub Żeglarski, UKS FIGHTERS Mosina, Stowarzyszenie 
„Mosiński Sport”, Grupa Inicjatywna Baranówko, Mosińsko-Pusz-
czykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Tadeusza  Jakubiaka,  
Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni . Fotorelacja na str. 31/32 

Mosiński Ośrodek Kultury / Ośrodek Sportu i Rekreacji

Mosina świętowała
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

  23 kwietnia –  24 maja

Budynki i budowle 
• rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz  

z salą gimnastyczną w Czapurach – trwają 
czynności odbiorowe,

• przygotowano materiały przetargowe 
do ogłoszenia postepowania o zamówie-
nie publiczne na dostawę wyposażenia do 
nowo wybudowanego budynku Szkoły 
Podstawowej w Czapurach,

• modernizacja wyposażenie boiska 
szkolnego w Daszewicach – wykonano 
zakup i montaż wyposażenia,

• projekt i budowa placu zabaw w Czapu-
rach – wystąpiono o mapy do warunków 
zabudowy i rozesłano zapytania ofertowe 
dotyczące wykonania układu ścieżek zgod-
nie z posiadaną koncepcją,

• Osiedle nr 4 – projekt i budowa amfite-
atru - zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej, 

• projekt i budowa placu zabaw przy ul. 
Piaskowej w Nowinkach  – wystąpiono  
o mapy do warunków zabudowy, 

• modernizacja pomieszczeń w budynku 
świetlicy wiejskiej w Krosinku – dokonano 
rozpoznania cenowego, przygotowywana 
umowa na realizację, 

• utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej 
w ul. Sportową i ul. Kalinową – opraco-
wano projekt techniczny i rozesłano za-
pytania ofertowe,

• niskoemisyjne przedsięwzięcia w za-
kresie transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Mosina - etap I: budowa zintegro-
wanego węzła przesiadkowego w Mosi-
nie, w Drużynie  w Pecnej (stacja Iłówiec)  
w formule „zaprojektuj i wybuduj” - trwają 
prace projektowe,

• kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicz-
nej – etap III – SP Rogalinek – kontynuacja 

KRONIKA INWESTYCJI

Została podpisana umowa na realizację zadania pt. „Budowa spójnej sieci dróg 
rowerowych w  Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych w  obrębie 
Parku Strzelnica” w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  działania 3.3. Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania 
- Typ projektu II. Projekt obejmuje budowę ścieżek pieszo-rowerowych łączą-
cych ul. Leszczyńską z ul. Strzelecką przebiegające przez park gminny „Strzelni-
ca”. Ich łączna długość wyniesie 702,0 m, planowane jest także ich oświetlenie 
i monitoring, budowa parkingu „BIKE & RIDE”, a także mała infrastruktura 
(ławeczki, stojaki na rowery, kosze na śmieci).     J. Nowaczyk

Projekt ścieżek w „StrzelnicY”
UMOWA PODPISANA

Inwestycje drogowe - bieżący stan
• Trwają prace przy budowie ul. Jaworowej w Mosinie wraz z odwodnieniem. 

Zakończono już budowę kanalizacji deszczowej. Rozpoczęły się roboty drogowe 
– budowa nawierzchni.  Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. 

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 646 552, 59 zł.
• Trwają prace związane z budową ul. Łąkowej w Mosinie. Wykonano już odci-

nek między ul. Czereśniową a Skrajną. Wykonawca: Zakład Robót Budowalnych 
Marek Dachtera. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 817 251, 48 zł.

• Podpisano umowę na budowę chodnika w Żabinku. Wykonawca: RDR sp.  
z o.o. z Czerwonaka. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 134 916, 06 gr.

• Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu: 
- na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznań-

skiej w Czapurach, 
- na poszerzenie i wydłużenie prawoskrętu z ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej 

oraz budowy zatok postojowych na ul. Budzyńskiej, 
- na budowę chodnika w ul. Śliwkowej w Mosinie. 
• Na ogłoszenie czekają przetargi: 
- na budowę ul. Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku, 
- na budowę ul. Tylnej w Krośnie na odcinku od ul. Bocznej do Piaskowej.  

Joanna Nowaczyk /  fot. A. Lubowicka

ul. Łąkowa
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zadania,
• rewitalizacja ścieżki dydaktycznej Oso-

wa Góra - Jezioro Budzyńskie – zakończe-
nie prac i odbiór ostateczny prac wraz z 
rozliczeniem finansowym, 

• uzgadnianie koncepcji projektowej bu-
dynku Przedszkola nr 3 w Mosinie oraz 
żłobka,

• przygotowywanie przetargu na wyko-
nanie szczelnego zbiornika retencyjnego 
w Mosinie.

Drogi i chodniki:
• budowa nawierzchni ul. Cisowej  

w Mosinie – odebrano roboty budowlane,
• przygotowano przetarg dla zamówienia 

publicznego: budowa ul. Stęszewskiej i ul. 
Zielonej w Krosinku, wykonanie projektu 
budowy ul. Tylnej w Krośnie,

• trwają prace budowlane przy utwar-
dzeniu i odwodnieniu ulic: Jaworowej  
w Mosinie – zakończono układanie kanału 
deszczowego, Łąkowej w Mosinie – trwają 
prace drogowe na odcinku od ul. Czere-
śniowej do ul. Skrajnej, budowie ścieżki 
rowerowej w Daszewicach – przygotowanie 
dokumentacji do przetargu (aktualizacja 
kosztorysów inwestorskich),

• wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie 
projektu przebudowy ul. Budzyńskiej  
w Mosinie,

• ogłoszenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie 
jednostronnych chodników w ul. Śliwko-
wej w Mosinie,

• wszczęcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na budowę sy-
gnalizacji świetlnej w Czapurach ul. Żura-
winowa / Poznańska (w porozumieniu  
z Powiatem),

• przygotowano i podpisano porozu-
mienia z DINO Polska S.A. dotyczącego 
budowy odcinka ul. Marii Kownackiej 
w Mosinie, ul. Leśnej w Czapurach, ul. 
Kwiatowej w Pecnej w związku z plano-
wanymi inwestycjami budowy budynków 
handlowo-usługowych,

• zakończenie budowy chodnika w ul. 
Nadleśnej w Krośnie – zgłoszenie do PINB 
dla powiatu poznańskiego. 

Oświetlenie:
• w trakcie realizacji budowa oświetlenia 

na terenie gminy Mosina, cz. I obejmują-
ce  zadania: Mosina – ul. Gruszkowa, ul. 
Sienkiewicza, Dymaczewo Stare – ul. Nad  
Stawem  – etap I, Drużyna – ul. Choinko-
wa, etap II , ul. Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. 
Zacisze, Sowinki – ul. Nad Lasem etap  I, 
Wiórek – ul. Sosnowa, Krosno – ul. Leśna  
(plac zabaw), Sasinowo – ul. Leśna etap  II,

• ogłoszono przetarg nieograniczony na 
budowę oświetlenia drogowego  na terenie 

Burmistrz w belwederze
Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Burmistrz 

Gminy Mosina Przemysław Mieloch wziął udział w uroczystości z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 27 maja w warszawskim Belwederze. 

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Podczas tej uroczystości Prezy-
dent nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu 
terytorialnego oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wygłosił także 
przemówienie, w którym podkreśli znaczenie samorządu dla funkcjonowania 
państwa. Po części oficjalnej na ogrodach belwederskich istniała możliwość 
rozmów z samorządowcami, a także z Panem Prezydentem. Podziękowałem Panu 
Prezydentowi, że w tak ciepłych miłych słowach wspomniał o obchodach 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Mosinie, podczas niedawnej 
wizyty w Poznaniu.               JN

Projekt ścieżek w „StrzelnicY”
UMOWA PODPISANA
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gminy Mosina część II obejmujący zadania: 
Krosno – ul. Strzelecka etap III, Borkowi-
ce – ul. Łubinowa, Makowa, Chabrowa 
– etap I, Mieczewo – ul. Szeroka – etap I, 
Krosinko – ul. Kociołek.

 Kanalizacje i wodociągi:
• kanalizacja sanitarna w ul. Sowiniec-

kiej: udział w naradzie trójstronnej Aqu-
anet – Powiat Poznański – Gmina Mosina, 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do ogłoszenia przetargu,

• sieć wodociągowa oraz kanalizacja sa-
nitarna w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie 
– przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do sporządzenie Aneksu do Umowy nr 
U/952/IB/VIII/2018 z dnia 10.08.2018  
o zastępstwo inwestycyjne,

• Kórnik – przewody wodociągowe dru-
giego rzędu i magistrala wodociągową 
zasilająca gminę z magistrali wschodniej 
- uzgadnianie dokumentacji projektowej,

• sieć wodociągowa oraz kanalizacja sa-
nitarna w Krosinku (ul. Malinowa, Nad 
Potokiem, Krańcowa) - przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do wykonania 
inwestycji przez Aquanet,

• budowę sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej ul. Brandysa w Mosinie.

Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie postępowania: budowa 

drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie 
istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na 
drogę powiatową nr 2460P w  Czapurach 
wraz z przebudową zjazdu utwardzenie 
ul. Sosnowej w Wiórku: etap I – chodnik i 
opaska, budowa ul. Stęszewskiej i Zielonej 
w Krosinku, wykonanie projektu budowy 
ul. Tylnej w Mosinie, Wykonanie doku-
mentacji projektowej budowlano-wyko-
nawczej przebudowy ul. Budzyńskiej wraz 
z odwodnieniem w Mosinie,

• ogłoszenie postępowania: budowa 
oświetleń drogowych na terenie gminy 
Mosina - cz. II (4 części), budowa jedno-
stronnych chodników na ul. Śliwkowej, 
Obrzańskiej i Agrestowej w Mosinie: etap 
2 – chodnik w ul. Śliwkowej, 

• ocena ofert: budowa chodnika w ciągu 
drogi gminnej przez wieś Żabinko; etap 
II - odcinek w kierunku Sowinek, 

• zawarto umowę: wykonanie dokumen-
tacji  projektowej budowlano-wykonawczej 
przebudowy ul. Różanej i Łąkowej w Pec-
nej, konserwacja oświetlenia dróg i miejsc 
publicznych na terenie gminy Mosina, na 
urządzeniach własności ENEA Oświetlenie 
Sp. z o.o.

• dokonano jednej transakcji zbycia 
nieruchomości w trybie przetargowym, 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

Działki na sprzedaż
Szukasz miejsca pod inwestycje lub budowę domu? Zapoznaj się z ofertą działek, 

które sprzedaje Gmina Mosina. Atutami Gminy Mosina są niskie podatki, przyjazny 
klimat dla inwestorów, doskonała lokalizacja w pobliżu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, rozwinięta infrastruktura techniczna oraz dobrze zorganizowane 
połączenia komunikacyjne z Poznaniem. W ofercie Gminy Mosina znajdują się 
zarówno tereny pod budownictwo indywidualne, jak i zabudowę wielorodzinną. 
Działają tutaj firmy z kapitałem krajowym i zagranicznym, tworzące miejsca pracy 
i wspierające rozwój gospodarczy.

Zapraszamy osoby zainteresowane inwestowaniem w Gminie Mosina. Chętnie 
odpowiemy na wszystkie pytania. Wszystkie aktualne oferty dostępne są na stronie 
mosina.pl w dziale komunikaty. 

Red.
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położonej w Dymaczewie Starym o po-
wierzchni 790 m2 przeznaczonej na cele 
budowlane,

• wydano 14 decyzji administracyjnych 
zatwierdzających projekt podziału nieru-
chomości, 5 postanowień opiniujących 
pozytywnie wstępny projekt podziału,  
6 decyzji administracyjnych ustalających 
opłatę adiacencką, 80 zaświadczeń o prze-
kształceniu z mocy ustawy prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności.

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania, 
projekty organizacji ruchu: wydawano 32 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 21 
warunków technicznych dla przebiegu 
trasowego urządzeń w pasie drogowym  
w tym 4 dla światłowodów, uzgodnienie 11 
projektów tymczasowej organizacji ruchu, 
9 lokalizacji zjazdów indywidualnych; wy-
stawiano 21 decyzji rocznych za wbudowa-
nie urządzeń w pas drogowy, opracowanie 
1 projektu zmiany stałej organizacji ruchu, 
zgłoszono do ubezpieczyciela 1 sprawę.

•  Świątniki, ul. Śremska – zlecono zakup 
i montaż wiaty przystankowej, prowadze-
nie spraw o likwidację szkód i odszkodo-
wań komunikacyjnych.

• place zabaw, obiekty małej architektu-
ry: bieżące utrzymanie i naprawy zgodnie 
z zapotrzebowaniem, prowadzenie spraw 
o likwidację szkód (dewastacje), podpisa-
no umowę renowacje ławek na Zielonym 
Rynku i na Promenadzie, przeprowadze-
nie przeglądów placów zabaw na terenie 
gminy Mosina, montaż ogrodzenia placu 
zabaw w Nowinkach, Sowińcu oraz w Mo-
sinie, ul. Czajkowskiego; przygotowania 
do uruchomienia punktu jadłodzielni na 
Zielonym Rynku.

• oświetlenie uliczne będące własnością 
Gminy: bieżące utrzymanie oświetlenia 
ulicznego zgodne z zapotrzebowaniem, 
zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego 
będącego własnością Gminy Mosina oraz 
ENEA Oświetlenie.

Dokumenty planistyczne na etapie 
rozpatrywania uwag: 

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina 

Plany miejscowe na etapie opiniowania 
i uzgadniania:

• MPZP Wschodnia obwodnica miasta 
Mosina - dla przebiegu wschodniej obwod-
nicy miasta Mosina – etap, łączącej ul. Pio-
tra Mocka w Mosinie (droga wojewódzka 
nr 431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich 
w Nowinkach – Drużynie (droga powiato-

MIENIE KOMUNALNE

Programu Stypendiów Pomostowych 
2019/2020

  

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można 
uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, 
pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 
2019/2020 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 
500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2019 r., który 
ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i:
- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punk-
tów zgodną z wymaganiami programu);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok stacjonarnych studiów 
I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowa-
nych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
-  mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 
1688 zł brutto);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
- pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub
- jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole po-
nadgimnazjalnej lub
- jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny za-
stępczej bądź państwowego domu dziecka lub
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej 
edycji programu.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.
pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 
r., do godziny 16.00. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i 
jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną 
dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, 
stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypen-
diów doktoranckich oraz staży zagranicznych. Więcej na: stypendia-pomostowe.pl.
Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner 
Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerzy Programu: Na-
rodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, 
Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, Program realizowany jest przy 
wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.        Red.

STYPENDIUM DLA MOSINIAN
Drogi Abituriencie! Masz zdaną maturę i mieszkasz od conajmniej 5 lat na 

terenie gminy Mosina? Chcesz iść na studia i dostać do tego jakiś grosz? Złóż 
do końca września wniosek o przyznanie stypendium do Fundacji Stypedialnej 
im. Antoniego i Hanny Dziadkowiaków, Fundacja ta działa na terenie gminy od 
2002 roku, od tego czasu wsparła już pięciu studentów. Chcesz do nich dołączyć? 
Zapraszamy! Wystarczy, że uzyskałeś na świadectwie maturalnym średnią co 
najmniej dobry, mieszkasz w naszej gminie co najmniej pięć lat i po raz pierwszy 
zostałeś przyjęty na pierwszy rok studiów. Nie zmarnuj swojej szansy, przyjdź do 
nas już dziś i dowiedz się wiecej w Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, 
ul. Topolowa 2. 

Oprac. KL

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
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wa nr 2465P) z przeprawą mostową przez 
Kanał Mosiński – etap I (po uzyskaniu 
zgody Ministra Środowiska oraz Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego na przezna-
czenie gruntów leśnych na cele drogowe, 
projekt planu będzie przygotowywany do 
wyłożenia do publicznego wglądu),

• MPZP Mosina – Sowiniec dla terenów 
części miasta Mosina i części wsi Sowiniec, 
usytuowanych pomiędzy ul. Leśmiana i ul. 
Śremska w Mosinie wraz z tymi ulicami (po 
uzyskaniu zgody Ministra Środowiska oraz 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
na przeznaczenie gruntów leśnych na cele 
drogowe, projekt planu będzie przygoto-
wywany do wyłożenia do publicznego 
wglądu).

Plany miejscowe na etapie wyłożenia 
do publicznego wglądu:

• MPZP Krosinko dla terenów części wsi 
Krosinko i terenów części miasta Mosina, 
usytuowanych pomiędzy drogą wojewódz-
ką nr 431 Kórnik – Mosina – Stęszew tj. ul. 
Wiejską w Krosinku oraz ul. M. Konopnic-
kiej w Mosinie wraz z tą drogą, a Kanałem 
Mosińskim (uzyskano pozytywne stano-
wisko Dyrektora Wielkopolskiego Parku 
Narodowego i planowane jest wyłożenie 
projektu planu miejscowego w terminie 7 
maja 2019 – 30 maja 2019 r., z dyskusją 
publiczną w dniu 29 maja 2019 r. oraz 
możliwością składania uwag do dnia 14 
czerwca 2019 r.),

• MPZP Krosno – Drużyna dla  terenów 
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, 
usytuowanych na południe od północnej 
granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 
163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 
obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz  
z tym Kanałem, a ul. Wierzbową, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą 
w Drużynie, linią PKP – Wrocław – Poznań 
wraz z tą linią (dyskusja publiczna odbyła 
się w dniu 15 maja 2019 r., a uwagi można 
składać do dnia 3 czerwca 2019 r.)

Plany miejscowe na etapie sporządzania 
projektu:

MPZP Krosno – Krosinko dla terenów 
części wsi Krosno i Krosinko (dnia 9 maja 
2019 r. odbyło się drugie spotkanie kon-
sultacyjne).

Procedowanych jest obecnie 21 miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mosina. Informacje dotyczące 
wszystkich dokumentów planistycznych, 
obszaru objętego planami i etapu ich pro-
cedowania, można znaleźć na BIP-ie->Or-
gany gminy->Burmistrz->Obwieszczenia 
planistyczne->Wykaz dokumentów plani-
stycznych w trakcie sporządzania.

Punkt Informacji Turystycznej 
w Muzeum Pałacu w Rogalinie

Urząd Miejski w Mosinie w porozumieniu z Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu również w tym 
roku organizuje Punkt Informacji Turystycznej  
w Muzeum Pałacu w Rogalinie. Inicjatywa ta była 
kontynuowana w latach poprzednich z dużym po-
wodzeniem, a turyści chętnie korzystali z informacji i materiałów, które w tym 
Punkcie oferowaliśmy. Punkt będzie dostępny dla odwiedzających w sezonie od 
czerwca do końca sierpnia br. i będzie pracował od piątku do niedzieli w godzinach 
pracy Pałacu. Obsługę turystów będą prowadziły na zmianę dwie osoby. Gmina 
Mosina zapewni niezbędne wyposażenie tego miejsca  w systemy wystawiennicze. 
W Punkcie będą dostępne materiały informacyjne o atrakcjach turystycznych 
regionu, które przekazały nam zaprzyjaźnione podmioty z branży turystycznej. 
Przy okazji wycieczki do Rogalina, zapraszamy do odwiedzenia Punktu Infor-
macji Turystycznej. Podmioty, których oferta miałaby zostać zaprezentowana  
w Punkcie, prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Informacji tel. 61 8192-
746.                      GCI    

Kolejne kursy za nami
 W dniu 17 kwietnia br. zakończyły się dwa kursy: Pracownik administracyj-

no-biurowy i kurs języka migowego, zorganizowane przez Gminne Centrum In-
formacji w Mosinie.

Kurs pracownik administracyjno-biurowy odbył się dzięki współpracy z Za-
kładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, po 150 godzinnym szkoleniu 
nasi mieszkańcy nabyli i udoskonalili swoje umiejętności oraz podnieśli swoje 
kwalifikacje. Kolejnym krokiem na sprawdzenie zdobytej wiedzy jest odbycie 
trzy-miesięcznego stażu, w szczególności  w przedsiębiorstwach z terenu naszej 
gminy, co zwiększy szanse na podjęcie pracy w przyszłości. Zakończył się rów-
nież kurs języka migowego, który sfinansowany został ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Wsparcia Młodych 
i Starszych Pokoleń, która współpracuje z naszą gminą, pomogła bezpłatnie po-
zyskać dofinansowanie na realizację tego kursu. Od marca, dwa razy w tygodniu 
odbywały się zajęcia, a na zakończenie odbył się egzamin, który wszyscy zdali 
z wynikiem pozytywnym. Po wakacjach planujemy kontynuację tego kursu na 
wyższym poziomie. Mamy nadzieje, że uda się nam pozyskać kolejne dotacje 
na  zorganizowanie tych szkoleń.̀   Gratulujemy wszystkim zdanych egzaminów, 
nabycia nowych umiejętności, mamy nadzieję, że pomogą Państwu w realizacji 
swoich planów prywatnych i zawodowych. Życzymy powodzenia. Dziękujemy 
naszym partnerom za współpracę, dzięki którym mogliśmy zorganizować  te kursy 
i mamy nadzieję na kolejne.      Beata Tomczak GCI
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• prowadzenie spraw związanych z organi-
zacją i realizacją systemu odbioru odpadów 
komunalnych na terenie gminy Mosina,  
w tym zawarcie umowy in house z PUK 
Sp. z o. o. w Mosinie w zakresie odbioru  
i transportu odpadów komunalnych z nieru-
chomości zamieszkałych oraz prowadzenia 
PSZOK na terenie gminy Mosina w okresie 
od dnia 1.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

• prace związane z przygotowaniem analizy 
stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
za 2018 r.,

• wydanie 1 zaświadczenia dotyczącego 
wpisu do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości,

• prowadzenie postępowań administracyj-
nych: w sprawie usunięcia drzew i krzewów, 
w zakresie zakłócania stosunków wodnych,

• przygotowanie projektu uchwały:  
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy 
Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu 
kąpielowego, w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie miejsca okazjonalnie wyko-
rzystywanego do kąpieli na terenie Gminy 
Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu 
kąpielowego,

• nabór wniosków do programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego na rok 2019,

• prowadzenie spraw związanych z reali-
zacją projektu zagospodarowania terenu 
przy Kanale Mosińskim wykonywanego 
w formule zaprojektuj i wybuduj,

• zlecenie i nadzór nad nasadzeniami roślin 
na terenie gminy Mosina,

• uzgadnianie planowanych inwestycji 
AQUANET S.A. związanych z budową magi-
strali wodociągowej na terenie miejscowości 
Rogalin w zakresie zieleni.

• z przedstawicielami firmy BBF Sp. z o.o. 
w sprawie wycinki drzew przy realizacji 
inwestycji kanalizacji sanitarnej w Czapu-
rach, Wiórku, Babkach i Daszewicach – z-ca 
burmistrza Adam Ejchorst,

• w WZDW z dyr. Pawłem Katarzyńskim 
w sprawie modernizacji drogi 431 Kórnik 
–Stęszew, rond w Mosinie przy ul. Piotra 
Mocka – Szosa Poznańska i Piotra Mocka 
– Rzeczypospolitej Mosińskiej, uzgodnień 
przebudowy skrzyżowania z „Czerwonką’’, 
wschodniej obwodnicy Mosiny – burmistrz 
Przemysław Mieloch i jego z-ca Tomasz Łu-
kowiak,  

• z Aquanet S.A. w sprawie inwestorstwa 
zastępczego – z-ca burmistrza Adam Ejchorst,

• z przedstawicielami Biura Inżynierii 
Transportu w sprawie wykonania analizy 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wybory ławników
Uwaga! Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego 

w Śremie i do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 
Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, że Rada Miejska w Mosinie 
ma wybrać: 6 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, 1 ławnika do Sądu 
Rejonowego w Śremie oraz 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce. Wybory dotyczą kadencji 
2020-2023. 

Kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca br. mogą zgłaszać Radzie Miejskiej 
w Mosinie: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne 
i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Mosina.

Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać kandydaci na ławników 
oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby zgłoszenie kandydata na ławnika zostało 
przyjęte, można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie – tel. 618109 540, 
618109 542 lub 730 060 661 oraz na stronie internetowej www.mosina.pl

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1: 
w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie (pok. 21) w godzinach: w poniedziałki od 9:00 
do 17:00, od wtorku do piątku – od 7:00 do 15:00. 

Red.

„Daj sobie szansę” – badania 
profilaktyczne nowotworów 
głowy i szyi

Projekt skierowany jest do wszystkich osób w przedziale wiekowym 40-65 lat, 
a w szczególności do osób, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden  
z objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych: pieczenie języka, 
niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, 
ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa, krwawy wyciek  
z nosa, ból w trakcie połykania oraz/lub problemy z połykaniem. 

 Do skorzystania z bezpłatnych badań szczególnie zapraszamy osoby należące 
do grupy podwyższonego ryzyka - będące wieloletnimi palaczami, nadużywające 
alkoholu oraz obarczone podwyższonym ryzykiem zakażenia wirusem brodawczaka 
ludzkiego. Badania są całkowicie bezpłatne, nie wymagają osobnego skierowania. 

Miejsce badań: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przy-
byszewskiego 49. Godziny badań: pn-pt od godz. 14:00

 Telefon do rejestracji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-
15:00 pod numerem 503 414 178.        Red.  
   

konkurs „Zielona Gmina 2019”
Burmistrz Gminy Mosina oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady 

Miejskiej w Mosinie zapraszają Mieszkańców Gminy Mosina, instytucje, orga-
nizacje społeczne, oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału 
w konkursie ZIELONA  GMINA  2019.

 Deklarujący swój udział w konkursie poprzez ukwiecenie balkonów, okien, 
zieleńców, ogrodów przydomowych, rodzinnych  ogrodów działkowych oraz 
zagospodarowania zielenią nowych terenów na osiedlach, w zakładach pracy przy-
czyniają się do poprawy warunków życia w mieście i na wsi, jego estetyki zarówno 
w miejscu zamieszkania jak i w pracy oraz utrwalenie wizerunku Miasta i Gminy.

Zgłoszenie udziału w Konkursie można składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina do dnia 19 czerwca 2019 r. Karta zgłoszenia 
oraz regulamin dostępne na mosina.pl             Red.

SPOTKANIA
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ruchowej dla rozwiązań drogowych oraz 
uspokojenia ruchu – z-ca burmistrza T. Łu-
kowiak,

• z przedstawicielem LUG Light Factory Sp. 
z o.o. w sprawie oświetlenia led – zastępcy 
burmistrza A.Ejchorst i T. Łukowiak,

• z przedstawicielami Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego w sprawie ul. Kopernika 
w Mosinie,

• z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w sprawie ujęcia wody w Ro-
galinie – burmistrz Przemysław Mieloch  
i jego z-ca Adam Ejchorst,

• z projektantem Wojciechem Rudzkim 
z firmy Rozenblat – mosty kompozytowe 
na temat kładki na ul. Lipowej w Krośnie  
i mostu przy ul. Krasickiego – z-ca burmistrza 
Tomasz Łukowiak,

• z prof. Arkadiuszem Madajem  z Instytutu 
Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej 
w sprawie mostu na kanale przy ul. Krasickie-
go, kładki przy ul. Lipowej oraz wschodniej 
obwodnicy – z-ca burmistrza T.Łukowiak, 

• z projektantem Bartoszem Brzozowskim 
w sprawie projektu skrzyżowania na „Czer-
wonce’’ – burmistrz Przemysław Mieloch  
i jego z-ca Tomasz Łukowiak,

• z przedstawicielami Fundacji AKME z 
Poznania - możliwości współpracy w ramach 
działań prospołecznych – burmistrz Przemy-
sław Mieloch i jego z-ca Tomasz Łukowiak,  

• w sprawie PKS w Urzędzie Miasta Pozna-
nia – z-ca burmistrza Adam Ejchorst,

• z przedstawicielami firmy Aqua oraz Aqu-
anet S.A. w sprawie magistrali wodociągowej 
do Kórnika – burmistrz Przemysław  Mieloch 
i jego z-ca Adam Ejchorst,

• z Aquanet S.A. w sprawie polityki inwe-
stycyjnej Aquanet – z-ca burmistrza Adam 
Ejchorst,

• wizyta studyjna w Muzeum Historycz-
nym Miasta Krakowa - ekspozycja Muzeum 
– Podziemia Rynku oraz wystawa stała Fa-
bryki Schindlera”, „Kraków – czas okupacji 
1939-1945” w związku z przygotowaniami 
do zagospodarowania budynku „kokotka” 
– burmistrz Przemysław Mieloch,

• udział w spotkaniu w ZDP w Poznaniu na 
ul. Zielonej z udziałem pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego na temat planowanej drogi 
Wiórek – Babki – burmistrz Przemysław Mie-
loch i jego z-ca Tomasz Łukowiak,

• udział w Walnym Zebraniu Członków 
Lidera Zielonej Wielkopolski – z-ca burmi-
strza Adam Ejchorst,

• udział w spotkaniu konsultacyjnym miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Krosno, Drużyna – z-ca burmistrza 
Tomasz Łukowiak,

• udział w konferencji EnergInn organi-
zowanej przez ENEA S.A. – z-ca burmistrza 
Adam Ejchorst. 

Pani Krystynie Jabłonce
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża

składają
Dyrektor oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Pani Magdalenie Stasiak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca

składają
Dyrektor oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej

im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Potrzebna pomoc 
 Szanowni Mieszkańcy!

Kierując się potrzebą serca i ludzkiej solidarności prosimy Państwa o udzielenie pomocy 
rodzinie z Rogalinka, która 23 maja 2019 r. w kilkadziesiąt minut straciła cały dobytek 
swojego życia.Otwarto specjalne subkonto GBS Mosina, na które można wpłacać pie-
niądze, które zostaną wykorzystane na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze 
nr konta  64904800072007000002150057 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych 
w pożarze  Robert Olejniczak”.     Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Nie bądźmy obojętni na ludzki dramat, pomóżmy potrzebującym - naszym miesz-
kańcom, naszym sąsiadom!          Joanna Nowaczyk
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STRAŻNICY MIEJSCY
INTWERWENIOWALI

23 kwietnia - 24 maja
W okresie sprawozdawczym: wylegitymo-

wano 63 osoby, z czego 28 pouczono, a 12 
osób ukarano mandatami karnymi na łącz-
ną kwotę 1 700 zł. 23 osoby legitymowano 
w związku z innymi czynnościami (świad-
kowie zdarzeń, kontrole nieruchomości, izba 
wytrzeźwień). Osoby pouczone: 11 – za usi-
łowanie spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych, 11 – nieprawidłowe parkowa-
nie, 2 – z Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku, 1 – za wjazd pojazdem do lasu, 
1 – za nieobyczajny wybryk, 1 – za zaśmie-
canie miejsc dostępnych dla publiczności, 
1 –za niedopilnowanie psa. Osoby ukarane: 
6 osób – za spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych, 2 – za niedopilnowanie psów, 
2 – za wjazd pojazdami do lasu, 1 – z Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku, 
1 – za zaśmiecanie miejsc dostępnych dla 
publiczności. 
W okresie sprawozdawczym m.in.:

• interweniowano wobec 4 osób nietrzeź-
wych, z czego 2 zostały przewiezione na izbę 
wytrzeźwień do Poznania, 1 odwieziono do 
miejsca zamieszkania, 1 osoba została zabra-
na przez pogotowie ratunkowe,

• odłowiono 2 bezpańskie psy. 1 psa prze-
transportowano do Schroniska dla zwierząt 
w Skałowie,

• zgłoszono 7 padlin zwierząt zalegających 
na drogach celem ich utylizacji,

• przeprowadzono 7 kontroli w zakresie 
spalania odpadów – w jednym przypadku 
pouczono osobę w związku ze stwierdzeniem 
w czasie lustracji prowadzenia niewłaściwej 
segregacji odpadów, nie stwierdzono przy-
padków spalania odpadów,

• przeprowadzono kontrolę 50 nierucho-
mości pod względem poprawności złożenia 
deklaracji lub aktualizacji danych zawartych 
w złożonych deklaracjach – w 33 przypad-
kach mieszkańcy skorzystali z możliwości 
uzupełnienia deklaracji na miejscu i przeka-
zania ich do Urzędu Miejskiego za pośred-
nictwem strażników miejskich,

• wykonano 21 wspólnych patroli z poli-
cjantami z Komisariatu Policji w Mosinie 
– kontrolowano miejsca zagrożone popeł-
nianiem czynów karalnych, zabezpieczano 
miejsca zdarzeń (kolizje drogowe, miejsca 
niebezpieczne, zdarzenia losowe), brano 
udział w poszukiwaniach 2 osób w związku 
z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia 
dla życia i zdrowia tych osób. W trakcie pa-
troli zwracano także uwagę na okolice szkół 
i placówek oświatowych w ramach prowa-
dzonych działań „Bezpieczna droga do szko-

ły”. Ponadto przyjęto zgłoszenie dotyczące 
wybryków chuligańskich osób nieletnich 
biegających po dachach na pl. 20 Paździer-
nika. Dzięki mieszkańcom zidentyfi kowano 
uczniów jednej z mosińskich szkół – sprawą 
zajmuje się Policja. W dniu 7 maja wspólnie 
z Policją patrolowano rejon ZS w Mosinie 
w związku z odbywającymi się egzaminami 
maturalnymi,

• wykonano 19 samodzielnych patroli 
w rejonach szkół na terenie całej gminy – 
m.in. 22 maja interweniowano na terenie 
hali sportowej przy SP 1 wobec osoby chorej 
psychicznie, która nie chciała opuścić obiek-
tu. Ponadto uzyskano informację z ZS w Mo-
sinie o incydencie dotyczącym wchodzenia 
przez młodzież na torowisko na dworcu PKP 
w Mosinie – w zw. z tym dokonywane są 
sprawdzenia w piątki w godzinach odjazdów 
pociągów, w przypadku ujawnienia takich 
zdarzeń zostanie powiadomiona Policja 
i Służba Ochrony Kolei,

• nadzorowano i rozliczano z wykonanej 
pracy osoby skazane na karę ograniczenia 
wolności poprzez wykonywanie prac spo-
łecznie użytecznych – w wyniku podjętych 
działań uporządkowano 16 terenów,

• przyjęto i zrealizowano 121 interwencji 
telefonicznych przekazanych przez miesz-
kańców, które dotyczyły: przepełnionych 
szamb, nieprawidłowego parkowania, padlin 
zwierząt, luzem biegających psów, zalegają-
cych odpadów, osób nietrzeźwych, zakłó-
cania spokoju przez głośną muzykę i pracę 
urządzeń mechanicznych oraz uszkodzenia 
pojazdów,

• zabezpieczano imprezy i uroczystości na 
terenie gminy Mosina. 
Wybrane interwencje:

- w dniach 24 kwietnia i 2 maja zabezpie-
czano miejsce przepędzania owiec przez DW 
nr 431 w Rogalinie, 

- 26 kwietnia we Wiórku przeprowadzono 
kontrolę posesji w zakresie spalania odpadów, 

- 27 kwietnia w Mosinie sprawdzano wa-
runki bytowe psa oraz podjęto interwencję 
w sprawie rozpalonego ogniska na terenie 
nieruchomości przy ul. Strzeleckiej,

- 30 kwietnia przeprowadzono kontrolę 
spalania przy ul. Żeromskiego w Mosinie,

- 6 maja wspólnie z Policją patrolowano 
rejon ul. Śremskiej w związku z otrzymanym 
zgłoszenie o pobiciu,

- 8 maja w Mieczewie ujawniono wykro-
czenia polegające na wjeździe pojazdami 
do lasu wraz z „osobami towarzyszącymi” 
– sprawców ukarano; patrolowano okolice 
sklepu spożywczego w Dymaczewie Nowym 
pod kątem gromadzenia się osób spożywa-
jących alkohol,

- 9 maja wspólnie z Policją prowadzono 
poszukiwania osoby zaginionej, interwe-

niowano także w „Biedronce” w sprawie 
kradzieży sklepowej,

- 10 maja na promenadzie udzielono 
wsparcia funkcjonariuszom Policji podczas 
zatrzymania osoby, którą przewieziono na 
Komisariat Policji,

- 13 maja wspólnie z Policją przeprowadzo-
no działania informacyjne w ramach akcji 
„Bezpieczne auto”, podjęto także interwen-
cję wobec osoby nietrzeźwej, którą zabrało 
pogotowie ratunkowe, 

- 16 maja w Drużynie stwierdzono uszko-
dzone rogatki na przejeździe kolejowym, 
o zdarzeniu powiadomiono PKP,

- 20 maja interweniowano w sprawie porzu-
conej betoniarki przy ul. Mokrej w Mosinie, 
po rozpytaniu mieszkańców okazało się, że 
ok. 1.00 w nocy prawdopodobnie doszło do 
próby jej kradzieży, powiadomiono Policję – 
betoniarka została zabezpieczona do czasu 
odnalezienia się właściciela, 

- 21 maja interweniowano na DW nr 431 
w sprawie rozsypanego ziarna stwarzającego 
zagrożenie w ruchu kołowym, 

- 23 maja interweniowano wobec osoby 
bezdomnej,

- 24 maja dwukrotnie patrolowano pero-
ny na dworcu PKP w Mosinie z uwagą na 
bezpieczeństwo młodzieży oczekującej na 
pociągi w związku z incydentem dot. wcho-
dzenia na tory.

- w dniu 24 kwietnia uczestniczono w ze-
braniu wiejskim w Czapurach,

- w dniu 27 kwietnia w godz. 19.00/1.00 
patrol zabezpieczał rejon MOK w Mosinie 
w związku z odbywającym się koncertem 
dla młodzieży,

- w dniu 2 maja patrol rozwiózł znicze do 
miejsc pamięci narodowej na terenie gm. 
Mosina,

- w dniu 3 maja zabezpieczono uroczystości 
„3 Majowe” pod pomnikiem T. Kościuszki 
w Mosinie, następnie wraz z Policją zabez-
pieczono przemarsz do Kościoła,

- w dniu 8 maja na Pl. 20 Października 
zabezpieczono uroczystości upamiętniające 
74 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej,

- w dniu 17 maja patrol zabezpieczał ul. 
Dworcową w rejonie MOK w związku 
z uroczystą Sesją RM w Mosinie,

Ze sprawozdania Straży Miejskiej w Mo-
sinie 

Telefon 
do patrolu: 

501 467 312 
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Telefon komórkowy, internet, aplikacje, media społecznościowe, 
tablety, komputery - wszystko to dzisiaj staje się codziennością bez 
której dzisiaj ciężko się obyć. Z każdym rokiem dostęp do informacji 
staje się szybszy, łatwiejszy i wygodniejszy. Dziś komunikacja i prze-
pływ informacji pomiędzy administracją 
lokalną a mieszkańcami staje się jednym 
z kluczowych elementów funkcjonowania 
samorządów. Stąd coraz więcej z nich 
wprowadza swoje aplikacje dla miesz-
kańców za pomocą których przepływ 
informacji może być „skrojony na miarę”. 

Jakiś czas temu również w Gmi-
nie Mosina zakiełkował pomysł, 
by wprowadzić Kartę mieszkańca 
wraz z Aplikacją mieszkańca do-
starczającą niezbędnych lokalnych 
informacji. Założeniem jest, że każdy kto jest zameldowany 
na terenie gminy Mosina będzie mógł starać się o uzyskanie 
Karty mieszkańca. Każdy, kto będzie posiadał aktywną Kartę 
mieszkańca będzie mógł skorzystać z różnego rodzaju zniżek 
lub innych funkcjonalności przygotowanych przez Gminę. 

Jednocześnie stworzyć można Aplikację mieszkańca, której 
rolą było by umożliwienie dotarcia do mieszkańców z istot-
nymi dla nich informacjami. 

Dzięki takiej aplikacji nie tylko mieszkańcy Gminy, ale  
i goście oraz turyści mogliby być na bieżąco informowani  
o wszystkich istotnych aktualnych i przyszłych wydarzeniach 
oraz atrakcjach turystycznych na terenie gminy. Za pomocą 
systemu filtracji każdy mógłby przefiltrować informacje dla 
niego istotne. Dzięki temu można pozyskiwać informacje 
kierowane do całej gminy, do wybranych miejscowości bądź 
też dla ulic. 

Co może zawierać Aplikacja mieszkańca? Myślę, że podsta-
wa to moduł powiadomienia, dzięki któremu będzie można 
uzyskać istotne dla nas informacje. Niemniej ważny będzie 
Kalendarz wydarzeń dostarczający informacji o ważnych 

dla naszej społeczności wydarzeniach. 
Co jeszcze?
- moduł Eko harmonogram – któ-
ry powiadomi nas o zbliżającym się 
terminie wywozu śmieci,
- moduł Komunikacja – gdzie znaj-
dziemy wszystkie rozkłady jazdy za-
równo komunikacji gminnej jak i kolei,
- moduł Turystyka – gdzie będą za-
warte wszelkie przydatne informacje 
turystyczne,
- moduł Zgłoś awari – poprzez któ-
ry każdy mógłby zgłosić awarię lub 

usterkę,
- moduł Czat z Burmistrzem  – dzięki któremu każdy 
miałby możliwość zadania pytań do Burmistrza.

Można by wymyślić jeszcze wiele takich modułów, ale myślę 
że dobrze byłoby wdrożyć na początek te wymienione powyżej. 
Prace związane z opracowaniem założeń do Aplikacji miesz-
kańca już trwają. Całości przyświeca myśl, by jeszcze jesienią 
tego roku można było uruchomić webową wersję Aplikacji 
mieszkańca. A z początkiem roku by ruszyć z gotową aplikacją 
na telefony. Pozostaje jeszcze ustalić, jak nazwać Aplikację 
mieszkańca Gminy Mosina. Składajcie 
więc Państwo swoje propozycje dotyczące 
nazwy na adres redakcji. Najciekawsze  
z nich nagrodzimy. 

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina

Aplikacja mieszkańca i Karta mieszkańca

Mieszkańcy pytają

Co z pływalnią
Przygotowywany jest projekt uchwały o powołaniu spółki 

celowej, której zadaniem będzie budowa i później prowadzenie 
krytego basenu w Mosinie. Pływalnia zlokalizowana będzie 
przy „Parku Strzelnica” w Mosinie, między ul. Leszczyńską 
a Strzelecką. Inwestycja posiada już pełną dokumentację  
i pozwolenie na budowę. W tegorocznym budżecie Gminy, 
na rozpoczęcie tej inwestycji zagwarantowane są środki fi-
nansowe w wysokości 4 milionów złotych. W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zaplanowano środki na kontynuację 
zadania przez kolejne lata. – Projekt uchwały o powołaniu 
spółki celowej zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na sesji 
13 czerwca – mówi burmistrz Przemysław Mieloch. -  Będziemy 
się starali w takim zakresie w jakim to będzie możliwe, rozważyć 
kwestię pozyskania środków z tzw. obligacji przychodowych, 
by zasilić budżet spółki, która będzie realizować inwestycję. 
Po powołaniu spółki, zostanie powołana jej rada nadzorcza – 
przeprowadzony zostanie konkurs na prezesa spółki. Chcieliby-
śmy, aby stanowisko to objęła osoba, która ma doświadczenie  
w prowadzeniu tego typu obiektów.       JN

Czerwonka
Finalizowane są uzgodnienia dotyczące budowy „Czerwon-

ki” z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. – Po 
uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia, będziemy wnioskowali 
o odstępstwo do Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli chodzi o 
kwestie odległości między skrzyżowaniami na drodze woje-
wódzkiej. Równolegle będziemy kończyli projektowanie „Czer-
wonki”, zgodnie z uzgodnieniami z WZDW. Będzie również 
konieczna procedura wydania decyzji środowiskowej do tego 
projektu. – informuje burmistrz Przemysław Mieloch. Jak 
wyjaśnia dalej burmistrz, ta długotrwałość procedowania 
wynika ze zmiany zapatrywania Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich na kwestie rozwiązania przyjętego w 
sprawie skrzyżowania „Czerwonki” z drogą wojewódzką. 
- Wcześniej  WZDW przyjmował dwuetapową budowę tego 
skrzyżowania. Teraz chcą je wykonać za jedynym razem,  co 
wymusza decyzję środowiskową i wydłuża czas procedowania. 
Ostateczne decyzje będą wydane najpóźniej w pierwszym pół-
roczu kolejnego roku – mówi Przemysław Mieloch.   
       
    JN 

MIESZKAŃCY PYTAJĄ
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Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2019r. zmianie ulegną 
rozkłady jazdy linii komunikacyjnych 691, 692, 693 oraz 694.

Powodem zmian są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów. 
Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina 
Mosina nie ma wpływu. Jednak starając się zachować płyn-
ność jazdy pasażerów podróżujących w godzinach porannych  
w kierunku do Poznania i w godzinach popołudniowych 
z Poznania, rozkłady jazdy dla gminnych linii komunika-
cyjnych są zmieniane i dostosowywane do obowiązującego 
rozkładu jazdy pociągów.

Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych 
są dostępne na stronie: http://www.zukmosina.pl. 

Red.

Zmiany rozkładów jazdy autobusów

Już od trzech lat funkcjonuje nowoczesny portal internetowy 
dla wielkopolskich seniorów. Jego adres to brawosenior.pl. 
Jest to miejsce, gdzie starsze osoby  znajdą niezbędne dla 
siebie informacje.

Na portalu publikowane są najnowsze informacje dotyczące 
seniorów, zaproszenia na imprezy, kursy i warsztaty skie-
rowane do osób starszych. Nie brakuje także relacji wideo 
z imprez senioralnych. Na portalu znajdują się też porady 
dotyczące życia codziennego. Prezentowana jest również 
twórczość fotograficzna, filmowa, plastyczna oraz literacka 
osób starszych. Natomiast w dziale „Nasze historie” publiko-
wane są wspomnienia wielkopolskich seniorów z ich życia. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dział „Grająca szafa”, 
gdzie prezentowane są piosenki z młodości seniorów. Są one 

opatrzone krótkimi notami biograficznymi ich wykonawców. 
Ciekawy jest również dział „Kino seniora”, w którym można 
zobaczyć filmy dokumentalne i fabularne, którymi zaintere-
sowane są starsze osoby. Nie brakuje także bazy teleadresowej 
wielkopolskich organizacji zajmujących się seniorami. Od-
wiedzając portal brawosenior.pl znajdziecie Państwo bieżące 
informacje z Poznania. Być może najciekawszą propozycją 
jest codzienna prezentacja czterominutowego filmu przed-
stawiającego najważniejsze wydarzenia z Wielkopolski, które 
miały miejsce tego właśnie dnia.

Projekt realizowany jest przez Fundację Obywatelską „Czas 
Jaszczurów” i współfinansowany przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Powiat Poznański i Miasto Poznań. 

Red.

Brawo Senior - portal dla seniorów
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Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 

maj 
Rada Miejska w Mosinie obradowa-
ła na dwóch sesjach Odbyła także 8 
posiedzeń komisji stałych. Przebieg 
posiedzeń przedstawiają protokoły za-
mieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Sesja uroczysta 17 maja poświęcona 
była wręczeniu Medali Rzeczypospoli-
tej Mosińskiej. Na sesji 30 maja, Rada 
dokonała zmiany uchwały w sprawie 
nagrody Burmistrza Gminy Mosina 
za najlepszą pracę dyplomową doty-
czącą Gminy Mosina, a także zmiany 
uchwały w sprawie Regulaminu udzie-
lania stypendiów dla uczniów kl. VII 
i VIII szkół podstawowych i nagród 
samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Mosina. Podjęła także uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o nr ewid. 
383 i 66, obręb Mieczewo. Stosowną 
uchwałą wyraziła zgodę na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywane-
go do kąpieli na terenie gminy Mosina 
na rok 2019 oraz określiła jego sezon 
kąpielowy. Z powodu awarii interne-
tu w Mosińskim Ośrodku Kultury, 
gdzie obradują radni, ta sesja została 
przerwana. Zgodnie z obowiązującą 
ustawą, sesje muszą być nagrywane 
oraz na transmitowane na żywo. Brak 
transmisji za pośrednictwem łączy in-
ternetowych oznacza niedopełnienie 
obowiązku ustawowego, stąd nastąpiła 
konieczność przerwania obrad.  
Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej zakładce  Pra-
wo,  a także w Biurze Rady Miejskiej  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 
61 8 109 541. Na stronie mosina.
esesja.pl można śledzić nadchodzące 
posiedzenia komisji oraz sesje wraz  
z załączonymi dokumentami (projekty 
uchwał, inne załączniki) oraz wyniki 
głosowań w poszczególnych punktach 
obrad danej sesji. 

Terminarz 
posiedzeń Rady
Posiedzenia komisji odbędą się w Sali 
Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16.

11 czerwca godz. 17.00 
– posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów

Temat: Raport o stanie Gminy. Opi-
niowanie uchwał oraz sprawy bieżące. 

12 czerwca, godz. 17.00 
– posiedzenie Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji

Tematy: Raport o stanie Gminy. Spra-
wozdania i programy. Sprawy bieżące.

18 czerwca godz. 17.30  
– posiedzenie Komisji 
Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa 

Tematy: Raport o stanie gminy. Spra-
wy bieżące.

24 czerwca, godz. 17.00 
– posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów

Tematy: Raport o stanie Gminy. 1. Ra-
port o stanie Gminy. Analiza informacji 
o wynikach ekonomiczno-finansowych 
gminnych spółek prawa Handlowego /
ZUK, PUK, TBS/ za rok 2018 oraz plany 
rozwoju. Analiza złożonych wniosków  
o dofinansowania zewnętrzne. Wykorzy-
stanie innych środków w ramach subwencji 
i dotacji. Wykonanie wniosków Komisji.

25 czerwca 2019, godz. 17.30
 – posiedzenie wyjazdowe Komisji 
Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa

Temat: Konkurs „ZIELONA GMINA”. 

27 czerwca, 
o godz. 16.00 

– sesja Rady 
Miejskiej

Miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury. 

Terminarz posiedzeń znajduje się na 
stronie mosina.esesja.pl oraz esesja.
pl/mosina 
Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może  
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywa-
ją się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. Bieżące informacje doty-
czące posiedzeń zamieszczane są na 
stroniewww.mosina.pl w zakładce 
Komunikaty oraz na stronie www 
.mosina.esesja.pl. Można je również 
uzyskać w  Biurze Rady, tel. 61 8 
109 541. 
Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosi-
nie można śledzić na żywo, na kanale 
yuotube->Rada Miejska w Mosinie. 

III edycja kon-
kursu „Mosina 
Samorządem 
Stoi” 

13. maja odbyła się kolejna edycja 
konkursu pod patronatem Rady Miej-
skiej pt. Mosina Samorządem Stoi. Do 
konkursu przystąpiło 7 reprezentacji 
szkół tj. SP nr 1 Mosina, SP nr 2 Mo-
sina, SP Krosinko, SP Daszewice, SP 
Rogalin, SP Rogalinek, SP Pecna. Na-
grody w konkursie ufundowali radni 
Rady Miejskiej.

Konkurs składał się z trzech etapów: 
pierwszy test wiedzy, drugi związany 
z rozpoznawaniem miejsc na terenie 
Gminy, trzeci (najbardziej kreatywny) 
związany z prezentacją pomysłów na in-
westycje w kwocie 5 milionów złotych.

Chciałabym podziękować Pani Agacie 
Walter i Pani Ewie Agnieszce Szymań-
skiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Mosinie za współpracę w zorgani-
zowaniu konkursu. Opiekunom grup 
dziękuję za przygotowanie uczniów, 
a radnym: Dominikowi Michalakowi 
i Wiesławie Mani za pomoc w jego 
przeprowadzeniu. 

Wszystkim radnym dziękuję za prze-
kazanie po 50 zł na fundusz nagród.

Młodzieży gratuluję doskonałego wy-
konania zadania polegającego na przy-
gotowaniu i przedstawieniu prezentacji 
na temat „Nasz pomysł na 5 mln.” 

Uczestnicy konkursu dokonali wy-
boru ciekawych zadań, dobrze wyli-
czyli koszty, przygotowali prezentacje  
z mapami, wizualizacjami. Przedstawili 
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swoje prace ciekawie i ze swadą. 
Wiele pomysłów uczniów zasługuje 

na realizację. Młodzież wykazała się 
licznymi umiejętnościami. Jestem pod 
wrażeniem! Jury najwyżej oceniła pre-
zentację SP w Rogalinku. Test wiedzy 
na temat samorządu terytorialnego 
rozwiązały najlepiej drużyny z SP nr 
1 i SP Daszewice. Ostatecznie: 
- I Nagroda w wysokości 500 zł trafiła 
do drużyny ze SP nr 1 w Mosinie, 
- II Nagrodę w wysokości 300 zł zdo-
była SP nr 2 w Mosinie,
- III Nagrodę w wysokości 200 zł i wy-
różnienie za najlepsza prezentację (50 
zł) otrzymała SP w Rogalinku.

Do zobaczenia za rok! 

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie
Fot. Agata Walter

W podziękowaniu 
Radzie

W sobotę 18 maja, w czasie uroczyste-
go apelu, który miał miejsce na Placu 
20. Października z okazji 16. roczni-
cy powstania Mobilnej Jednostki Do-
wodzenia Operacjami Powietrznymi, 
dowódca Jednostki płk Mirosław Na-
wrocki wręczył Przewodniczącej Rady 
Miejskiej Małgorzacie Kaptur minia-
turę sztandaru. Jest to podziękowanie 
dla Rady Miejskiej za przekazanie na 
ten cel części swojej diety przez rad-
nych ubiegłej kadencji. Była to kwota 
1050 zł.

Rada Miejska uchwałą z 25 stycznia 
2018 r. wyraziła zgodę na nieodpłatne 
umieszczenie herbu Gminy Mosina na 
sztandarze jednostki. Przyjęła też apel 
do mieszkańców w sprawie sztandaru 
dla Mobilnej Jednostki DowodzeniO-
peracjami Powietrznymi.  

Pełna relacja z wydarzenia na stro-
nie internetowej jednostki -> mjdop.
wp.mil.pl 

Raport o stanie 
Gminy

Na sesji absolutoryjnej 27 czerwca, 
odbędzie się debata nad Raportem  
o stanie Gminy Mosina 2018. Mieszkań-
cy, którzy chcą zabrać głos w debacie, 
powinni zgłosić taki zamiar Przewodni-
czącej Rady Miejskiej w Mosinie do 26 
czerwca. Zgłoszenie powinno być popar-
te 50 podpisami. Raport udostępniony 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej  
w zakładce Organy Gminy->Bur-
mistrz.

Medale wręczone
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 

w Mosinie 17 maja, wręczono Medale 
Rzeczypospolitej Mosińskiej tegorocznym 
laureatom – Alojzemu Szabelskiemu i Wło-
dzimierzowi Gabrielskiemu. Najwyższe 
lokalne wyróżnienie przyznawane przez 
Radę od roku 1998, laureaci odebrali  
z rąk Przewodniczącej Rady Miejskiej Mał-
gorzaty Kaptur, z którą medale wręczał 
Jerzy Sławomir Falbierski – przedstawiciel 
Kapituły Medalu. Tradycyjnie, na cześć 

Kawalerów Medalu wygłoszone zostały 
laudacje. Sesji towarzyszył odczyt Wojcie-
cha Czeskiego poświęcony biskupowi Zyg-
muntowi Szczęsnemu Felińskiemu, uczest-
nikowi historycznych wydarzeń z czasów 
Wiosny Ludów na Ziemi Mosińskiej.  
W części artystycznej wystąpiła Adrianna 
Filipiak i Carlos Ramirez.

Alojzy Szabelski
Fragmenty laudacji wygłoszonej przez 
Reginę Zajączek

Wielki to dla mnie zaszczyt i honor 
przedstawić Państwu sylwetkę Pana 
Alojzego Szabelskiego, którego wielorakie 
działanie na rzecz naszej Małej Ojczyzny 
- Rogalinka, podziwiałam przez wiele lat, 
na co dzień i z bliska. Wszechstronność 
jego zainteresowań, które wykraczały poza 
działalność zawodową, niewątpliwie po-
dyktowane były jego pięknym mottem 
życiowym –„Naród,  który zapomina  
o przeszłości, nie ma przyszłości.”(…) Alojzy 
Szabelski  urodził się 9 czerwca 1933 r. 
w Rogalinku, gdzie mieszka do tej pory. 
W 1948 r. po ukończeniu siedmioklaso-
wej szkoły podstawowej, trafił na naukę 
do Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. 
Po zdaniu egzaminu czeladniczego rozpo-
czął pracę w  Zakładach Graficznych im. 
Marcina Kasprzaka. Pracował przy pro-
dukcji dowodów osobistych. Przez wiele 
lat konserwował maszyny w drukarniach. 
Kiedy schorowany przechodził na rentę  
postanowił się nimi zaopiekować. Nie 
szukał na ten cel dotacji, ani państwo-
wych pomieszczeń. Eksponatom oddał 
część swojej posesji, gdzie je gromadził  
i starannie pielęgnował. Znalazły się tam 
między innymi; gilotyna do przycinania 
książek, urządzenia poligraficzne któ-
re wykupił od Drukarni św. Wojciecha.  
Z likwidowanej drukarni kolejowej, kupił 
drewniane czcionki używane do drukowania 
plakatów. Podkreślam ten fakt, żeby po-
kazać, że gromadził nie tylko przedmioty 
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otrzymywane bezinteresownie. Nie żałował 
pieniędzy, żeby jego muzeum drukarstwa mia-
ło solidny zbiór eksponatów. (…)

W trakcie zbierania rekwizytów okazało 
się, że do Pana Alojzego lgną przedmioty 
poza drukarskie, które dokumentują życie 
Rogalinka sprzed wielu lat. I tak przy ulicy 
Sikorskiego w domu państwa Szabelskich po-
wstała Mała Izba Regionalna pełna sprzętów 
i przedmiotów, które dawno wyszły z użytku. 
To właśnie dzięki nim dzieci – które obec-
nie nie wyobrażają sobie życia bez komórki  
- a dzisiaj odwiedzają tę izbę, ze zdziwieniem 
poznają jak żyli ich dziadkowie i pradziado-
wie. Najżywsza lekcja historii. 

  Poza kolekcjonerstwem Pana Szabelskiego 
interesowała także działalność społeczno-kul-
turalna, działał w Komitecie Rodzicielskim 
i Radzie Sołeckiej, współtworzył  Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne Drugi Głos 
znad Warty.

 Jego dziełem jest przystań wodna im. Jana 
Pawła II w Rogalinku. Urządził ją na swojej 
łące. Nieodpłatnie udostępnił swoją własność 

na rzecz innych. Stało się to 
przed 12-tu laty i do dziś Pan 
Alojzy trzyma nad nią pieczę.
(…)  Założyciel przystani wod-
nej nie mógł przejść przez jej 
działalność suchą stopą, stąd 
nie dziwi fakt, że Pan Szabel-
ski jest współzałożycielem 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Kotwica‘’ Rogalinek. 

   I właśnie słowo kotwica jest 
kluczem do jego pasji i działal-
ności na rzecz Rogalinka. Zako-
twiczony w środowisku od 86 
lat - tu się urodził, tu założył 
rodzinę, dla tej ziemi działa  
i jej oddał serce oraz czas. Za 
to mu dzisiaj dziękują władze  
i społeczeństwo Gminy Mosina 
honorując Medalem Rzeczpo-
spolitej Mosińskiej…

Włodzimierz 
Gabrielski

 
Fragmenty laudacji wygło-

szonej przez Jacka Szeszułę

(…) Urodzony w czerwcu  
w 1949 roku  w Legnicy z ro-
dziców Wandy z domu Nowak 
i córki Stanisława oczywiście  
z Mosiny i Franciszka Ga-
brielskiego z Krzywinia. 
Tak ze strony ojca, jak  

i matki bracia byli powstańcami 
wielkopolskimi. Podczas zaborów  
w obydwóch domach obchodzono rocznice 
polskich wydarzeń patriotycznych, pielęgno-
wano język, tradycję i polską narodowość.(…) 

Z racji rejonizacji, gdzie naturalną gra-
nicą był Kanał, uczęszczał Włodek do 
„jedynki”, będąc uczniem podstawówki 
realizował swoje zainteresowania mu-
zyczne u profesora Antoniego Nadolskiego  
w klasie skrzypiec. Trzeba było mieć dobrze 
opanowany instrument i równowagę, aby 
maszerując po mosińskich brukach grać pod 
batutą mistrza Antoniego. On to czynił. Ta 
nabyta umiejętność przydała mu się później 
w czasie gry w zespole Nona działającego pod 
patronatem spółdzielczego banku w Mosinie. 
(…) Ten okres życia to zdobywanie również 
wykształcenia. Zostało to uwieńczone  uzy-
skaniem tytułu technika mechanika, co dało 
pracę na stanowisku starszego technologa  
w fabryce silników okrętowych w HCP  
w Poznaniu. (…)

Nasza współpraca na polu historii datuje 

się od 2008 roku, kiedy była obchodzona 90. 
rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. 
Przyszedł wówczas do Biura Rady Miejskiej 
z propozycją znakowania okolicznościowymi 
tabliczkami grobów powstańczych grobów 
na mosińskim cmentarzu, ale  nie było wte-
dy klimatu na realizację tego projektu. Nasz 
laureat nie odpuścił tematu, a jednocześnie 
realizował swoje inne pasje. Przy życzliwości 
ks. proboszcza Edwarda Majki opublikował 
w wiadomościach  szereg artykułów z cyklu 
„Był wśród nas”, a dotyczących biogramów 
księży parafii mosińskiej. Aby tego dokonać 
przeprowadził kwerendę materiałów archi-
walnych w Archiwum Archidiecezjalnym  
w Poznaniu (…). Jest też współautorem wnio-
sku o przywrócenie jednej z ulic nazwy biskupa 
Franciszka Stefanowicza, kapłana urodzonego  
w Mosinie (…) W  2014 roku był autorem 
prezentacji „Mosina dawniej i dziś, przed-
stawionej z okazji święta niepodległości. 
W styczniu 2017 roku był organizatorem 
wieczoru historycznego zorganizowanego 
przez Mosiński Ośrodek Kultury Ocalić od 
zapomnienia – Daleko od domu poświęco-
nego udziałowi mosinian w powstaniu wiel-
kopolskim. W 2017 inicjator i współautor 
wystawy poświęconej Antoniemu Nadolne-
mu – wystawa stała się miejscem spotkania 
byłych członków zespołu tak z kraju, jak  
i z zagranicy. Wystawa była piękną promo-
cją naszego miasta. Jednocześnie był wnio-
skodawcą przyznania Medalu przyznania 
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Anto-
niemu Nadolnemu oraz chórowi św. Cecylii. 
Szczególną uwagę nasz laureat przywiązywał 
do upamiętnienia 100. Rocznicy wybuchu po-
wstania wielkopolskiego w 2018. Jako współ-
autor publikacji powstańcy wielkopolscy  
z Mosiny i okolic wydanej w tym roku wyka-
zał się niespożytą energią i umiejętnościami  
w wyszukiwaniu rodzin powstańców, które 
w większości nie mieszkają w Mosinie (…).  
Z jego też inicjatywy przystąpiono przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Wiara Lecha”  
z Mosiny oraz z Mosińskim Towarzystwem 
Motocyklowym do porządkowania i renowacji 
zaniedbanych mogił powstańczych w Mosinie 
oraz na innych cmentarzach. Swoją aktywną  
i pro społecznikowską postawę zaznaczył też 
podczas wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy 27 grudnia 2018 r.  
w Mosinie. To tylko niektóre przykłady z dzia-
łalności Włodzimierza Gabrielskiego, które 
wymagały poświęcenia i czasu, zaangażo-
wania oraz dużej wiedzy merytorycznej. Jed-
nocześnie pokazują na wielką świadomość 
celu, którą kierował się na co dzień nasz 
Kawaler Medalu Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej, czyli utożsamianie się i zachowanie 
dla pamięci pokoleń naszej wspólnej, mo-
sińskiej przeszłości historycznej… 
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Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów nieba, (…)
Cyprian Kamil Norwid

Moja piosnka

Udostępniona przestrzeń, w której każdy może zostawić do-
bre jedzenie lub się nim poczęstować - wszystko po to, by nie 
marnować. Takie miejsca to J A D Ł O D Z I E L N I E – nasza, 
mosińska, została otwarta 1 czerwca br. na lokalnym Zielonym 
Rynku na profilu fb @jadlodzielniamosina organizatorzy napi-
sali – Nie będzie szampanów, nie będzie przecinania wstęgi 
ale będziemy się dzielić...

Foodsharing (z ang. food – jedzenie, share – dzielić), zrodził 
się w Niemczech w 2012 r. W Polsce pierwszy taki punkt po-
wstał cztery lata później w Warszawie, w ramach inicjatywy 
społecznej Foodsharing Polska. Umożliwia osobom indywi-
dualnym, ale nie tylko również producentom, dystrybutorom, 
sklepom, właścicielom restauracji, szkołom, podzielenie się 
nadmiarową żywnością, która mogłaby się zmarnować. Idea 
jest prosta, nie wyrzucamy do kosza – dzielimy się z innymi. 

Kto za tym stoi, co go skłoniło do podjęcia tej 
inicjatywy? 

Urodzony w 1983 r. w Berlinie Raphael Fellmer ostatnie 
swoje pieniądze wydał na plecak, który spakował i udał się 
w podróż do Meksyku – bez pieniędzy. Dotarł tam, żył, jadł  
i mieszkał pracując na to w każdej wolnej chwili. Po powrocie 
do Niemiec nie chciał prowadzić konsumpcyjnego trybu życia  
i żył z tego co udało mu się znaleźć, zauważając, że wyrzu-
canych nadwyżek jest tak wiele, że uda się zaspokoić wielu 
chętnych. Założył stronę Foodsharing, aby wspierać wymianę 
rzeczy, do których ludzie nie mają dostępu. Do dziś, mając 
rodzinę stara się żyć w ten zrównoważony sposób. Zachęcił 
ludzi do tworzenia miejsc do dzielenia się żywnością. 

Oddolna inicjatywa mieszkańca Mosiny
–  Jadłodzielnia nie jest moim autorskim pomysłem, gdyż 

podobne inicjatywy od kilku lat działają już w Polsce i to często  
z dużym powodzeniem – mówi Marcin Niemczewski.  – Temat 
marnowania żywności jest coraz bardziej zauważalny w naszym 
codziennym życiu i często wyzwala zrozumiałe oburzenie (także 
moje). Według danych CBOS Polacy rocznie marnują 235 kg 
żywności na osobę - znajdujemy się na piątym miejscu w UE. 
Zgodnie z szacunkowymi danymi w Polsce rocznie marnuje 
się ok. 9 mln ton żywności. W krajach wysoko rozwiniętych 
najwięcej jedzenia marnujemy we własnym domu, kupując 
za dużo i nieracjonalnie – Pomysł na stworzenie Jadłodzielni 
w Mosinie powstał przy okazji radiowej audycji o lodówkach 
społecznych. Wtedy zrodziło się pytanie: a dlaczego nie można 
by spróbować w Mosinie?!  Podzieliłem się tym pomysłem na 
portalu społecznościowym i dość nieoczekiwanie temat wywołał 
ożywioną dyskusję i dużą aprobatę. Dlatego też postanowiłem 
pójść krok dalej i spróbowałem zaplanować takie przedsię-
wzięcie dostosowane do realiów naszej gminy. Tu włączyła się 
żona, rodzina i znajomi - wspólnie stworzyliśmy zarys lokalnej 
Jadłodzielni. Dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Kaptur - 
Przewodniczącej Rady Miejskiej - zaprezentowałem projekt na 

Dziel się i częstuj! 
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posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, 
gdzie spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i natych-
miastowym wnioskiem do burmistrza o wsparcie inicjatywy.  
I tak rozpoczęły się przygotowania…[…] zostały one dostrze-
żone przez ruch Foodsharing Polska. Zaakceptowaliśmy Kartę 
Foodsharingu i działamy zgodnie z wypracowanymi przez ruch 
zasadami. Są to m.in. funkcjonowanie Jadłodzielni w oparciu 
o jawny regulamin, działanie tylko i wyłącznie non-profit, 
ustanowienie koordynatora itd. Uzyskaliśmy też pozytywną 
opinię poznańskiego „sanepidu” oraz podpisaliśmy umowę  
z Urzędem Miasta na korzystanie z miejsca i lodówki.

Pozytywny odzew mieszkańców
W mediach społecznościowych spora grupa mieszkańców 

dyskutuje nad tematem marnowania żywności oraz deklaruje 
chęć dzielenia się żywnością. Koordynator projektu otrzymuje 
wiele pozytywnych komentarzy m.in. możemy przeczytać:  
„Cieszę się, że ktoś wpadł na tak genialny pomysł. Może  
w końcu ludzie zrozumieją, że nie warto wyrzucić tego, z czego 
jeszcze ktoś inny może wykorzystać.”  Wkoło Jadłodzielni 
gromadzi się grupa wolontariuszy.  – Wiele osób zadeklaro-
wało chęć korzystania oraz pomocy. Dlatego decydowaliśmy się 
utworzyć także grupę wolontariuszy, która właśnie rozpoczyna 
działanie. Zapraszamy każdego, kto ma chęci, siły i czas do 
charytatywnych działań na rzecz ograniczania marnowania 
żywności i pomocy innym. Spektrum działań jest bardzo sze-
rokie  – dla każdego znajdzie się odpowiednie i odpowiedzialne 
zadanie – zachęca pomysłodawca i koordynator projektu.  

Jak i kiedy mogę skorzystać z Jadłodzielni?
Każdy może poczęstować się żywnością bez względu na 

status materialny. Należy przyjść na Zielony Rynek, który 
znajduje się na targowisku przy ul. Farbiarskiej w Mosinie. 
W godzinach od 08.00 – 16.00 można przynosić m.in. takie 
produkty, które sami moglibyśmy spożyć. Powinniśmy pa-
miętać, że nie mogą przekraczać daty „Należy spożyć do”, 
np. fajnym produktem do pozostawienia są nadwyżki z upraw 
we własnym ogrodzie: warzywa czy owoce, a nawet sadzonki 
roślin. Zwracajmy uwagę, aby nie pozostawiać głównie: mięsa, 
produktów z niepasteryzowanego mleka, potraw zawierających 
surowe jaja, produktów napoczętych, które wymagają trwa-

łych warunków chłodniczych, a przebywały poza lodówką 
dłużej niż 30 minut, alkoholu.  – Planujemy, że początkowo 
Jadłodzielnia będzie otwarta w godzinach 8-16, siedem dni 
w tygodniu.  Jest to jednak minimum, które będziemy starali 
się poszerzać. Docelowo Jadłodzielnia ma być dostępna 24 
godziny na dobę. Obiekt jest objęty monitoringiem miejskim  
–  tłumaczy Marcin Niemczewski. 

Na tym nie koniec
 – W ramach działań towarzyszących będą z czasem poja-

wiały się różne mniejsze inicjatywy powiązane z Jadłodziel-
nią w Mosinie. Pierwszą z nich będą TORBY-BUMERANGI.  
W zaprzyjaźnionym warzywniaku (przy targowisku) pojawią się 
przeważnie używane (ale czyste, wyprane) torby materiałowe 
wielokrotnego użytku. Każdy klient będzie mógł bezpłatnie 
zabrać zakupy do takiej torby zamiast zużywać kolejne jedno-
razowe torby foliowe. Przy okazji następnych wizyt powinien 
taką torbę zwrócić, a może przynieść także kolejną od siebie do 
„banku” TOREB-BUMERANGÓW. Chcemy tym działaniem 
ograniczyć zużywanie tworzyw sztucznych i powoli zmieniać 
nawyki ekologiczne mieszkańców naszej gminy.

My oczywiście chętnie będziemy wspierać ideę Jadłodzielni 
w Mosinie. Na początek dorzucamy do puli Toreb-Bume-
rangów 50 promocyjnych toreb bawełnianych. W kolejnych 
numerach Informatora Mosińskiego będziemy przybliżać  
i promować inicjatywę.

Zapraszamy do korzystania z Jadłodzielni Mosina! „Nie 
pozwólmy się zepsuć dobremu jedzeniu!”.

Więcej informacji na fb@jadlodzielniamosina lub email: 
jadlodzielniamosina@gmail.com. 

tekst i fot.
Katarzyna Leszczyńska

Dziel się i częstuj! 
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Zakończył się projekt, na realizację którego Gmina Mosina 
pozyskała środki zewnętrzne „Zmniejszenie nadmiernej  
i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska  
na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę  małej 
infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”.  Bezpośred-
nim efektem jego realizacji ma być wzmocnienie zachowań 
proekologicznych osób odwiedzających WPN, zwiększenie 
wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych ga-
tunkach fauny i flory.

Wielkopolski Park Narodowy to bowiem żywe muzeum 
przyrody, obszar chroniony ze względu na niezwykłą róż-
norodność form polodowcowych – śladu dawnej obecno-
ści lodowca na tym terenie. Przyciągają tu liczne wzgórza 
morenowe, malownicze jeziora, unikatowa fauna i flora 
oraz atmosfera nieskażonej natury. To wspaniałe miejsce  
z dziesiątkami kilometrów ścieżek leśnych.

W ramach projektu wybudowana została ścieżka pieszo-ro-
werowa na obszarze coraz intensywniej odwiedzanym przez 
turystów, a także mieszkańców z okolicznych miejscowości,  
w tym przede wszystkim z Poznania. Na „Gliniankach”, 
bo o nich mowa, powstała mała infrastruktura podnosząca 
atrakcyjność turystyczną tego miejsca, ławki do odpoczyn-
ku dla turystów, stojaki do rowerów, tablice informacyjne  
i edukacyjne. Wybudowana została  ścieżka pieszo-rowerowa 
o długości 1800 metrów. 

Zrewitalizowana została ścieżka piesza „Osowa Góra- Je-
zioro Budzyńskie”. Na trasie rozmieszczone zostały tablice 
edukacyjne z nazwami gatunków i siedlisk chronionych, 
gdyż ważnym elementem projektu było upowszechnianie 
informacji o walorach parku i gatunkach chronionych. Na 

Walory Wielkopolskiego Parku 
Narodowego sprawiają, że na jego terenie 
jest wiele atrakcji krajobrazowych chętnie 
odwiedzanych przez turystów. Wzgórza 
Wału Pożegowskiego są dla mieszkańców 
aglomeracji poznańskiej oraz okolicznych 
miejscowości miejscem wypoczynku 
i spacerów, terenem do uprawiania 
sportów oraz punktem widokowym  
i obserwacyjnym. Dlatego tak ważne było 
powstanie ścieżek edukacyjnych na terenie 
Parku, które pozwolą odwiedzającym 
dostrzec i docenić bogactwo 
występujących tu form przyrody  
i jednocześnie ochronić obszary cenne 
przyrodniczo przed nadmierną presją 
turystyczną.

Edukacja i turystyka 
 - w Wielkopolskim Parku Narodowym
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Szwedzkich Górach, wykonane zostały schody drewniane,
które prowadzą na taras widokowy. 

Konieczny jest stały remont istniejących szlaków tury-
stycznych i ścieżek dydaktycznych. Stąd rewitalizacja ścieżki 
pieszo-rowerowej wokół Glinianek oraz dydaktycznej Oso-
wa Góra – Jezioro Budzyńskie  (Szwedzkie Góry), w którą 
zaangażowały się Urząd Miejski w Mosinie i Wielkopolski 
Park Narodowy. Projekt był współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–
2020. Jego głównym celem było zmniejszenie nadmiernej  
i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska 
na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego oraz obszarach Natura 2000.

Całkowita wartość projektu to koszt w wysokości:  
1 950 144,21 złotych. Dofinansowanie wyniosło 1 635 
293,84 zł ( 85% kosztów kwalifikowanych) i pochodziło 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 działanie 2.4.1a „Działanie o charakterze 
dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatun-
ków i siedlisk przyrodniczych”.

W nadchodzącym sezonie letnim zachęcamy do wycieczek 
w to urokliwe miejsce, między innymi po to by zobaczyć 
okazałą Czaplę siwą brodzącą przy Jeziorze Budzyńskim, 
lub usłyszeć niepowtarzalny śpiew ptaków w przepięknej 
nieskażonej przyrodzie i przyjemnym chłodzie lasu. 

Oprac. Katarzyna  Leszczyńska
fot. K.Leszczyńska/ A.Lubowicka
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życzyli już sobie jego obec-
ności.

Czym jest Pitcairn : rajem 
na ziemi czy piekłem? Oceni-
my sami, czytając tę książkę. 
Gorąco polecam!

et.

Trylogia
 Róży Lewanowicz
Od czasu do czasu lubię 

sięgnąć po kryminał. Już 
nie pamiętam, jak trafiłam 
na trylogię Róży Lewanowicz 
– „Porwana”, „Przebudzona”,  
„Wyzwolona”, ważne, że ją 
przeczytałam!! Dawno nie 
trafiła mi się taka perełka 
kryminalna! Jest akcja, do-
brze zarysowani bohaterowie 
i wielka niewiadoma — trud-
no cokolwiek przewidzieć. Po 
skończeniu 3 tomu miałam 
ochotę krzyczeć: ja chcę 
jeszcze!!! Kto wie, a może 
powstaną następne części?..

Zofia Warzych

Trylogia
 Yuval Noah 

Harari

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

K r istin Ha nna h 
„Słowik”

TTrudno mi się zdecydować, 
jak zachęcić do przeczytania 
„Słowika” - Kristin Hannah. 
Zdecyduję się chyba na taką 
formę: czytam dużo, można 
powiedzieć nawet, że bardzo 
dużo. Jednak rzadko mi się 
przytrafia, że po przeczyta-
niu danej pozycji, nie jestem 
wstanie przez kilka dni się-
gnąć po nowy tytuł!!! Tak 
było w przypadku tej książki 
- wracałam do niej po kilka 
razy na dzień, czytając frag-
menty wybrane na chybił-tra-
fił. Książka mówi o trudnych 
i jakże tragicznych czasach II 
Wojny Światowej. Akcja toczy 
się we Francji, a głównymi 
bohaterkami są dwie siostry. 
Nie będę streszczała fabuły, 
jednak zaznaczę, że obie te 
kobiety uratowały wiele ist-
nień ludzkich. Naprawdę, 
warto sięgnąć po tę pozycję.

Zofia Warzych

Maciej 
Wasielewski  

„Jutro 
przypłynie 

królowa”

Kwiecień 1789 roku – na 
brytyjskim okręcie Bounty 
wybucha rebelia. Kapitan 
i 18 lojalnych wobec nie-
go członków załogi zostaje 
zmuszonych do opuszczenia 
statku w łodzi okrętowej. 
Buntownicy nie mogą wrócić 
do kraju, ponieważ czeka ich 
tam sąd, dlatego, aby unik-
nąć wymiaru sprawiedliwości 
udają się na wyspę Pitcairn w 
Polinezji. Po drodze porywają  
z Tahiti kobiety i mężczyzn  
i razem zasiedlają tę samotną 
wyspę.

Pitcairn ma nieco ponad 
60 km kwadratowych po-
wierzchni i w tej chwili 
zamieszkuję ja ok. 50 osób. 
Jest najmniejszą kolonią 
brytyjską. Niektórzy na-
zywają ja rajem na ziemi: 
ma najbardziej lazurową 
wodę na świecie, mówi się 
też, że gwiazdy oglądane  
z wyspy świecą najjaśniej 
a porastająca ją roślinność 
jest wyjątkowa. Niestety na-
zywana jest też piekłem na 
ziemi. Wydawałoby się, że 
w takiej małej społeczności 
panuje idylla – wszyscy się 
znają, wspólne życie, zaba-
wy, wspólne smutki. Tym-
czasem prawda jest inna: 
dawno temu buntownicy  
z Bounty wzięli kobiety siłą 
i ta zależność utrzymuje się 
na wyspie do teraz.

Dodam jeszcze, że nie jest 
łatwo dostać się na wyspę, 
pomimo, że turyści są szansą 
na dodatkowy dochód. Sil-
niejsza jest jednak nieufność 
wobec obcych, zwłaszcza 
dziennikarzy.

Autor książki „Jutro przy-
płynie królowa” Maciej Wa-
sielewski, spędził na wyspie 9 
dni – potem tubylcy zoriento-
wali się, kim naprawdę jest i 
jaki jest cel jego pobytu i nie 

W WAKACJE 
od czerwca 
do końca 
sierpnia 

biblioteka 
w SOBOTY 

będzie 
nieczynna!

Rzadko się zdarza, żeby 
książka sprzedawała się  
w milionach egzemplarzy, od-
nosząc niespotykany sukces 
na całym świecie. Tym bar-
dziej jest to zaskakujące, że 
nie chodzi tu o literaturę typu 
„Pięćdziesiąt twarzy Greya”, 
a poważną publikację popu-
larno-naukową. Izraelski hi-
storyk, Yuval Noah Harari,  
związany z Uniwersytetem 
Hebrajskim oraz Uniwer-
sytetem w Oxfordzie, jest 
autorem trylogii, zajmującej 
się dziejami ludzkości. Prze-
szłości poświęcony jest tom: 
„Sapiens. Od zwierząt do bo-
gów”; teraźniejszości - „21 
lekcji na XXI wiek”; „Homo 
deus. Krótka historia jutra” 
próbuje uświadomić nam,  
z jakimi problemami zmie-
rzy się ludzkość w niedale-
kiej przyszłości.  Narracja jest 
prowadzona w przystępny, 
zajmujący sposób – jej we-
wnętrzny dyskurs jest wyni-
kiem doświadczenia autora 
jako wykładowcy i rozmów 
ze studentami, podczas któ-
rych do perfekcji wyćwiczył 
umiejętność argumentacji  
i przykuwania uwagi audy-
torium. Pisarz z niezwykłą 
swobodą i polotem łączy  
w jedną narrację różne dzie-
dziny nauki: historię, infor-
matykę, filozofię, socjologię, 
biotechnologię. Spojrzenie 
na ewolucję gatunku homo 
sapiens z dystansu i jedno-
cześnie z punktu widzenia 
poszczególnych ludzi zadzi-
wiająco wciąga! 

Zofia Staniszewska
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Jak co roku na początku maja obchodzony jest Ogólno-
polski Tydzień Bibliotek. Mosińska biblioteka jak co roku 
przyłączyła się do tej akcji.

W tym roku było naprawdę sporo atrakcji. W środę 8 
maja cykl wydarzeń zainicjował teatrzyk Kamischibai pt. 
”Szukając Marudka” i zajęcia plastyczne. W następny dzień 
odbyło się spotkanie z Panem Michałem Zawadką - mówcą 
motywacyjnym i autorem książek „Chcę być kimś”, a po 
południu bardzo kolorowe i wesołe spotkanie z bajarką Olą 
i bajkowymi opowieściami. W poniedziałek 13 maja można 
było uczestniczyć w grze poznawczej „Zakamarki biblioteki”. 

A w środę w czytaniu bajek w bibliotece. To był fantastyczny, 
ciekawy, pełen dobrej energii tydzień. Bardzo dziękujemy 
za tak liczny udział i zapraszamy na kolejne spotkania. 

Mosińska Biblioteka Publiczna

ogólnopolski Tydzień 
bibliotek

GRA POZNAWCZA DLA DZIECI!
14 majowe popołudnie okazało się niesamowitą gratką dla 

małych tropicieli - każdy z nich odkrył najskrytsze zakamarki 
Mosińskiej Biblioteki Publicznej!
Na najmłodszych graczy czekały nie lada wyzwania- niełatwo 
jest przecież odnaleźć Kopciuszka wśród tłumu księżniczek, 
czy zbudować armatę wśród książek!
Królowa Anna i lekarka Joanna w bibliotece? Dlaczego nie?! 
Kto był, ten wie, że tu wszystko jest możliwe!
Wszystkim śmiałkom serdecznie gratulujemy - biblioteka nie 
ma już dla Was żadnych tajemnic. 

Zaparaszamy na kolejną Grę poznawcza, która odbędzie 
się w ramach planowanej Akcji Lato w wakacje. Szczegóły 
i więcej informacji na bibliotekamosina.pl. 

Oprac.KL

WARSZTATY 
DETEKTYWISTYCZNO
-LITERACKIE W BIBLIOTECE
Kapsuła czasu. Co to takiego? Po co się ją tworzy? Jak ją 

zrobić? Jaki czas jest potrzebny do tego by można ją kiedyś 
otworzyć?

O tym wszystkim opowie 10 lipca o godzinie 10:00  
w Mosińskiej Bibliotece Publicznej, w oddziale dla dzieci, 
autorka ksiażek dla dzieci Zofi a Staniszewska. 

Dzieci w wieku 6-10 lat pisać będą swoje listy dla potomnych, 
tworzyć dzieła plastyczne, rysunki oraz podejmą decyzję 
za  ile lat zostanie ona ofi cjalnie otwarta. Autorka książki 
„Ignacy i Mela na tropie złodzieja. Zagadka kapsuły czasu”, 
która ukazała sie nakładem wydawnictwa Debit, zamuruje 
kapsułę w jednym z budynków użyteczności publicznej, by 
w przyszości ktoś ją odkrył. Serdecznie zapraszamy, bezpłatne 
wejściówki na warsztaty dostępne są w Mosińskiej Bibliotece 
Publicznej, a więcej informacji co będzie się działo latem 
znajduje się na stronie bibliotekamosina.pl. 

Oprac.KL
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W dniach 10 – 12 maja odbył się nasz coroczny biwak, a dokładniej 
wszystkim dobrze znana Banda Lisa. W tym roku tematem przewod-
nim były 4 żywioły. Uczestnicy musieli wykazywać się współpracą 
przez cały biwak! W piątek odbył się mały rajd po terenie szkoły  
w Grzybnie gdzie bandy, ponieważ tak podczas biwaku nazywa-
liśmy nasze wachty oraz zastępy, robiły zadania, aby dostać litery,  
z których później układali nazwy swoich band. Nie było to wcale takie 
łatwe, ponieważ były one zapisane po łacinie. W sobotę wszystkie 
bandy wybrały się na rajd, aby wspólnie stawić czoło wyzwaniom 
tam napotkanym. Współpracując, musiały wykonać różne zadania, 
dzięki którym walczyli o upragniony tytuł Bandy Lisa. Po ciężkim 
rajdzie odbyły się zajęcia z robienia własnych rakiet, to dopiero 
była frajda! W niedziele odbyło się uroczyste zakończenie biwaku 
i ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zdobyła wachta ,,Miecz” 
z 8 Próbnej Wodnej Drużyny Starszoharcerskiej ,,Mistral”, drugie 
miejsce zdobyła wachta ,,Omega” z tej samej drużyny. Trzecie miej-
sce zdobył zastęp ,,Alek” z 23 Drużyny Harcerskiej im. Batalionu 
,,Zośka”! Dla każdej bandy należy się głośne BRAWO! Z harcerskim 
pozdrowieniem. Czuwaj!        pion. Maria Andrzejewska

Banda Lisa

W niedzielę 2 czerwca  w Krośnie na placu przy Świetlicy Wiejskiej 
świętowano Dzień Dziecka. W słoneczne popołudnie atrakcji nie 
brakowało. Na terenie przy świetlicy dużym zainteresowaniem 
cieszyły się darmowe, dmuchane zamki i place zabaw, do których 
w kolejce co chwila ustawiali się chętni, fantastycznym uzupeł-
nieniem festynu był elektryczny byk rodeo i chociaż jazda na 
nim nie jest łatwa  mimo to przyciągała wielu śmiałków... Sporo 
pozytywnych emocji wzbudził też występ zespołu Boombox ze 
Szkoły Podstawowej w Krośnie, nie zabrakło wozu straży pożarnej, 
który zafundował dzieciom „kąpiel”. Oczywiście nie można było 
korzystać z tych wszystkich atrakcji z pustym brzuchem, więc 
dla chętnych dostępny był grill, kawiarenka, a nawet foodtruck 
z frytkami i  burgerami. Biorąc pod uwagę te wszystkie atrakcje 
możemy stwierdzić, że każdy znalazł coś dla siebie i nie było 
ani jednej osoby która nie spędziłaby dobrze tego popołudnia.  
Wszystkim Dzieciom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, 
tym małym jak i tym dużym. Impreza w Krośnie  była zorgani-

zowana już po raz kolejny przez Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa 
Krosno. To była wspaniała okazja, aby móc spędzić niedzielne 
popołudnie w miłej rodzinnej atmosferze, którą w pełni oddają 
słowa „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.  Organi-
zatorzy przyznali, że widok uśmiechniętych i szczęśliwych dzieci 
sprawił im ogromną radość. I już wkrótce planują kolejną imprezę: 
Noc świętojańską, na którą zapraszają  22 czerwca na teren przy 
Świetlicy Wiejskiej w Krośnie.           Red.

Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka w Krośnie

Podczas majowego weekendu (17-19 maja) rozpoczął się biwak  
z okazji 20-lecia szczepu „Wilki”. Wydarzenie rozpoczęło się uroczy-
stym świeczniskiem w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. Następnie 
odbył się apel, po którym wszyscy zakończyliśmy pierwszy dzień 
biwaku. W sobotę po śniadaniu przygotowywaliśmy się do rajdu  
z okazji 20-lecia. O godzinie 12:00 wszyscy punktowi wyruszyli na 
swoje miejsca, a pół godziny później rozpoczął się rajd, w którym 
brali udział byli i obecni harcerze naszego szczepu. Po zakończonej 
ekspedycji o godzinie 15:00 odbył się uroczysty rajd, na którym 
zostały rozdane nagrody dla zwycięzców rajdu i podziękowania dla 
kadry, przyjaciół i sojuszników szczepu “Wilki”. Po apelu odbył się 

poczęstunek ze wspaniałym tortem wykonanym przez dh. Magdę 
Tomaszewską. O 17:00 wszyscy usiedliśmy dookoła ogniska przy, 
którym dh. Natalia Tomaszewska opowiedziała gawędę i wspomi-
naliśmy najlepsze momenty z harcerstwa zarówno ci najmłodsi, jak  
i ci starsi. Tego dnia odbyły się jeszcze dwie ważne uroczystości  
w 19 MDH Mafeking i w 19 GZ Wilczęta. Mianowicie dh Maciej 
złożył przyrzeczenie harcerskie i do Mafekingu dołączyły 3 zuchenki  
z Wilcząt. W nocy z soboty na niedzielę nasza kadra zorganizowała 
nam świetną grę nocną. W niedzielę rano wszyscy się spakowaliśmy 
i poszliśmy na wspólną mszę. Tak zakończył się nasz biwak. 

Marceli Przybył

20-lecie Szczepu Środowiskowego „Wilki” 
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PROJEKT 
„RODZINNY PAMIĘTNIK”
 
Warsztaty tworzenia książki artystycznej integrującej po-

kolenia w Galerii Sztuki w Mosinie – podsumowanie części 
graficznej

Projekt „Rodzinny pamiętnik”, który otrzymał dofinansowanie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury, to nie tylko warsztaty tworzenia książki 
artystycznej, ale przede wszystkim spotkania integracyjne. 
Uczestniczyli w nich zarówno dzieci, młodzież szkolna, dorośli 
jak i seniorzy, tworząc portret wyjątkowego członka rodziny 
w trzech różnych technikach graficznych: linorycie i stemplu, 
monotypii oraz wycinance. Wśród portretów ukochanych osób 
znalazła się nie tylko gotująca pyszne posiłki i opowiadające 
czarujące historie babcia, ale również babcia, która uwielbiała 
wyścigi motocyklowe oraz babcia – wzór mody i elegancji, a do 
tego z kotem na ramieniu. Wśród wyjątkowych osób nie mogło 
również zabraknąć dziadka-podróżnika, ojca z marzeniami  
o leśniczówce, braci przedstawianych raz jako diabły, a raz jako 
anioły, jak również pozostałych członków rodziny, do których 
należeli kot, pies, chomik oraz przytulanka Tadzio. 

Warsztaty odbywały się na przełomie maja i kwietnia,  
a prowadziła je Agata Marchlewicz, która ukończyła grafikę 
warsztatową na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Agata 
jest pedagogiem specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych nr 
105 w Poznaniu i od ośmiu lat prowadzi również pracownię 
plastyczną Sztuka Mieszka. Obecnie tworzy autorskie wyci-
nanki pod pseudonimem Cięta Córa, które można zobaczyć 
na Instagramie (Polish Cuttings) i na Facebooku. 

Fotorelację z warsztatów oraz dalsze informacje o projekcie 

można zobaczyć na stronie internetowej Galerii Sztuki gale-
riamosina.pl w zakładce „Galeria Sztuki – Projekty”. Patronat 
nad projektem objęło Radio Poznań oraz TVP Poznań.

O PROJEKCIE
Projekt „Rodzinny pamiętnik” to cykl integracyjnych warsz-

tatów dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych i seniorów. Ich 
celem jest stworzenie eksperymentalnych obiektów wykonanych 
w różnych technikach i formach, które rozwijają kreatywność 
łącząc w sobie zarówno działania plastyczne jak i literackie.  
W zależności od zamysłu uczestników, książki mogą być dziełem 
indywidualnym lub zbiorowym, które - niczym w bibliotece - sta-
nowić będą część większego projektu. Efekt końcowy - kolekcja 
unikalnych książek - będzie nie tylko artystyczną interpretacją 
codziennego życia, ale również refleksją nad tym, co nas łączy 
i co dzieli, splatając się w uniwersalną opowieść o ludzkim 
życiu. Kolejnym celem projektu jest umożliwienie rodzinom 
 i przyjaciołom wspólnego, aktywnego spędzenia czasu w oto-
czeniu sztuki, twórczego myślenia, refleksji, zabawy słowem oraz 
współpracy i kreatywnego podejścia do interpretacji rodzinnych 
opowieści.  W warsztatach może brać udział każdy, zarówno 
indywidualnie jak i z rodziną lub przyjaciółmi, tworząc książki 
samodzielnie lub jako dzieła zbiorowe. Staną się one spoiwem 
łączącym pokolenia w procesie wspólnej kreacji zarówno jako 
opowieść sama w sobie, oraz jako część większej, uniwersalnej 
historii. Stworzone dzieło stanie się nie tylko zapisem ważnych 
historii, zwyczajów, tradycji, przyzwyczajeń czy opisem człon-
ków rodziny i domowych przedmiotów, ale przede wszystkim 
refleksją nad tym, co ludzi łączy i co ich dzieli. Warsztaty książki 
artystycznej przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielopokoleniowych, 
ale również dla grup przyjaciół w różnym wieku i dla każdego, 
kto zainteresowany jest tematem lub omawianą techniką. 

Ania England
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Dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzcę X Mistrzostw Polski 
Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnej. W meczu finało-
wym drużyna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zmierzyła się  
z zawodnikami z Podkarpacia. Ostatecznie, puchar ministra 
spraw wewnętrznych i administracji trafił do drużyny ze 
Śląska.

W tym roku pierwsze miejsce na podium wywalczyli za-
wodnicy ze Śląska. Na drugiej pozycji uplasowali się piłkarze 
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Trzecie miejsce 
na podium przypadło dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Najlepszym drużynom i zawodnikom tur-
nieju wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska wrę-
czyła wspólnie z burmistrzem Mosiny puchary i pamiątko-
we dyplomy. Gratulacje i specjalne nagrody wręczono także  
w kategoriach indywidualnych.

- Chciałabym pogratulować wszystkim zawodnikom. Walczy-
liście zaciekle i choć puchar trafił do najlepszych, to wszyscy 
jesteście zwycięzcami - mówiła podczas ceremonii zamknięcia 
mistrzostw wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Zawody rozgrywane już po raz dziesiąty, pierwszy raz zor-
ganizowano w Wielkopolsce. Na boiskach OSiR w Mosi-
nie rywalizowało 12 drużyn z całego kraju. - To doskonała 
promocja gminy, Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego 
atrakcji - podsumował zmagania drużyn Przemysław Mie-
loch - burmistrz Mosiny. Urzędnicy z Wielkopolski zajęli 
ostatecznie 6 miejsce. 

źródło/fot.: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - 
Tomasz Stube

X Mistrzostwa Polski Urzędów Wojewódzkich 
w Piłce Nożnej
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W niedzielę 26 maja dzięki wyjątkowemu wydarzeniu jakim 
był IX PIKNIK - VIII RAJD MOTOCYKLOWY zorganizowa-
ny przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe naszą piękną 
gminę odwiedziło wielu motocyklistów i fanów motoryzacji  
z całej Polski. Impreza już od lat cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem i z każdym rokiem ściąga większe grono entuzjastów. 
Najwolniejsza jazda na motocyklu, jazda taczką ze szklanką 
wody, wbijanie gwoździ czy wybór motocyklowej Elegantki  
i Eleganta to tylko część atrakcji, w jakich można było wziąć 
udział w niedzielę. Imprezą towarzyszącą piknikowi był Dzień 
Dziecka zorganizowany przez Zarząd Osiedla nr 4 w Mosinie. 
Najmłodsi znaleźli tam coś dla siebie - do dyspozycji dzieci 
była trampolina, dmuchany zamek i mini boisko piłkarskie. 
Jednym z głównych punktów programu był rajd motocyklowy  
o puchar Burmistrza Gminy Mosina. Piknik Motocyklowy był 
gratką nie tylko dla miłośników jednośladów i ich rodzin, ale 
także miejscem, gdzie chętni mogli oddać krew i wziąć udział 
zbiórce na rzecz Schroniska w Gaju. W podstawionym na płycie 
targowiska KrwioBusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa krew oddało ponad 50 osób! To nie koniec 
dobra płynącego od gości pikniku - skarbonki Schroniska  
w Gaju zapełniały się w błyskawicznym tempie, co przełożyło 
się na rekordową kwotę 2416,31 zł na leczenie schroniskowych 
czworonogów.    Tekst: Agata Lubowicka

Zdjęcia: Joanna Biba Stachowiak

Motocyklowa Mosina
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„Kokotek” – co dalej
„Kokotek” – dom doktora Arlta, właściciela sanatorium „Ob-
rabad” z przełomu XIX/XX wieku. O historii tego budynku 
stojącego przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie, wyróżniającego się 
swoją architekturą w miejskim pejzażu, pisali w kwietniowym 
numerze „Informatora Mosińskiego” nasi regionaliści – Jacek 
Szeszuła i Włodzimierz Gabrielski. „Kokotek” jest bliski sercom 
wielu mieszkańcom Mosiny i okolic, zwłaszcza tych, z których 
życiem związana była jego historia. Budynek od kilku lat nie-
stety niszczeje. Nie znaczy to, że nie myślimy o jego zachowaniu 
w krajobrazie miasta jako cennego historycznie i architekto-
nicznie obiektu. Jednak koszt jego remontu, przewyższa znacz-
nie możliwości budżetu Gmina Mosina i wyremontowanie go 
własnym sumptem bez środków zewnętrznych, jest nierealne, 
wręcz niemożliwe. 

W poprzedniej kadencji dyskutowaliśmy o ratowaniu budyn-
ku, poszukując możliwości dofi nansowania przedsięwzięcia ze 
środków zewnętrznych. 

Obecnie przymierzamy się do podjęcia starań o pozyskanie 
środków zewnętrznych (Fundusze Norweskie i EOG) na ten cel 
z innych źródeł, planując zagospodarowanie „Kokotka” jako 
Muzeum Ziemi Mosińskiej o charakterze nie tylko lokalnym, 
ale regionalnym. Z opinii społecznej wynika, że taka właśnie 
funkcja budynku przy ul. Wawrzyniaka, byłaby najbardziej 
oczekiwana przez mieszkańców. Chcielibyśmy jednak, by pla-
nowane muzeum zainteresowało i przyciągnęło do Mosiny nie 
tylko mieszkańców Gminy, ale również mieszkańców regionu, 
bo przecież dzieje naszego miasta, naszej Gminy, są z częścią 
tego regionu związane. 

Nowoczesne rozwiązania w zakresie prezentacji muzealnej 
stosowane obecnie na całym świecie, także już w Polsce, dają 
szansę, by takie muzeum w Mosinie przyciągnęło nie tylko 
turystów, ale także – w wymiarze edukacyjnym – szkoły spoza 
Gminy. 

W celu stworzenia projektu takiego właśnie muzeum, Bur-
mistrz oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego 
w Mosinie odbyli wizyty studyjne w polskich muzeach, które cie-
szą się dużym zainteresowaniem odbiorców, dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych, interaktywnych rozwiązań wystawienniczych. 
Chcieliśmy przyjrzeć się i dowiedzieć, jak to zrobili inni. W mo-
sińskiej delegacji, oprócz Burmistrza uczestniczyły panie: Joanna 
Nowaczyk – historyk, koordynator ds. obsługi mediów, Katarzyna 
Leszczyńska i Agata Lubowicka z Referatu Oświaty, Promocji, 
Kultury i Sportu, których zadaniem było zapoznanie się z zastoso-

wanymi na prezentowanych wystawach rozwiązaniami technicz-
nymi, multimedialnymi, nowatorskimi systemami wizualnymi 
i grafi cznymi. 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Prywatnie odwiedziłem to muzeum wcześniej kilkukrotnie. 

Wrażenie, które wywarła na mnie ta ekspozycja i sposób jej 
przekazu, było pierwszą inspiracją stworzenia w Mosinie mu-
zeum interaktywnego.

Delegacja Gminy Mosina obejrzała ekspozycję gdańskie-
go Muzeum, przyglądając się zastosowanym rozwiązaniom 
w zakresie merytorycznym, wizualnym i technicznym. Pod-
czas tej wizyty studyjnej, spotkaliśmy się z Zastępcą Dyrektora 
Muzeum, panem dr. Tomaszem Szturo, który opowiedział nam 
o procesie tworzenia muzeum – od jego koncepcji po organiza-
cję. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek merytorycznych 
związanych z procedurami, materiały pomocnicze w zakresie 
tworzenia scenariusza wystawy muzealnej, a przede wszystkim – 
deklarację doradztwa przy realizacji naszego przedsięwzięcia. Pan 
dyrektor Tomasz Szturo wskazał nam także inne muzea, mogące 
poglądowo wesprzeć jego realizację, szczególnie pod kątem dosto-
sowania ekspozycji pod warunki istniejącego budynku – naszego 
„Kokotka”. Budynek Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
zaprojektowany został na potrzeby prezentowanej tam ekspozycji 
i pod jej scenariusz. Idąc za tym wskazaniem, odwiedziliśmy 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – jego dwa szczególnie 
polecone przez pana dra Szturo oddziały. 

Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Rynek Podziemny

Ten oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentuje 
ekspozycję obrazującą najdawniejsze dzieje miasta. Po wystawie 
oprowadzili nas pan Łukasz Walas – kustosz wystawy i kierownik 
oddziału i jego zastępca ds. administracyjnych pan Mirosław 
Bydłoń. Każdy eksponat, każda prezentacja multimedialna 
została szczegółowo omówiona, w kontekście edukacyjnym 
i technicznym. Dzięki uprzejmości naszych „przewodników” 
zajrzeliśmy chyba we wszystkie, muzealne zakamarki, łącznie 
z zapleczem technicznym i socjalnym. Obejrzeliśmy urządze-
nia i systemy sterujące multimediami, poznaliśmy rozwiązania 
technologiczne niezbędne do funkcjonowania muzeum i za-
bezpieczenia jego zbiorów. Dowiedzieliśmy się o problemach, 
jakie napotkali organizatorzy tej eskpozycji i jak ich uniknąć, 
na bazie ich doświadczeń, czy poradzić sobie z nimi w trakcie 
realizacji naszego, mosińskiego przedsięwzięcia.

Fabryka Oscara Schindlera 
W oddziale krakowskiego muzeum – w budynku dawnej fabry-

ki Oskara Schindlera, zorganizowana została stała ekspozycja 
„Kraków - czas okupacji 1939-1945”. 

Z tym muzealnym obiektem, związana jest ciekawa historia, 
którą opowiedziała nam pani Monika Bednarek – kustosz wy-

Apteka „Pod orłem”

Fabryka Oscara Schindlera 
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stawy i kierownik oddziału. Zanim Miasto Kraków przeznaczyło 
budynek na cele muzealne, po projekcji „oscarowego” fi lmu 
Romana Polańskiego „Lista Schindlera” miejsce to i opustoszały, 
pofabryczny budynek, odwiedzali licznie turyści, wydeptując 
ścieżki w rosnących wokół „chaszczach”. Właśnie ten fakt, stał 
się inspiracją dla twórców muzeum, by z potrzeby społecznej 
zorganizować tu stałą ekspozycję. 

Podczas poglądowego zwiedzania wystawy, pani Monika Bed-
narek wyjaśniła ideę poszczególnych rozwiązań ekspozycyjnych 
przyjętych dla osiągnięcia zamierzonego efektu edukacyjnego. 
Obejrzeliśmy także zaplecze techniczne muzeum i usłyszeliśmy 
praktyczne wskazówki na bazie jej własnych doświadczeń jako 
organizatora ekspozycji. Pani kustosz skierowała nas także do 
kolejnego, mieszczącego się dosłownie dwa kroki od Fabryki 
muzeum – „Apteki pod Orłem”.

„Apteka pod Orłem”
„Apteka pod Orłem” to niewielki oddział Muzeum Histo-

rycznego Miasta Krakowa poświęcony działalności aptekarza 
krakowskiego getta - Tadeusza Pankiewicza. Nowatorskie roz-
wiązania tej ekspozycji, już podczas zwiedzania tego miejsca 
nasunęły nam pomysł, jak wykorzystać przy organizacji mosiń-
skiego muzeum krakowski wzorzec w przedstawieniu historii 
związanej z naszą, mosińską „Apteką po Orłem”...

Wizyty studyjne w muzeach miały charakter poglądowy. Za-
owocowały powstaniem wstępnej koncepcji zagospodarowania 
„Kokotka” na potrzeby muzealne. Z Gdańska i Krakowa przy-
wieźliśmy wiele wskazówek, materiałów i inspiracji dla realizacji 
naszego przedsięwzięcia. 

Dyrektor muzeum w Gdańsku oraz kierownicy oddziałów 
muzealnych w Krakowie zadeklarowali doraźne doradztwo 
merytoryczne, w przypadku pytań i wątpliwości związanych 
z realizacją przedsięwzięcia w Mosinie. Oni także, przed reali-
zacją swoich przedsięwzięć, obejrzeli inne muzeach, z których 
zaczerpnęli pomysły. Poszliśmy ich tropem. 

Co dalej…
Gmina Mosina dysponuje cennym zasobem eksponatów 

z własnej historii lokalnej w zasobach Galerii Sztuki 
w Mosinie. Pochodzą one ze zbiorów dawnej Izby Muzealnej 
w Mosinie, której inicjatorem był pan Jacek Szeszuła i on też 

w roku 1983, gdy powstała Izba, przekazał trzon eksponatów 
zebranych w ramach jego Izby Pamięci Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie, której był nauczycielem historii i dyrektorem. 
Zamierzamy także podjąć współpracę z innymi placówkami 
muzealnymi, w celu opracowania ekspozycji dotyczących historii 
regionu. W naszym zamyśle, tradycyjną prezentację eksponatów 
uzupełni przekaz interaktywny. 

Po opracowaniu scenariusza planowanego Muzeum Ziemi Mo-
sińskiej, przystąpimy do aplikowania o pozyskanie środków 
zewnętrznych na remont budynku z przystosowaniem go na 
potrzeby muzealne i organizację muzeum. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Podziemia Krakowa

Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

DYŻUR ZUS PIERWSZA POMOC

Ośrodek Sportu i rekre-
acji zaprasza na Spływ ka-
jakowy rzeką Drawą.  27-28 
lipca�br.�Koszt uczestnictwa: 
130zł/os. Zapisy w OSiR ul. 
Szkolna 1, 618132903. 

Wielkopolski Park Narodowy zaprasza 
na spotkanie z Martą Jermaczek - Sitak 
„Ogrody przyjazne naturze” w ramach 
cyklu „Cztery pory roku w Wielkopol-
skim Parku Narodowym – cykl spotkań 
z przyrodnikami nietuzinkowymi”.
25 czerwca 2019 roku, o godzinie 18.00
w siedzibie Dyrekcji WPN w Jeziorach.
Ze względów organizacyjnych prosimy 
o potwierdzenie przybycia do 21 czerw-
ca br., tel. 500 401 068, e-mail: m.bre-
czewska@wielkopolskipn.pl. Więcej na: 
wielkopolskipn.pl 

Ruszają  zapisy na wrześniową edycję 
Grand Prix Nordic Walking w Mo-
sinie! 

Termin: 21 września,
Trasa: 10 km.

Start: kąpielisko Glinianki

Do wyboru jeden z dwóch pakietów: 
podstawowy oraz rozszerzony!

Zapisy: https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/pl/GP-WPN-NW

-Mosina2019

Więcej informacji 
na osiermosina.pl 

LATO POD ŻAGLAMI

Mosiński Klub Żeglar-
ski zaprasza na „Lato pod 
Żaglami”. Obóz bez tel. 
komórkowych na przysta-
ni w Dymaczewie. Zapisy 
na turnusy 7 dniowe. Tel. 
730 730789 w godz. 11.00 
- 18.00. Więcej na mkz.org.
pl 

Starasz się o przyznanie 
świadczenia, jakie w związ-
ku z tym należy przedłożyć 
dokumenty, komu przysłu-
guje prawo do przeliczenia 
i podwyższenia świadczenia, 
jakie przysługują dodatki do 
świadczeń i kto może się 
o nie ubiegać itp. 26 wrze-
śnia w GCI w Mosinie w go-
dzinach od 11.00. do 14.00. 
Więcej gci.mosina.pl 

Zapraszamy Seniorów 
na bezpłatne warsztaty 
pt.: „PIERWSZA POMOC 
W PRAKTYCE”. 19.6. 2019 
roku 16.00 - 19.00, Mosiński 
Ośrodek Kultury ul. Dworco-
wa 4, Mosina, (sala kolum-
nowa).

Zapisy pod numerem tele-
fonu: 61 8 192 746 w godz. 
7.30-15.30 lub email: gci@
mosina.pl 

Wystartowały zapisy na Nowe Hory-
zonty Edukacji Filmowej w Mosińskim 
Ośrodku Kultury 2019/2020! Comie-
sięczne projekcje kinowe dla uczniów, 
powiązane z podstawą programową 
i realizowane przy wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Na stronie https://nhef.pl/ znajdą Pań-
stwo katalog na nadchodzący rok szkol-
ny 2019/2020. Do 4 października trwają 
zapisy na nowy rok szkolny 2019/2020. 
Formularz zgłoszeniowy w linku poniżej, 
decyduje kolejność zgłoszeń!
http://panel.nhef.pl/zgloszenie/ 

SPŁYW KAJAKOWY

AKCJA LATO

Co roku jednostki po-
mocnicze Gminy Mosina 
przygotowują bogaty pro-
gram wydarzeń dla dzieci 
i młodzieży na wakacje: 
warsztaty, zajęcia sportowe, 
plastycze itd. Zapraszamy na 
mosina.pl, kultura.gmina.
pl, osirmosina.pl, bibliote-
kamosina.pl, gcimosina.pl  

Zachecamy w wakacje do 
korzystania z zajęć sporto-
wych na nowej Hali OSiR 
przy ul. Krasickiego 16. Letni 
rozkład zajęć dostępny jest 
na www.osir-mosina.cms.
efi tness.com.pl 

LETNI GRAFIK OSiR
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