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„Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”
Stefan Żeromski
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy
szkół i przedszkoli Gminy Mosina.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 życzymy, aby każdy dzień
pracy przynosił Państwu zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne
przyczyniały się do rozwoju uczniów.
Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy wielu sukcesów pedagogicznych, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego.
Niech Wasza praca, Szanowni Nauczyciele, przyczyni się do budowania autorytetu
szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.
Drodzy Uczniowie.
Przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań i intensywnej nauki. To
również czas realizowania i poszukiwania nowych pasji, zainteresowań, rodzenia się
przyjaźni oraz zdobywania umiejętności, jakże ważnych w przyszłości.
Wszystkim Uczniom życzymy, by w nowy rok szkolny wkroczyli z energią
i entuzjazmem, a zdobywanie wiedzy nie było męczące i nudne. Niech szkoła będzie
dla Was inspiracją do rozwoju własnych uzdolnień, jak również miejscem w którym
odnajdziecie radość i przyjaznych ludzi.
Szanowni Rodzice.
Z okazji nowego roku szkolnego życzymy, aby Państwa współpraca ze szkołą wspomagała rozwój Waszych dzieci oraz dawała Wam wiele satysfakcji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Burmistrz Gminy Mosina
w Mosinie
Małgorzata Kaptur 				
Jerzy Ryś
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15 sierpnia w Mosinie
Wiele działo się 15 sierpnia w Mosinie. O godzinie 11:00
rozpoczęła się długo wyczekiwana plenerowa prezentacja
twórców, kolekcjonerów, hobbystów i pasjonatów „Szeroko na
Wąskiej”, podczas której na 44 stoiskach oglądaliśmy różnego
rodzaju rękodzieło, malarstwo, rysunek, hafty, makramy,
wyroby z masy solnej, metaloplastykę, biżuterię, kompozycje kwiatowe, fotografie, kolekcje: unikatowych dokumentów związanych z Mosiną, maszyn do szycia, naparstków.
Odbyły się warsztaty obróbki szkła. Pasjonaci czytelnictwa
mogli wymienić się książką lub zdobyć bestseller promując
czytelnictwo. Ciekawym stoiskiem była z pewnością stara
kuchnia, gdzie zaprezentowane zostały eksponaty gromadzone w Izbie Muzealnej.
Wystawcy Szeroko na Wąskiej 2018 malarstwo prezentowali:
Dorota Lohmann, Beata i Jacek Gendosz, Anna Kędziora,
Alicja Łuczak, Ewa Małgorzata Tresenberg, Ewa Gbiorczyk,
Maria Silska, Krzysztof Marciniak, Wanda Bartmińska,
malowane płaskorzeźby: Agnieszka Bartkowiak; rękodzieło: Aniela Bartkowiak, Barbara Pawłowska, Teresa Barbara
Przybysławska, Eija Schrage, Grupa Rękodzieła Artystycznego
przy Muzeum Regionalnym w Stęszewie Katarzyna Jóźwiak,
Bożena Krawczyk, Janina Machnik, Janina Perugań, Jadwiga
Wojtkowiak, Alina Pawlak, Agnieszka Skórzanek, Dorota
Żuchowska; Klub Bab Wspaniałych, Małgorzata Kurczak;
hafty: Urszula Labrzycka; kolekcje: Maria Kosz, Mieczysław
Janik, Andrzej Dymalski, monety: Witold Wilhelm, biżuteria:
Albert Szuba, Alicja Busse, Anna Borkowicz, Marek Siuda;
miody, woski, życie pszczół: Wojewódzki Związek Pszczelarzy,
Koło Mosina-Puszczykowo, Bernard Biernaczyk, Sławomir
Biernaczyk, Oskar Biernaczyk, kompozycje kwiatowe i poezja: Marianna Dąbkowska, fotografia: Małgorzata Sobczak,
Martyna Skuła, wyroby z masy solnej i dekoracje: Monika
i Mirosław Kosiccy, metaloplatyka: Radosław Senftleben,
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obróbka szkła: Irene i Adalbert Cholewinsky, statki, okręty:
Piotr Stanik, promocja czytelnictwa: Mosińska Biblioteka
Publiczna, wymiana książek: Stowarzyszenie Nowowczesna
Rzeczpospolita Mosińska, roczniki gazet i fotografie: Marta Mrowińska - Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, kwiaty
z foamiranu: Mosiński Ośrodek Kultury; „stara kuchnia”:;
Galeria Sztuki w Mosinie. Zabezpieczenie medyczne zapewniła OSP w Pecnej.
Na małej scenie zaprezentowali się: Chór Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mosinie „Zawsze Młodzi”, KRAUTSALAT – niemiecki zespół instrumentalny, młodzieżowy zespół
Underage, zespół gitarzystów pod kierunkiem Carlosa Ramireza działający przy Mosińskim Ośrodku Kultury, Kabaret
z Woźnej zaprezentował „Piosenki – patriotyczne”. Ciekawym
wydarzeniem była intronizacja Króla Kurkowego – Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Rozstrzygnięto też konkursy okolicznościowe. Laureatami
konkursu na najciekawszą realizację tematu „Zielnik” zostali: Maria Kosz, Barbara Pawłowska oraz Grupa Rękodzieła
Artystycznego przy Muzeum Regionalnym w Stęszewie.
Na Placu 20 Października mogliśmy odwiedzić stoisko promocyjne Gminy Mosina, na którym w konkursie wiedzy
można było wygrać nagrody oraz Lidera Zielonej Wielkopolski. Dla najmłodszych zorganizowano animacje, dmuchańce
i miejsce zabaw. Finałem dnia były wspaniałe koncerty. Na
dużej scenie najpierw gościliśmy zespół ANN, a później niekwestionowaną gwiazdę – zespół LemON.
Organizator - Mosiński Ośrodek Kultury dziękuje służbom: policji, straży miejskiej oraz OSP w Pecnej za pomoc
zabezpieczeniu imprezy. 
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Pozyskaliśmy grant na szkolenia
mieszkańców

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
26 czerwca – 7 sierpnia
KRONIKA INWESTYCJI
Inwestycje drogowe
• zakończono roboty budowlane związane z utwardzeniem pobocza w Sowinkach,
• trwają prace związane z budową: ul.
Torowej w Mosinie, ul. Czarnokurz w
Mosinie, ul. Reymonta w Mosinie, chodnika w Żabinku - odcinek w kierunku
Nowinek,
• przekazano plac budowy dla budowy
zatok autobusowych w ciągu ul. Mostowej w Mosinie,
• ponownie przeprowadzono procedurę na przetarg >30 tys. euro na budowę
drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie
istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na
drogę powiatową nr 2460P w Czapurach
wraz z przebudową zjazdu,
• przesyłano wniosek do Powiatu Poznańskiego w sprawie zwiększenia finansowania inwestycji sygnalizacji świetlnej
w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P
w Czapurach wraz z przebudową zjazdu.
Oświetlenie
• Mosina cz. II - budowa oświetlenia
drogowego z oprawami: ul. Obsta, Cedrowa, Różańskiego, Matejki – etap I; ul.
K. Odnowiciela etap I; ul. M. Konopnickiej (boisko sportowe) etap III – budowa
oświetlenia zewnętrznego placu manewrowego przed budynkiem, Radzewice
ul. Łąkowa,
• kontynuacja prac związanych z budową oświetlenia drogowego: Mosina – ul.
Chrobrego, Śmiałego - etap V; ul. Fredry;
ul. Powstańców Wlkp.(plac zabaw); ul.
M. Konopnickiej (boisko sportowe) –
etap II; Dymaczewo Stare, ul. Sosnowa
– etap II; Drużyna, ul. Choinkowa – etap
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Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 788 zł na realizację
projektu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Dofinansowanie przyznane zostało przez Fundację Promocji Gmin Polskich,
w konkursie grantowym zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Za pozyskane środki, Gmina Mosina zrealizuje szereg szkoleń przewidzianych
w tym projekcie, takich jak: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje
finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę
własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Szkolenia
będą odbywać się na zakupionych z tych środków laptopach.
W ramach wymienionych modułów zostaną przeszkolone 252 osoby, w tym 10
osób powyżej 65 roku życia oraz 5 osób z niepełnosprawnością i osoby powyżej
25 roku życia.
Szkolenia rozpoczną się od 1 stycznia 2019 r. Odbywać się będą w gminnym
Centrum Informacji w Mosinie, w Centrum Kształcenia w Nowinkach i Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym w Świątnikach. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Gminne Centrum Informacji w Mosinie, gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące szkoleń. O terminach naborów poinformujemy
za pośrednictwem gminnych mediów. 
J. Nowaczyk

Z powiatu…
29 sierpnia 2018 r. odbyła się poprzedzona obradami komisji rady, kolejna XLI
Sesja Rady Powiatu Poznańskiego. Jej program składał się z 37 punktów. Rozpatrzono m. in. 3 projekty uchwał dotyczących naszej gminy.
1.Z porządku obrad Zarząd Powiatu wycofał projekt uchwały „Powierzenie
Gminie Mosina realizacji zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Mosinę z Puszczykowem i Rogalinem, umożliwiającej przejazd
większych grup rowerzystów i turystów”.
O uruchomienie tej linii (671) wystąpiła z wnioskiem z dnia 11 IV 2018 r. Komisja
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu, której jestem członkiem.
Miała stanowić powiązanie z obecną linią 699. W okresie od 1 IX do 14 X br.
zakładano uruchomienie 14 kursów dziennie tj. w soboty i niedziele, głównie dla
turystów rowerowych ze względu na brak ścieżki rowerowej na większej części
tej trasy. Na ten cel przeznaczono z budżetu powiatu 40 000,00 zł. Projekt w/w
uchwały zdjęto z porządku obrad, ponieważ operator nie posiada odpowiednio
przystosowanej przyczepy do przewozu rowerów.
2. Podjęto uchwałę „Udzielenie Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację
zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina – Puszczykowo – Kórnik”. Rada Powiatu przyznała na
wniosek Burmistrza Gminy, kwotę 120.550 zł, na realizację tego zadania. Operator będzie wykonywał 14 kursów autobusowych w dni robocze oraz po 4 kursy
w soboty, niedziele i święta.
3. W sferze bezpieczeństwa przeciwpożarowego podjęto uchwałę w sprawie
udzielenia Gminie Mosina pomocy rzeczowej z przeznaczeniem dla Jednostek
OSP w Krajkowie, Radzewicach, Nowinkach i Żabinku. Za kwotę 10.800,00
zł zakupiono do przekazania w/w jednostkom 4 fabrycznie nowe zestawy składające się z: prądownicy Rosenbauer RB10 1EN storz 52 i 3 odcinków węża do
motopomp WP 52 – 20 ŁA kolor. Cena jednostkowa zestawu
to 2.700, 00 zł. 
			 Jacek Szeszuła
			
Radny Powiatu w Poznaniu
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KOMUNIKAT
W związku ze zwiększoną ilością zgłoszeń dotyczących uciążliwości zapachowych,
Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w wyniku przeprowadzanych kontroli przez
właściciela urządzeń kanalizacyjnych, potwierdzono zwiększone stężania pomiarów siarkowodorów w kanałach sanitarnych. Przyczyną występowania problemu
jest bardzo mała ilość ścieków oraz zalegające w kanałach odpady – m. in. odpady
budowlane oraz środki higieniczne, które utrudniają prawidłowy odpływ ścieków.
Przedmioty oraz części stałe wrzucane do kanalizacji powodują zatory i zagniwanie
ścieków, co prowadzi do występowania uciążliwości zapachowych. W związku
z powyższym, Burmistrz Gminy Mosina wzywa do zaprzestania wyrzucania śmieci
do kanałów sanitarnych. 

„Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych”
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.

Zdzisława Mikołajczaka
Radnego Rady Powiatu Poznańskiego, Wieloletniego
Członka Zarządu Miejskiego w Mosinie,
oddanego samorządowca i człowieka szlachetnego.
W imieniu własnym oraz władz samorządowych
Gminy Mosina
składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
i Bliskim
Z wyrazami serdecznego żalu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie
Małgorzata Kaptur

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Zdzisław Mikołajczak – absolwent i długoletni
pracownik Politechniki Poznańskiej. Z urodzenia
mosinianin, brał aktywny udział w życiu swojej Małej Ojczyzny. Uczestniczył w tworzeniu
mosińskiego samorządu zgłaszając w roku 1989
swój akces do Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. W latach 1992 – 2003 pełnił funkcję Koordynatora ds. Oświaty
Urzędu Miejskiego, a w latach 1998 – 2002 był członkiem Zarządu Miejskiego
w Mosinie. Przez trzy kadencje zasiadał w Radzie Powiatu Poznańskiego.
W latach 1998 – 2002 jako przewodniczący Komisji Oświaty był inicjatorem
utworzenia liceum ogólnokształcącego w Mosinie. W kadencji 2010 – 2014
był przewodniczącym Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury.
Zdzisław Mikołajczak był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Mosińskiej Fundacji Ekologicznej. Zainicjował w gminie Mosina akcję “Sprzątania
Świata”. Przez wiele lat przewodniczył także Radzie Fundacji Stypendialnej
im. prof. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, wspierającej zdolnych studentów
z niezamożnych rodzin w gminie Mosina.
Zdzisław Mikołajczak zmarł w 14 sierpnia 2018 r. w wieku 75 lat.
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I; Radzewice, ul. Piaskowa; Sasinowo, ul.
Leśna – etap I; Pecna, ul. Polna.
Inwestycje kubaturowe i place
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Czapurach – kontynuacja prac,
• budowa hali widowiskowo – sportowej
w Mosinie – kontynuacja prac,
• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina budynki SP1 i sala
OSiR – dokonano odbioru ostatecznego
po zakończeniu prac,
• kontynuacja remontu Przedszkola nr
4 w Mosinie,
• ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa
na Gliniankach: podpisanie umowy z wykonawcą, wybór inspektora nadzoru inwestorskiego i podpisanie z nim umowy,
• przedłużenie tunelu dla pieszych od
strony dworca PKP w kierunku wschodnim: wystosowanie pisma do PKP PLK
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie
Wlkp. z ponowną prośbą o przedstawienie możliwości porozumienia regulującego zasady współpracy przy inwestycji
związanej z przedłużeniem przejścia pod
torami w km 146.023 linii kolejowej E59
na stacji Mosina,
• przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę
wiejską w Borkowicach: odbiór ostateczny po zakończeniu prac, rozliczenie
przeprowadzonych prac dla instytucji
dofinansowującej,
• modernizacja świetlicy sołeckiej w
Mieczewie obejmująca termomodernizacje: rozliczenie przeprowadzonych prac
dla instytucji dofinansowującej,
• modernizacja świetlicy sołeckiej w
Daszewicach obejmująca jej termomodernizacje: odbiór ostateczny po zakończeniu
prac, rozliczanie przeprowadzonych prac
dla instytucji dofinansowującej,
• prace związane z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności placu
przy świetlicy wiejskiej w Daszewicach
poprzez jego utwardzenie.
Kanalizacje i wodociągi
• negocjacje umowy z Aquanet S.A
na Inwestorstwo Zastępcze dla zadania
inwestycyjnego Drużyna Spokojna Krańcowa – prace budowlane sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa 5. Przetarg dla
budowy wodociągu ul Poznańska Czapury – wybrano wykonawcę prac umowa
podpisana,
• zapytanie o cenę na wykonanie
koncepcji i dokumentacji projektowej –
kanalizacja deszczowa Mosina os. Sportowców. Kwoty przetargowe przekraczają
rezerwację w budżecie,
• przetarg na realizację dokumentacji
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projektowej budowy kanalizacji deszczowej dla SP w Daszewicach - podpisano
umowę,
• wybrano ofertę i podpisano umowę
na aktualizację części pozwoleń wodno
-prawnych, dla których kończy się okres
ważności,
• zapytanie cenowe na wykonanie dla
budowy wodociągu ul Poznańska Czapury (szkoła) – wybrano wykonawcę prac,
podpisano umowę,
• zapytanie cenowe na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w Czapurach
pomiędzy ul. Leśna a Krętą – zawieszenie
wyboru, kwoty przetargowe przekraczają
rezerwację w budżecie,
• otrzymano dokumentację projektową dla przyłącza kanalizacji sanitarnej
w Rogalinku.
Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie przetargu: Budowa kanalizacji deszczowej w Daszewicach – ul.
Poznańska cz. gminna – etap I,
• ogłoszenie przetaragu: budowa jednostronnych chodników na ulicy Śliwkowej,
Obrzańskiej i Agrestowej w Mosinie: etap
1 – chodnik w ul. Agrestowej,
• wybór ofert: budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina - cz.
II (4 zadania),
• zawarto umowę: Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w
formule „zaprojektuj i wybuduj”,
• unieważniono postępowanie: NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA TERENIE GMINY MOSINA – ETAP
I - BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W MOSINIE
w formule „zaprojektuj i wybuduj”; remont szatni w hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mosinie (trwa drugie postępowanie); budowa drogowej
sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę
powiatową nr 2460P w m. Czapury gm.
Mosina wraz z przebudową zjazdu (twa
drugie postępowanie).
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wydano 2 decyzje administracyjne w
zakresie ustalenia opłaty adiacenckiej z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości
z tytułu podziału nieruchomości,
• wydano 23 decyzje administracyjne
zatwierdzające podział nieruchomości,
• wydano 8 postanowień opiniujących
pozytywnie wstępny projektu podziału
nieruchomości,
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Budżet Obywatelski 2018 – stan realizacji
Zadania zrealizowane
Osiedle nr 6 „Za Moreną”
Budowa oświetlenia przejazdu przez tory w ciągu
ul. Orzeszkowej -Fredry oraz części ul. Fredry. Koszt
zadania: 26 000,00 zł
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna
Wyposażenie boiska trawiastego, ogrodzenie.
Koszt zadania: 19 992,00 zł

Babki

Daszewice
Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności
placu przy świetlicy wiejskiej w Daszewicach poprzez
utwardzenie części reprezentacyjnej
Koszt zadania: 73 077,38 zł
Krosinko, Ludwikowo, Jeziory
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Krosinku - 2 (ściany 241 m2). Koszt zadania: 39
100,00 zł

Daszewice

Krajkowo, Baranowo
Budowa dwóch progów zwalniających z gotowych
elementów gumowych. Koszt zadania: 8 064,00 zł
Pecna, Konstantynowo
Termoizolacja tylnej i szczytowej ściany plus wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, ul.
Główna 50. Koszt zadania: 80 568,45 zł

Krosinko

Zadania w trakcie realizacji
Osiedle nr 1 „Śródmieście” - remont chodnika ul.
Poznańska. Koszt zadania: 22 500,00 zł
Osiedle nr 2 „Czarnokurz”- plac zabaw „Sosnowy
zakątek”. Koszt zadania: 35 660,00 zł

Krosno

Osiedle nr 4 „Za Barwą”- modernizacja placu zabaw przy ulicy Skrajnej w Mosinie.Koszt zadania:
72 960,00 zł
Osiedle nr 5 „Nowe Krosno”- wykonanie nawierzchni placu zabaw- Osiedle nr 5 Nowe Krosno. Koszt
zadania: 22 200,00 zł
Osiedle nr 7 „Przy Jeziorze”- altana piknikowa przy ul.
Jeziornej. Koszt zadania: 5 140,00 zł

Osiedle
nr 6nr„Za
Osiedle
6 Moreną”

Baranówko - mostek -wizytówka Baranówka(etap
II). Koszt zadania: 3 438,13 zł
Drużyna, Nowinki- budowa oświetlenia ulicznego
wg istniejącego projektu w Drużynie ul. Choinkowej.
Koszt zadania: 30 870,00 zł
Krosno- miasteczko ruchu drogowego Krosno. Koszt
zadania: 82 925,00 zł

Pecna
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Żabinko- dokończenie remontu świetlicy
wiejskiej w Żabinku - druga część budynku. Koszt zadania: 13 770,00 zł

Zadania oczekujące na realizację
Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” - psi park
- wybieg dla psów (Oczekiwanie na przeKrajkowo
kształcenie przeznaczenia gruntu.). Koszt
zadania: 15 000,00 zł.
Czapury- monitoring Sołectwa. Koszt zadania: 75 030,00 zł.
Mieczewo- rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Mieczewie. Koszt zadania: 23 814.00zł.
Radzewice- budowa oświetlenia na ul. Łąkowej. Koszt zadania: 12 300,00 zł.
Rogalin- doposażenie placów zabaw przy ul. Szkolnej i ul. Nowej w Rogalinie
w altany /wiaty/ o wym. 3.30mx6.60mx3.10 m. Koszt zadania: 22 340,00 zł.
Sasinowo- ustawienie siłowni zewnętrznej we wsi Sasinowo. Koszt zadania:
6 846,00 zł.
Sowinki- budowa chodnika Sowinki. Koszt zadania: 9 786,00 zł.
Świąniki - Utwardzenie wjazdu w Świątnikach. Koszt zadania: 13 156,00 zł. 
Oprac. Joanna Nowaczyk

Nauczyciele mianowani
W dniach 9 i 10 lipca w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyły się egzaminy dla
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku
do egzaminu przystąpiło 12 osób: Olga Kiepas-Graclik – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej oraz Elżbieta Koralewska – nauczyciel matematyki ze Szkoły
Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, Aneta
Brylewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola nr 4 „Bajkowy
Domek” w Mosinie, Natalia Piotrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
oraz Magdalena Latos – nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im.
Arkadego Fiedlera w Czapurach, Justyna Roszak-Patela – nauczyciel religii Zespołu
Szkół w Krośnie, Magdalena Pytel-Kania – pedagog i Anna Walkowiak–Taciak –
nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, Anna
Ciążkowska – pedagog Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, Magdalena Jankowska – nauczyciel języka angielskiego, Dorota Czerwik – nauczyciel świetlicy ze
Szkoły Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, Dorota
Konik – nauczyciel języka polskiego i biblioteki ze Szkoły Podstawowej im. Adama
Wodziczki w Rogalinku.
Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i 23 sierpnia złożyli ślubowanie przed zastępcą burmistrza Przemysławem Mielochem. Gratuluję wszystkim, którzy wakacje
spędzili na zdobywaniu kolejnych szczebli awansu zawodowego. 
Anna Balcerek-Kałek

INFORMACJE Z URZĘDU

INFORMATOR MOSIŃSKI
• podpisano z Nadleśnictwem w Babkach umowy dzierżawy gruntu rolnego
o powierzchni 7200 m2 położonego w
Czapurach w celu urządzenia terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego. Odbiór
protokolarny przedmiotu dzierżawy wraz
z oględzinami terenu.
MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: trwa procedura związana z wymianą częściową okien w budynku Urzędu
Miejskiego w Mosinie, zlecono wymianę
ogrodzenia przy budynku komunalnym
w Rogalinie przy ul. Szkolnej, wykonano
remont fragmentu elewacji wraz z pracami dekarskimi w budynku Urzędu
Miejskiego w Mosinie, trwa procedura
związana z renowacją elewacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Czapurach,
trwa procedura związana z remontem i
modernizacją sanitariatów w budynku
wielofunkcyjnym w Pecnej,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie dróg, wykonywanie zadań z Budżetu
Obywatelskiego Gminy Mosina 2018 oraz
Funduszy Sołeckich,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 49 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 22 decyzje roczne za
wbudowanie urządzeń w pas drogowy,
warunki techniczne dla przebiegu trasowego 61 urządzeń w pasie drogowym,
uzgodniono 11 projektów tymczasowej
organizacji ruchu, 11 lokalizacji zjazdu
indywidualnego; prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną przez PKP PLK,
trwa uzgadnianie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Leśną i Krosińską
w Mosinie (przystanki komunikacyjne),
trwa projektowanie zmiany organizacji
ruchu na ul. Topolowej w Mosinie w zakresie przejścia przy szkole podstawowej oraz uporządkowania oznakowania,
toczy się 5 spraw o likwidację szkód i
odszkodowań komunikacyjnych,
• transport, Strefa Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, odszkodowania: zlecono
naprawę przystanków komunikacyjnych
(wiat), trwa procedura wyboru wiaty
przystankowej na przystanku komunikacyjnym w Rogalinie, toczą się 2 sprawy
o likwidację szkód i odszkodowań mienia
komunalnego,
• place zabaw, obiekty małej architektury: zlecono naprawy po przeglądach
rocznych obiektów małej architektury
będących własnością Gminy Mosina,
zlecono naprawę ławki w Ptasim Parku
i koszy na śmieci na Pl. 20 Października, wykonano naprawę ławek w Parku
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Strzelnica i na ul. Ptasiej w Mosinie,
• oświetlenie uliczne będące własnością
Gminy Mosina: przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z ENEA Oświetlenie na bieżące utrzymanie oświetlenia
ulicznego będącego własnością ENEA
Oświetlenie.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Plany miejscowe na etapie rozpatrywania uwag
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni) dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni w
Krosinku, ograniczonych od północnego
zachodu Kanałem Mosińskim oraz od
północy ul. Lipową w Krosinku,
• MPZP Rogalin dla terenów wsi Rogalin
w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Krajkowo dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami
o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy
oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Czapury dla północno – zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka
i rzeką Wartą, granicą administracyjną
Gminy oraz ul. Poznańską,
• MPZP Mosina PKP dla terenu części
miasta Mosina, obejmującego działki o
nr ewid. 1975/3, 1975/4, 1975/5, 1976,
2010/3, 2011/5, 2011/7, 2011/9, 2012,
2124/1, 2125/1, 2129/4, 2033/1 obręb
Mosina,
• MPZP Drużyna PKP dla terenów części
wsi Drużyna, obejmującego działki o nr
ewid. 48/1, 48/14, 49/1, 49/3, 50/1, 427,
450/1, 452, 454 obręb Drużyna,
• MPZP Pecna PKP dla terenu części wsi
Pecna, obejmującego działki o nr ewid.
76/1, 76/2, 81/1, 82, 83/1, 85/1, 85/2,
87/2, 114/18, 316/2, 317/1, 318/24, 320/1,
321/10, 396/1, 470/1, 471/1, 732/1,obręb
Pecna,
• MPZP Krosinko dla terenów części
wsi Krosinko i terenów części miasta
Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosina
– Stęszew tj. ulicą Wiejską w Krosinku
oraz ulicą M. Konopnickiej w Mosinie
wraz z tą drogą a Kanałem Mosińskim.
Dokumenty planistyczne na etapie
opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap, łączącej ulicę
Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr
431) z ul. Powstańców Wielkopolskich w
Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa
nr 2465P) z przeprawą mostową przez
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Duże Rodziny Razem...także
w Mosinie!
Związek Dużych Rodzin 3+ powstał w 2007 r. z inicjatywy samych rodzin. Jego powstanie wynikło z potrzeby samozorganizowania się dużych rodzin. Klimat dla rodziny
wielodzietnej w owym czasie był bardzo niekorzystny, co było efektem polityki prowadzonej
przez państwo, czyli np. zastąpienie Pełnomocnika rządu ds. rodziny- pełnomocnikiem
ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Również publiczne wypowiedzi polityków, jak np.
wypowiedź w 2002 r. ówczesnego premiera, że wielodzietność upośledza społeczeństwo,
czy przedstawianie w telewizyjnych serialach wielodzietności tylko w połączeniu z bezrobociem i alkoholizmem. Ten obraz niestety utrwalił się w świadomości wielu Polaków. Jest on
nieprawdziwy i krzywdzący. Dowodem na to jest fakt, że ogromna część członków Związku
Dużych Rodzin nie otrzymuje zasiłków rodzinnych, z powodu zbyt wysokich zarobków w
przeliczeniu na członka rodziny. Członkami Związku jest wiele znanych osób jak np. były
minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, znany warszawski prawnik Radosław Waszkiewicz,
czy Andrzej Wach – były prezes zarządu PKP SA. Cel, jaki na początek postawił sobie
Zarząd Związku Dużych Rodzin to zmiana klimatu wokół rodziny, a zwłaszcza rodziny
wielodzietnej. Były to wszelkiego rodzaju działania pozytywne jak spotkania i rozmowy
z politykami i osobami publicznymi, występowanie w mediach lokalnych i krajowych,
organizacja konferencji sygnalizujących potrzeby bardzo dużej i ważnej grupy społecznej.
Od początku w szeregi Związku mogli wstępować członkowie rodzin wielodzietnych z
całej Polski.
Dzisiaj Związek to Zarząd ogólnopolski z prezes Joanną Krupską, cztery oddziały związane
przeważnie z województwem i 80 kół gminnych. Członkami Związku jest ponad 6000
osób w całej Polsce. Każdy stopień związku odpowiada za działania na określonym terenie.
I tak np. Zarząd Ogólnopolski odpowiada za kontakty z rządem i parlamentem. Z jego
inicjatywy odbywają się spotkania zarówno z członkami rządu, jak i szersze konferencje
w sejmie i senacie. Co roku jest organizowany Zjazd Dużych Rodzin za każdym razem w
innym miejscu w kraju. Jest to wspaniały festiwal wielodzietności. Wielkopolski Oddział
Związku Dużych Rodzin podejmuje inicjatywy na poziomie województwa. Aktualnie
Zarząd Oddziału Wielkopolskiego pozyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
UE. Dzięki tym środkom realizujemy projekt: „Duże Rodziny Razem”, który jest serią konferencji w różnych gminach na terenie Wielkopolski. Jedną z gmin wybranych do spotkania
w ramach projektu jest gmina Mosina, a szczegóły dotyczące dnia inauguracyjnego zostały
omówione z początkiem września pomiędzy wiceburmistrzem Przemysławem Mielochem,
Danutą Rząsa, Szymonem Wytykowskim, Darkiem Kubaczykiem oraz Marcinem Tobysem w Urzędzie Gminy Mosina. Już teraz możemy Państwa zaprosić do uczestniczenia
w konferencji w sobotę 29 września 2018 r. o godz. 14:30 w obiekcie TARS, na ul. Jana
Kasprowicza 33, w Mosinie, w sali konferencyjnej szkoły Leader School Aneta Tobys. Prelegentami będą m.in.: Katarzyna Rojkowska – matka 3 dzieci, psycholog i właściciel sieci
szkół Leader School oraz Agnieszka i Bartek Link rodzice 3 dzieci i właściciele punktów
opieki dziennej Akademia Pod Aniołkami. Prelegenci m.in. opowiedzą nam jak łączą życie
rodzinne ze swoim zaangażowaniem zawodowym oraz odpowiedzą na zadawane pytania.
Konferencja jest skierowana do członków dużych rodzin (z trojgiem i więcej dzieci), zarówno
takich, które aktualnie mają małe dzieci, jak i takich, które dzieci odchowały, a także osób
dorosłych pochodzących z rodzin wielodzietnych. Zapraszamy również samorządowców,
pracowników szkół i wszystkie osoby, które są życzliwe rodzinom wielodzietnym. Na spotkaniu będziemy mogli podyskutować o wielodzietności, o Związku Dużych Rodzin 3+,
oraz o trudnościach z jakimi spotykają się rodziny z gminy Mosina oraz o tym, że warto
mieć więcej dzieci. Dla dzieci będą zorganizowane gry zabawy i animacje. Będzie również
możliwość przystąpienia do Związku Dużych Rodzin 3+, zarówno rodzin wielodzietnych,
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jak i osób przychylnych dużym rodzinom, jako
członkowie wspierający. Ważnym zastrzeżeniem,
jakie należy w tym miejscu poczynić to fakt, że
Związek Dużych Rodzin jest organizacją całkowicie apolityczną. Każdy z nas ma swoje poglądy
polityczne, w naszych szeregach są również mile widziani politycy, ale sam Związek nigdy
nie angażuje się w spór polityczny, poza jednym wyjątkiem – polityką Państwa względem
dużych rodzin. W tym celu współpracowaliśmy zarówno z poprzednim, jak i aktualnym
rządem. Więcej szczegółów będzie z czasem podanych do wiadomości publicznej, natomiast
osoby zainteresowane przystąpieniem do Związku i chcące uzyskać szersze informacje
zapraszamy do kontaktu z członkiem Związku Dużych Rodzin 3+, zamieszkałym na
terenie gminy Mosina – Marcinem Tobysem pod adresem e-mail: mosina@3plus.pl
(lub przez sekretariat obiektu TARS). Wszelkich informacji w temacie wielodzietności
można uzyskać na Gorącej Linii Oddziału.Wielkopolskiego ZDR3+: 784-486-701 oraz
na www.3plus.pl 					
			
							
Marcin Tobys

Rok szkolny na starcie
3 września w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny. Zastępca burmistrza Gminy
Mosina Przemysław Mieloch, wspólnie z proboszczem Pawłem Kujawą, przedstawicielami urzędu, Rady Miejskiej, przewodniczącymi osiedla i sołtysem Krosna uczestniczyli w
uroczystości inauguracji roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Krośnie. Spotkanie
z dyrekcją nauczycielami, rodzicami i oczywiście uczniami, było okazją do podziękowania
za pracę obecnemu dyrektorowi szkoły – Pani Grażynie Bartkowiak, która od 1 października przechodzi na emeryturę oraz do powitania wyłonionej w konkursie nowej dyrektor
- Pani Kariny Rzepeckiej. Nowy rok szkolny w Gminie Mosina rozpoczęło ponad 3 300
uczniów oraz niespełna tysiąc przedszkolaków. Z 9 szkół, największą nadal pozostaje Szkoła
Podstawowa nr 2 w Mosinie (693 uczniów), a najmniej liczną jest Szkoła Podstawowa im.
Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie (196 uczniów). Rok szkolny 2018/2019,
to kolejny rok wprowadzania reformy. W szkołach podstawowych pojawiły się, po prawie
20 latach, klasy VIII. W 6 szkołach mamy ostatnie roczniki gimnazjalistów. Uczniowie ci
będą w kwietniu zdawali egzaminy: ósmoklasiści – 10, 11 i 12 kwietnia, a gimnazjaliści 15,
16 i 17 kwietnia. Już dziś życzymy im powodzenia w tych zmaganiach.
Wszystkim, zarówno młodzieży, dzieciom jak i ich nauczycielom, życzę w nowym roku
szkolnym samych sukcesów! 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
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Kanał Mosiński – etap I,
• 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. Powstańców Wielkopolskich wraz z tą
ulicą w Drużynie, linią PKP – Wrocław
– Poznań wraz z tą linią,
• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina,
• 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.
Plany miejscowe na etapie sporządzania projektu
• MPZP Żabinko dla terenów wsi Żabinko w granicach obrębu ewidencyjnego
wsi oraz terenów części wsi Sowiniec i
Sowinki,
• MPZP Bolesławiec – Borkowice dla
południowych terenów wsi Bolesławiec
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice,
usytuowanych na południe od Kanału
Mosińskiego wraz z Kanałem Mosińskim,
• MPZP Krosno – Krosinko dla terenów
części wsi Krosno i Krosinko,
• MPZP Pecna dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna,
• MPZP Czapury dla terenów przy ul.
Poznańskiej w Czapurach,
• MPZP Mosina dla terenów przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie,
• MPZP Mosina dla terenów przy ul.
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana
w Mosinie.
Plany miejscowe wymagające ponowienia procedury planistycznej
• MPZP Dymaczewo Nowe dla terenów
przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew
– Mosina – Kórnik (zachodnią granicą
działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo
Nowe), wschodnią granicą działek o nr
ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo Nowe,
południową granicą działki o nr ewid.
58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią
granicą jeziora Dymaczewskiego (działki
o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) i
północnymi granicami działek o nr ewid.
316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo Nowe.
Procedowanych jest obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informa-
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cje dotyczące wszystkich dokumentów
planistycznych, obszaru objętego planami
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BIP-ie -> Organy gminy->Burmistrz
->Obwieszczenia planistyczne->Wykaz
dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie spraw związanych z
organizacją systemu odbioru odpadów
komunalnych,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie usunięcia drzew
i krzewów, w zakresie zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w zakresie czasowego odbioru
zwierząt,
• przyjmowanie wniosków: na usuwanie
wyrobów zawierających azbest, w sprawie
szacowania strat w rolnictwie,
• opracowywanie protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w
gospodarstwach rolnych spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego,
• nabór i weryfikacja formalna oraz
merytoryczna wniosków o udzielenie
dotacji na wymianę pieców,
• prowadzenie procedury wyłączenia z
produkcji gruntów leśnych Parku Strzelnica,
• realizacja porozumień w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji
zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów,
• przygotowanie projektów nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalających na usunięcie
drzew z nieruchomości, stanowiących
własność Gminy Mosina,
• przygotowanie dokumentacji przetargowej, odpowiadanie na zapytania do
ogłoszonego przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj dla projektu zagospodarowania terenu przy Kanale Mosińskim,
• wyłonienie wykonawcy, podpisanie
umowy z wykonawcą w ramach inwestycji z dofinansowania: zagospodarowanie
terenu przy Kanale Mosińskim w formule
zaprojektuj i wybuduj,
• prowadzenie sprawy dotyczącej wykonania ekspertyzy dendrologicznej drzew
przy ulicy Kolejowej w Mosinie,
• zlecenie i nadzór nad nasadzeniami
drzew na terenie Gminy Mosina,
• przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w zakresie nasadzonych w latach
2014-2017 drzew, krzewów oraz bylin,
• opiniowanie Projektów Zieleni Gminy
Mosina.
SPOTKANIA
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Inwestycje drogowe
• Zakończyła się budowa ulicy Torowej w Mosinie – nastąpił odbiór zadania
Wykonawca zadania: Zakład Robót Budowlanych Marek Dachtera z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w zamówieniu: 1 043 149,65 zł. Od roku 2013 r.
realizowane jest systematyczne utwardzanie ulic na Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy w Mosinie: Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej.
\W roku 2015 zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej tych ulic, a w kolejnych latach nawierzchnię wybudowano na ul. Jesionowej, Dębowej i Ogrodowej.
• Trwa budowa ul. Czarnokurz w Mosinie wraz z odwodnieniem. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej. Rozpoczęły się roboty drogowe związane
z utwardzeniem nawierzchni. Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG
z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 450 000,00 zł.

ul. Torowa

ul. Czarnokurz

• Trwa przebudowa ul. Reymonta w Mosinie, z nowymi chodnikami, jezdnią
i odwodnieniem.Wybudowano część kanalizacji i chodnika. Termin wykonania
– do 18 listopada br. Wykonawca zadania: Ryszard Mielcarek Bud-Bruk z Czempinia. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 673 630,34 zł.
• Trwa budowa chodnika w Żabinku – części w kierunku Nowinek.
Wykonawca zadania: Tomasz Koralewski KORBUD Usługi Brukarskie z Sasinowa. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 473 989,88 zł.

ul. Reymonta

Żabinko

• Trwa budowa zatok autobusowych na ul. Mostowej w Mosinie.
Zadanie zrealizowane jest w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim,
który poniesie połowę kosztów jego realizacji. Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 185
000,00 zł. Wkład własny Gminy Mosina – 90 000,00 zł.
• Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy wraz z odwodnieniem ul.
Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku. Długo oczekiwana inwestycja wymagała
przeprowadzenia ok. 100 podziałów gruntów, co spotkało się z dużym zrozumieniem mieszkańców tych ulic.
• Unieważniono drugi przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej
w Czapurach.
Bardzo ważne dla mieszkańców zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim,
który sfinansuje połowę jego kosztów.
Budowa ul.ul.
Czarnokurz
Mostowa
Pierwszy przetarg został unieważniony
z powodu braku ofert. W drugim przetargu, najkorzystniejsza kwotowo oferta przekraczała środki przeznaczone na tę
inwestycję zarówno przez Gminę Mosina, jak i Powiat Poznański. W tej sytuacji,
Gmina wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Poznańskiej o zwiększenie środków na
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realizację tego zadania, a także do spółki Family House o dofinansowanie budowy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach. Sygnalizacja ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa dzieci
i opiekunów w drodze do położonego przy skrzyżowania przedszkola Happy House.
• Projekt na budowę pieszojezdni wraz z odwodnieniem w ulicy Zielonej
i utwardzenie części ulicy Stęszewskiej w Krosinku – budowy nawierzchni wraz
z chodnikami, oczekuje na wydanie zezwolenia realizacji inwestycji drogowej
(ZRiD) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, gdzie trwa obecnie procedura
jego sprawdzania.
• Gmina Mosina wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
utwardzenia jezdni na ul. Kasprowicza w Mosinie na odcinku od ul. Kolejowej
do ul. Torowej. Trwa procedura wydawania decyzji. W związku z tym rozpoczęły
się przygotowania do opracowania materiałów przetargowych.
• Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika w ul. Agrestowej w Mosinie. 
Joanna Nowaczyk

MEDICOMPLEX informuje swoich
pacjentów
Z powodu przyczyn technicznych, powstałych niezależnie od nas podczas przeprowadzki, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin otwarcia nowej placówki na
Wawrzyniaka 4.
Zapraszamy do skorzystania z usług Lekarza Rodzinnego w Placówkach: -Medicomplex, ul. Dworcowa 3, Mosina 570 43 43 43, 61 899 75 74
-Medicomplex, ul. Konopnickiej 33, Mosina 502 199 340, 61 8 192 272
-Medicomplex, ul. Nektarowa 1, Krosno 795 606 605
Z poważaniem Medicomplex
Zgodnie z informacją przekazaną przez przychodnię „MEDICOMPLEX” mieszkańcom gminy, która przesłana została także do Urzędu Miejskiego w Mosinie
28 sierpnia br., od 3 września 2018 r. miał rozpocząć się proces przeprowadzki
gabinetów lekarskich MEDICOMPLEX z ul. Dworcowej 3 na ul. Wawrzyniaka 4
w Mosinie. 3 września br. przychodnia przesłała opublikowaną wyżej informację.
Informujemy, że aktualny wykaz wszystkich poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Mosina, a także innych placówek pełniących świadczenia zdrowotne NFZ znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu
Zdrowia w zakładce Dla Pacjenta->Informacje o świadczeniach. 
JN

Zapraszamy na spotkanie
Dla przedsiębiorców oraz osób, które
prowadzą lub planują założyć własną
działalność gospodarczą i przedstawicieli
organizacji pozarządowych. 10 października o godz. 18.00 w Mosińskim Ośrodku
Kultury. Głównym tematem spotkania
będzie nowelizacja ustawy o ochronie
danych osobowych – jak wdrożyć nowe
przepisy w organizacjach pozarządowych,
by wzmocnić zaufanie, uniknąć nadmiernych kosztów i nie narazić się na kary.
Prowadzący podzieli się z uczestnikami
doświadczeniami z procesu wdrożenia
RODO w przedsiębiorstwach. 

•udział w Czternastym Zgromadzeniu
Związku Międzygminnym „Schronisko
dla Zwierząt” w Skałowie,
• udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Aquanet Spółka
Akcyjna,
• spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim – podpisanie umowy na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rogalinku w ramach WRPO
na kwotę 1 755 771,07 (wkład Gminy
309.000,00 zł),
• udział w opracowaniu planu inwestycyjnego (WPRiM) Aquanet na lata
2018 – 2027,
• udział w spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tomaszem Małyszką w sprawie drogi do
zaplecza technicznego Mobilnej Jednostki
Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
w Babkach,
• udział w spotkaniu z Zarządem Dróg
Powiatowych w Poznaniu w sprawie przebudowy ul. Sowinieckiej – propozycja
przedstawiciela Starostwa Powiatowego
zabezpieczenia środków finansowych dla
tego zadania na dwa lata: 2019 i 2020,
• udział w spotkaniu w WZDW w
Poznaniu w sprawie rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik,
• udział w spotkaniu w Aquanet S.A
w sprawie remontu i przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie w celu ustalenia
porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Poznaniu a Urzędem Miejskim w Mosinie, a następnie pomiędzy
Urzędem Miejskim w Mosinie, a Aquanet
S.A. w sprawie realizacji wspólnego finansowania robót drogowych, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej w ul.
Sowinieckiej,
• z Joachimem Wiese, członkiem organu nadzoru firmy Tonsmeier Centrum w
sprawie analizy stanu rynku odpadów,
a w szczególności surowców wtórnych,
• z dr. Jarosławem Styperkiem, specjalistą ds. szlaków rowerowych w projekcie elektronicznej wizualizacji walorów
krajobrazowych i infrastruktury szlaków
rowerowych dla Gminy Mosina,
• udział w spotkaniu w Wielkopolskim
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie związanej ze szczegółami projektu
zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 430 w
projektowaną drogę tzw. Czerwonkę.
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
opracowała Joanna Nowaczyk.

Organizator: Gminne Centrum
Informacji w Mosinie
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
lipiec / sierpień
Podczas dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się 9
sierpnia radni podjęli 8 uchwał. Dwoma
pierwszymi uchwałami rada zmieniła
uchwałę budżetową na rok 2018 oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mosina na lata 2018-2022. Kolejne dwie
uchwały dotyczyły przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu skarg na uchwały Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXV/757/18 z dnia
28 marca 2018 r. oraz Nr LVII/646/17
z dnia 26 października 2017 r. Radni
ustalili także zasady usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych oraz
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy Mosina. Rada odrzuciła projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia na
terenie gminy Mosina ograniczenia w
godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Rada
Miejska w Mosinie kolejnymi dwoma
uchwałami nadała nazwy ulicom w
Sowinkach: „Sasankowa” oraz „Nad
Lasem”. Podczas tej sesji radni dyskutowali także na temat zmian w Statucie
Gminy Mosina.
Sesja, która odbyła się 23 sierpnia
była sesją nadzwyczajną, zwołaną na
wniosek Burmistrza Gminy Mosina.
Podczas tego posiedzenia rada podjęła 5 uchwał. Ponownie zmieniono
uchwałę budżetową na rok 2018 oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mosina na lata 2018-2022. Kolejnymi
uchwałami rada zmieniła: uchwałę w
sprawie podziału Gminy Mosina na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
uchwałę w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze gminy
Mosina, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Radni podjęli także uchwałę w
sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze gminy Mosina
w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz wyborach wójtów,
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burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo, a
także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541. Na stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące posiedzenia
komisji oraz sesje, wraz z załączonymi
dokumentami (projekty uchwał, inne
załączniki) oraz wynikami głosowań w
poszczególnych punktach obrad danej
sesji. 

Terminarz
posiedzeń Rady
17 września, godz. 17.30
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Tematy tego posiedzenia to: modernizacja świetlic wiejskich; sprawy bieżące. Posiedzenie wyjazdowe w świetlicy
wiejskiej w Mieczewie.

18 września, godz. 17.30
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Tematy tego posiedzenia to: podsumowanie przebiegu „Akcji Lato 2018” przez
organizatorów letniego wypoczynku
działających na terenie naszej gminy –
OPS, OSiR, MOK, MKŻ, KSM, sołectwa
i inni; jak ważny jest higieniczny tryb
życia, zdrowe nawyki żywieniowe, ruch
na świeżym powietrzu w odniesieniu do
chorób układu oddechowego, profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja;
opiniowanie projektów uchwał; sprawy
bieżące. Posiedzenie wyjazdowe w Szpitalu w Ludwikowie.

19 września, godz. 17.30
Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Tematy tego posiedzenia to: dosadzanie drzew i krzewów na terenie gminy
Mosina, jakie koszty zostały wydatkowane i jakie gatunki zostały dosadzone;
podanie konkretnych firm, które sadziły drzewa, krzewy, kwiaty oraz przedstawienie umów jakie Gmina zawarła
z poszczególnymi podmiotami – firmami
oraz jakie gwarancje Gmina zawarła na
w/w zleceń-usług; wnioski do budżetu
na 2019 r.; sprawy bieżące.

24 września, godz. 17.00
Komisja Budżetu i Finansów
oraz Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu
Przestrzennego
Tematy tego posiedzenia to: analiza
zobowiązań zaciągniętych przez Gminę;
stan realizacji zadań inwestycyjnych;
inwentaryzacja istniejących projektów
budowy ulic i chodników; sprawozdanie
z dochodów i wydatków za I półrocze
2018 r.; sprawozdanie ze zbycia mienia komunalnego za I półrocze 2018
r.; sprawozdanie z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.; wykonanie wydatków niewygasających z 2017 r.; sprawy
bieżące.

27 września (czwartek), godz. 16.00
– sesja Rady Miejskiej w Mosinie
Posiedzenia komisji stałych są otwarte
dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące informacje dotyczące
posiedzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty
oraz na stronie www.mosina.esesja.pl
. Można je również uzyskać w Biurze
Rady, tel. 61 8 109 541. 
Oprac. Monika Kujawska

Alkoholowe
decyzje
Na pierwszej, sierpniowej sesji Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy Mosina. Głosowanie nad
tą uchwałą poprzedziła dyskusja. Radni
dyskutowali na temat wymaganej odległości usytuowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, od miejsc wymienionych
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to
szkoły i przedszkola, placówki oświatowo
-wychowawcze, boiska, place szkolne oraz
place zabaw, miejsca kultu religijnego, czy
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Wątpliwości niektórych radnych budziła
zaproponowana w przedłożonym przez
burmistrza projekcie uchwały minimalna
odległość 20 metrów, która ich zdaniem
jest zbyt duża. W dyskusji zaproponowano,
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by zmniejszyć ją do 5 metrów, jednak taka
propozycja nie uzyskała aprobaty większości radnych – tylko 5 radnych głosowało
za tą propozycją, 2 było przeciwnych, a
12 wstrzymało się od głosu. Ostatecznie
cała uchwała z zapisem o 20-metrowej
odległości, została podjęta przez Radę 6
głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i
10 „wstrzymujących się” od głosu.
Na tej samej sesji Rada Miejska większością głosów podjęła także uchwałę o
maksymalnej liczbie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy
Mosina. Liczba ta została określona dla
trzech rodzajów tych napojów – w zależności od zawartości procentowej alkoholi:
do 4,5% i piwa, od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa i powyżej 18%. Ustalono także
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Radni natomiast odrzucili projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia na terenie gminy
Mosina ograniczenia w godzinach nocnych, między godz. 23.00 a 6.00, sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Radni chcą mniej
komisji
Jednym z punktów obrad sesyjnych 9
sierpnia, była dyskusja na temat zmian w
Statucie Gminy Mosina. Od kilku miesięcy
Komisja Statutowa zajmuje się projektem
nowego Statutu Gminy. Na pierwszej,
sierpniowej sesji, komisja przedstawiła
pozostałym radnym propozycję zmniejszenia liczby komisji stałych Rady w nowej
kadencji. Obecnie w Radzie Miejskiej w
Mosinie działa 8 komisji stałych: Budżetu
i Finansów; Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Inwestycji, Mienia Komunalnego i
Ładu Przestrzennego; Edukacji, Kultury
i Sportu; Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej; Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej; Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa oraz obowiązkowa w myśl
ustawy – Komisja Rewizyjna.
Komisja Statutowa zaproponowała ograniczenie liczby komisji stałych do: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych i Promocji; Komisji
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Oprócz tych trzech proponowanych komisji, w Radzie na mocy ustawy
będą działały także Komisja Rewizyjna
oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
W ten sposób liczba komisji stałych w Ra-
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dzie Miejskiej w Mosinie zmalałaby do 5.
Radni wyrazili aprobatę dla wprowadzenia takiej zmiany w statucie 15 głosami
„za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się”. Jednak głosowanie nad nowym Statutem Gminy Mosina
odbędzie dopiero na kolejnej sesji. Prace
nad ostatecznym kształtem jego projektu
jeszcze trwają. 

Nowi dyrektorzy
W lipcu rozstrzygnięte zostały dwa
konkursy na dyrektorów Mosińskiej
Biblioteki Publicznej i Galerii Sztuki w
Mosinie.
Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie

Mieczewo,
Radzewice
i Świątniki
głosują
w Świątnikach
Na sesji 23 sierpnia, uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie zmieniona została siedziba
obwodowej komisji wyborczej dla wyborców z Mieczewa, Radzewic i Świątnik. W
podjętej kwietniu tego roku uchwale w
sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania na obszarze gminy Mosina,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
dla tego obwodu głosowania – obwodu nr
6, określono siedzibę komisji w świetlicy
wiejskiej w Mieczewie. Na sierpniowej
sesji radni dokonali zmiany w tej uchwale. Do obwodu nr 6 włączono Świątniki
i w Świątnikach – w świetlicy wiejskiej
przy ul. Kórnickiej 8A, wyznaczono siedzibę obwodowej komisji wyborczej. W
konsekwencji, wyborcy z Mieczewa, Radzewic i Świątnik będą głosować w świetlicy wiejskiej w Świątnikach. Natomiast
siedziba komisji obwodowej dla obwodu
nr 5 – dla Rogalina, nie uległa zmianie.
Mieścić się będzie w Szkole Podstawowej
w Rogalinie. 
Joanna Nowaczyk

Tu warto zajrzeć:
www.mosina.esesja.pl
Znajdziesz tutaj:
- informacje na temat nadchodzących posiedzeń komisji stałych
i doraźnych oraz sesji Rady Miejskiej w Mosinie wraz z załącznikami
w postaci projektów uchwał i innych
dokumentów,
- rejestr podjętych uchwał,
- informacje o przebiegu sesji (wyniki głosowań, czas trwania każdego
z punktów porządku obrad). 

Dorota Strzelecka – animator życia kulturalnego w Mosinie, laureatka Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej, wieloletni
pracownik Mosińskiego Ośrodka Kultury, od 1993 r. kierownik artystyczny Galerii Miejskiej w Mosinie. Od 4
czerwca br. Galeria, wcześniej działająca
w strukturach MOK-u, w połączeniu z
Izbą Muzealną stała się odrębną instytucją kultury – Galerią Sztuki w Mosinie.
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Karolina Talarczyk-Wieczorek – bibliotekarka, dotychczas pracownik filii Mosińskiej Biblioteki Publicznej w
Krosinku, zastąpiła na dyrektorskim
stanowisku Krystynę Przynogą po jej
przejściu na emeryturę. 
JN
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Zagospodarowanie parków miejskich
Teren rekreacyjny po północnej stronie Kanału
Mosińskiego w Mosinie – „Park” w rejonie ul. Wagnera
Koncepcja Zagospodarowania Terenu przy Kanale Mosińskim
powstała w oparciu o założenia ustalone z Zarządem Osiedla nr 7
„Przy Jeziorze” . Koncepcja opublikowana została w „Informatorze
Mosińskim” w numerze październikowym 2017 roku. Zakłada ona
stworzenie terenu zieleni o naturalnym charakterze, który będzie
dostępny dla mieszkańców na co dzień jak również będzie umożliwiał organizowanie integracyjnych imprez osiedlowych. Projekt
koncepcyjny przewiduje również możliwość rozwijania terenu zgodnie
ze zmieniającym się potrzebami okolicznych mieszkańców. W tym
celu w koncepcji zostały przewidziane takie miejsca jak: rezerwa
terenu pod miasteczko rowerowe, pod ogród społecznościowy oraz
rezerwa terenu pod imprezy osiedlowe. Teren kształtują wytyczone
ciągi komunikacyjne, które zostaną wykonane w dwóch technologiach. Główne ścieżki zaprojektowano w technologii żwirowej,
z kruszywa granitowego, natomiast kolejne ciągi zaplanowano jako
ścieżki trawiaste-koszone w łące kwietnej. Projektowanym ścieżkom spacerowym towarzyszyć będą elementy małej architektury,
monitoring oraz latarnie umożliwiające spacerowanie również w
godzinach wieczornych. Dominującą część terenu zajmie łąka kwietna, która przyczyni się do podniesienia bioróżnorodności oraz stworzy dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów
i drobnych ssaków.
Do zwiększenia bioróżnorodności przyczyni się także pozostawienie na terenie powalonych dużych pni drzew, w których będzie
mogło się schronić i rozwijać wiele gatunków owadów i drobnych
ssaków. Na całym obszarze zostały zaprojektowane gatunki drzew
i krzewów, które są przedstawicielami polskiej flory oraz są przyjazne
do gniazdowania w nich ptaków. Drzewa liściaste zaprojektowano
głownie w szpalerach oddzielający teren od strony osiedla mieszkaniowego oraz jako nasadzenia zdobiące ciągi komunikacyjne.
Projektowane drzewa iglaste podzielono na kilka grup. Pierwsze
dwie grupy składają się z jodeł oraz świerków. Kolejne dwie grupy
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to rzędy modrzewi – gatunek ten zrzuca igły na zimę i przybiera
niezwykłe kolory w trakcie okresu wegetacyjnego. Krzewy liściaste
zostały zaplanowane w dużych grupach mających urozmaicić teren
i wzbogacić go o różne akcenty kolorystyczne. Zastosowano gatunki
wabiące ptaki i owady swoimi kwiatami oraz owocami. Drzewa
zlokalizowane na rozwidleniu dróg zostaną podsadzone trawami
ozdobnymi. Kompozycje te nawiązują do łąki kwietnej nadając jej
bardziej uporządkowany charakter. Na opracowywanym terenie
przewidziano także posadzenie roślin cebulowych, które jako pierwsze
rozpoczną okres kwitnienia i już na przedwiośniu będą zapraszać
mieszkańców do spacerowania po parku. Na zagospodarowanie terenu
przy Kanale Mosińskim Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie
z Programu operacyjnego Infrastruktura I środowisko 2014-2020,
w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina
poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej”.
W lipcu 2018 r. Gmina Mosina wyłoniła wykonawcę na wykonanie
ww. opisanej koncepcji w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Aktualnie
trwa uzgadnianie przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej wraz z pozyskiwaniem niezbędnych pozwoleń
do wykonania Inwestycji. Zgodnie z umową o dofinansowanie
realizacja zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 roku.

„Park Strzelnica”
Koncepcja zagospodarowania Parku Gminnego „Strzelnica”, została
opracowana w oparciu o założenia ustalone z Zarządem Osiedla nr
3 Przy Strzelnicy”. Koncepcja przedstawiona została na łamach „Informatora Mosińskiego” w listopadzie 2017 r. W grudniu minionego
roku, zaprezentowana została również podczas konsultacji społecznych w Mosińskim Ośrodku Kultury. Mieszkańcy mieli możliwość
zgłoszenia swoich uwag i propozycji, także drogą mailową.
W wyniku konsultacji społecznych odbyło się spotkanie z Mosińską
młodzieżą czynnie zaangażowaną w sporty skateboardingowe. Wynikiem spotkania było przeniesienie planowanego na terenie parku
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„Strzelnica” skateparku w inną lokalizację na terenie miasta Mosina
oraz wybudowanie go w inne formie spełniającej wymagania ww.
młodzieży. Projekt koncepcyjny zakłada wykorzystanie leśnego charakteru parku. Zaplanowano zachowanie głównych ścieżek łączących
ul. Leszczyńską z ul. Strzelecką, jako alei pieszo-rowerowych obsadzonych naturalnie występującymi w parku dębami szypułkowymi.
Na ich skrzyżowaniu zaprojektowano plac centralny z ławostołami
z możliwością organizowania w tym miejscu imprez osiedlowych.
Dominantą i zarazem największą atrakcją parku, będzie ścieżka
biegowo-rowerowo-rolkowa o długości 1850 m z elementami ścieżki
zdrowia. Zapętlenie ścieżki umożliwi organizowanie zawodów sportowych. Przewidziano także miejsce pod plac zabaw, z możliwością
wykonania go w formie mini parku linowego dla dzieci.
Na terenie parku przewidziano również miejsce na Street Workout
służące do uprawiania kalisteniki (forma treningu siłowego).
W parku przewidziano oświetlenie, wiele ławek, kosze na śmieci
oraz kosze na psie odchody. W celu zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowników, zaplanowano także monitoring.
Do nasadzeń wybrano gatunki drzew i krzewów z polskiej flory,
które sprawdzają się w warunkach leśnych. Zaprojektowane rośliny
mają pełnić głównie funkcję towarzyszącą ciągom komunikacyjnym, izolacyjną – oddzielającą park od zabudowy mieszkaniowej
oraz zwiększającą bioróżnorodność gatunkową parku. Aktualnie
Gmina Mosina jest na etapie pozyskania decyzji na wyłączenie
gruntów z produkcji leśnej. Realizacja projektu uwarunkowana będzie możliwością pozyskania finansowych środków zewnętrznych.
W roku 2019 planowana jest również wycinka drzew będących w
złym stanie fitosanitarnym.

„Park Budzyń”
Gmina Mosina aktualnie jest na etapie aktualizacji mapy do celów
projektowych działek na których zlokalizowany jest park. Aktualizacja mapy umożliwi wykonanie szczegółowej inwentaryzacji drzew
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i krzewów wraz z gospodarką drzewostanem, która określi niezbędne
zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów do wykonania. Jak również
przyczyni się do przygotowania uchwał i uzyskania uzgodnień od
Powiatowego Konserwatora Zabytków umożliwiających prace pielęgnacyjne w obrębie rosnących na terenie parku pomników przyrody.
Poniżej historyczne zdjęcia parku będące częścią opracowania pt.
„Dokumentacja ewidencyjna parku” z 1985/86 roku.

Park Budzyń 1936r.

„Park Ptasi”
Gmina Mosina planuje zlecenie wykonania mapy do celów projektowych dzięki, której będzie możliwe wykonanie szczegółowej
inwentaryzacją drzew i krzewów wraz z gospodarką drzewostanem.
Wykonana gospodarka drzewostanem określi niezbędne zabiegi
pielęgnacyjne drzew i krzewów do wykonania. Na podstawie zebranych materiałów zostanie przygotowany projekt koncepcyjny
zagospodarowania terenu. 
Michał Dudziak
Architekt Zieleni Miejskiej
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STRAŻNICY MIEJSCY
INTWERWENIOWALI
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 113 osób, pouczono 63 osoby, ukarano mandatami 49 osób na kwotę 4 600 zł.
Wobec 1 osoby sporządzony został wniosek
o ukaranie do sądu. Pouczeni: 26 osób za
usiłowanie spożywania alkoholu w miejscu
publicznym, 21 osób za nieprawidłowe parkowanie, 4 osoby za brak środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 3 osoby
za niewłaściwe gospodarowanie odpadami,
3 osoby za nieobyczajny wybryk, 2 osoby
za niewłaściwe warunki bytowe przy trzymaniu psa, 2 osoby za zaśmiecanie miejsc
publicznych, 1 osoba za brak odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego, 1
osoba za wjazd do lasu. Ukarani: 28 osób za
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 8 osób za brak środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia, 3 osoby za spalanie odpadów, 3 osoby za nieprawidłowe
parkowanie, 2 osoby za zaśmiecanie miejsc
publicznych, 1 osoba za rozniecanie ognia
w pobliżu lasu (grill), 1 osoba za zanieczyszczenie drogi publicznej, 1 osoba za jazdę na
motorowerze bez kasku, 1 osoba za brak
wymaganych dokumentów podczas kontroli
drogowej, 1 osoba za nieobyczajny wybryk.
Wybrane interwencje zrealizowane przez
strażników miejskich:
• 26 czerwca uporządkowano przy pomocy osób skazanych na karę ograniczenia
wolności rejon Kanału Mosińskiego oraz
ul. Czwartaków przy budynku PKP. Przeprowadzono także kontrole 7 posesji pod
kątem prowadzenia właściwej gospodarki
odpadami.
• 27 czerwca przeprowadzono kontrolę
warunków bytowania psa w Sowińcu na
„opuszczonej” działce. Ustalono właściciela
- ostatecznie pies został przeniesiony na inną
nieruchomość, gdzie warunki bytowe nie
budziły zastrzeżeń funkcjonariuszy.
• 28 czerwca w Krosinku odłowiono
zaskrońca z posesji. Zwierzę objęte ścisłą
ochroną przetransportowano i wypuszczono do naturalnego środowiska. Dokonano
kontroli 2 posesji pod kątem gospodarki
odpadami oraz podjęto interwencję wobec
osoby spożywającej alkohol.
• 2 lipca w związku z informacjami o
nieprawidłowościach w parkowaniu objęto kontrolą stałą teren skrzyżowania ulic
Poznańska i Kościuszki. Przeprowadzono
również kontrole 3 miejsc w związku z nieprawidłowościami porządkowymi wskazanymi przez Referat Ochrony Środowiska.
• 3 lipca podjęto interwencję w związku
z pozostawionym ogniskiem bez nadzoru
(zabezpieczono miejsce, wezwano straż
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pożarną do ugaszenia ognia). Sprawcy zaprószenia nie udało się ustalić. Zgłoszono
także do uprzątnięcia martwą zwierzynę w
rejonie Żabinka.
• 5 lipca dokonano kontroli 2 posesji pod
kątem gospodarki odpadami oraz kontroli
paleniska w związku z interwencją związaną
ze spalaniem odpadów na posesji. Ponadto
podjęto interwencję w związku z osobą bezdomną przebywającą na terenie leśnym w
Nowinkach. Sprawa była prowadzona we
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Mosinie. Podjęto działania zmierzające
do umieszczenia osoby w szpitalu w celu
podjęcia leczenia w związku z uzależnieniem
od alkoholu, co udało się zrealizować.
• 6 lipca objęto kontrolą doraźną teren
boiska piłkarskiego w Rogalinie w związku z informacją od sołtysa o przypadkach
dewastacji siedzisk na trybunach boiska.
• 7 lipca objęto kontrolą doraźną rejon
kąpielisk przy hotelu „Szablewski”, na
Gliniankach oraz przy pomoście MKŻ w
Dymaczewie.
• 9 lipca przeprowadzono kontrolę stanu
zabezpieczenia ogrodzenia na terenie działek w Dymaczewie Nowym w związku z
zgłoszeniem dotyczącym obaw, że psy rasy
pitbull mogą przeskoczyć przez ogrodzenie
i zaatakować przechodniów.
• 11 lipca ujawniono odkryty właz od studzienki separatora deszczowego w Mosinie
na ul. Chełmońskiego – powiadomiono ZUK
celem uchylenia zagrożenia dla zdrowia i
życia ludzi. Skierowano uwagę do firmy ze
Skarżyska Kamiennej o zalegających odpadach pod kontenerem na odzież używaną
na ul. Harcerskiej przy Tesco. Teren został
uporządkowany. Miejsce to wymaga stałej
uwagi ze względu na podrzucanie odpadów.
• 12 lipca przeprowadzono rozmowę z
kierownikiem budowy w Krośnie przy ul.
Krasickiego (hala) na temat właściwego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem
osób postronnych – pouczono.
• 14 lipca dokonano kontroli handlu na targowisku. W związku z wjazdem na Zielony
Rynek „krwiobusu” do zbiórki krwi powstał
problem z parkowaniem samochodów na
parkingu przy Zielonym Rynku. Strażnicy
reagowali na przypadki nieprawidłowego
parkowania mając na uwadze w/w akcję i
ograniczenie w ten sposób miejsc parkingowych w dzień targowy.
• 15 lipca pełniono wspólna służbę z policją pod kątem objazdu kąpielisk na terenie
gminy Mosina. Miedzy innymi dokonano
kontroli plaży na Gliniankach. Wobec ujawnionych sprawców wykroczeń stosowano
środki prawem przewidziane.
• 16 lipca na boisku szkolnym w Krośnie
ujawniono dwóch nieletnich pod wpły-

wem alkoholu podczas wspólnego patrolu
z policją. Dalsze postępowanie w sprawie
nieletnich prowadzi policja. Oboje zostali
przekazani pod opiekę rodziców.
• 18 lipca przy drodze Daszewice – Babki ujawniono podrzucone odpady, sprawę
przekazano straży leśnej.
• 19 lipca podjęto interwencję dot. zanieczyszczonej jezdni na ul. Strzeleckiej. Wobec
inwestora zastosowano środki prawem przewidziane. W Czapurach podczas wspólnego
patrolu z policja ujawniono spalanie odpadów, które przerodziło się w pożar starej
nadbudówki na samochód. Sprawcę ukarano
mandatem. Sprawę pożaru wyjaśnia PSP.
• 23 lipca w Pecnej odłowiono bezpańskiego psa wałęsającego się od kilku dni
po miejscowości. Ponadto w Świątnikach
podjęto interwencję dot. bociana „nielota”,
potwierdzono i wezwano firmę „Falco”
(przewóz ptaka do Czempinia).
• 25 lipca przekazano informację do Referatu Inwestycji o kostce „pozbruk” pozostawionej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i
Poniatowskiego, która ograniczała widoczność. Palety zostały usunięte.
• 26 lipca przeprowadzono kontrolę nieruchomości w Rogalinku przy ul. Północnej w
związku ze zgłoszeniem mieszkanki o uciążliwościach na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciela pouczono
o możliwych konsekwencjach prawnych.
Podjęto interwencję związaną z biegającym
psem po ul. Świerkowej w Mosinie. Ustalono
właścicielkę psa i pouczono – w momencie
kontroli pies znajdował się na posesji. Zabezpieczono miejsca parkingowe przy ul.
Pożegowskiej w związku z wykonywaniem
robót drogowych. Wytaśmowanie miejsc
spowodowało, że pojazdy nie parkowały na
poboczu i nie utrudniały prac prowadzonych
następnego dnia.
• 27 lipca spowodowano przycięcie wierzby
zwisającej nad ławkami na Promenadzie.
Dokonano kontroli legalności wywozu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę na
terenie jednej z posesji w Krosinku.
• 28 lipca zabezpieczano bieg „Pogoń za
wilkiem” w Jeziorach. Następnie kontrolowano Targowisko – 1 osobę ukarano za
spożywanie alkoholu. 1 osobę po użyciu alkoholu odwieziono do miejsca zamieszkania
i ukarano za spanie pod sklepem NETTO. 1
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osobę ujęto i przekazano Policji w związku
z kradzieżą roweru na Gliniankach, została
ona również ukarana za spożywanie alkoholu. Kontrolowano także kąpieliska
w Dymaczewie.
• 29 lipca pełniono wspólną służbę z
Policją. Patrol uczestniczył m.in. w poszukiwaniach osoby zaginionej ostatnio
widzianej w Mosinie przy ul. Wybickiego.
• 30 lipca zlikwidowano „dzikie wysypisko” nad Kanałem Mosińskim. Kontrolowano także ul. Wąską – pouczono
2 osoby za nie stosowanie się do znaku
„zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1) z
tabliczką „nie dot. mieszkańców”. Interweniowano na ul. Krosińskiej w związku
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z informacją otrzymaną od sąsiadów o
podłączeniu butli z propan-butanem do
skrzynek gazowych na terenie podwórza.
Potwierdzono zgłoszenie – powiadomiono
PSP, policję, pogotowie gazowe, PINB oraz
inwestora. Ostatecznie inwestor zlikwidował prowizoryczne przyłącze.
• 4 sierpnia interweniowano w sprawie
wycieku oleju napędowego z pojazdu
dostawczego na ul. Szosa Poznańska, ul.
Farbiarska i pl. 20 Października. Plamę
usunęła straż pożarna, kierowcę ukarano
mandatem.
• 6 sierpnia podjęto kontrolę nawożenia
mas ziemnych w rejonie ul. Leśmiana i
Lema w Mosinie – potwierdzono otrzy-

maną informację, ustalono osoby odpowiedzialne za wykonywania prac ziemnych, przeprowadzono kontrolę wspólnie
z Referatem Ochrony Środowiska, sprawę
przekazano także do Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM
w Mosnie. W Parku Strzelnica strażnicy
miejscy podjęli interwencję dot. pojawienia
się dzików. Na miejsce wezwano specjalistyczną firmę. Działania koordynował
Referat Zarządzania Bezpieczeństwem
UM w Mosinie. 
Ze sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie.
TEL. DO PATROLU: 501 467 311
LUB 312

Przystąpienie do sporządzenia planu
Czapury
Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy
Poznańskiej w Czapurach ograniczonych północną granicą
działki o nr ewid. 40 obręb Czapury, zachodnią granicą działki
o nr ewid. 31/2 obręb Czapury i wschodnią granicą działki o
nr ewid. 53/2 obręb Czapury (ul. Poznańska).
Z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia
2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia tego planu oraz jej
załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl
->bip-> prawo -> uchwały Rady->kadencja 2014-2018 ->LXII
sesja Rady Miejskiej w Mosinie-> Uchwała Nr LXII/726/18.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski
do tego planu. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza
Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050
Mosina, pl. 20 Października 1 w terminie do 21 września
2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach powstaje w ramach projektu wspierającego
samorządy w konsultowaniu dokumentów planistycznych
przy aktywnym udziale mieszkańców „Przestrzeń dla partycypacji”. Konsultacje w sprawie tego planu to pilotażowy
projekt, którego celem jest wypracowanie przez Urząd Miejski w Mosinie trybu i zasad konsultowania z mieszkańcami
wszystkich dokumentów planistycznych.
29 sierpnia w Czapurach odbyło się w tej sprawie pierwsze,
informacyjne spotkanie dla mieszkańców, podczas którego
projektanci przedstawili uwarunkowania opracowania planu.
Z kolei mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi i przekazać informacje dotyczące terenu, który tym planem zostanie objęty.
Zostali także poinformowani o możliwości składania wniosków
do planu i poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety,
za jej pośrednictwem mogą sprecyzować swoje oczekiwania
wobec jego założeń.
Wszystkie informacje dotyczące tego projektu – prezentacja
multimedialna, notatka ze spotkania, a także ankieta, jak
również informacje o kolejnych spotkaniach, zamieszczane są
na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy Gminy
->Burmistrz->Obwieszczenia planistyczne->Plany miejscowe.
Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców do wypełnienia
anonimowej ankiety dotyczącej miejscowego planu zagospo
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darowania przestrzennego dla terenów przy ul. Poznańskiej
w Czapurach i złożenia jej w Biurze Obsługi Interesanta w
Urzędzie Miejskim w Mosinie w terminie do 21 września br.
Ankieta, a także prezentacja multimedialna z naniesionym
obszarem objętym planem, dostępna jest także na stronie
mosina.pl w zakładce Komunikaty. Ankietę można również
wypełnić internetowo na stronie Konsultacje dla Metropolii Poznań: konsultacje.metropoliapoznan.pl>Gmina Mosina-> Plan
miejscowy w Czapurach: spotkanie konsultacyjne i ANKIETA.

Krosno i Krosinko
Informujemy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części
wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód od ulicy
Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ulicy Piaskowej w Krośnie, na południe od ulicy Lipowej w Krosinku
wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy działek o
ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz
z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału
Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy
Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od
działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3,
163/15 obręb Krosno, do ulicy Głównej w Krośnie wraz z tą
ulicą. Z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie o przystąpieniu
do sporządzenia tego planu oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl->bip->prawo->uchwały
Rady ->kadencja 2014-2018->XXXVIII sesja Rady Miejskiej w
Mosinie - 27.10.2016 r.->Uchwała Nr XXXVIII/370/16.
Zainteresowani mogą składać do tego planu wnioski. Wnioski
należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres:
Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października
1 w terminie do 26 października 2018 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na otwarte
spotkanie konsultacyjne przed składaniem wniosków do planu,
mające na celu przedstawienie przesłanek opracowania planu
miejscowego oraz terenowo występujących uwarunkowań,
które odbędzie się 4 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej
w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6, o godz. 18.00. 
Joanna Nowaczyk
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Wyłożenie projektu Studium
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w granicach administracyjnych
Gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia
1 września 2018 r. do dnia 22 września 2018 r. w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1,
w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod
adresem: www.mosina.pl-> BIP ->Organy Gminy -> Burmistrz
->Obwieszczenia planistyczne->Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. w
Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, 62050 Mosina, ul. Dworcowa 4, o godzinie 18.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do 15 października 2018 r. 
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Święto Plonów
Tradycyjne Święto Plonów z obrzędami i wiejską zabawą w tym roku obchodziło sześć
sołectw.
19 sierpnia, świętowali mieszkańcy Daszewic, na Dożynkach zorganizowanych przez
Sołtysa i Radę Sołecką. Rozpoczął je korowód żniwny, który poprowadził uczestników
pod Figurę Najświętszej Marii Panny, gdzie odprawiona została msza św. dziękczynna.
W miejscowej świetlicy wiejskiej, dla uczestników dorocznej uroczystości przygotowano
dożynkową biesiadę i zabawę taneczną.
26 sierpnia, sołtysi i rady sołeckie Rogalinka i Sasinowa zaprosili swoich mieszkańców
na Dożynki w Rogalinku. W tym dniu w kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych odprawiona została msza dziękczynna za plony. W godzinach popołudniowych korowód dożynkowy przemaszerował z Sasinowa na plac przy ul.
Wodnej w Rogalinku, gdzie po obrzędach dożynkowych, rozpoczęły się atrakcje festynowe.
W Czapurach Dożynki obchodzono 1 września. Na parkingu przy kościele parafialnym,
dożynkowe uroczystości zorganizowali wspólnie trzej sołtysi z radami sołeckimi Czapur,
Wiórka i sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna oraz ksiądz proboszcz. Festyn dla
mieszkańców z atrakcjami muzycznymi, poprzedziła uroczysta, odpustowo-dożynkowa
msza święta... 			
					
JN

Rogalinek

Daszewice

Czapury

Piknik na końskiej polanie
W maju na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku odbył się, organizowany tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie,
którego organem prowadzącym jest Powiat Poznański Piknik na
Końskiej Polanie. Przygotowali i przeprowadzili go nauczyciele
SOSW we współpracy z gospodarzem terenu Joanną Kubisą. Była
to już X edycja tej plenerowej imprezy. Po raz kolejny odpowiedzialność za przygotowania wzięła na swoje barki społeczność
internatu. Na początek wystąpiły uczennice SOSW Wiktoria
Schlachcikowska, Małgorzata Pieszak i Kinga Maciejewska,
którym towarzyszył zespół muzyczny złożony z pracowników
Ośrodka. Pogoda dopisała. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli
się m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Zygmunt Jeżewski –
Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Renata Ciurlik – Skarbnik
Powiatu, Piotr Pietryga - Wicedyrektor Wydziału Edukacji oraz
Tadeusz Pasek – Inspektor Wydziału Edukacji. Na piknik przybyli także przedstawiciele Rotary Club Poznań – Puszczykowo
Krzysztof Milczarek i Krzysztof Knioła, Wicedyrektor PCPR w
Poznaniu – Tomasz Woźnica oraz Marcin Bajerowicz- redaktor
naczelny miesięcznika „Filantrop Naszych czasów”. Jak co roku
obecne były również Dyrektor CAK w Puszczykowie Danuta
Mankiewicz oraz Kierownik Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie
Beata Witczak. Nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych:
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur,
sołtysów wsi Sowinki oraz wsi Baranówko. Wśród gości byli
także przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, Rady Rodziców
i zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem placówek.
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Motto tegorocznego pikniku to:
„piknik w kratkę” oraz „mieszkańcy
polany”. Program imprezy obfitował
w wiele atrakcji, spośród których na
uwagę zasługują: „Taniec ukraiński”
przygotowany przez uczniów Ośrodka,
pokaz kaskaderki konnej zaprezentowany przez Pawła Apolinarskiego, jazda
na kucykach i osiołkach, dmuchany
plac zabaw dla dzieci „dżungla”, stoiska:
rękodzielnicze, artystyczne, sportowo
– rekreacyjne, gry i zabawy zręcznościowe. Miłym akcentem
Pikniku był występ zespołu muzycznego „Aris”, który tworzą
rodzice jednego z wychowanków internatu. Zabawie towarzyszył nieodłączny element każdego pikniku - ognisko, na którym
smażono kiełbaski. Była pajda chleba ze smalcem i ogórkiem
małosolnym, a na deser każdy mógł zjeść drożdżówkę, rogaliki i ciasto. Na zakończenie pikniku dokonano rozstrzygnięcia
konkursu pn. „Mieszkańcy polany”. Konkurs zrealizowano w
dwóch kategoriach: fotograficznej i plastycznej. Łącznie wpłynęło około 70 prac fotograficznych i plastycznych autorstwa
uczniów oraz pracowników SOSW, a także uczestników Domu
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Efekty pracy autorów zdjęć
oraz prac plastycznych w ciekawy sposób wyeksponowano na
przygotowanych planszach. Dyrektor Ośrodka Bożena Mazur
wręczyła laureatom konkursów dyplomy i nagrody rzeczowe.
Był to dla uczniów Ośrodka w Mosinie kolejny udany i pełen
niezapomnianych wrażeń Dzień Dziecka. 
Marcin Dudek
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170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej
Szkoły na rocznicę proklamacji
W obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej
Mosińskiej włączyły się aktywnie gminne szkoły i przedszkola. Dyrektorzy i nauczyciele podjęli się wspólnie organizacji
gminnych konkursów wiedzy, plastycznych, literackich i innych, a także różnych projektów, w których motywem przewodnim była nasza historyczna rocznica i jej popularyzacja
wśród dzieci i młodzieży. Razem zaproponowano uczniom
19 różnorodnych form konkursowych i projektowych.
•Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Gminny konkurs na Grę Planszową „Nasza mała ojczyzna
Rzeczypospolita Mosińska” (klasy IV – VII i gimnazjalne)
Organizator: Anna Bąk. W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – SP Pecna, II miejsce – SP Rogalin, III miejsce – SP
Daszewice. W kategorii klas VII gimnazjum: I miejsce – SP
Rogalin, II miejsce – SP Pecna, III miejsce – SP Rogalin.
• Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku
Gminny konkurs plastyczny „Pocztówka z Mosiny” (klasy
„0” – IV).
Kategoria klasy „0”:I miejsce – Bogumiła Szufnarowska, SP
Rogalinek, II miejsce – Jagoda Gościniak, SP Rogalinek, III
miejsce – Zofia Gramza, SP Rogalinek.
Kategoria klasy I: I miejsce – Magdalena Kowalczyk, SP Rogalinek, II miejsce – Zofia Ożańska, SP Rogalinek, III miejsce –
Antoni Precz, SP Czapury. Kategoria klasy II: I miejsce – Zofia
Lachman, SP Czapury, II miejsce – Agata Lisiecka, SP Czapury
III miejsce – Xawery Knop, SP Rogalinek.Kategoria klasy III:
I miejsce – Franciszka Niedźwiecka, SP Rogalinek, II miejsce
– Michalina Dudek, SP Rogalinek, III miejsce – Dominika
Strzelczyk, SP Czapury.
• Szkoła Podstawowa w Pecnej i Zespół Szkół w Krośnie
Gminny konkurs plastyczny „Mosina moja mała ojczyzna”
(dla dzieci 5 i 6 letnich z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli). Organizator: Marta Głuchowska, Marta NawrockaSobczak, Klara Czerniejewska (SP Pecna) oraz Karolina Prajs
(ZS Krosno).I miejsce – Amelia Grzesik, Zespół Szkół w Krośnie
II miejsce – Wiktoria Przybylak, Zespół Szkół w Rogalinku
III miejsce – Helena Szufnarowska, Zespół Szkół w Rogalinku
• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Daszewicach
Konkurs gminny na przewodnik lub album „Mój region,
moja Gmina, moja okolica 100 lat po odzyskaniu niepodległości” (klasy I – IV, V – VII i gimnazjalne). Organizator:
Kamila Pietrzak. I miejsce - Maria Greguła, Natalia Szyk,II
miejsce: Adam Książkiewicz, Mikołaj Manek, Tomasz Silski,
III miejsce: Kinga Gronek, Natalia Stefańska. Wszyscy uczniowie z SP w Czapurach.
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
Konkurs gminny – turniej wiedzy o Mosinie (klasy III). Organizator: Kinga Tubis, Dorota Gołąb.
I miejsce ex aequo - reprezentacja SP1 w Mosinie: Dominika Florek, Martyna Silska oraz Antonina Szczepaniak
oraz reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie w
składzie Urszula Lachowicz, Stefan Arlt – Stelmachowski i
Alan Wechta, II miejsce - reprezentacja SP Czapury: Patryk
Karolewski, Maciej Łuczak i Dominik Strzelczyk, III miejsce
– reprezentacja SP w Rogalinie: Igor Grzesik, Natalia Kubica
i Mikołaj Sznura.
Konkurs na małą formę komiksową – „Epizody z historii Mo-
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siny w komiksie” (klasy V – VII i gimnazjalne). Organizator:
Bożena Mazur. I miejsce - Agata Nowicka SP nr 2 w Mosinie
II miejsce - Zuzanna Musielak SP nr 2 w Mosinie, III miejsce
- Maja Kilian SP nr 2 w Mosinie. Prace wyróżnione: Zuzanna
Tomiak SP „Pod Lipami” Krosinko, Julia Szynklewska, SP
„Pod Lipami” Krosinko, Aleksandra Wojciechowska SP nr 2
w Mosinie, Karolina Wachowiak SP nr 2 w Mosinie.
„Przytul swoją ojczyznę” – wystawa, akcja widokówkowa
dla mieszkańców miasta, widowisko multimedialne. Organizator: Anna Chilczuk-Bech
Konkurs gminny: Quest (rozwiązywanie zadań w czasie wędrówki po Mosinie): „Mosina w XIX wieku” (klasy V-VII
i klasy gimnazjalne). Organizator: Beata Buchwald, Anna
Ciesielska.
XIX edycja rajdu „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej”: „Mali Mosiniacy to wiedzą”. Organizator: Danuta Białas
Kategoria klasy VII i gimnazjalne: I miejsce – klasa III b
gimnazjum SP 2 w Mosinie, II miejsce – klasa VII A SP 1 w
Mosinie, III miejsce – klasa VII c SP 1 w Mosinie. Kategoria
klasy IV – VII: I miejsce – klasa IV a SP Krosno, II miejsce
– klasa IV a SP Krosinko, III miejsce – klasa VI SP Pecna.
Gminny konkurs literacki: „Mosina, ach Mosina” .Organizator: Anna Chilczuk-Bech.I kategoria proza – laureaci:
Julia Tabaka kl. 3 GIM SP nr 2 w Mosinie, Julia Burzyńska kl.
2 GIM SP nr 2 w Mosinie, wyróżnienie: Katarzyna Matysiak
kl. 2 GIM SP nr 2 w Mosinie.II kategoria poezja – laureaci:
Daria Czerwińska kl. 3 GIM SP nr 2 w Mosinie, Zuzanna
Pelińska kl. 3 GIM SP nr 2 w Mosinie, Adam Kasprzyk kl. 3
GIM SP nr 2 w Mosinie, wyróżnienie: Zofia Zielińska kl. 3
GIM SP nr 2 w Mosinie, Aleksandra Antonowicz kl. 3 GIM
SP nr 2 w Mosinie, Martyna Maciejewska kl. 3 GIM SP nr
2 w Mosinie.
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Gminny konkurs na projekt edukacyjny związany z wydarzeniami proklamowania Rzeczpospolitej Mosińskiej oraz roku
1848 ( klasy IV-VI oraz VII i klasy gimnazjalne). Organizator:
Katarzyna Jabłońska, Oskar Hajder.
I miejsce – V c: Julia Haracewiat, Natalia Pawlaczyk, Aniela
Gągalska, II miejsce – V c: Hanna Szabelska, Zuzanna Jakubowska, Zuzanna Wołujewicz, Jakub Wołujewicz, Mikołaj
Pachołek, Mateusz Pachołek, III miejsce – VI c: Mateusz Jakubowski, Gracjan Szulc, Jan Piotrowski, Wyróżnienie – V c:
Maksym Knasiecki, Mikołaj Bąkowski, Fryderyk Jankiewicz,
Jakub Zawadzki.
Klasy gimnazjalne: I miejsce – III a: Natalia Kijak, Paulina
Arning, Natalia Onsorge, Małgorzata Rydlewska, Zuzanna
Napierała. II miejsce – III a: Martyna Madej, Martyna Stelmaszyk, Paulina Burkiciak, Jędrzej Włodarczak, III miejsce – III
c: Julia Krawczyk, Martyna Tomczak, Wiktoria Wolaczyńska,
Justyna Wojciechowska. (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
wzięłą również udział w realizacji rekonstrukcji historycznej
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z okacji obchodów
jej 170. rocznicy).
• Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Gminny konkurs plastyczny „Konkretyzacja plastyczna
(forma komiksu) zdarzeń związanych z proklamacją Rzeczypospolitej Mosińskiej” (klasy IV – VI). Organizator: Danuta
Rybak, Natalia Piotrowska. I miejsce – Wiktoria Górka, klasa
IV SP Czapury
II miejsce – Zuzanna Łakoma, klasa IV SP Czapury
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III miejsce – Aleksandra Mieszkowska, klasa IV SP Czapury
Gminny konkurs literacki „Opowiadanie twórcze z historią
Rzeczypospolitej Mosińskiej w tle” (klasy IV – VII). Organizator: Arkadiusz Jurek, Danuta Rybak, Magdalena Latos
I miejsce – Julia Strzelczy, klasa VII SP Daszewice, II miejsce
– Marianna Włoszczyńska, klasa VI SP Czapury, III mijesce
– Barbara Przybylska, klasa VI SP Krosno.
• Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku
Konkurs plastyczny „Mosina z przeszłości” (klasy 0 – III)
Organizator: Beata Oziemska. I miejsce – Weronika Grzegorczyk, SP 1 Mosina, II miejsce – Zofia Szyk, SP Rogalin,
III miejsce – Urszula Przewoźna, SP Czapury.
Konkurs plastyczny przestrzenny „Mini rzeźba eleganta z
Mosiny” (klasy IV – VI). Organizator: Beata Oziemska. I
miejsce – Marianna Włoszczyńska, SP Czapury, II miejsce
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– Antoni Walkowiak, SP Pecna, III miejsce – Marcin Muth,
SP 1 Mosina. Wyróżnienia: Maja Majchrzycka, SP Krosinko:
Wojciech Szymanowski, SP 1 Mosina; Olga Sroczyńska, SP
Pecna; Zuzanna Juska, SP Krosinko.
Konkurs literacki „Mosina-wspomnienia z przyszłości”
Organizator: Katarzyna Wachowiak-Hołysz: I miejsce – Jan
Piotrowski, SP 1, Mosina, II miejsce – Hanna Wieczorek, SP
1 Krosinko, III miejsce – Franciszek Cichowlas, SP 1 Mosina.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i organizatorom dziękujemy za wsparcie obchodów rocznicowych. Na
łamach „Informatora Mosińskiego” zaprezentujemy niektóre
z nagrodzonych i wyróżnionych prac. W tym numerze – na
okładce prace laureatów konkursu „Pocztówka z Mosiny“
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Rogalinie. 
Oprac. Joanna Nowaczyk

Projekt Erasmus + w Zespole Szkół w Krośnie!
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Od 1 września 2015 roku Zespół Szkół w Krośnie realizował
trzyletni projekt Erasmus+ Large Streams from Little Fountains
Flow. Był on adresowany do wszystkich uczniów, rodziców i
nauczycieli szkoły. Zaplanowane działania realizowaliśmy ze
szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i
Cypru. Pierwszy rok uczestnictwa w projekcie zakładał szkolenia dla nauczycieli państw partnerskich. Pierwsze z nich odbyło
się na Cyprze i dotyczyło rozbudzania kreatywności w dziecku.
Poznaliśmy szereg metod jej rozwijania, zarówno w domu jak i
na lekcjach. Kolejne szkolenie miało miejsce we Włoszech, gdzie
poszerzyliśmy swoją wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych
technologii podczas lekcji, a ostatnie – we Francji. Dotyczyło ono
nauczania problemowego, które opiera się na współpracy grupowej. Zdobytą na szkoleniach wiedzę przekazaliśmy nauczycielom
naszej szkoły na radach pedagogicznych.Przez następne 2 lata wraz
z nauczycielami podróżowali również uczniowie naszej szkoły,
którzy przez tydzień mieszkali u rodzin goszczących ich. Mogli
więc z bliska poznawać kulturę i kuchnię państw partnerskich.
Podczas każdej mobilności uczniowie wykonywali zadania projektowe, a nauczyciele w tym czasie brali udział w szkoleniach,
poznając metody pracy i wymieniając doświadczenia z kolegami
z państw partnerskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w Catarroja w Hiszpanii, gdzie uczniowie brali udział w tworzeniu stroju
dla Droppy’ego – maskotki naszego projektu, składającego się z
elementów strojów narodowych państw partnerskich. Kolejne
spotkanie miało miejsce w Genova Pegli we Włoszech. Uczniowie
budowali z klocków LEGO najsłynniejsze budowle wybrane przez
szkoły partnerskie, a nauczyciele poznali metody komunikacji na
zajęciach języka obcego. Następne spotkanie odbyło się w Le Havre

we Francji. Dzieci przedstawiały stworzony przez nas rozdział
książeczki o podróżach Droppy’ego. Każda szkoła partnerska
pisała po kolei jeden rozdział wspólnej historyjki o przygodach
maskotki naszego projektu. Nauczyciele wymieniali doświadczenia w zakresie nauczania języka ojczystego. Kolejne spotkanie to
wizyta w Bobingen w Niemczech. Przed wyjazdem uczniowie
tworzyli broszurę o nawykach żywieniowych w poszczególnych
krajach wraz z przepisem na tradycyjną potrawę. Podczas mobilności „otworzyli” wspólną europejską restaurację. Nauczyciele
natomiast poznawali różne techniki uczenia się. Kolejna podróż
odbyła się do miejscowości Pegeia na Cyprze, gdzie uczniowie
tańczyli tańce narodowe. Nauczyciele wymieniali doświadczenia
w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich. Ostatnia
mobilność to Zespół Szkół w Krośnie, który był gospodarzem.
Podczas wizyty w naszej szkole uczniowie malowali wspólny obraz
do charakterystycznej muzyki z państw partnerskich. Nauczyciele
w tym czasie omawiali rozwijanie kompetencji matematycznych
i przyrodniczych. Ponowne spotkanie koordynatorów odbyło
się w czerwcu tego roku w Walencji w Hiszpanii, aby uroczyście zakończyć udział w projekcie. Efektem wspólnych wysiłków
jest książka, zawierająca omówienie kompetencji kluczowych,
rozwijanych w trakcie realizacji projektu. Udział w projekcie to
nie tylko możliwość rozwijania umiejętności językowych i interpersonalnych, ale także niepowtarzalna okazja do poznania
kultury innych państw oraz nauki samodzielności i tolerancji.
Trzy lata wspólnej pracy, spotkań, wymiany myśli i doświadczeń pozostaną w naszych sercach na zawsze. Europa jest naszym
wspólnym domem, a my staliśmy się jedną wielką rodziną. 
Daria Jurecka nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu
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Grand Prix dla Filipa
W Ogólnopolskich Zawodach Spławikowych GPP 2018
rozegranych na Kanale Elbląskim w dniach 31 sierpnia – 2
września, najwyższy wynik w kategorii U15 osiągnął Filip
Kosicki z Koła PZW nr 27 Mosina – Miasto! Ty samym Filip
zdobył I miejsce i tytuł mistrzowski tych zawodów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  		
Red.

Bajkowy Domek w Mosinie
Przedszkole nr 4 przy ul. Kasprowicza w Mosinie rozpoczęło nowy rok szkolny z nadanym jeszcze przed wakacjami
imieniem „Bajkowy Domek”. Wybór tej nazwy poprzedził
plebiscyt, w którym udział wzięły dzieci, ich rodzice oraz
pracownicy placówki. „Bajkowy Domek” jako nazwa dla
przedszkola, zyskał akceptację Rady Miejskiej w Mosinie. Na
wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Rada podjęła
w tej sprawie uchwałę. 7 czerwca w przedszkolnym ogrodzie,
odbyła się oficjalna uroczystość nadania imienia „Bajkowy
Domek” dla Przedszkola nr 4, w której udział wzięła cała jego
społeczność, a także goście: Przewodnicząca mosińskiej Rady
Małgorzata Kaptur, zastępca burmistrza Przemysław Mieloch,
ks. proboszcz Edward Majka, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy
gminnych instytucji. Uroczystość poprowadziła Zuzanna
Tylska - dyrektor placówki. W „bajkowej” scenerii nastąpiło
odsłonięcie tablicy z logo przedszkola, a oprawę artystyczną
zapewniły dzieci pod kierunkiem swoich nauczycieli. Plenerowa scena zamieniła się w świat bajek, który przedstawiły
przedszkolne grupy: Maluchy, czyli „Elfy i Krasnale”, Średniaki
- „Wróżki i Czarodzieje” i oraz „Księżniczki i Rycerze”, w
których role wcieliły się Starszaki. Goście mieli także okazję
zwiedzić budynek przedszkolny, obejrzeć przystrojone na tę
szczególną okazję sale i podziwiać prace plastyczne przedszkolaków. Uroczystość przebiegała w „bajkowej” atmosferze,
nie zabrakło nawet wspólnej zabawy w tanecznym rytmie.
Podopiecznym przedszkola życzymy niezapomnianych chwil
spędzonych w „Bajkowym Domku”, a pedagogom i rodzicom
satysfakcji z osiągnięć edukacyjnych ich pociech! 
J. Nowaczyk

Nowa specjalizacja na UAM – Autyzm
Na Wydziale Edukacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pojawiła się nowa specjalność – autyzm.
Specjalność jest ofertą skierowaną do absolwentów studiów I
stopnia z tytułem licencjata, kierunków nauczycielskich.
Studia przygotowują do podejmowania działań mających na
celu wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwent potrafi posługiwać się
interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości i zaburzeń
rozwojowych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada
wiedzę z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodyki pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Specjalistów w tej dziedzinie ciągle brakuje.
Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej UAM wse.amu.edu.pl 			
JN
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Pocztówki z wakacji
Krąg Instruktorski T.W.A. Elita ZHP Mosina był organizatorem
dwóch form wypoczynku: obozu wypoczynkowego dla uczniów
w Łukęcinie, który odbywał się w tym roku pod patronatem
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego oraz obozu rowerowego po
woj. wielkopolskim.

Łukęcin 2018

Relacja druhny Jagody: ...podobóz „Młodych Odkrywców”
zrzeszał uczestników w przedziale wiekowym 10 – 13 lat. Podczas 2 tygodni dzieci realizowały program zajęć opartych na
harcerskich zwyczajach i zabawach. Na początku uczestnicy
zbudowali zaribę, bramę, wartownię, zawiesili własnoręcznie
namalowaną flagę na maszt. W trakcie trwania obozu dzieci
uczyły się różnych umiejętności tj. kodowanie, rozpoznawanie
kierunków świata, rodzajów liści. Później nowo nabyte umiejętności sprawdzane były w biegach i grach terenowych. Jeden z
biegów, sprawdzał ich wiedzę na temat historii Rzeczpospolitej
Mosińskiej. Dzieci w ramach wycieczki zwiedziły Międzyzdroje,
gabinet figur woskowych oraz obserwowały żubry. Korzystając
ze słonecznych dni codziennie kąpały się w Morzu Bałtyckim
i spędzały czas na plaży, grając w różne gry. Uczestnicy wraz z
całym obozem chętnie brali udział w organizowanych dyskotekach i ogniskach. Jednej nocy dzieci wybrały się nad morze,
aby nauczyć się odnajdywać gwiazdę polarną. Przez cały okres
trwania obozu uczestnicy zbierali sprawności, na koniec wręczone
w postaci drewnianych nieśmiertelników. Na obozowym festiwalu piosenki wraz ze swoją kadrą zaprezentowali dwie piękne
piosenki, do których sami wymyślili słowa. Na koniec dzieci
dokonały oceny zajęć, a także kadry. Mówiły co im się najbardziej podobało, a co najmniej. Przez całe 2 tygodnie uczestnicy
chętnie brali udział w proponowanych zajęciach, a uśmiech nie
schodził z ich twarzy.”
Dziękuję uczestnikom obozu za zaangażowanie i kreatywność w
realizacji obozowego programu, za wyborną zabawę oraz uśmiech
na twarzy każdego dnia. Kadrze wychowawczej za 24- godzinną
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opiekę nad wychowankami, za poświęcony czas i za wiedzę przekazywaną każdego dnia swoim podopiecznym. Kadrze kuchennej,
kwatermistrzowskiej za pyszne posiłki, cierpliwość, czuwanie
nad bezpieczeństwem powierzonych nam uczestników oraz za
tworzenie przyjacielskiej atmosfery, która powoduje, że każdy
z nas marzy o tym, aby powrócić do Łukęcina za rok. Dziękuję
Instruktorom I Przyjaciołom z Kręgu Instruktorskiego T.W.A.
Elita, odwiedzających nasz obóz za włączenie się w realizację
programu, co miało znaczny wpływ na uatrakcyjnienie zajęć
oferowanych uczestnikom przez obozową kadrę.
Komendantka obozu hm. Danuta Białas
Obóz otrzymał wsparcie finansowe Wojewody Wielkopolskiego
i Gminy Mosina.

Obóz rowerowy

na trasie: Rokietnica- Rogoźno-Wągrowiec- Gniezno-Pobiedziska 12.07. – 18.07.2018.
W wędrówce udział wzięły druhny z Kręgu Instruktorskiego.
W czasie siedmiodniowej wędrówki druhny zwiedziły liczne
drewniane i murowane kościoły oraz zabytkowe pałace, niektóre oglądały tylko z zewnątrz, bo znajdują się one w rękach
prywatnych i nie ma możliwości zwiedzania. Miejsce godne
obejrzenia znajduje się Siernikach. W lesie, w naturalnym
środowisku stoi figura Matki Bożej z Siernik, początek ścieżki
przy kamieniu z napisem: ”Najpiękniejsza świątynia Boga nie
ma ścian ani granic”. Jadąc do Wągrowca we wsi Marlewo,
podziwiamy pomnik przyrody- okazały dąb szypułkowy o
obwodzie 4.8m. Imię „Przemysł II” otrzymał w 700 rocznicę
śmierci króla Przemysła II.(8.02.1996). W Wągrowcu wstępujemy
do Muzeum Regionalnego, gdzie mamy okazję poznać sztukę
pałucką. Oglądamy z zewnątrz cysterski zespół poklasztorny
oraz kościół św. Jakuba Apostoła-ciekawa architektura. Przed
kościołem znajduje się pomnik ks. Jakuba Wujka, który pierwszy przetłumaczył Pismo Święte na język polski. Podziwiamy
ciekawe zjawisko skrzyżowania rzek Wełny i Nielby, które jest
unikalne na skalę europejską. Wody obu rzek mieszają się ze
sobą tylko w niewielkim stopniu, płynąc dalej swoim nurtem. W
czwartym dniu zwiedzamy okolice Wągrowca, m.in. grobowiec
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rotmistrza Franciszka Łakińskiego, zabytki w Łeknie i Tarnowie
Pałuckim. W drodze do Gniezna, zatrzymujemy się w Budziejewku przy głazie narzutowym z czerwonego marmuru, który
podlega ochronie od 1840 roku. Jest on najstarszym zabytkiem
przyrody w Polsce. Głaz leży obok kościółka św. Wojciecha,
na skraju wsi drewniana rzeźba św. Wojciecha. Szóstego dnia
odświeżamy nasze wiadomości i zwiedzamy Gniezno, m.in.
cmentarz z grobami żołnierzy ZSRR poległych w 1945r. oraz
żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej,
gotycką katedrę NMP i św. Wojciecha z romańskimi Drzwiami
Gnieźnieńskimi z 2 połowy XI wieku, Muzeum Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, gdzie znajduje się skarbiec katedry oraz Muzeum
Początków Państwa Polskiego. Ostatni punt to Dziekanowice,
zwiedzamy Wielkopolski Park Etnograficzny - unikatową rekonstrukcję XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku
z kompletnym wyposażeniem domostw i dekoracją wnętrz z
oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi.
Organizator obozów rowerowych hm Danuta Białas

Hufiec na wakacjach

Tegoroczne harcerskie lato było niezwykle wyjątkowe i intensywne. Około 50 zuchów i harcerzy Nieprzetartego Szlaku
pojechało na obóz na stanicę harcerską do Pobierowa. Pozostali
zaś w liczbie 110 osób wzięli udział w Zlocie ZHP w Gdańsku na
Wyspie Sobieszewskiej, gdzie przez 10 dni obozowało wspólnie
około 15 000 harcerzy. To był nasz pierwszy tak liczny udział w
takim wydarzeniu, a na dodatek niektórzy z naszego hufca byli
odpowiedzialni za program dla wszystkich harcerzy z Wielkopolski. Poza tym w czasie lata najstarsi harcerze oraz kadra hufca
wraz z naszymi sojusznikami przygotowali bazę w Lubniewicach,
gdzie Hufiec Mosina przyjął harcerzy ZHP z Elbląga, Stargardu
Szczecińskiego oraz harcerzy Rogal Rangers z Poznania.

Zlot ZHP Gdańsk 2018
Hufiec ZHP Mosina wybrał w tym roku szlak, który podczas
naszej Harcerskiej Akcji Lato poprowadził nas do pięknego
Gdańska, a dokładniej na Zlot Związku Harcerstwa Polskiego
2018. Po apelu Mosinie wszyscy spakowaliśmy nasze bagaże
i wyruszyliśmy w wielką podróż. Na terenie zlotu dostrzegliśmy mnóstwo harcerzy, którzy rozkładali swoje namioty, a już
wieczorem pierwszego dnia zobaczyliśmy w pełnej okazałości
Skautowe Miasteczko! Kolejne dni dawały nam mnóstwo możliwości, ponieważ mieliśmy w ciągu dnia trzy bloki zajęciowe w
ramach takich tematów jak: cywilizacja, dziedzictwo, źródło,
służba, natura, rozwój! Były to, m.in. gry terenowe, programowanie robotów, pływanie po morzu, zwiedzanie Gdańska,
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sprzątanie eksponatów w muzeach, pomaganie leśnikom oraz
koncerty! Nam udało się wziąć udział w różnych atrakcjach
zespołowych, w robieniu własnych koszulek, gier planszowych,
przypinek, własnych suwaków do chusty oraz rozet powstańczych. Nie mogło zabraknąć również wyjść nad polskie morze!
Na zlocie mieliśmy również okazję spotkać różne ciekawe osoby,
np. Aleksandra Dobę, który podzielił się z nami swoimi przeżyciami oraz odpowiadał na nasze pytania. Wieczorem, gdy się
przechodziło między ulicami naszego miasteczka, można było
poczuć harcerską moc, która można było zobaczyć na każdym
kroku. Rozmowy, pląsy, wspólne robienie zdjęć... To było to! Gdy
zbliżały się ostatnie dni, każdy pomimo zmęczenia chciał zostać
właśnie tutaj, ponieważ to na tym zlocie pojawiły się przyjaźnie,
nowe znajomości, wspólne wspomnienia. Gdy przyszedł czas
powrotu, trwały ostatnie prace rozkwaterkowe, w momencie gdy
autobus już podjechał pod nasze obozowisko każdy zrozumiał,
że to właśnie na zlocie poczuliśmy nasze hufcowe braterstwo.
Co nas czeka w przyszłym roku? Okaże się już niedługo, ale
miejmy nadzieję, że wspomnienia ze Zlotu ZHP 2018 będą nam
towarzyszyć jeszcze długo, aż do następnego obozu!
Maria Andrzejewska

Morska przygoda w Pobierowie
W piątek, 13 lipca zuchy i harcerze Nieprzetartego Szlaku z
Hufca ZHP Mosina wyjechali na obóz do Pobierowa. O tematyce ROBINOSON CRUSOE! Przez pierwsze dni była kwaterka,
rozstawialiśmy namioty, robiliśmy opłotowanie z papierowych
łódek i bramę a wszystko to, aby nasza Wyspa Robinsona Crusoe
była jak najlepsza. W czasie obozu mieliśmy kilka wycieczek.
Byliśmy w Papugarnii w Pobierowie, udaliśmy się pieszo do
Trzęsacza, aby tam wsiąść w kolejkę i jechać dalej do pobliskiego
miasteczka – Niechorza. Tam weszliśmy na latarnię morską i
odwiedziliśmy piękne motyle w Motylarnii! Mimo złej pogody
przez dwa dni, nie było mowy o nudzie - robiliśmy żaglówki,
wyspę Robinsona z rolek i masy solnej a nawet oglądaliśmy bajki.
Upalne dni spędzaliśmy na plaży pływając w morzu, opalając się
lub uczestnicząc w zabawach integracyjnych zajęciach. Nawet
jedliśmy lody i gofry! Zaprzyjaźniliśmy się z zuchami z Turka i
Konina na ognisku oraz wspólnych dyskotekach. Zakończenie
obozu było pełne niespodzianek zarówno dla zuchów, jak i
harcerzy Nieprzetartego Szlaku, po obozie pełnym przygód byli
oni gotowi by związać się z harcerstwem na stałe. A co to oznacza? A właśnie to, że na plaży podczas zachodu słońca kilkoro
zuchów złożyło Obietnice Zuchową a natomiast harcerze NS
otrzymali Krzyże Harcerskie. Każdy natomiast zdobył sprawność
Robinsona Crusoe. To było dziesięć wspaniałych dni!
Kinga Tomaszewska
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odbył się rejs dla młodzieży po Wielkich Jeziorach Mazurskich.
Na obozach w Dymaczewie Nowym, dzieci zdobywają
podstawowe umiejętności żeglarskie, takie jak: taklowanie,
wiosłowanie łodzią wiosłową, trzymanie kursu na żaglówce, uczą się też śpiewać pieśni żeglarskie – szanty. Przerwy
między żeglowaniem wypełniają zabawy i gry sportowe,
terenowe, konkursy plastyczne, żeglarski chrzest, a także
tradycyjne ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Organizatorzy realizują tu program Mosińskiego Klubu Żeglarskiego „Książeczka Młodego Żeglarza”,
w ramach którego dzieci kształcą swoje umiejętności i zdobywają kolejne stopnie żeglarskiego wtajemniczenia. Każdy
turnus, to także pełne emocji żeglarskie regaty, podczas
których młodzi adepci żeglarstwa mogą wykazać się nabytymi umiejętnościami. W czasie pobytu w malowniczej
przyrodniczo okolicy, prowadzone są także prelekcje na
temat walorów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nad
bezpieczeństwem i żeglarską edukacją, czuwa ratownik
i wykwalifikowana kadra, z uprawnieniami żeglarskimi,
która zaczynała tu pracę w wieku nastoletnim jako pomoc
wychowawców. Obozy nad Jeziorem Dymaczewskim cieszą
się bardzo dużym zainteresowaniem. Warto wspomnieć, że
w tym roku, dzieci wypoczywały w bazie, która zyskała
nową stołówkę zakupioną przez MKŻ, korzystały także
z wyremontowanych ze środków Gminy Mosina sanitariatów.
Na tegoroczny, II turnus obozowy, z wizytą zjawili się
goście z Białorusi – polskie dzieci z trzech miejscowości:
Baranowicze, Grodno i Pyliszcze. Do Polski przyjeżdżają od wielu lat na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 46
w Poznaniu, a po raz trzeci odwiedzili bazę Mosińskiego
Klubu Żeglarskiego. Goście mieli okazję pożeglować po
Jeziorze Dymaczewskim, przy pięknej, słonecznej pogodzie,
a podczas wspólnego spotkania z obozowiczami – pośpiewać
polskie piosenki… 
				

J. Nowaczyk

Lato pod Żaglami

Sezon „Lata pod żaglami” Mosiński Klub Żeglarski rozpoczął już w czerwcu. Na Jeziorze Dymaczewskim, odbyły się Regaty Olimpiad Specjalnych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i zielone szkoły dla ośmiu klas ze
Szkoły Podstawowej w Krośnie, mosińskiej „dwójki” oraz
SOSW. Pod namiotami na przystani żeglarskiej MKŻ-tu
w Dymaczewie Nowym, wakacje spędziło blisko 400 dzieci
na sześciu turnusach obozów żeglarskich. Tradycyjnie też,
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W czasie wakacji, jak co roku w ramach „Akcji Lato”
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie organizowali ciekawe zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. W gminnych szkołach zorganizowano także
„półkolonie”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Na zorganizowanie ferii letnich w szkołach Gmina przeznaczyła z budżetu 66 500 zł.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

mosina.pl

WIELKOPOLSKI
PARK NARODOWY

INFORMATOR MOSIŃSKI

Wilk w Wielkopolskim Parku Narodowym

W historii Wielkopolskiego Parku Narodowego,
a jest to już ponad 61 lat, nagrania migrującego
wilka przejściem dla zwierząt miały miejsce trzy
razy: 11 grudnia 2011 roku (nagranie nocne),
17 maja 2013 roku (nagranie dzienne) i 30 marca 2018 roku
(nagranie dzienne). Informacje o prawidłowym rozpoznaniu
gatunku zostały potwierdzone przez Pana Profesora Andrzeja
Bereszyńskiego.
Przejście dla zwierząt znajduje się na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego, nad drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław
w okolicy miejscowości Dębienko i od 11 lat objęte jest stałym,
całodobowym monitoringiem.
Wilk (Canis lupus) jest chroniony w Polsce od 1998 roku.
Obecnie jego status ochrony ścisłej jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Możliwe jest dla niego
ustanowienie strefy ochronnej do 500 m od miejsca rozrodu
(najczęściej nory), w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (tak jak do wszystkich innych
zwierząt objętych ochroną) zabronione jest zabijanie wilków, a
także ich okaleczanie, chwytanie, płoszenie, przetrzymywanie,
niszczenie nor i niepokojenie przebywających w nich zwierząt.
Wilk znajduje się w załączniku Konwencji Berneńskiej wymieniającym gatunki ściśle chronione. Podlega on także Konwencji
Waszyngtońskiej w sprawie międzynarodowego zakazu handlu
wymierającymi gatunkami zwierząt. Jest
również wymieniony w Załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej jako gatunek
priorytetowy.
Wilk należy do rodziny psowatych
Canidae, której przedstawicielami są
między innymi szakale, kojoty, lisy i psy
domowe. Podstawową jednostką socjalną w wilczej społeczności jest wataha, czyli grupa osobników,
które wspólnie polują, wędrują i odpoczywają. Wilcza rodzina
potrzebuje obszaru od 100 do 300 km2. Wielkość watahy liczy
zazwyczaj od 4 do 6 osobników; liczebność zależy przede wszystkim od dostępności odpowiedniej bazy pokarmowej (im więcej
pokarmu tym terytorium mniejsze) i schronień. Wataha składa
się z samca (basiora), samicy (wadery) i młodego pokolenia,
jakim są tegoroczne szczenięta i ich o rok starsze rodzeństwo;
czasem pojawia się brat basiora albo siostra wadery. Zdarza się,
że do watahy dołącza obcy wilk, który zostaje zaakceptowany i
staje się członkiem rodziny. W stadzie dowodzi najsilniejsza para
dorosłych wilków zwana parą alfa. Wilki samotne to najczęściej
młodociane osobniki, które opuszczają watahę w poszukiwaniu
nowego terytorium i partnera. Jednak niektóre samotnie wędrujące wilki to osobniki dorosłe, które w wyniku konkurencji
w watasze zmuszone są ją opuścić. W stadzie obowiązuje hierarchia, a poszczególne osobniki komunikują się między sobą
mowa ciała, postawą i mimiką (specyficzne ułożenie uszu) oraz
wydając charakterystyczne dźwięki (wycie, szczekanie, warczenie, skomlenie, piski itd.), a także wydzielając feromony i
znacząc teren odchodami. Wilki mają doskonały węch i słuch.
Wzrok wilka podobnie jak i psa nie jest najlepszym zmysłem
tego drapieżnika; (w dzień widzą gorzej od człowieka, w nocy
zdecydowanie lepiej). Wilki są wędrowcami, potrafią w ciągu
doby, w razie potrzeby, pokonać kilkadziesiąt kilometrów, ale
najczęściej przebywają na swoim terytorium.

AKTUALNOŚCI

Z wilkiem ma wiele wspólnych cech nasz pies domowy, który
od niego pochodzi. Wilk w porównaniu do psa ma wyższą, choć
stosunkowo wąską, klatkę piersiową i dłuższy tułów. Nogi jego
są długie, przystosowane do szybkiego przemieszczania się na
duże odległości oraz do poruszania się w głębokim śniegu. Łokcie są skierowane częściowo do wewnątrz, a stopy na zewnątrz,
przez co przednia i tylna noga tej samej strony ciała poruszają
się w tej samej linii. Kończyny przednie wilka, tak samo jak
psa, są zakończone pięcioma palcami (jeden z nich nie dotyka
powierzchni gruntu), a tylne czterema. Długość wilczego tropu wynosi 10–13 cm, a szerokości 8–9 cm. Jeśli wataha idzie
truchtem, (tak zwany „wilczy trucht”) to trudno jest policzyć
ilość wilków, gdyż stąpają one „trop w trop” zostawiając tylko
jeden ślad. Poruszają się w ten sposób, gdyż jest im łatwiej, a nie
dlatego jak powszechnie się sądzi by zmylić człowieka.
Naturalnym pokarmem wilka na całym świecie są dzikie ssaki
kopytne, w Polsce głównie jelenie, dziki i sarny. Podstawowa
dieta uzupełniana jest mniejszymi gatunkami takimi jak: zające,
bobry, ptaki, ryby, płazy, gady, a nawet owoce leśne i grzyby.
Młode otrzymują częściowo przeżuty pokarm od wszystkich
członków watahy.
Wilki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie – dokonują
naturalnej selekcji. Ich ofiarami najczęściej są osobniki stare,
chore i osłabione, a także zwierzęta młode poniżej pierwszego
roku życia. Należy pamiętać, iż wilki zawsze polują z głodu, a
nie z chęci zabicia ofiary. Nie atakują ludzi, są płochliwe, wręcz boją się
ludzi i przed nimi uciekają.
Populacja wilka w Polsce szacowana
jest na ponad 1000 osobników. Bytują
one we wszystkich większych lasach
północno-wschodniej i wschodniej
części kraju, w Karpatach i w Sudetach oraz w Polsce zachodniej (Puszcza Notecka, Puszcza Zielonka). Wybierają do życia obszary o wysokiej lesistości, niskim
zagęszczeniu dróg i najczęściej z dala od aglomeracji miejskich.
Długodystansowe wędrówki wilków pokazują, jak ważne jest
prawidłowe rozmieszczenie korytarzy ekologicznych, które pozwalają na swobodne migrowanie i wymianę genów pomiędzy
populacjami. Dla przykładu, młody wilk o imieniu Alan w 2009
roku przemierzył przez środkową Europę ponad 1400 km. Migrował z Niemiec, przez Polskę na Litwę i Białoruś. Odwiedził
cztery kraje i sześć polskich województw: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie
i podlaskie. Tak ważne jest pozostawienie niezabudowanych
korytarzy migracyjnych (ekologicznych), aby zwierzęta mogły
swobodnie przemieszczać się w celu poszukiwania partnera,
pokarmu czy miejsca rozrodu.
Wielkopolski Park Narodowy ma powierzchnię ponad 7,5 tys.
ha, w tym 4,5 tys. ha lasu, czyli 45 km2 – jak wynika z badań
naukowych, jest to stanowczo za mała powierzchnia, aby wilcze
watahy zechciały tu zostać na stałe. Wilki uchwycone okiem
kamery w Parku to najprawdopodobniej osobniki migrujące,
ale… czas pokaże. Może kiedyś wilki będę stałymi mieszkańcami Parku. Byłaby to piękna wizytówka i świadectwo bogactwa
ekosystemów tego cennego obszaru. 
dr inż. Małgorzata Górna
główny specjalista ds. ochrony przyrody
Wielkopolski Park Narodowy

27

INFORMATOR MOSIŃSKI

wrzesień 2018

Kanałami ze Starówki
do Śródmieścia
„1 września 1944 r. rano, po nieudanej próbie poprzedniej nocy
przebicia się ze Starego Miasta do Śródmieścia, byliśmy pewni
że nie pozostanie nam nic innego, jak tylko zostać na Starówce i bić się z Niemcami do ostatniego. Byliśmy zupełnie odcięci
i okrążeni. Po 33 dniach walk na obszarze utrzymanym przez nas
pozostało tylko kilka bloków mieszkalnych, w których wszystkie
budynki były zniszczone, albo przez naloty, artylerię lub przez
ogień. Zdziesiątkowane, nieudaną próbą przebicia, oddziały powróciły do swoich poprzednich stanowisk i barykad, zabierając
swoich rannych i grzebiąc zabitych...” – wspomnienie jednego
z powstańców warszawskich przywołuje pamięć o heroicznym
czynie zbrojnym Polaków, także tych z Ziemi Mosińskiej. Jednym
z nich właśnie, autorem tego wspomnienia, był Marian Dobrowolski – mieszkaniec przedwojennej Mosiny.
Marian Dobrowolski, rocznik 1920, był harcerzem mosińskiej,
przedwojennej 19. Drużyny im. Bolesława Chrobrego. W roku
1938, wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Gnieźnie przy
17. Dywizji Piechoty. Latem 1939 r. został przeniesiony do 68. Pułku
Piechoty we Wrześni - tam zastała go wojna. We Włodzimierzu
Wołyńskim, gdzie znalazł się z jednostką, dostał się do sowieckiej
niewoli, z której udało mu się uciec. Zachowało się jego wspomnienie
opublikowane w „Biuletynie Mosińskim” nr 8/2002, ze szczegółowym opisem tych wydarzeń. Po ucieczce, Marian Dobrowolski
dotarł do Warszawy. Tu w roku 1940 wstąpił do Związku Walki
Zbrojnej i włączył się w konspiracyjną działalność organizacji.
1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 w Warszawie wybucha powstanie. Walka podjęta w kilku dzielnicach równocześnie, toczy się
z różnym rezultatem. Największe zdobycze terytorialne powstańców to obszar Śródmieścia, Starego
Miasta i wschodniej części Woli. Ale na Pradze walki
trwają zaledwie 3 dni. 11 sierpnia pada Ochota i Wola,
a Niemcy odcinają od Śródmieścia Stare Miasto. Niemcy atakują Starówkę przy użyciu artylerii, lotnictwa,
pociągu pancernego, miotaczy min, goliatów i kanonierki na Wiśle. Wśród tysięcy bohaterskich żołnierzy
broniących Starego Miasta jest Marian Dobrowolski
walczący w Grupie „Północ”.
Gdy obszar obrony na Starówce drastycznie się
skurczył, dowództwo podjęło decyzję o ewakuacji
oddziałów powstańczych kanałami do Śródmieścia
i na Żoliborz. Ten dramatyczny marsz opisał Marian
Dobrowolski:
Sytuacja była krytyczna. Wreszcie, gdzieś około godz. 21-szej płk.
„Wachnowski” [Karol Ziemski ps. Wachnowski – dowódca Grupy
Północ: przyp. red] otrzymał od dowódcy Okręgu rozkaz opuszczenia Starówki i wydał do wszystkich pozostałych oddziałów rozkaz
rozpoczęcia i porządku ewakuacji. Porządek ten był ustalony tak,
aby oddziały odskakiwały obronnie od swych pozycji o określonych
godzinach, podchodziły do włazu w małych grupach, które miały
otrzymać wyznaczonych przewodników. Porządek ewakuacji ustalał
również, że pierwsi szli ranni, potem część ludności cywilnej, a następnie oddziały powstańcze bez broni (w tym około 150 niemieckich
jeńców) i na końcu szły grupy oddziałów z bronią. Ostatnie grupy
oddziału osłonowego „Gozdawa” schodziły do kanału 2 września
między godz. 14:30 a 16-tą. Niemcy znajdowali się już wówczas
około 50 metrów od włazu.
Wśród świstu kul i wybuchów pocisków doskakiwaliśmy do otworu
pojedynczo, gdyż tylko jedna osoba mogła wejść i zmieścić się we
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Wizyta Mariana Dobrowolskiego (trzeci z lewej) w Mosinie w roku 2005 – spotkanie
z harcerzami. Fot. Wojciech Konieczny, źródło: Czas Mosiny nr 2(5)czerwiec 2002.

włazie. Schodziło się w dół po metalowej drabinie, chyba jakieś 5 do
6 metrów, wchodząc na samym spodzie w owalny kanał wysokości,
może półtora metra, w który aby wejść trzeba było się pochylić.
I tak szliśmy, jeden za drugim, w kierunku południowym pod ulicą
Miodową do Krakowskiego Przedmieścia. Początkowo szliśmy w mazi
błotnej na spodzie kanału, w niektórych miejscach prawie do kostki,
w zupełnej ciemności starając się nie pośliznąć i utrzymać łączność
dotykając albo trzymając się pasa jeden drugiego. Przed wejściem
do kanału byliśmy uprzedzeni przez specjalne przewodniczki aby nie
odzywać się, nie robić hałasu gdyż przechodzić będziemy pod włazami na terenie opanowanym przez Niemców, gdzie były już wypadki
wrzucania przez nich granatów, gdy usłyszeli jakiekolwiek szmery
lub odgłosy przesuwających się na dole powstańców. Szliśmy więc
powoli, przystając bardzo często, gdyż przewodniczki idące na czele
zatrzymywały się przed dojściem do włazów i same, ostrożnie, jak
najciszej przechodziły najpierw pod nimi i dopiero po ich przejściu
przechodziła, również powoli, reszta maszerujących w kanale. To
był najtrudniejszy i najbardziej wyczerpujący odcinek marszu, gdyż
kanał znajdował się pod ulicą Miodową, całkowicie opanowaną
przez Niemców. Posuwanie się w pozycji pochylonej
i w dodatku z bronią było bardzo trudne. Czasami
ktoś ranny pośliznął się i trzeba go było podnosić
i pomagać mu. Niektórzy niecierpliwili się i obawiali,
że stracą łączność i zabłądzą w ciemnościach. Inni,
wyczerpani nerwowo i ﬁzycznie, krzyczeli i trzeba ich
było uspokajać, czasami nawet siłą.
Doszliśmy wreszcie do połączenia, tego niskiego
kanału, z dużym kanałem – burzowym, i tu można
już było się wyprostować, a poza tym było w nim
znacznie suszej. Dostaliśmy wiadomość, od przodu,
że mamy zdwoić ostrożność i ciszę, gdyż włazy do
tego kanału są większe i niektóre podobno obstawiane
psami. Liczyliśmy jednak na fakt, że było już późno
i ostrożność Niemców będzie poważnie zmniejszona. Niemniej posuwaliśmy się wolniej niż przedtem, aby robić jak najmniej hałasu.
Odpoczywaliśmy też częściej. Przewodniczki znały trasę doskonale.
Po 3 godzinach dalszego marszu znaleźliśmy się pod włazem na
ulicy Wareckiej, przez który widać było niebo i słychać polskie głosy powstańców ze Śródmieścia, którzy czekali by pomóc nam przy
wyjściu z kanału. Wychodziliśmy na zewnątrz potwornie zmęczeni ale i zdumieni widząc... drzewa jeszcze pełne liści i całe szyby
w oknach budynków, czego nie widzieliśmy już od paru tygodni na
Starówce. Była też jeszcze i bieżąca woda na niektórych kwaterach,
prawdziwe łóżka, materace i żywność. Co za luksus! Odpoczynek
trwał tylko kilka dni gdyż otrzymaliśmy nowe przydziały, by trwać
dalej w walce z wrogiem.
Nigdy nie zapomnę tego podziemnego marszu ku wolności. Kanały
warszawskie zaważyły o losach życia i śmierci ponad 5 000 powstańców, z którymi zdążyło przejść również kilka tysięcy ludności
cywilnej... 2 września 1974 roku została odsłonięta, na ścianie odre-
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staurowanego budynku Archiwów Sądów, naprzeciwko pamiętnego
włazu, skromna, blaszana tablica z następującym napisem:
„Tym kanałem po bohaterskiej obronie Starego Miasta – Starówki
przeszło do Śródmieścia i na Żoliborz 5366 powstańców Grupy Północ.”
Po wojnie Marian Dobrowolski znalazł się na emigracji – początkowo
w Londynie, następnie w Stanach Zjednoczonych, w kalifornijskim
Coronado, gdzie mieszkał do końca życia. Za swoją działalność
w Armii Krajowej i udział w powstaniu warszawskim został odznaczony przez Rząd RP na Uchodźstwie: Krzyżem Walecznych,
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczem, Krzyżem AK i Medalem
Wojska Polskiego, a przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę – Złotym
Krzyżem Zasługi. Chociaż większość życia spędził na obczyźnie,
nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Z Mosiną, którą odwiedzał, a – zwłaszcza z mosińskimi harcerzami,
utrzymywał bliskie kontakty. Zmarł w roku
2007 w wieku 87 lat. 
Joanna Nowaczyk
Wspomnienie Mariana Dobrowolskiego
„Kanałami ze Starówki do Śródmieścia” opublikowane zostało
w „Biuletynie Mosińskim” nr 8/2002.
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Pamiętajmy
1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17.00, 74 lata od wybuchu
powstania warszawskiego, w polskich miastach zawyły syreny. Ten
symboliczny sygnał oznajmiający historyczną godzinę „W”, to hołd
złożony bohaterskiej Warszawie i heroizmowi tysięcy walczących
o nią i o niepodległą Polskę powstańców. Co roku tę ważną dla
Polaków rocznicę, uroczystymi obchodami upamiętnia sama Warszawa, a w warszawskich wydarzeniach rocznicowych udział bierze
Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej Semper Fidelis z Lubonia.
Kilkukilometrowym przemarszem ulicami stolicy, rekonstruktorzy w umundurowaniu powstańców, przypominali przechodniom
o wydarzeniach z sierpnia 1944 r., o bohaterach walczących i ginących na barykadach tego miasta.
27 września 1944 r. przy ul. Dworkowej na warszawskim Mokotowie, Niemcy rozstrzelali wziętych do niewoli 140 powstańców
– w większości żołnierzy batalionu „Baszta”, którzy podczas próby
ewakuacji z Mokotowa na Śródmieście, omyłkowo wyszli z kanału
w pobliżu komendy niemieckiej żandarmerii… Pod pomnikiem
upamiętniającym to tragiczne wydarzenie, grupa Semper Fidelis
uczestniczyła w oprawie uroczystości upamiętniającej pomordowanych w tym miejscu AK-owców. Ta podniosła uroczystość była
okazją do spotkania i bezpośrednich rozmów z kombatantami –
prawdziwymi bohaterami powstania.
Na trasie warszawskiego marszu rekonstruktorów, położone było
także Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie jak co roku, także
zaznaczyli swoją obecność. Z kolei na Starym Mieście, grupa udzieliła wsparcia Kapeli Sztajer w ulicznym śpiewaniu powstańczych
piosenek. Punktualnie o 17.00, kiedy dźwięk syren zasygnalizował światu wybicie godziny „W”, rekonstruktorzy Semper Fidelis
oddali hołd warszawskim powstańcom na Rynku Starego Miasta.
Zwieńczeniem marszu rekonstruktorów i ich udziału w obchodach
74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, była obecność na
Placu Józefa Piłsudskiego podczas wieczornego koncertu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Wspólny śpiew piosenek
z powstania przez wielotysięczny tłum zabrzmiał jak apel poległych,
hymn wdzięczności dla powstańców Warszawy, tych co już odeszli
i tych jeszcze żyjących, obecnych w tym miejscu, w tym szczególnym, rocznicowym dniu.
W warszawskich obchodach Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej Semper Fidelis wzięła udział już po raz czwarty, realizując
w ten sposób formę poglądowej lekcji historii. – Nie oceniamy powstania, ani jego uczestników – mówi o przeżyciach związanych
z tym wydarzeniem Sergiusz Myszograj, szef Semper Fidelis. – Studium zła i dobra ludzkiego umysłu, uliczny teatr historii, bezpośredni kontakt z kombatantami i obserwatorami…Ta swoista podróż
w czasie dotyka nasze umysły i ciała spocone w sierpniowym słońcu, tym samym, niezmiennym słońcu, które świeciło powstańcom
w 1944 roku. My jednak mamy ten wybór i komfort, że wychodzimy
z roli i wracamy do domu, a oni – powstańcy, takiego wyboru nie mieli.
W maju tego roku Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej Semper
Fidelis wykonała w Mosinie rekonstrukcję proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z okazji obchodów jej 170. rocznicy. Grupa działa
pod patronatem Burmistrza Miasta Lubonia, a tworzą ją pasjonaci
historii – między innymi mieszkańcy Lubonia, Poznania, a także
mieszkańcy Gminy Mosina. Rekonstruktorzy uczestniczą w upamiętnianiu ważnych rocznic, odtwarzają historyczne wydarzenia,
realizując w ten sposób własną pasję, a także społeczną edukację,
przedstawiając żywą lekcję historii. 
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fot. Marcin Fenger

Joanna Nowaczyk uczestniczka obchodów w Warszawie - gościnie z Semper Fidelis
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Ekologicznie w Dwójce!

DNI MOSINY

Zapraszamy do udziału w festynie ekologicznym i w konkursach!
W sobotę 22 września w godzinach 11.00 – 15.00 w Szkole Podstawowej
nr 2 w Mosinie odbędzie się festyn ekologiczny. W jego programie m.in.
warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii, warsztaty badania
gleby oraz malowanie koszul. Nie zabraknie ekologicznych gadżetów!
W trakcie festynu zostaną wręczone nagrody za konkursy zarówno
indywidualne, jak i w rywalizacji międzyszkolnej. Regulaminy konkursów zostały rozesłane do szkół i przedszkoli oraz zamieszczone na
stronie sp2mosina.edu.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
powerbanki, zestawy małego badacza, gry ekologiczne, lornetki, puzzle,
lupy, dla szkół - kosiarka do trawy, pojemniki na odpady do sal, zestaw
demonstracyjny – Energia Termalna. Festyn jest finansowany przez
Gminę Mosina oraz pozyskane przez gminę fundusze zewnętrzne.
O innych atrakcjach festynu będziemy jeszcze informować!

PIŁKA RĘCZNA
Klub Sportowy IDMAR Jedynka
Mosina ogłasza nabór chłopców z
rocznika 2004 -2006 do Sekcji Piłki
Ręcznej. Lubisz tą dyscyplinę sportu?
Chcesz się sprawdzić przyjdź na trening! Wtorek 17:30 – 19:00, Czwartek
17:30 – 19:00. Treningi odbywają się
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mosinie ul. Szkolna 1. Informacje: idmarjedynka.pr@gmail.com lub pod
numerem telefonu 6002 698 878.
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Zapraszamy na konsultacje ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich
w Urzedzie Miejskim w Mosinie. Podczas spotkania bedzie można dowiedziec się m.in. jakie rodzaje wsparcia
oferują FE , według jakich zasad i na
jakie projekty przyznawane są środki z UE. Organizator: Główny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich
w Poznaniu. Tel. 61 626 61 90. 25
września, godz. 9.00 - 13.00.
Urząd Miejski w Mosinie,
ul. Dworcowa 3, pok. nr 13.

PIERWSZA POMOC
GCI w Mosinie zaprasza
na bezpłatne warsztaty
„Pierwsza pomoc w praktyce”. Terminy: 4 października, 15 listopada 2018 roku.
Godziny: 15.00 - 19.00. GCI,
ul. Dworcowa 3, Mosina,
I piętro. Zapisy pod numerem telefonu: 61 8 192 746
w godz. 7.30-15.30 lub email:
gci@mosina.pl.

DYŻUR
LATO
POD ZUS
ŻAGLAMI

SAMOOBRONA

19 września 2018r. w godz.
11:00 - 14:00 w siedzibie
GCI odbędzie się dyżur
eksperta ZUS. Tematami
spotkania będą: zagadnienia związane z zakresem
emerytur i rent. Więcej informacji tel. 61 8 192 746,
email: gci@mosina.pl.

Gminne Centrum Informacji zaprasza na bezpłatne
zajęcia z samoobrony. 28
września oraz 9 listopada.
Zapisy pod numerem telefonu: 61 8 192 746 w godz.
7.30-15.30 lub email: gci@
mosina.pl.

BEZPŁATNE WARSZTATY
Bezpłatne warsztaty dla
osób powyżej 40 roku życia
z conajmniej średnim wykształceniem. Masaż, opieka medyczna, florystyka
i bukieciarstwo, warsztaty
terapii manualnej. Zgłoszenia w Gminnym Centrum
Informacji w Mosinie, tel.
61 8192 746, gci.mosina.pl.

GŁOSOWANIE
Do inicjatywy zgłosiły się
dwa stowarzyszenia, które
działają w naszej Gminie.
Fundacja Stworzenia Pana
Smolenia staraja się zdobyć pieniądze na zadaszenie Ośrodka
Hipoterapii w Baranówku, Kolektyw Edukacyjny na stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Dymaczewie Starym.
Głosować można codziennie
herosiprzedsiebiorczosci.pl.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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1 września - pamiętamy
1 września, w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej,
podczas krótkiej uroczystości uczczono pamięć jej ofiar –
poległych na frontach tej wojny, rozstrzelanych i zamordowanych w obozach koncentracyjnych, pod pomnikiem
na mosińskim rynku, delegacje różnych środowisk złożyły
kwiaty oddając w ten sposób hołd ofiarom II wojny światowej – mieszkańcom Ziemi Mosińskiej.
W Mosinie okupacja zaczęła się w nocy z 9 na 10 września
1939 r., kiedy do miasta wkroczyły oddziały niemieckiego
wojska. W ciągu 6 lat okupacji w mieście i jego okolicach
Niemcy aresztowali 513 osób, w tym 58 dzieci. Spośród
aresztowanych zginęło ok. 400 osób. Wobec mieszkańców
Ziemi Mosińskiej okupant zastosował wszystkie formy represji, terroru i eksterminacji. W wyniku II wojny światowej
śmierć poniosło ponad 6 milionów polskich obywateli.
Pomnik Pamięci Ofiar Hitleryzmu autorstwa prof. Józefa Murlewskiego, został ufundowany przez społeczeństwo
i stanął na rynku w Mosinie w roku 1972. Umieszczono
na nim tablice: CZEŚĆ POLEGŁYM NA FRONTACH II
WOJNY ŚWIATOWEJ (ściana wschodnia) / ZAMORDOWANYM W FORCIE VII I ZAMĘCZONYM W OBOZACH
KONCENTRACYJNYCH (ściana południowa) / PAMIĘCI
ROZSTRZELANYCH W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 1939
ROKU (ściana zachodnia) – i …W HOŁDZIE POWSTAŃCOM
WIELKOPOLSKIM (ściana północna). 
Joanna Nowaczyk

GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku
2009. Urodził się w Mosinie,
„domku dróżnika” przy przejeździe kolejowym na drodze do
Rogalinka. Latem 1916 r. został
wcielony do armii niemieckiej
– 5 Baterii Regimentu Artylerii
Polowej stacjonującej w Zossen
k. Berlina. W jej szeregach przemierzył szlak bojowy na froncie I
wojny światowej. Do kraju wrócił 23 grudnia 1918 r. Po demobilizacji, w ostatnich dniach grudnia, zgłosił się jako ochotnik do
1 szwadronu Straży Konnej Miasta Poznania, tworzonej przez
ppor. Kazimierza Ciążyńskiego. Był to zalążek 15. Pułku Ułanów
Poznańskich. 9 stycznia 1919 r., szwadron wyjechał pociągiem
do Kcyni. Stamtąd, 11 stycznia wyruszył do Kołaczkowa, gdzie
w tym samym dniu, po nieudanej próbie wysadzenia torów
kolejowych, próbował zatrzymać ostrzałem pociąg pancerny
z Bydgoszczy z niemieckimi posiłkami dla Szubina. W czasie
ostrzału pociągu starszy strzelec Piotr Mocek został śmiertelnie
postrzelony w szyję. Był jednym z 9 poległych w tej akcji ułanów, jedynym poległym w powstaniu mieszkańcem Mosiny.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. (Opis
pogrzebu w: Kurier Poznański Nr 28 z 4 II 1919 r.). W czasie
okupacji hitlerowskiej, w obawie przed represjami grożącymi
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Piotr Mocek
1997 - 1919

rodzinie, ówczesny proboszcz ks. Haendschke wydarł stronę z
księgi cmentarnej z wpisem o pochówku Piotra. Rodzina usunęła
też tablicę na jego grobie i ukryła. W Mosinie, dla upamiętnienia
bohaterskiej śmierci ułana w roku 1958 nadano nazwę ulicy prowadzącej do Rogalinka – „Piotra Mocka”. Później stał się postacią
zapomnianą przez lokalną społeczność. W 2008 r. rozpoczęła
się społeczna akcja przywracania jego pamięci. Rok później u
zbiegu ulic Rzeczypospolitej Mosińskiej i Piotra Mocka odsłonięto obelisk upamiętniający poległego powstańca. Piotr Mocek
został bohaterem reportażu radiowego Barbary Miczko-Malcher
i Joanny Nowaczyk „Powrót bohatera”.
W literaturze historycznej i w źródłach figuruje jako jeden z
pierwszych poległych z 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Wymieniony w: nekrologu zbiorowym z Pułku w „Kurierze Poznańskim” i „Dzienniku Poznańskim” ze stycznia 1919 r., na
kolumnie pomnika z 1927 r. 15. Pułku Ułanów Poznańskich
przy ul. Ludgardy w Poznaniu, na tablicy z 1939 r. poświęconej
poległym ułanom autorstwa prof. M. Kułaka przy wejściu do
kasyna oficerskiego w koszarach Pułku - obecnie w zbiorach
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, na „Liście strat powstania
wielkopolskiego 1918/1919” T. Jabłońskiego (nr 972), na „Liście
strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920” (nr
26034), na „Liście strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich” (nr 21). 
Joanna Nowaczyk
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Pocztówka z Mosiny
prace laureatów konkursu

