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W wyborach na Bur-
mistrza Gminy Mosina
zostało zgłoszonych 3
kandydatów – Robert
Borkiewicz, Jan Marci-
niak i Przemysław Mie-
loch, z których żaden 
w głosowaniu przepro-
wadzonym 21 paździer-
nika nie otrzymał więcej
niż połowę ważnie odda-
nych głosów. 

Wyniki głosowania
na Burmistrza Gminy
Mosina – I tura:

Przemysław Mieloch
– 6 145 oddanych

głosów (45,12%)

Robert Borkiewicz 
– 4 048 oddanych
głosów  (29,72%)

Jan Marciniak 
– 3 427 oddanych
głosów (25,16%)

W wyniku ii tury wy-
borów na Burmistrza Gmi-
ny Mosina, przeprowa-
dzonej 4 listopada br., do
pełnienia tej funkcji został
wybrany Przemysław 
Mieloch, który uzyskał
57,21% głosów wybor-
ców. Drugi kandydat, Ro-

bert Borkiewicz otrzymał
42,79% głosów.

Mandat radnego Rady
Powiatu w Poznaniu jako
jedyny z terenu gminy
Mosina uzyskał Jacek Sze-
szuła kandydat KWW
niezależni dla Powiatu.

Frekwencja w głosowa-
niu 21 października wy-
niosła 55,65%. W ii turze
wyborów, w Gminie Mo-
sina udział wzięło 37,6%
uprawnionych do głoso-
wania.

Wybory samorządowe
2018 w Gminie Mosina 

– wyniki
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Lista nr 14 
- KW Nowoczesna
Rzeczpospolita 
Mosińska

Ewelina Dudek 
Agnieszka Gorzyńska 
Dominik Michalak 
Andrzej Raźny 
Waldemar Waligórski 
Waldemar Wiązek 
Jolanta Szymczak 

Lista nr 15 
– KWW Czas Ziemi 
Mosińskiej

Elżbieta Jarecka
Małgorzata Kaptur
Łukasz Kasprowicz
Roman Kolankiewicz
Marcin Ługawiak
Jan Marciniak 

Lista nr 16 
- KWW Wspólnie 
dla Gminy

Arkadiusz Cebulski
Zbigniew Grygier
Michał Kleiber
Tomasz Łukowiak
Wiesława Mania 
Adam Monikowski
Maciej Patela
Ryszard Rybicki

21 października mieszkańcy Gminy Mosina dokonali wyboru radnych na pię-
cioletnią kadencję 2018 – 2023. Do Rady Miejskiej w Mosinie wybranych zos-
tało 21 radnych: 



AKTUALNOŚCI �

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

Przemysław Mieloch
– Burmistrz
Gminy 
Mosina nowej
kadencji

Urodzony 3 kwietnia 1970 r.,
mieszkaniec Mosiny. Absolwent Wy-
działu Historii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
od dzieciństwa do czasów studen-
ckich mieszkał w Swarzędzu. Uczęsz-
czał do ii Lo w Poznaniu, w którym
w iV klasie był redaktorem naczel-
nym podziemnej licealnej gazety
„Echo Dwójki”. Pracę zawodową za-
czynał jako dziennikarz w gazecie
„Dziennik Poznański”. W drugiej
połowie lat 90. był redaktorem na-
czelnym czasopisma regionalnego
„Wieści z...”.  Doświadczenie samo-
rządowe zdobywał pracując w Urzę-
dzie Gminy Komorniki, gdzie zaj-
mował się m.in. promocją i pozyski-
waniem środków zewnętrznych oraz
opracowywaniem Wieloletnich Pla-
nów inwestycyjnych. Pracował także
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-

wództwa Wielkopolskiego w Depar-
tamencie Programów Rozwoju ob-
szarów Wiejskich w obsłudze fundu-
szy Unii Europejskiej dla obszarów
wiejskich. W minionej kadencji Sa-
morządu Gminy Mosina, pełnił funk-
cję Zastępcy Burmistrza Gminy Mo-
sina. 

od 23 lat Przemysław Mieloch
mieszka w Mosinie, gdzie włączył się
w działalność społeczną. 

W roku 2002, jeszcze przed wstąpie-
niem do UE, przygotował wniosek
unijny dla Stowarzyszenia Pomocy Po-
trzebującym im. św. Antoniego 
w Mosinie w ramach Programu
„Młodzież”, pozyskując ponad 20
000 zł dla najmłodszych podopiecz-
nych stowarzyszenia na obóz w Łago-
wie. Jest współzałożycielem i prezesem
zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół
Jedynki, które wspierało Szkołę Pod-
stawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 
w Mosinie m.in. w zakresie pozyski-
wania funduszy na zajęcia dodatko-
we, czy system monitoringu. obecnie
Stowarzyszenie wydaje Bibliotekę
Ziemi Mosińskiej, w której serii uka-
zało się już 8 publikacji dokumen-
tującej historię Gminy Mosina. Prze-
mysław Mieloch jest redaktorem na-
czelnym tego wydawnictwa. �

W następnym numerze 
„Informatora 

Mosińskiego” – rozmowa 
z Burmistrzem Gminy 

Mosina 
Przemysławem Mielochem.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Wybory samorządowe mamy za sobą. Serdecznie dziękuję wszystkim głosującym. Gratuluję 
uzyskanych wyników kandydatom na burmistrza – Janowi Marciniakowi i Robertowi 
Borkiewiczowi, z którym stanąłem do ii tury. 
W drugiej turze wyborów samorządowych otrzymałem 57,21 proc. głosów wyborców. Dla mnie to
wielkie wyróżnienie. Jestem zaszczycony okazanym zaufaniem. obiecuję, że tego zaufania nie 
zawiodę i będę pracował dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy Mosina. Będę otwarty na 
Państwa inspiracje, pomysły i wnioski. Będę wsłuchiwał się w Państwa uwagi i wszelkie możliwe
niedoskonałości będę starał się naprawiać.
Jestem głęboko przekonany, że we współpracy z Radą Miejską wspólnie będziemy dynamicznie 
rozwijali Gminę Mosina.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

W środę 21 listopada odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Mosinie, na której wybrani Radni oraz
nowy Burmistrz złożą ślubowanie. W następnym numerze „Informatora Mosińskiego” – prezen-
tacja ukonstytuowanej Rady Miejskiej, a także rozmowy z reprezentantami władzy uchwałodaw-
czej i wykonawczej Gminy Mosina, kadencji 2018 –2023. 



INFORMACJE Z URZĘDU4

INFORMATOR MOSIŃSKI    listopad 2018

Sprawozdanie
Burmistrza Gminy
Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 28 września 
– 16 października

KRONIKA INWESTYCJI
InweStycJe DRoGowe

• zakończenie budowy: ul. Reymonta
w Mosinie, chodnika w Żabinku,
• prace w trakcie: budowa ul. Czarno-
kurz w Mosinie, budowa chodnika 
w ciągu ul. Agrestowej, ścieżka dydak-
tyczna pieszo-rowerowa na tzw. Gli-
niankach,
• przygotowanie wniosku o wszczęcie
procedury na budowę jednostronnego
chodnika w ciągu ul. nadleśnej - prze-
targ przeprowadzany zgodnie z PZP,
• ponowne przeprowadzenie procedury
na przetarg >30 tys. euro na budowę dro-
gowej sygnalizacji świetlnej w rejonie ist-
niejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na
drogę powiatową nr 2460P w Czapurach
wraz z przebudową zjazdu.

ośwIetlenIe
• wykonane oświetlenie drogowe: Pec-
na, ul. Polna, Sasinowo, ul. Leśna – etap
i, Mosina – ul. obsta, Cedrowa, Różań-
skiego, Matejki – etap i,
• w trakcie przygotowania do odbioru
oświetlenie: Mosina, ul. Chrobrego,
Śmiałego – etap V, Radzewice, ul. Pia-
skowa,
• w trakcie realizacji oświetlenie: Ra-
dzewice ul. Łąkowa.

InweStycJe KuBatuRowe
• rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Czapurach wraz z salą gimnastyczną
– kontynuacja prac, 
• budowa hali widowiskowo-sportowej
w Mosinie – kontynuacja prac,
• Starosta Poznański wydał decyzję o po-
zwoleniu na budowę krytego basenu 
w Mosinie, 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały
14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych od-
blaskowymi naklejkami. Zwiększą one po-
ziom bezpieczeństwa kierowców, pieszych 
i pasażerów pociągów na skrzyżowaniach
toru i drogi. #ŻółtaNaklejkaPLK zawiera in-
dywidualny numer przejazdu kolejowo-dro-
gowego oraz telefony alarmowe. 
W przypadku awarii auta na przejeździe,
zgłoszenie na nr 112 indywidualnego nu-
meru przejazdu precyzyjnie określi miejsce
zdarzenia, a kolejarze wstrzymają ruch po-
ciągów.

Przejazdy kolejowe na terenie naszej gminy też posiadają tego typu oznaczenia – np. na ul.
Sowinieckiej.

na oznakowanych w ten sposób przejazdach są minimum dwie żółte naklejki z in-
dywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu i telefonami alarmowymi. Spe-
cjalne łącze, między operatorami numeru 112 a służbami PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A. odpowiedzialnymi za ruch pociągów, zapewni szybkie reakcje na zagrożenia –
wstrzymanie ruchu pociągów.

Proces zgłaszania zdarzenia na przejeździe

W przypadku awarii lub zdarzenia na przejeździe i po połączeniu z numerem 112,
kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. operator nu-
meru 112 powiadamia – specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. Wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów. �

Bezpieczny przejazd 

Od 2 listopada na odcinku ul. Topolowej przed wejściem do szkoły, obowiązuje nowa organi-
zacja ruchu z tzw. miejscami „kiss&ride”.  W godz. 7.30 – 15.30 można zaparkować w tym
miejscu do 15 minut, by m. in. przywieźć i odebrać dziecko ze szkoły. W pozostałych godzinach
z miejsc tych będzie można korzystać bez wymienionych ograniczeń. Ta zmiana związana jest
z działaniami w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie uczniów uczęsz-
czających do szkoły.

na ul. Topolowej przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, w 2019 r.
powstanie aktywne przejście dla pieszych, które zwiększy bezpieczeństwo wchodzących
do szkoły i wychodzących z niej uczniów. Takie aktywne przejście posiada inteligentny
system identyfikacji pieszych ostrzegający kierowcę o zbliżaniu się pieszego do przejścia.

W związku z pilną potrzebą zwiększenia w tym miejscu bezpieczeństwa, czemu służyć
będzie właśnie modernizacja istniejącego przejścia, uporządkowane zostały przylegające
do niego miejsca parkingowe. Wiązało się to z koniecznością likwidacji ok. 10 miejsc par-
kingowych, w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności pieszych, w szczególności dzie-
ci.

W celu zrekompensowania zredukowanych miejsc do parkowania na osiedlu Lubonianka,
władze Gminy Mosina podjęły rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lubonianka. Za-
stępca burmistrza Przemysław Mieloch oraz przewodniczący Komisji inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego, jednocześnie przewodniczący osiedla nr 4 „Za Barwą”
Tomasz Łukowiak rozmawiali w tej sprawie  z Prezesem Zarządu „Lubonianki” Piotrem
Konikiem. – Podejmiemy wspólne działania, by zwiększyć ilość miejsc parkingowych na osied-
lu i w ten sposób zrekompensować mieszkańcom ich redukcję spowodowaną koniecznością
poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły – informuje zastępca burmistrza
Przemysław Mieloch. �

J. Nowaczyk

Nowa organizacja ruchu 
na ul. Topolowej w Mosinie
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• opracowywany jest projekt na budo-
wę hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Rogalinie,
• opracowywany jest projekt na ter-
momodernizację starego budynku SP 
w Czapurach.

KanalIZacJe I woDocIąGI
• Gmina Mosina oczekuje na umowę
(inwestorstwo zastępcze) dla zadania in-
westycyjnego Drużyna ul. Spokojna 
i Krańcowa – prace budowlane sieć ka-
nalizacyjna i sieć wodociągowa – pod-
pisano umowę. ogłoszenie, przetarg nie
ogłoszono do 22.10.2018 Gmina Mo-
sina oczekuje na akceptację materiałów
do przetargu przez Aquanet,
• zakończono prace nad budowę wodo-
ciągu ul. Poznańskiej w Czapurach
wraz z przebudową fragmentu sieci, 
• przygotowanie materiałów do prze-
targu na budowę kanalizacji deszczowej
Daszewice ul. Poznańska – etap i. 

PonaDto
• wykonano doposażenie placu za-
baw w Żabinku,
• podpisano umowę na ułożenie kost-
ki pod garaż, zlecenie na dostawę 
i montaż garażu w Dymaczewie no-
wym,
• wykonano altanę piknikową przy ul.
Jeziornej w Mosinie,
• w przygotowaniu znajduje się umo-
wa na ułożenie kostki pod urządzenia-
mi siłowni zewnętrznej w Sasinowie, 
• w trakcie rozpoznania cenowego wy-
konanie ogrodzenia na terenie przy ul.
Chełmońskiego w Mosinie – „Psi park”,
• wykonano ,,tyrolkę”– zjazd linowy 
w Mieczewie.

BIuRo ZaMówIeń 
PuBlIcZnych

• ogłoszenie przetargu: 3 przetargi na bu-
dowę zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych w Mosinie, Drużynie i Pec-
nej w ramach projektu „zaprojektuj 
i wybuduj” - „niSKoEMiSYJnE
PRZEDSiĘWZiĘCiA W ZAKRESiE
TRAnSPoRTU ZBioRoWEGo nA
TEREniE GMinY MoSinA – ETAP i”;
rewitalizacji ścieżki osowa Góra – Je-
zioro Budzyńskie; przebudowa ul. Kas-
prowicza w Mosinie, polegająca na jej
utwardzeniu wraz z odwodnieniem;
utwardzenie pozostałej części targo-
wiska miejskiego w Mosinie wraz z od-
wodnieniem tej części terenu; budowa
linii energetycznej kablowej oświetlenia
drogowego z oprawami LED w miejs-

W ramach pro-
gramu opieki nad
zwierzętami bez-
domnymi oraz za-
p o b i e g a n i a
b e z d o m n o ś c i
zwierząt, będzie
można bezpłatnie
zaczipować psa,
którego właściciel
mieszka na tere-
nie gminy Mosina. Gmina Mosina będzie
działała we współpracy z fundacją Safe Ani-
mal, która zajmuje się ujednolicaniem elek-
tronicznego znakowania zwierząt, poprzez
umieszczenie zbiorów danych poszczególnych
krajów w jednej, ogólnodostępnej bazie da-
nych, a w naszej gminie zajmie się prowadze-
niem bazy zaczipowanych psów. Pozwoli to na
odnalezienie danych zaczipowanych zwierząt
w dowolnym kraju Europy. Aby znaleźć
numer czipa należy wpisać jego numer w wy-
szukiwarce na stronie  http://www.safe-ani-
mal.eu/.

Na czym polega czipowanie?

Czipowanie jest metodą identyfikacji
zwierząt. Jest to przydatne w sytuacji, gdy
pies się zgubi, bo wszczepiony mikroczip na-
daje mu tożsamość (nie lokalizuje go). 
W chwili znalezienia psa, można specjal-
nym czytnikiem odczytać numer i uzyskać
informacje o właścicielu oraz powiadomić
go o odnalezieniu czworonoga. Mikrochip
jest wielkości ziarenka ryżu, zawiera 15-cyf-
rowy numer identyfikacyjny i wszczepia się
go pod skórę zwierzęcia, najczęściej 
w okolicy szyi lub pomiędzy łopatkami.
Czip jest  także niezbędny, kiedy planujemy
wyrobić czworonogowi paszport.

Co zrobić, aby zaczipować psa?

Właściciel, który chce bezpłatnie zaczi-

pować psa, musi mieć przy sobie: dokument
tożsamości, aktualne świadectwo szcze-
pienia psa przeciw wściekliźnie lub książecz-
kę psa z odpowiednią adnotacją, wy-
pełnione 2 egzemplarze formularza rejes-
tracyjnego otrzymanego w gabinecie we-
terynaryjnym. 

Gdzie zaczipować i zarejestrować psa?

Przychodnia weterynaryjna lekarza we-
terynarii Jana Blumczyńskiego  – Mosina,
ul. Kanałowa 6E, tel. 513 333 917.

O czym pamiętać

Pies, który ma zostać zaczipowany po-
winien mieć aktualne szczepienie prze-
ciwko wściekliźnie, a na zabieg powinien
być przyprowadzony przez pełnoletniego
opiekuna. Jeśli pies został już wcześniej za-
czipowany prywatnie lub w innym gabi-
necie, nie ma potrzeby ponownego czipo-
wania. W takich przypadkach trzeba złożyć
formularz (dostępny w Biurze obsługi in-
teresanta i na stronie mosina.pl) w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, aby zarejestrować
zwierzę. Właściciel psa ma obowiązek wy-
rejestrować go z bazy w przypadku np.
śmierci psa lub zmiany właściciela.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
zabiegów czipowania! �

Urząd Miejski w Mosinie

Bezpłatne czipowanie psów

Na drodze wojewódzkiej 306 trwają prace związane z inwestycją prowadzoną przez Wielko-
polski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Jak informuje Zastępca Dyrektora WZDW Kinga Hedrych, inwestycja realizowana jest
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 306 o długości 8,2 km od skrzyżowania z nowym prze-
biegiem drogi S5 do drogi wojewódzkiej nr 431 i obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni jezdni, budowę: ścieżki rowerowej, chodników w miejscach zabudowanych,
zjazdów, kanalizacji deszczowej, wysp spowalniających i zatok autobusowych, korektę
skrzyżowań pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie ozna-
kowania oraz wymianę przepustów. Termin realizacji zadania to listopad 2019 roku. �

J. Nowaczyk

Inwestycja WZDW na drodze 
wojewódzkiej 306
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cowości Radzewice, ul. Wiśniowa 
w Mosinie,
• ocena ofert: kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej w Gminie Mosina
etap iii – Modernizacja termiczna, mo-
dernizacja systemów ogrzewania, źródła
pozyskania ciepła i energii w SP Roga-
linek,
• zawarto umowę: budowa kanalizacji
deszczowej w Daszewicach – ul. Poz-
nańska cz. gminna – etap i, 
• trwa trzecie postępowanie: budowa dro-
gowej sygnalizacji świetlnej w rejonie ist-
niejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na
drogę powiatową nr 2460P w Czapurach
wraz z przebudową zjazdu.

MIenIe KoMunalne
• lokale komunalne, socjalne i użytko-
we: zakończono wymianę częściową
okien w budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie (1 etap - parter), podpisano
umowę na wymianę stolarki okiennej
w budynku Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie (2 etap -1 piętro), zakończono wy-
mianę ogrodzenia przy budynku ko-
munalnym w Rogalinie przy ul. Szkol-
nej, podpisano umowę na remont i mo-
dernizację sanitariatów w budynku
wielofunkcyjnym w Pecnej, wybrano
wykonawcę na remont dachu świetli-
cy wiejskiej w Mieczewie, renowacja po-
sadzki lastriko w świetlicy w Mieczewie,
zakończono remont świetlicy w Żabin-
ku w części oSP (BoGM 2018), trwa
wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
w Krosinku,  zlecono wykonanie re-
montu ogrodzenia przy świetlicy 
w nowinkach, prace przygotowawcze
do zlecenia projektu zagospodarowania
działki gminnej nr 119/2 w Żabinku ele-
mentami małej architektury,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
dróg, realizacja zadań z budżetu oby-
watelskiego 2018 oraz funduszy sołec-
kich, trwa realizacja poszerzenia ul.
Szkolnej w Wiórku, wykonanie posze-
rzenia jezdni tłuczniowej drogi przez
wieś Żabinko, wybrano wykonawcę 
i podpisano umowę na wykonanie
wzmocnienia gruzobetonem jezdni
gruntowej, ul. Piaskowej w Radzewi-
cach, wykonano udrożnienie drogi sta-
nowiącej ul. Cegielnianą w Mosinie,
zjazd z ul. Klonowej w Mosinie, czysz-
czenie separatorów utrzymywanych
przez Gminę Mosina,
•  uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
nia: wydawanie zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, decyzje roczne na

We wtorek 2 października, w  Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbyło się spotkanie infor-
macyjne dla mieszkańców dotyczące programu Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze”.

Program Priorytetowy Ministerstwa Środowiska „Czyste Powietrze” to możliwość uzys-
kania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych
na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła
grzewczego. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu
energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii
cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe, a także ograniczy emisję pyłów, gazów
cieplarnianych i innych substancji do środowiska naturalnego.

obecnie resort środowiska prowadzi cykl spotkań informacyjnych w gminach do-
tyczących programu i takie spotkanie odbyło się 2 października w Mosinie. Eksperci Wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie-
go inspektora ochrony Środowiska przedstawili informacje z zakresu edukacji ekolo-
gicznej, skutków wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu,  a także możliwości uzys-
kania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. obecni na spotkaniu mieszkańcy
dowiedzieli się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.
Prelegenci odpowiedzieli także na pytania dotyczące indywidualnych przypadków, wy-
jaśniając szczegółowo procedurę ubiegania się o dofinansowanie.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych posia-
dających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego. Dofinansowanie będzie można uzyskać zarówno w przypadku ist-
niejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, jak i nowo budowanego. W istniejących
budynkach program obejmie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węg-
lem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania
elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła oraz docieplenie budynków
i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecz-
nych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. natomiast w powstających dofinansowanie obej-
mie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania
elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. 

wnioski o dofinansowanie z programu „czyste powietrze” należy składać w wo-
jewódzkim Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki wodnej (wFośiGw), właś-
ciwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o do-
finansowanie w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. 

Ruszył program 
"Czyste powietrze"
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wbudowanie urządzeń w pas drogowy,
warunków technicznych dla przebiegu
trasowego urządzeń w pasie drogo-
wym, uzgadnianie projektów tymcza-
sowej organizacji ruchu, lokalizacji
zjazdów indywidualnych, toczą się 
2 sprawy o likwidację szkód i odszko-
dowań komunikacyjnych,
• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: zlecono naprawy po przeglądach
rocznych obiektów małej architektury
będących własnością Gminy Mosina,
zgłoszono do Starosty zamiar budowy
placu zabaw w Czapurach na terenie
szkolnym, zgłoszono do Starosty - za-
miar budowy  placu zabaw na Gli-
niankach, placu zabaw w nowinkach,
podpisano umowę na naprawę wiaty
piknikowej na placu zabaw w Krośnie,
• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie
oświetlenia ulicznego zgodne z zapo-
trzebowaniem, wybrano wykonawcę 
i podpisano umowę na montaż dodat-
kowej lampy na doświetlenie figury 
w Krajkowie.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PRoJeKty Planów na etaPIe
RoZPatRywanIa uwaG

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni) dla
terenów zabudowy usługowej w ziele-
ni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosiń-
skim oraz od północy ul. Lipową w Kro-
sinku,
• MPZP Rogalin dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyjnego
wsi,
• MPZP Czapury (północny – zachód)
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną gminy oraz ulicą Poz-
nańską,
• MPZP Krosinko dla terenów części wsi
Krosinko i terenów części miasta Mo-
sina, usytuowanych pomiędzy drogą
wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosina
– Stęszew tj. ul. Wiejską w Krosinku oraz
ul. M. Konopnickiej w Mosinie wraz 
z tą drogą a Kanałem Mosińskim, 
• 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 Ka-
nałem, a ulicą Wierzbową, ulicą Po-

Ruszył program 
"Czyste powietrze"

Więcej o naborze wniosków – na stronie narodowego Funduszu ochrony Środowis-
ka nfosigw.gov.pl

Więcej o programie czyste powietrza stronie www.mos.gov.pl

obecny na spotkaniu 2 października zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, zwró-
cił się do narodowego Funduszu ochrony Środowiska z zapytaniem o możliwość wspar-
cia przez Gminę Mosina rządowego programu „Czyste powietrze” poprzez współfi-
nansowanie przez Gminę Mosina dotacji dla beneficjentów z terenu naszej gminy, by
zmniejszyć koszt ich wkładu własnego, który może przekraczać możliwości niektórych
mieszkańców. obecnie Urząd Miejski w Mosinie oczekuje na stanowisko nFoŚiGW 
w tej sprawie.

W ramach wielu proekologicznych działań w kierunku zmniejszenia niskiej emisji do
atmosfery, między innymi prowadzonej systematycznie temomodernizacji budynków
użyteczności publicznej, Gmina Mosina uruchomiła w tym roku program dofinanso-
wania wymiany pieców węglowych na proekologiczne, na realizację którego wyasyg-
nowana została z jej budżetu kwota 100 000,00 zł.

Więcej o walce z niską emisją do atmosfery na stronie mosina.pl-> Dla Mieszkańa->
ochrona środowiska->Smog. �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś†p

Kazimierza Skrzypczaka
Laureata Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, wieloletniego 
Kierownika i Dyrektora szkół w Krajkowie i Daszewicach. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składa
Samorząd Gminy Mosina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś†p

Józefa Łuszczka 
Wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Mosinie 

Wyrazy szczerego 
współczucia 

Rodzinie i Bliskim

składa
Samorząd Gminy Mosina
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wstańców Wielkopolskich wraz z tą
ulicą w Drużynie, linią PKP – Wrocław
– Poznań wraz z tą linią, 
• 3 MPZP (PKP): Mosina dla terenu częś-
ci 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; Drużyna, 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; Pecna – 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.

PRoJeKty DoKuMentów 
PlanIStycZnych na etaPIe
wyłożenIa Do PuBlIcZneGo
wGląDu

• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Mosina.

PRoJeKty Planów na etaPIe
oPInIowanIa I uZGaDnIanIa

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap, łączącej
ulicę Mocka w Mosinie (droga woje-
wódzka nr 431) z ulicą Powstańców
Wielkopolskich w nowinkach -
Drużynie (droga powiatowa nr 2465P)
z przeprawą mostową przez Kanał Mo-
siński – etap i, 
• MPZP Krajkowo dla południowo-za-
chodnich terenów wsi Krajkowo, usy-
tuowanych pomiędzy drogami tj.
działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295
obręb Krajkowo, granicą administra-
cyjną gminy oraz granicą administra-
cyjną wsi,
• MPZP Mosina – Sowiniec  dla terenów
części miasta Mosina i części wsi So-
winiec, usytuowanych pomiędzy ul.
Leśmiana i ul. Śremską w Mosinie
wraz z tymi ulicami.

Plany MIeJScowe na etaPIe
SPoRZąDZanIa PRoJeKtu

• MPZP Żabinko dla terenów wsi
Żabinko w granicach obrębu ewiden-
cyjnego wsi oraz terenów części wsi So-
winiec i Sowinki,
• MPZP Bolesławiec – Borkowice dla
południowych terenów wsi Bolesławiec
oraz zachodnich terenów wsi Borko-
wice, usytuowanych na południe od Ka-

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy 
jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie
na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych 
systemów jakości, tj.:

• gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
• chronionych nazw pochodzenia;

• chronionych oznaczeń geograficznych;
• rolnictwa ekologicznego;

• ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń  geograficznych wyrobów winiarskich.

termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Kra-
jowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę wnioskodawcy.

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego ośrodka Wsparcia
Rolnictwa. Szczegóły na stronie kowr.gov.pl

Oprac. JN, źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Przygotowywany jest przetarg na  budowę krytego basenu w Mosinie. Rozpoczęły się także
prace przygotowujące teren pomiędzy ul. Strzelecką a Leszczyńską, gdzie stanie pływalnia, do
realizacji tej inwestycji.  

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę krytego basenu,  Urząd Miejski w  Mosinie przy-
gotowuje przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Pływalnia zlokalizowana bę-
dzie przy „Parku Strzelnica” w Mosinie, między ulicą Leszczyńską a Strzelecką. W miej-
scu tym przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów związaną z przygotowaniem tere-
nu pod budowę pływalni.  

W ramach pływalni zaprojektowane zostały dwa baseny: pływacki o głębokości 1,3 –
1,8 metra i wymiarach 25 x 14 metrów z 6 torami, a także rekreacyjny – podzielony na
dwie strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 metrów i głębokości 0,8 – 1,1 metra, połączo-
ne dwoma przelotami o szerokości ok. 3 metrów.

Jedna z dwóch stref basenu rekreacyjnego będzie mogła służyć dzieciom do nauki pływa-
nia. W drugiej strefie przewidziano masażery, gejzery, przeciwprądy, leżankę rurową z na-
powietrzaniem. Udogodnieniem, będzie możliwość wejścia do basenu rekreacyjnego schod-
kami. W przestrzeni basenowej, zaprojektowana została jeszcze jedna część – z prze-
znaczeniem na jakuzzi. Liczba ratowników jest regulowana i będzie odpowiednia dla iloś-
ci osób korzystających.

oprócz basenów, w projekcie przewidziano zespół socjalny z trzema szatniami: dla ko-
biet, dla mężczyzn i dla rodzin. Każda z nich pomieści 60 osób. Powstanie również szat-
nia dla osób niepełnosprawnych i dwie sauny suche, a także winda na piętro obiektu.
na piętrze wyznaczona została część obiektu na wynajem pod działalność związaną 
z rozwojem kultury fizycznej lub zdrowotnej.

W tegorocznym budżecie Gminy Mosina, zarezerwowanych zostało 550 000 zł na roz-
poczęcie robót budowlanych. na realizację inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy zapisano kwotę 13 600 000 zł. �

J. Nowaczyk

Pływalnia w Mosinie - przygotowania
do realizacji inwestycji
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nału Mosińskiego wraz z Kanałem
Mosińskim, 
• MPZP Pecna dla zachodnich i północ-
nych terenów wsi Pecna,
• MPZP Czapury dla terenów przy ul.
Poznańskiej w Czapurach, 
• MPZP Mosina dla terenów przy je-
ziorze Budzyńskim w Mosinie,
• MPZP Mosina dla terenów przy ul. So-
winieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana 
w Mosinie.

PRoJeKty Planów na etaPIe
SKłaDanIa wnIoSKów

• MPZP Krosno – Krosinko – dla tere-
nów części wsi Krosno i Krosinko
(spotkanie konsultacyjne 4.10.2018,
składanie wniosków do 26.10.2018).

PRoJeKty Planów 
wyMaGaJące PonowIenIa 
PRoceDuRy PlanIStycZneJ

• MPZP Dymaczewo nowe – dla tere-
nów przy jeziorze Dymaczewskim w Dy-
maczewie nowym, usytuowanych po-
między drogą wojewódzką nr 431 Stę-
szew – Mosina – Kórnik (zachodnią gra-
nicą działki o nr ewid. 84 obręb Dyma-
czewo nowe), wschodnią granicą działek
o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo
nowe, południową granicą działki o nr
ewid. 58 obręb Dymaczewo nowe, za-
chodnią granicą jeziora Dymaczewskie-
go (działki o nr ewid. 318 obręb Dyma-
czewo nowe) i północnymi granicami
działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18 obręb
Dymaczewo nowe.
Procedowanych jest obecnie 20 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. infor-
macje dotyczące wszystkich doku-
mentów planistycznych, obszaru obję-
tego planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BiP-ie  -> organy gmi-
ny->Burmistrz->obwieszczenia planis-
tyczne->Wykaz dokumentów planis-
tycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• Prowadzenie: związanych z organizacją
systemu odbioru odpadów komunal-
nych na terenie gminy Mosina, postę-
powań w sprawie usunięcia drzew 
i krzewów, w zakresie zakłócenia sto-
sunków wodnych ze szkodą dla grun-
tów sąsiednich, w zakresie czasowego
odbioru zwierząt, spraw związanych 
z ochroną przed zwierzętami dzikim,

W okresie od września 2016 roku do kwietnia
2018 roku Gmina Mosina uczestniczyła w rea-
lizacji projektu Cyfrowe samorządy atutem
Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-
usług w 22 gminach województwa wielkopol-
skiego.

Przedsięwzięcie realizowane było na te-
renie Wielkopolski przez 22 samorządy sto-
warzyszone w Wielkopolskim ośrodku
Kształcenia i Studiów Samorządowych,
przy wsparciu finansowym Unii Europej-
skiej, w ramach Programu operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020.

Celem projektu było usprawnienie obsługi
klientów, poprzez uruchomienie w gminach
kompleksowych rozwiązań informatycz-
nych pozwalających na internetową obsługę
mieszkańców i przedsiębiorców, w obsza-
rach dotyczących podatków i nierucho-
mości.

w efekcie realizacji projektu Gmina Mo-
sina uruchomiła dwa dodatkowe systemy
dziedzinowe usprawniające pracę urzędu,
uzyskała dwa komputery z niezbędnym
osprzętem, a jej pracownicy uczestniczyli w
31 różnotematycznych szkoleniach i warsz-
tatach związanych z podnoszeniem bez-
pieczeństwa i jakości pracy. Dodatkowo
przeprowadzono kompleksowy audyt sta-

nu bezpieczeństwa informacji potwier-
dzający, że gmina spełnia wymogi przewi-
dziane prawem w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem danych wykorzystywa-
nych w systemach informatycznych.

Kluczowym elementem projektu było
wdrożenie systemu Platforma komuni-
kacyjna, który dostępny jest pod adresem:
eboi.mosina.pl

System umożliwia podatnikom m.in.
uzyskanie dostępu do informacji o nali-
czonych podatkach i opłatach, sprawdzenie
dokonanych płatności i aktualnego stanu zo-
bowiązań, dokonywanie płatności online,
a także składanie do urzędu pism i wnio-
sków przez internet.

Zgodnie z obowiązującym prawem sa-
morządy już od kilku lat mają możliwość
świadczenia usług publicznych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Jed-
nakże w szerokim zakresie z możliwości tej
nadal korzysta ograniczona liczba gmin
i powiatów w Polsce.

na podkreślenie zatem zasługuje fakt, że
Gmina Mosina znajduje się w gronie sa-
morządów innowacyjnych i nowoczes-
nych, które starają się ułatwić obywate-
lom kontakt z administracją, przy za-
chowaniu pełnego bezpieczeństwa i po-
ufności realizowanych transakcji. �

Załatw sprawę przez Internet
z E-BOI

Gmina Mosina podpisała umowę z Aquanet S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z pozowleniem na budowę magistrali wodociągowej Krosno - Borkowice, która zasili
wsie: Krosno, Borkowice, Bolesławiec, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare. Obecnie
umowa znajduje się w podpisaniu przez spółkę Aquanet.

Zadanie budowy magistrali wodnej Krosno-Borkowice znalazło się w Wieloletnim
Planie inwestycyjnym Aquanetu na rok 2020. o jej budowę zabiegała Gmina Mosi-
na, ze względu na występujący, okresowy deficyt wody w wymienionych miejsco-
wościach. Gmina, jako inwestor zastępczy, wykona projekt magistrali, a jego koszt
w  wysokości 135 926 zł pokryje Aquanet. Spółka zarezerowała także kwotę 3 195
000 zł na samą budowę tego wodociągu. � J. Nowaczyk

Gmina wykona projekt magistrali
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• współpraca ze Związkiem Między-
gminnym Schronisko dla zwierząt 
w Skałowie oraz Zakładem Usług Ko-
munalnych Sp. z o. o. w Mosinie w za-
kresie opieki nad zwierzętami bezdo-
mnymi, 
• opracowywanie i przekazanie Woje-
wodzie Wielkopolskiemu protokołów
z szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych spowodo-
wanych wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego – suszy, 
• rozliczanie wniosków o udzielenie do-
tacji celowej z budżetu Gminy Mosina
na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gos-
podarki wodnej,
• prowadzenie procedury wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych Parku
Strzelnica,
• realizacja porozumień w zakresie
usuwania drzew i krzewów i pielęgna-
cji zieleni oraz nasadzenia drzew i krze-
wów na terenie gminy,
• przygotowanie projektów zagospo-
darowania zieleni na nieruchomoś-
ciach stanowiących własność Gminy
Mosina,
• realizacja projektu pn. Zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego po północ-
nej stronie Kanału Mosińskiego w Mo-
sinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
• udział w akcji eventowej: „Dzień
drzewa” w Szkole nr 1 w Mosinie,
• zawarcie umowy z lekarzem wetery-
narii w zakresie czipowania psów z te-
renu Gminy Mosina.

SPOTKANIA 
• podpisanie umowy o dotację z tzw.
Funduszu Sprawiedliwości na zakup naj-
potrzebniejszego sprzętu i wyposażenia
na rzecz oSP w Gminie Mosina, 
• udział w XV Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” w Skałowie, 
• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu kon-
sultacyjnym dotyczącym przygotowa-
nia projektu planu miejscowego dla częś-
ci sołectw Krosna i Krosinka,
• spotkanie z Dowódcą Mobilnej Jed-
nostki Dowodzenia operacjami Po-
wietrznymi w Babkach, pułkownikiem
Mirosławem nawrockim w sprawie
budowy drogi prowadzącej do zaplecza
technicznego MJDoP.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego opra-

cowała Joanna Nowaczyk.

Rada Powiatu Poznańskiego odbyła swoją
ostatnią sesję V kadencji 24 października 2018
roku. Sesję poprzedziła uroczystość wręczenia
stypendiów i nagród Starosty Poznańskiego.
Wśród  wyróżnionych stypendium i nagro-
dzonych byli również uczniowie Zespołu
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Sty-
pendia otrzymali  następujący uczniowie tech-
nikum: Magdalena Górczak, Łukasz Kowalski,
Maciej Michałowski i Dariusz Tomaszyk. Na-
grodą Starosty Poznańskiego zostali wy-
różnieni: Natalia Gryczka, Jakub Ratajczak
oraz Joanna Gasik.

W części roboczej sesji, rada powiatu
podjęła m.in. jednogłośnie uchwałę do-
tyczącą przebudowy ul. Sowinieckiej 
w Mosinie. cytuję fragmenty uchwały: 

§1.1. Powierza się Gminie Mosina prowa-
dzenie zadania publicznego polegającego na
zarządzaniu drogą powiatową nr 2466P w za-
kresie dotyczącym wykonania przebudowy ul.
Sowinieckiej w m. Mosina, gm. Mosina,
będące zadaniem powiatu.

2.  Powierzenie zadania w zakresie, o któ-
rym mowa w ust. 1 następuje na okres do
dnia 30 grudnia 2020r. 

§2.1. Powierzenie zadania zarządzania
publiczną drogą powiatową w zakresie przed-
stawionym w §1, nastąpi na mocy porozu-
mienia zawartego pomiędzy Burmistrzem
Gminy Mosina a Zarządem Powiatu w Poz-
naniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, fi-
nansowane będzie przez powiat poznański 
w latach: 

1) 2019 w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie
milion złotych),

2) 2020 w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie
dwa miliony złotych) a w pozostałej części ze
środków własnych Gminy Mosina.

Z uzasadnienia do uchwały: „W roku
2018, w ramach zawartego w dniu 21 kwiet-
nia 2015 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim
a Gminą Mosina porozumienia, Gmina wy-
konała dokumentację projektową dla prze-
budowy ul. Sowinieckiej w m. Mosina. Na
podstawie wykonanej dokumentacji zostaną
wykonane roboty budowlane. W celu zmniej-
szenia kosztów oraz utrudnień w ruchu dro-
gowym na terenie Miasta, równocześnie wy-
konane zostaną roboty budowlane związane
z przebudową drogi, wodociągu oraz kana-
lizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej nr
2466P ”.  

Informacje dodatkowe: Szacowany koszt
robót budowlanych – 8 500 000,00 zł,
budżet powiatu poznańskiego – 3 100
000,00 zł, budżet gminy Mosina – 5 400
000,00 zł, z czego 2 900 000,00 zł środki
własne gminy, 2 500 000,00 zł to środki fi-
nansowe Aquanet S.A

Zadanie obejmuje odcinek o długości
ok. 1 km. W ramach zadania planowana
jest budowa chodników, zatok postojo-
wych, wysp (azyli dla pieszych) zjazdów oraz
jezdni. Celem przyjętych rozwiązań pro-
jektowych jest poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, w szczególności pieszego.  �

Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu 

w Poznaniu

Z powiatu…

10 października minął termin składania prac do „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową do-
tyczącą Gminy Mosina”. Złożono łącznie 15 prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich. 

najwięcej prac obejmuje tematyką sferę turystyczną i przyrodniczą oraz zakres rozwo-
ju i uwarunkowań dotyczący planowania przestrzennego. Są też prace o tematyce społecz-
nej, historycznej, funkcjonowaniu lokalnej instytucji kultury i stowarzyszenia. Komis-
ja powołana zarządzeniem burmistrza, składająca się z pracowników naukowych poz-
nańskich uczelni wyższych, pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz radnych Rady
Miejskiej, zapoznaje się z pracami i do końca listopada podsumuje swoje działania. oce-
nie będą podlegać m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność
i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma
ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu. Au-
tor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 
2 000,00 zł. �

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Duża popularność konkursu 
na pracę dyplomową o Mosinie
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informujemy, że od 21 października 2018 r.  uległy zmianie
rozkłady jazdy linii komunikacyjnych nr 691, 692, 693 oraz 694.

Powodem zmian są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów. na
częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina Mosina
nie ma wpływu. Jednak starając się zachować płynność jazdy
pasażerów podróżujących w godzinach porannych w kierunku

do Poznania i w godzinach popołudniowych z Poznania,
rozkłady jazdy dla gminnych linii komunikacyjnych są zmieniane
i dostosowywane do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów.

aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych
są dostępne na stronie: zukmosina.pl �

Zmiany rozkładów komunikacji gminnej

Konsultacje w sprawie planu miejscowego dla terenów przy ul. Poz-
nańskiej w Czapurach. Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w 28
listopada br. o godz. 18.00 przy świetlicy wiejskiej w Czapurach, ul.
Poznańska 78, rozpocznie się spacer badawczy po terenie objętym pro-
jektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach (bez wkraczania na teren
prywatnych posesji)  połączony z warsztatami planistycznymi. 

Także 28 listopada o godzinie 19.00, w świetlicy wiejskiej w Cza-
purach, odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące
opracowywanego projektu planu miejscowego.

Burmistrz zaprasza również na indywidualne oraz anonimowe
rozmowy o Państwa wrażeniach z konsultacji społecznych, które
odbędą się 30 listopada br. od godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, w sali 110. Zdobyte informacje posłużą do ewaluacji
projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach którego proces
ten jest zrealizowany. Wywiady przeprowadzi przedstawiciel Fun-
dacji inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Projekt 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), powstaje
w ramach projektu wspierającego samorządy w konsultowaniu do-
kumentów 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, in-
formacyjne spotkanie dla mieszkańców, podczas którego projek-
tanci przedstawili uwarunkowania opracowania planu.  Z kolei
mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi i przekazać informacje do-
tyczące terenu objętego planem. Zostali także poinformowani 
o możliwości składania wniosków do planu i poproszeni o wy-
pełnienie anonimowej ankiety, za pośrednictwem której mogą
przedstawić swoje oczekiwania wobec jego założeń.

Z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXii z dnia 25 stycznia
2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznań-
skiej w Czapurach można zapoznać się w Biuletynie informacji Pub-
licznej->www.mosina.pl>bip>prawo>uchwały Rady>kadencja
2014-2018>LXii sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2018 r.
� Uchwała nr LXii / 726/180 przystąpień do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ulicy Poznańskiej w Czapurach.

Wszystkie informacje dotyczące tego projektu – prezentacja mul-
timedialna, notatka ze spotkania, a także ankieta,  jak również in-
formacje o kolejnych spotkaniach, zamieszczane są na bieżąco 
w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce obwieszczenia pla-
nistyczne -> Plany miejscowe �        

Joanna Nowaczyk

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przestrzeń dla partycypacji – plan Czapury 



RADA MIEJSKA12

Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
październik
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
jednej sesji - 18 października. odbyła
także 7 posiedzeń komisji stałych. Przebieg
posiedzeń przedstawiają protokoły za-
mieszczone w Biuletynie informacji Pub-
licznej->organy gminy->Protokoły. 

Sesja, która odbyła się 18 października miała
charakter uroczysty, ponieważ była sesją
kończącą kadencję 2014-2018. na początku
odbyło się także uroczyste wręczenie stypen-
diów Samorządu Gminy Mosina dla
uczniów klas gimnazjalnych i klas ósmych
oraz nagród Burmistrza Gminy Mosina dla
dyrektorów szkół i nauczycieli. Rada Miejska
w Mosinie podjęła w czasie tej sesji 9 uchwał.
Jedną z nich zmieniła uchwałę w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dota-
cji dla publicznych i niepublicznych przed-
szkoli, niepublicznych szkół prowadzonych

przez inne niż jednostka samorządu teryto-
rialnego organy na terenie gminy Mosina
oraz trybu przeprowadzania kontroli pra-
widłowości pobrania i wykorzystania dota-
cji. Kolejnymi dwoma uchwałami radni
przyjęli: Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019 oraz Gminny Program Przeciw-
działania narkomanii na rok 2019. Rada na-
dała także nazwę ulicy „Bukowa”, drodze
zlokalizowanej w miejscowości Mieczewo
oraz ustaliła zakres przedmiotowego
działania komisji stałych Rady Miejskiej 
w Mosinie. Radni pochylili się także nad 
4 uchwałami skargowymi mieszkańców.
Sesja ta była także okazją do przedstawienia
sprawozdania z działalności Rady Miejskiej
w Mosinie kadencji 2014-2018 oraz spra-
wozdań komisji Rady Miejskiej w Mosinie 
z działalności kadencji 2014-2018.

Z� treścią�wszystkich�podjętych�uchwał
można�zapoznać�się�w�Biuletynie�Infor-
macji� Publicznej� w� zakładce� Prawo,�
a�także�w�Biurze�Rady�Miejskiej�w�Urzę-
dzie�Miejskim�w�Mosinie,�tel.�618109�541.
Na�stronie�www.mosina.esesja.pl�można
śledzić�nadchodzące�posiedzenia�komisji
oraz� sesje,�wraz� z� załączonymi� doku-
mentami�(projekty�uchwał,�inne�załączniki)

oraz�wynikami�głosowań�w�poszczegól-
nych�punktach�obrad�danej�sesji.

Sesja inaugurująca nową
kadencję Rady Miejskiej 
w Mosinie 2018-2023 odbę-
dzie się 21 listopada (środa)
o godz. 16.00 w Sali 
Reprezentacyjnej Mosiń-
skiego ośrodka Kultury, 
ul. Dworcowa 4.

Sesja, która odbyła się 18 października była
okazją do podsumowania pracy Rady
Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018.
Swoje sprawozdania złożyła Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Mosinie, a także
przewodniczący wszystkich komisji
stałych i komisji doraźnej rady. Radni
otrzymali z rąk Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Mosinie i Burmistrza Gminy
Mosina okolicznościowe pióro oraz pa-
miątkowe zdjęcie. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur,
w imieniu rady, podziękowała także za
współpracę Burmistrzowi Gminy Mosina
Jerzemu Rysiowi oraz Zastępcy Burmist-
rza Gminy Mosina Przemysławowi Mie-
lochowi. Oprac. Monika Kujawska

INFORMATOR MOSIŃSKI    listopad 2018

Władze Samorządowe Gminy Mosina kadencji 2014 - 2018
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na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Mosinie,
18 października, zos-
tały uroczyście wrę-
czone Stypendia
Samorządu Gminy
Mosina najlepszym
uczniom klas gimnaz-
jalnych i klas ósmych
gminnych szkół. 
Z okazji Dnia edukacji
narodowej dyrektorzy
oraz nauczyciele naszych szkół i przedszkoli odebrali nagrody
przyznane przez Burmistrza Gminy Mosina za osiągnięcia 
w roku szkolnym 2017/2018. 

W 2001 roku Rada Miejska w Mosinie ustanowiła stypendium Sa-
morządu Gminy Mosina dla uczniów gminnych gimnazjów. Sty-
pendium przyznawane jest co roku przez Burmistrza Gminy
Mosina uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w naucza-
niu i najwyższą ocenę z zachowania, są aktywni w działaniach na
rzecz szkoły i środowiska, a także uczniom szczególnie uzdolnio-
nym. W tym roku, stypendium naukowe otrzymali: Maja Kilian
– uczennica kl. Viii Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, aleksan-
dra lange – uczennica kl. Viii Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosi-
nie, Franciszek niemczewski – uczeń kl. Viii Szkoły Podstawowej
nr 1 w Mosinie, agata nowicka – uczennica kl. Viii Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Mosinie, Mikołaj nowicki – uczeń kl. iii gim-
nazjum Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Julia apolonia
Strzelczyk – uczennica kl. Viii Szkoły Podstawowej im. Kawale-
rów orderu Uśmiechu w Daszewicach, aleksandra Szłapka –
uczennica kl. Viii Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, tymoteusz
wincek – uczeń kl. iii gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Prezy-
denta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie. Ponadto stypendium
dla uczniów szczególnie uzdolnionych zostało przyznane Mikoła-
jowi Biedermannowi – uczniowi kl. Viii Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów orderu Uśmiechu w Daszewicach i oskarowi Piłatowi
– uczniowi kl. Viii Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.
okazją do uroczystego wręczenia stypendiów, była ostatnia sesja
Rady Miejskiej w Mosinie. na tej samej sesji burmistrz Jerzy Ryś
wręczył także nagrody przyznawane co roku z okazji Dnia Eduka-

cji narodowej dyrek-
torom oraz nauczy-
cielom szkół
i przedszkoli Gminy
Mosina. nagrody
Burmistrza Gminy
Mosina odebrali:
Dominika Bąbała –
dyrektor Przedszkola
w Wiórku, anna
Bąk – dyrektor
Szkoły Podstawowej

im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, Monika
Szufnarowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Wo-
dziczki w Rogalinku, Zuzanna tylska – dyrektor Przedszkola nr 4
„Bajkowy Domek” w Mosinie, a także: Iwona Kołda – nauczyciel
Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, Dorota czaińska –
nauczyciel Przedszkola nr 3 integracyjnego w Mosinie, anna
Mańkowska – nauczyciel Przedszkola w Wiórku, andrzej
Kołutkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
Gabriela Matuszak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, Maria
Majchrzak – nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Pod-
stawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Renata walkowiak
– nauczyciel języka angielskiego, techniki i biblioteki w Szkole Pod-
stawowej im. Kawalerów orderu Uśmiechu w Daszewicach, Iwona
Rożek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, Barbara Górna
– wicedyrektor i nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz Daria
Jurecka – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Kroś-
nie, Justyna nojszewska – nauczyciel języka polskiego i języka an-
gielskiego oraz agata walter – nauczyciel języka włoskiego i wiedzy
o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, anna
ciesielska – nauczyciel języka polskiego i geografii oraz estera lip-
iak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopeda w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Mosinie.
Laureatom uczniowskich stypendiów oraz nagrodzonym dyrekto-
rom i nauczycielom serdecznie gratulujemy! �

J. Nowaczyk
Fot. Monika Kujawska

Stypendia dla uczniów, nagrody dla nauczycieli 
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Uroczystość upamiętniła najtragiczniejsze
momenty w historii naszej gminy. Po zajęciu
miasta przez wojska niemieckie we wrześniu
1939 roku rozpoczęły się represje i areszto-
wania, których rezultatem było rozstrzelanie
15 najznamienitszych mieszkańców Mosiny
i okolicznych miejscowości. Była to jedna 
z pierwszych masowych egzekucji w ra-
mach operacji Tannenberg, mającej na celu
eksterminację polskiej inteligencji i warstwy
przywódczej, a tym samym osłabienie woli
walki na polskich ziemiach zachodnich.

na zaproszenie Burmistrza Gminy Mosina
w uroczystościach uczestniczyły liczne dele-
gacje reprezentujące instytucje publiczne,
organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy,
placówki oświatowe oraz mieszkańcy Gmi-
ny Mosina.

Uroczystość, w miejscu tragicznego wyda-
rzenia sprzed 79 lat - na Placu 20 Paździer-
nika, została poprzedzona tradycyjną mod-
litwą nad mogiłami rozstrzelanych oraz uro-
czystą Mszą Świętą. �

Mosiński Ośrodek Kultury
Fot. Dariusz Madej

Gmina Mosina 

Mieszkańcy Gminy Mosina kontynuują patriotyczne zobowiązanie
wspólnie spotykając się i oddając hołd pomordowanym w dniu 
20 października 1939 roku oraz przekazują wiedzę o wydarzeniach,
które miały miejsce w okresie okupacji podczas II wojny światowej. 
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W sobotę 13 października  w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury odbył
się niezwykły koncert, upamięt-
niający 170-lecie proklamacji
Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

na scenie MoK-u  wystąpił
Chór Kościelny pw. św. Cecylii, który w
kilku utworach zaśpiewał z akompania-
mentem fortepianu, za którym zasiadł mu-

zyk, dyrygent i kompo-
zytor – Maciej Kubacki.

Ten podniosły koncert
uświetnił także występ
orkiestry Dętej im.
hm. Antoniego Jerza-

ka, a także występ mo-
sińskiego fletnisty Marcina Lewandow-
skiego, który wykonał utwory na Fletni

Pana. W historyczny mosińskich klimat
wydarzeń sprzed 170 laty wprowadził his-
toryk Jacek Szeszuła.

Rok 2018, Rada Miejska w Mosinie
ustanowiła Rokiem Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej. W maju 1848 roku w czasie
Wiosny Ludów, Jakub Krauthofer-Kro-
towski ogłosił niepodległość Polski. �

JN

Koncert dla proklamacji
170 lat RzeczYpospolitej Mosińskiej

To był 1984 rok.
W Europie nastąpił wielki szok.
Narody walczyły z monarchiami.
Wiosna Ludów stanęła przed nami.
Walczyli o odzyskanie niepodległości.
Chcieli poczuć na nowo smak wol-
ności.
Budapeszt, Paryż, Berlin, Wiedeń – 
tam krwi przelanej była bezdeń.
20 marca, ten sam rok,
zwycięstwo w Poznaniu to dla Po-
laków wielki krok.
Na czele Komitetu Narodowego
stanął Krauthofer-Krotowski i elo.
Echa rewolucji rozniosły się daleko.

Mniejsze prowincje walczyły jak
krowy o mleko. 
Chłopski oddział partyzancki też 
w tym udział brał.
Potyczkę pod Stęszewem z Prusaka-
mi wygrał.
3 maj tegoż roku słynnego
do Mosiny wkroczyła partyzantka
Krotowskiego.
Bracia Polacy!
Pokonani są Prusacy!
Walczymy dalej! Chcemy wolności!
Popieracie sprawę narodowości?
Żandarm policyjny czmychnął jak
struś.

Przybywa posłaniec. Wieści niesie
już.
Mosiniacy! Mosiniacy!
Wsparcie jest tuż tuż.
Wolność nadchodzi! – Woła Kro-
towski.
Wiwat i wrzawa! Krzyki radości.
Lecz to jeszcze nie jest czas na
świętowanie.
Słuchajcie Krotowskiego. To jest
czas na ogłaszanie.
Rzeczpospolita Mosińska powstaje.
Pomocni będą jego ziomkowie: 
krawiec, piwowar i garncarzów dwo-
je.

Rządzić będą tą Rzeczpospolitą 
z odpowiedzialnością  i rozwagą 
obfitą.
Zaś obywatele bądźcie dobrzy 
dla siebie.
Waszym obowiązkiem jest dbanie 
o mienie. 

Daria Czerwińska
Klasa iii b, Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Mosinie

- laureatka gminnego konkursu 
literackiego z okazji 170. rocznicy

proklamacji Rzeczypospolitej 
Mosińskiej zorganizowanego 

przez Szkołę Podstawową nr 2 
w Mosinie. 
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26 września zakończyła się jesienna tura zawodów lekkoatletycznych
w Puszczykowie. Zawody dla dzieci i młodzieży miały wyłonić najlep-
szych zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wie-
kowych z Wielkopolski, popularyzować lekkoatletykę, promować
aktywność fizyczną oraz współzawodnictwo w duchu fair play. Ucznio-
wie przez kolejne tygodnie zmagali się w następujących kategoriach:
bieg na 60 m, bieg na 300 m, bieg na 600/1000 m, skok w dal, rzut

piłeczką palantową, skok wzwyż.

Zawody były finansowane ze środków
Urzędu Miasta w Puszczykowie, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego oraz MKS Juvenia.

najlepsi spośród startujących w zawo-
dach 40 szkół z województwa okazali się
lekkoatleci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Puszczykowie, tuż za nimi uplasowała
się Szkoła Podstawowa z Słupcy, trzecie
miejsce na podium należało do uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Rogalinku.
Zwycięski puchar dla szkoły z rąk Bur-
mistrza Puszczykowa  odebrała Dyrektor
Szkoły, Monika Szufnarowska wraz 
z trenerem, Panem Stefanem Wieczor-
kiem.

na tak wysoki wynik w zawodach o rand-
ze wojewódzkiej zapracowali  uczniowie od
zerówki do klasy szóstej. oto ich nazwis-

ka: Wiktoria Jankowska, Helena i Zofia Jurga, Dominik Kądzielak,
Marcel Zgliński, Jadwiga Jędrzejczak, iga Szulc, Angelina i Martyna
Kruszona, Dawid Ziółkowski, Franciszek Mumot, Tomasz Aniołkow-
ski, Szymon Zajączek, Jakub Szalaty, Paulina Rybska, Helena, Bo-
gumiła, Jan, Emil Szufnarowscy. Gratulacje! [MS] �

Zdjęcia: Stefan Wieczorek
Z poważaniem Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku 

dr Monika Szufnarowska

Czwartki lekkoatletyczne zdobyte przez
Szkołę Podstawową w Rogalinku

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
we współpracy z Gminą Mosina, ogłasza nabór
na bezpłatne kursy, skierowane dla osób po-
wyżej 30 roku życia, zamieszkujących obszar
województwa wielkopolskiego, będących bez
pracy,  nie uczących się lub uczących się w try-
bie zaocznym lub wieczorowym, z wykształce-
niem maksymalnie średnim.

Dla uczestników szkoleń przewidziane jest
w ramach projektu: stypendium szkolenio-
we, materiały szkoleniowe, bufet kawowy
podczas szkoleń, staż i stypendium stażowe,
doradztwo zawodowe i pośrednika pracy.

Zajęcia odbywać się będą w Mosinie. 
Bogata oferta szkoleń:
• Kurs kosmetyczny (wizaż i manicure)
• Terapeuta zajęciowy
• opiekun osoby starszej
• opiekunka dziecięca
• Kurs nauki obsługi komputera
• Florystyka i bukieciarstwo
• Kurs języka angielskiego
• Kurs języka migowego
• Kurs barman-Mixer

• Kurs barman-kelner
• Rejestratorka medyczna
• Grafika komputerowa
• Monter sieci elektrycznych z uprawnieniami do 1 KV

ZGłoSZenIa:
Gminne Centrum informacji w Mosinie, tel. 61 8192 -746 lub

gci@mosina.pl. 

Nabór na bezpłatne kursy
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W ramach projektu „Drzewo Franciszka” pod patronatem Fundacji
Zakłady Kórnickie, w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie obchodzono
szkolne „Święto Drzewa”. 5 października uczniowie wszystkich klas „Je-
dynki” wzięli udział w sadzeniu drzew na terenie szkolnego boiska.  

Projekt „Drzewo Franciszka” rea-
lizowany był w ramach konkursu
zorganizowanego przez Fundację
Zakłady Kórnickie. Cele projektu to
promocja wiedzy ekologicznej 
i przyrodniczej wśród dzieci i młod-
zieży, uświadamianie roli i potrze-
by ochrony drzewostanu, zachęca-
nie do podejmowania działań na
rzecz ochrony środowiska, promo-
wanie postaw proekologicznych, 
a także przybliżanie postaci patro-
na ekologów św. Franciszka. „Świę-
to Drzewa” w Szkole Podstawowej
nr 1 Mosinie było ostatnim 
z działań tego projektu. 

Tego dnia uczniowie „Jedynki” posadzili przy szkole blisko 100
drzew: trzy okazałe klony jednolistne, jarzębiny, żywotniki oraz świer-
ki. Drzewa do nasadzeń przekazane zostały na ten cel przez Fun-

dację Zakłady Kórnickie, a także nadleśnictwo Konstantynowo. Żeby
posadzone okazy się przyjęły, fachowych instrukcji jak prawidłowo
je posadzić udzielił uczniom Michał Dudziak z Urzędu Miejskie. Po
takiej lekcji, z zaangażowaniem i przejęciem go uczniowi przystąpili
do sadzenia wybranych drzew, którym niektórzy nadali nawet swo-
je imiona... – Była to bardzo dobra lekcja ekologii – uważa Ewa Szcześ-
niak-Młody, nauczycielka mosińskiej „jedynki”.  – Uczniowie nie
tylko wiele się dowiedzieli, ale mogli posadzić swoje własne drzewo,
przez co w namacalny sposób zmienili na lepsze nasze środowisko. �

J. Nowaczyk

„Święto Drzewa” w jedynce

Zbliża się przedświąteczny czas, który swoim
klimatem powoduje, że nasze serca otwierają się
na potrzeby innych osób. W Gminie Mosina co
rok organizowanych jest wiele inicjatyw, po-
przez które możemy włączyć się w pomoc po-
trzebującym, możemy podzielić się tym, co
mamy lub poświęcić swój czas dla innych.

Tradycyjnie już Stowarzyszenie Pomocy Po-
trzebującym im. św. Antoniego organizuje wi-
gilię dla osób samotnych i rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej i ma-
terialnej – odbędzie się ona 23 grudnia o go-
dzinie 13.00 w stołówce Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mosinie. W czasie wieczerzy roz-
dawane będą paczki żywnościowe. Stowa-
rzyszenie będzie prowadziło w grudniu
zbiórkę żywności na ten cel. Poza zbiórką 
w sklepie, Stowarzyszenie można wesprzeć
przywożąc żywność bezpośrednio do ma-
gazynu, które znajduje się w Domu Para-
fialnym i czynne jest w poniedziałki i piątki
w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w śro-
dy w godzinach od 17.00 do 19.00. Poza
żywnością można przynosić zabawki, przy-
bory szkolne, środki czystości, sprzęt AGD.

Jeśli chcemy przygotować prezent dla wy-
branego dziecka lub wesprzeć jego rodzinę,
możemy wziąć udział w akcji „Serduszko

dzieciom”, organizowanej corocznie przez Pa-
rafialny Zespół „Caritas”. W czasie adwen-
towym, w kościele parafialnym pw. Św.
Mikołaja w Mosinie, stanie ogromna cho-
inka, na której zawisną kolorowe serduszka.
na każdym z nich będzie napisane imię oraz
wiek jednego dziecka. osoby, które chcą przy-
gotować paczkę dla dziecka, mogą poza pre-
zentami dla niego, dołożyć do paczki coś dla
całej rodziny – długoterminową żywność,
środki czystości lub inne potrzebne rzeczy.
„Caritas” corocznie wspiera przedświąteczną
pomocą kilkadziesiąt rodzin.

Podobną akcję prowadzi Stowarzyszenie
Rozdaj Siebie, które z kolei małą choinkę ob-
wiesza czerwono-niebieskimi serduszkami,
na których podane jest imię, wiek i potrze-
by dziecka oraz jego rodziny. Choinka staje
tradycyjnie na początku grudnia w rejestra-
cji przychodni przy ul. Wawrzyniaka 13. oso-
by, które chcą obdarować konkretne dziec-
ko i jego rodzinę, mogą dowiedzieć się wię-
cej o ich potrzebach, dzwoniąc na podany
na serduszkach numer pani prezes Stowa-
rzyszenia. Stowarzyszenie obdarowuje co-
rocznie kilkanaście rodzin, nawet, jeśli ser-
duszka nie znikają z choinki, członkowie Sto-
warzyszenia „stają na głowie”, aby na twa-
rzach ich podopiecznych zagościł uśmiech 
w ten świąteczny czas. Dary będzie można
przynosić do 21 grudnia.

Zachęcamy również do włączenia się 
w ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”.

na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdują
się informacje o sposobach niesienia pomocy.

Tym co spina w jedność wszystkie te ini-
cjatywy, to sposób działania, nakierowany na
konkretną rodzinę, osobę. To spełnienie in-
dywidualnych pragnień i potrzeb, które
często są bardzo podstawowe. niestety na-
wet program rządowy 500+ nie rozwiązał
wielu trudnych sytuacji życiowych i mate-
rialnych mieszkańców naszej gminy. nie obej-
muje on bowiem osób starszych, samotnych,
osób z jednym dzieckiem. Ale także rodziny
otrzymujące to świadczenie często wskazują,
że jest to kropla w morzu potrzeb, szczegól-
nie w wielodzietnych rodzinach, miesz-
kających w zadłużonych mieszkaniach, 
w których występuje niepełnosprawność. 

Potrzeby nadal są wielkie i każde wsparcie
ma znaczenie. Warto zaznaczyć, że pod-
opieczni wyżej wymienionych organizacji są
przez nich wspierani przez cały rok, nie tyl-
ko przed świętami. Warto zainteresować się
ich działalnością i możliwościami włączenia
się w pomoc. �

Monika Kujawska

Świąteczna
pomoc
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Przerażający ryk syreny, strach, strzały, bomby, uciekający 
w popłochu ludzie, nadlatujący samolot, rozdzielenie małżonków.
Druga wojna światowa stała się wydarzeniem, które zaważyło na losach
wielu państw, wpłynęła na losy wielu ludzi, o czym 19.10.2018 r. opo-
wiedzieli, przygotowani przez Pana Mateusza Zapolskiego
i Panią Kingę  Wośkowiak, uczniowie klasy 3a gimnazjum.

By opowiedzieć o trudnych i bo-
lesnych czasach ii wojny świato-
wej, uczniowie  wykorzystali
możliwości, jakie stwarza teatr
cieni, który powstał już w iii wie-
ku p.n.e. w Chinach i który nadal
cieszy się dużą popularnością. 
W teatrze tym widz obserwuje na
ekranie cienie rzucane przez deko-
racje, rekwizyty, lalki i aktorów.

Dzięki wykorzystaniu tego zabie-
gu uczniowie zgromadzeni na wi-
downi obserwowali  na ogromnym,
białym płótnie sylwetki  osób
żyjących w czasie, kiedy rozgrywały się interesujące nas wyda-
rzenia.  Ważnym aspektem przedstawienia była również  sta-
rannie dobrana ścieżka dźwiękowa, którą tworzyła pełna
smutku i zadumy muzyka  i przejmujący tembr głosu aktorów
opowiadających o wojnie totalnej, wojnie która dotknęła
wszystkich bez wyjątku, zburzyła ludziom ich świat, odebrała
marzenia  i jakże często zabrała na zawsze ich bliskich,

wtrącając ich w „sen żelazny”, którego nie dało się w żaden spo-
sób przespać, z którego w żaden sposób nie dało się wybudzić.

Wojna nie oszczędziła także naszego miasta i jego mieszkań-
ców. To tutaj, podobnie jak w innych polskich miastach i mias-
teczkach Wielkopolski, jesienią 1939 r. dochodziło do pub-

licznych egzekucji najbardziej znanych
i szanowanych obywateli. Przede
wszystkim eliminowani byli przed-
stawiciele grup społecznych uzna-
nych przez okupanta za niebezpiecz-
nych: inteligencja, duchowieństwo,
działacze polityczni i społeczni, wresz-
cie, jakże zasłużeni dla ojczyzny, Po-
wstańcy Wielkopolscy.  

niełatwo mówić o sprawach trud-
nych. Uczniom klasy 3a udało się 
o tym opowiedzieć i zrobić to w taki
sposób, by słowo i muzyka stały się
źródłem niekłamanego wzruszenia

dla zgromadzonych. Spektakl uś-
wiadomił młodym ludziom, jak ważna jest znajomość historii
Polski, a przede wszystkim,  jak ważna jest znajomość historii
naszej Małej ojczyzny, w której  na co dzień żyjemy i której
szczęśliwość chcemy budować. �

Julia Piątek - redakcja „Głosu Gimnazjalisty” – Szkoła Podstawowa nr 2
Wiesława Szubarga – opiekun redakcji „Głosu Gimnazjalisty”

Natalia Zimowska – zdjęcia

Teatr cieni w SP nr 2 w Mosinie

nie była to jednak zwykła lek-
cja. Uczniowie klas siódmych 
i ósmych rywalizowali ze sobą,
biorąc udział w wielu konku-
rencjach. ich zmagania oce-
niała komisja, którą utworzyli
wraz z panią dyrektor Alicją Try-
bus zaproszeni goście: prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie pani Małgorzata
Kaptur oraz wieloletnia kie-
rownik izby Muzealnej w Mo-
sinie pani Józefa Roszak–Rosić.

Po krótkim wprowadzeniu
przez panią Buchwald rywali-
zacja rozpoczęła się od gry
planszowej, podczas której re-
prezentanci klas (przy dopusz-
czalnym wsparciu koleżanek 
i kolegów) odpowiadali na py-
tania dotyczące najważniejszych
wiadomości o przyczynach,

przywódcach i przebiegu po-
wstania. następnie uczniowie
gromadzili skojarzenia wokół
słowa „niepodległość” i zasko-
czyli szerokością oraz trafnością
swoich hasztagów. Wysłucha-
liśmy opowieści bohaterów po-
wstania, w których role wcieli-
li się przedstawiciele klas. nie
zabrakło i „słodkiej” konku-
rencji – każda klasa przygoto-
wała biało-czerwone ciasto,
którego wygląd i smak oce-
niała komisja. Uczestnicy lekcji
w tym czasie wzajemnie częs-
towali się ciasteczkami z naro-
dowymi dekoracjami. Kolejne
zadanie ponownie zaan-
gażowało wszystkich przedsta-
wicieli klas, podzielonych na 
5 grup, z których każda musiała
się wykazać innymi umiejęt-

nościami: znajomością „Roty”,
spostrzegawczością niezbędną
do układania puzzli wykona-
nych z pocztówek Leona Prau-
zińskiego, zdolnością redago-
wania życzeń urodzinowych
dla Jubilatki – niepodległej
Wielkopolski, pomysłami na
to, jak dbać o niepodległość, by
jej nie stracić czy wskazaniem,
za co kochamy Polskę.

W czasie, gdy jury prowa-
dziło obrady, mogliśmy
wysłuchać Magdaleny i Jerzego
Żerdzińskich, którzy opowie-
dzieli o swojej pracy konkur-
sowej na temat wujka, Sta-
nisława Putza, powstańca wiel-
kopolskiego.

ostatecznie rywalizację Wiel-
kiej Lekcji Historii wygrała kla-
sa 7 b, ii miejsce zajęła klasa 7

a, a iii miejsce – klasa 8 b. Jed-
nak wszyscy możemy się czuć
zwycięzcami – nie tylko pa-
miętamy o Powstaniu Wielko-
polskim i jego Bohaterach, ale
też potrafimy być dumni ze
swojej historii i dbać o jej coraz
lepsze poznanie. To była na-
prawdę niezwykła lekcja. �

Anna Ciesielska

Lekcja historii o Powstaniu Wielkopolskim
Od 15 do 19 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie miał miejsce tydzień poświęcony  upa-
miętnieniu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zaczęliśmy go od poniedziałkowej, trwającej przeszło
2,5 godziny, Wielkiej Lekcji Historii, którą poprowadziła dla uczniów pięciu klas szkoły podstawowej pani
Beata Buchwald.
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23 października o godz. 16.00 w Ga-
lerii Sztuki w Mosinie  odbył  się wer-
nisaż wystawy pt. „100 lat temu 
w Wielkopolsce”  upamiętniający
znaczące wydarzenia – odzyskanie
przez Polskę niepodległości i wybuch Powstania Wielkopolskiego. 

Wystawa została przygotowana  przez Szkołę Podstawową nr
2 w Mosinie we współpracy z Galerią Sztuki w Mosinie i sta-
nowi część dużego projektu „Dla niepodległej” realizowanego
już od kilku miesięcy przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
Celem tego zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia jest
pokazanie młodzieży oraz mieszkańcom naszego miasta, jak żyły
nasze rodziny 100 lat temu. Zgromadzone na wystawie pamiątki,
sposób ich zaprezentowania, będzie miało niewątpliwie wpływ
na budzenie poczucia jedności z przeszłymi pokoleniami i wzros-
tu świadomości, że wolność zawdzięczamy między innymi lu-
dziom, których znamy zazwyczaj już tylko z fotografii i ro-
dzinnych, jakże często wzruszających i wstrząsających, opowieści.

na wystawie zgromadzono najcenniejsze, pieczołowicie gro-
madzone i z wielkim szacunkiem przechowywane, pamiątki nau-
czycieli i rodzin uczniów SP nr 2. Wystawę wzbogaciły również
pamiątki przekazane przez panią Józefę Roszak-Rosić, wielo-
letniego kierownika izby Muzealnej oraz zasoby tejże izby.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Jacek Szeszuła – Radny Po-
wiatu Poznańskiego, Anna Balcerek-Kałek – kierownik Refera-
tu oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, Marek Dudek – Dyrek-
tor Mosińskiego ośrodka Kultury, rodziny uczniów, które
przekazały nam pamiątki, nauczyciele i uczniowie SP nr 2.

Pragniemy podziękować Dyrektorowi Galerii Sztuki w Mosi-
nie – pani Dorocie Strzeleckiej,  a także paniom Małgorzacie Ku-

biak i Józefie Roszak-Rosić za współpracę przy tworzeniu wy-
stawy i udostępnienie miejsca dla jej zorganizowania. �

Wiesława Szubarga
Fot. Joanna Nowaczyk

100 lat temu w Wielkopolsce



SOŁECTWA I OSIEDLA20

INFORMATOR MOSIŃSKI    listopad 2018

Z inicjatywy Zarządu Osiedla nr 3 "Przy Strzel-
nicy" zorganizowana została społeczna akcja
porządkowania terenu pod „Psi park” – zada-
nie wybrane przez mieszkańców do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Mosina 2018.

W Mosinie powstanie „Psi park”, czyli
miejsce, w którym właściciele psów będą
mogli wyprowadzać swobodnie swoje
czworonogi, a pieski – zażywać swobody
bez smyczy. 

W 2017 roku mieszkańcy osiedla nr 
3 "Przy Strzelnicy" w Mosinie i nie tylko,
wybrali taki właśnie projekt do realizacji

w ramach Budżetu obywatelskiego Gmi-
ny Mosina na 2018 rok. Park zaplano-
wano na działce przy Kanale Mosiń-
skim, przy końcu ul. Chełmońskiego.

Do tej pory trwały procedury związane ze
zmianą przeznaczenia tego terenu z rolne-
go na psi wybieg. W dniach od 12-14 paź-
dziernika z inicjatywy Zarządu osiedla nr
3 „Przy Strzelnicy” zorganizowana została
społeczna akcja odchwaszczania przyszłego
„Psiego parku”. Teren został uporządko-
wany i oczyszczony z porastającej go nad-
miernie roślinności. Dzięki tej inicjatywie
i pracy wykonanej przez grupę mieszkań-
ców-ochotników uczestniczących w akcji,
obniżone zostały koszty realizacji tego za-
dania i w rezultacie „Psi park”, w ramach
przyznanych na ten cel środków, będzie
można lepiej doposażyć. �

Joanna Nowaczyk

Osiedlowa inicjatywa

SOŁECTWO BABKI, 
KUBALIN, 
GŁUSZyNA LEŚNA

Sołtys: Krzysztof Kłak
Rada Sołecka: Marzenna 
Karwowska, Grzegorz Kosmalski,
Sławomir Łasiński, 
Halina Stelmaszyk
Liczba mieszkańców: 
478 (stan na 21 października 2018)
Kontakt do Sołtysa
– tel. 604 491 022 �

Krótko o osiedlach
i sołectwach
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5 października 2018 r. odbyła się pierwsza edycja wydarzenia Projec-
tRap, zrzeszającego lokalnych artystów, którzy mieli okazję zadebiu-
tować na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury. Inicjatorem 
i organizatorem wydarzenia był Radek „Re:” Trzciński oraz powołany
przez niego Crossover Project.

„Rap maszyna” ruszyła o godzinie 18:00, kiedy na scenie pojawił
się duet Marcin „Sanchez” Socha oraz Wojciech „Dj Wojczl” Piot-
rowski. To oni rozgrzewali gości przed częścią główną wydarze-
nia, serwując gościom sporą dawkę znanych i lubianych utworów
hiphopowych. o godzinie 19:00 na scenę wkroczyli mistrzowie
ceremonii, tj. Jakub „Kubu” Frankowski oraz Wojciech „Panicz
Panicz” Spaleniak, którzy doskonale sprawdzili się w roli pro-
wadzących. Pierwszy przedstawił się jako znakomity beatboxer,
drugi jako człowiek z niezwykłym dystansem do siebie i wystę-
pujących artystów.

ProjectRap otworzył Jędrzej „Blah D” Proch, mosiński artysta
i właściciel BloodyGround Records, prezentujący „starą szkołę”
w nowym wydaniu. Skłaniające do refleksji wersy i autorskie bea-
ty rozbujały publikę i wyznaczyły poziom całego wydarzenia. na-
stępnie weszli najmłodsi uczestnicy ProjektRap, Paweł „Smuga”
Socha i Hubert „Hus” ossowski, czyli lubońscy raperzy, repre-
zentujący Mindwork Label. Podziemny klimat tekstów i oldscho-
ol’owe beaty rozbujały nawet najbardziej sztywnych słuchaczy. Ko-
lejnym artystą był Sebastian „Seba” Przyłucki z Puszczykowa. Dał
on popis ulicznego rapu w stylu, którego mogliby mu pozazdrościć
czołowi raperzy polskiej sceny. W utworach wspierał go hypeman,
Michał „Daglas” Peliński. Tutaj zakończyła się „hiphopowa pod-
róż do przeszłości” i przyszła kolej na artystów „nowej szkoły”.

Pierwszym z nich był oskar „MiXer” Szulejko z ośna Lubuskiego.
Młody artysta  zaprezentował się jako doświadczony raper pod
względem technicznym i lirycznym. nie byłoby w tym nic nad-

zwyczajnego, gdyby nie fakt, że zajmuje się pisaniem tekstów od
roku. Po tym występie panowie prowadzący zapowiedzieli 15 mi-
nut przerwy. o godzinie 21:00 na scenie pojawił się głównodo-
wodzący przedsięwzięcia, czyli Radek „Re:” Trzciński, który udo-
wodnił, że jest równie znakomitym organizatorem, co raperem.
na scenie objawił się jako prawdziwy wulkan energii. Dodatko-
wo, Re: był wspierany przez trzech hypemanów, a zaserwowany
ładunek emocji wywołał u publiczności żądzę bisów. Przedostatni
zaprezentował się Kuba „Rasky” Włodarczak, który przyjechał na
występ spod Warszawy. Rasky, jako najbardziej obyty ze sceną,  dał
czarujący występ, prezentując materiał ze swoich płyt m.in. „9 po-
wodów”. ostatnim występującym raperem był Adrian „Młodszy”
Kasprzak, lokalny artysta, który dał popis swoich doskonałych
umiejętności wokalnych, utrzymując przy tym świetny kontakt
z publicznością.

Po tym występie na scenę wyszli wszyscy artyści zaangażowa-
ni w ProjectRap, dziękując przybyłym za wspólnie spędzony czas.
Frekwencja dopisała, bo na ProjectRap przybyło sporo młodych
ludzi, którzy bawili się bezpiecznie w ten piątkowy wieczór. nie
ma wątpliwości, że impreza zostawiła dobre wrażenie w pamię-
ci jej uczestników. � Jędrzej Proch

ProjectRap #1

We wrześniu w Szkole Podstawo-
wej w Rogalinku, odbyło się Naro-
dowe Czytanie „Przedwiośnia”.
Współorganizatorem wydarzenia
była miejscowa filia Mosińskiej
Biblioteki Publicznej. 

W czytaniu  powieści Stefana
Żeromskiego udział wzięli ucznio-
wie, ich rodzice i dziadkowie, nau-
czyciele obecni i emerytowani, 
a także dyrekto szkoły Monika
Szufnarowska, Sołtys Sołectwa Ro-
galinek Dorota Domagała i radny
Rady Miejskiej w Mosinie Zbig-
niew Grygier. Lekturze książki to-
warzyszyła okolicznościowa
wystawa rękopisów pisarza. Na ko-
niec uczniowie otrzymali okolicz-
nościowe naklejki i słodycze. �

Red
Fot. Daria Juskowiak

Przedwiośnie w Rogalinku
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Gmina Mosina uczciła 100. rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Do obcho-
dów, zorganizowanych przez władze sa-
morządowe, włączyły się instytucje i
organizacje społeczne, a także miesz-
kańcy. 

W sobotę, 10 listopada, w godzinach
dopołudniowych, jubileusz polskiej
niepodległości uczcili uczestnicy miejskiej gry terenowej
„Krocząc historią Mosiny”, nawiązującej do naszej lokalnej tra-
dycji niepodległościowej – udziału miasta i okolic w dziejach
walk narodowo-wyzwoleńczych z czasów Wiosny Ludów. 

Rocznicowe uroczystości zainaugurowała wystawa w Galerii
Sztuki w Mosinie – „nasza droga do niepodległości”, na któ-
rej zaprezentowane zostały fotografie, dokumenty i inne pamiątki
związane z udziałem mieszkańców Ziemi Mosińskiej w walce
o polską niepodległość. Pod Pomnikiem Pamięci na rynku w Mo-
sinie, odbyła się manifestacja patriotyczna, a w kościele pw. św.
Mikołaja w Mosinie odprawiona została msza św. w intencji oj-
czyzny. Po mszy świętej, Święto niepodległości uczczono
„Koncertem dla niepodległej” w wykonaniu Piotra Szychow-
skiego (fortepian), Weroniki Kujawy (sopran), Eweliny Pa-
chuckiej-Mazurek (skrzypce) oraz Kwintetu Wielkopolskiego 
w składzie: Ewelina Pachucka-Mazurek – i skrzypce, Zuzanna
ogorzelec – ii skrzypce, Maria Bzowy – altówka, Anna Papierz
– wiolanczela, Yan Yingxuan – kontabas, Wiesław Pietruszak

– słowo o muzyce. 
W mosińskim kościele
parafialnym zabrzmiały
w znakomitym wykona-
niu utwory Fryderyka
Chopina i Henryka Wie-
niawskiego.

W niedzielę, 11 listo-
pada odbywał się Vii
Rajd Harcerski, w tym

roku poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości, a
o godzinie 12.00 na Placu 20 Października, zgromadzeni przed
pomnikiem mieszkańcy, odśpiewali wspólnie i uroczyście Ma-
zurka Dąbrowskiego – hymn państwowy Rzeczypospolitej
Polskiej oraz kilka pieśni patriotycznych. 

Wystawa w Galerii Sztuki w Mosinie „nasza droga do nie-
podległości” potrwa do 31 stycznia 2019 r.

Organizatorzy obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepo-
dległości: Burmistrz Gminy Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury,
Mosińska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-
sinie, Galeria Sztuki w Mosinie, Grupa Inicjatywna Baranówko,
Hufiec ZHP Mosina, Mieszkańcy. �

J. Nowaczyk
Fot. J. Nowaczyk, Mosiński Ośrodek Kultury

Jeszcze Polska nie zginęła
– 100 lat Niepodległości
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„Mazurek Dąbrowskiego” 
jest oficjalnym hymnem 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pierwotnie pieśń nosiła tytuł Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech. Powstała w 1797 roku w Reggio 

w italii, gdzie formowane były pod dowództwem 
generała Jana Henryka Dąbrowskiego Legiony Polskie,

walczące u boku armii napoleońskiej. Pierwsze 
publiczne odtworzenie Mazurka Dąbrowskiego 

na ziemi polskiej miało miejsce z okazji powstania
Księstwa Warszawskiego w 1807 roku w Kargowej. 
W 1927 roku pieśń stała się oficjalnym hymnem 

państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.
--------------------------------------------------------------------------------------

hymn Rzeczypospolitej Polskiej
„Mazurek Dąbrowskiego” 

Słowa: Józef wybicki, 1797 r. 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, 
przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany - 

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

HYMN 
Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu „Pociąg tolerancji” realizowanego przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w Szkole Podstawowej
nr 1 w Luboniu, zorganizowana została okolicznościowa wystawa  
z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości - „Niepodległa”. 

Wystawę oraz jej historyczną oprawę z ramienia ośrodka
przygotowali pracownicy mosińskiego SoSW wspólnie z nau-
czycielami SP 1 w Luboniu oraz Grupą Rekonstrukcji Cy-
wilno-Militarnej Semper Fidelis. na wystawie, która uś-
wietniła lubońskie obchody okrągłego jubileuszu polskiej nie-
podległości, znalazły się eksponaty ze zbiorów Marcina no-
wakowskiego, a w historyczny klimat wprowadziły żywe ob-
razy z czasów powstania wielkopolskiego w wykonaniu re-
konstruktorów. Ten akcent, a także wystawa były elemen-
tem lubońskich uroczystości 100-lecia niepodległości.

11 listopada, grupa rekonstrukcyjna „Semper Fidelis”
skupiająca pasjonatów historii także z Mosiny, uczestniczyła
w oficjalnych uroczystościach w Luboniu, a także w poz-
nańskich obchodach Święta niepodległości.  �

JN, 
Fot. Paweł Wolniewicz, Joanna Nowaczyk

Niepodległa
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na mosińskim rynku, w in-
trygujący i ekspresyjny spo-
sób, opowiedziana została
historia życia jako snu i
światła. Dalsza część obcho-
dów poprowadziła gości do
Galerii, na otwarcie wystawy
„Rzeźba”, na której swoje pra-
ce z tej dziedziny sztuki, zapre-
zentowali pedagodzy i absol-
wenci Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu: Karolina Ko-
masa, Rafał Kotwis, Dawid Szaf-
rański, Anna i norbert Sarnec-
cy, Michał Wielopolski, Emilia
i Jarosław Boguccy, Marcin Ra-
dziejewski, Szymon Zwoliński,
igor Mikoda – kurator wystawy.
Wernisaż był okazją do wspom-
nień i gratulacji dla Dyrektora
Galerii Sztuki Doroty Strzelec-
kiej, wieloletniego kierownika
artystycznego Galerii Miejskiej
w Mosinie. Gośćmi jubileuszo-
wego wernisażu byli przedsta-
wiciele mosińskich władz sa-
morządowych z burmistrzem Je-
rzym Rysiem i przewodniczącą
rady Małgorzatą Kaptur, a także
burmistrzowie Gminy Mosina
wcześniejszych kadencji, przy-
jaciele i bywalcy Galerii, stu-
denci i pedagodzy Uniwersyte-
tu Artystycznego w Poznaniu,
pod którego patronatem działa
ta instytucja kultury. Z kolei pat-
ronat nad obchodami przyjęli
obecni również na uroczystoś-
ci Rektor UAP prof. dr hab. 

Wojciech Hora, Starosta Poz-
nański Jan Grabkowski i Bur-
mistrz Gminy Mosina Jerzy
Ryś.

Galeria Miejska w Mosinie,
obecnie Galeria Sztuki, rozpo-
częła swoją działalność 7 maja
1993 r. wystawą malarstwa
prof. Bogdana Wegnera.  ini-
cjatorami powstania w naszym
mieście galerii sztuki współczes-
nej było dwóch mieszkańców
Mosiny – pedagogów poznań-
skiej Państwowej Wyższej

Szkoły Sztuk Plastycznych,
obecnie Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu –
prof. Bogdan Wegner i
prof. Jacek Strzelecki. ini-
cjatywa spotkała się z ak-

ceptacją ówczesnego Bur-
mistrz Miasta i Gminy Mo-

sina Jana Kałuzińskiego i dy-
rektora ośrodka Kultury An-
drzeja Kasprzyka. Już od mo-
mentu powołania rangę galerii
podniosły nadane patronaty ar-
tystyczne ówczesnej PWSSP
oraz Związku Polskich Artystów
Plastyków oddz. Poznański. Po-
wołano także Radę Artystyczną
Galerii. Kierownikiem arty-
stycznym Galerii Miejskiej w
Mosinie została Dorota Strze-
lecka. 

od czerwca tego roku, Galeria
w połączeniu z działającą w tym
samym budynku po dawnej
bóżnicy żydowskiej izbą Mu-
zealną, utworzyła Galerię Sztu-
ki w Mosinie. Dyrektorem tej in-
stytucji została Dorota Strze-
lecka, kierownik artystyczny
mosińskiej galerii sztuki
współczesnej przez wszystkie
lata jej działalności. od roku
1993, mosińska Galeria zorga-
nizowała przeszło 300 wystaw,
gościła profesorów i pedago-
gów nie tylko z uczelni poz-
nańskiej, ale również z całej Pol-
ski i spoza jej granic. Prezento-
wane są tu wystawy malar-

stwa, rzeźby, rysunku, grafiki i
instalacji, odbywają się pokazy
filmów animowanych oraz fo-
tografii. Galeria organizuje po-
kazy twórczości młodych ar-
tystów, a także wystawy prac
uczniów mosińskich szkół,
współpracuje z organizacjami i
stowarzyszeniami. od 2015
roku działa tu Salon Poetycki –
cykliczne spotkania z poetami i
pieśniarzami, cieszące się dużym
zainteresowaniem mieszkań-
ców. 

Dorota Strze-
lecka, dyrek-
tor Galerii
Sztuki w Mo-
sinie: 25 lat Ga-
lerii Miejskiej w
Mosinie, które już są
za nami oraz zdobyte doświad-
czenia sprawiły, że z chęcią po-
dejmiemy się nowych wyzwań
Pragniemy gościć w mosińskiej
Galerii Sztuki wspaniałych ar-
tystów i ich dzieła, promować ab-
solwentów uczelni artystycznych,
być otwartym na nowe media i
nowatorskie pomysły. Naszym
celem jest zainteresowanie
uczniów sztuką współczesną po-
przez akcje promocyjne, spotka-
nia autorskie, panele dyskusyjne
i projekcje filmów o sztuce... �

Joanna Nowaczyk
Fot. Joanna Nowaczyk, 

Agnieszka Bereta

Jubileusz 
Galerii w Mosinie

13 października Gale-
ria Sztuki w Mosinie obcho-

dziła 25-lecie swojej działalności
jako Galeria Miejska. Ten ćwierć

wieczny jubileusz zainaugurował spek-
takl uliczny „Poszukiwacze” Asocjacji
2006 –zawodowego teatru formy pla-

stycznej, który powstał na bazie
tekstów dramatów Calderona

de la Barca. 
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Sukces 
zawodniczki
UKS Fighters

Mosina 

Wiktoria Wośkowiak z UKS Fig-
tehters Mosina wywalczyła złoty
medal na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w Ta-
ekwondo Olimpijskim w Jaroci-
nie. Zawodniczka mosińskiego
klubu wygrała wszystkie walki
przed czasem!

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. �

Redakcja

Greatman Trilogy to cykl zawodów triathlonowych zorganizowa-
nych na przełomie sierpnia i września w Śremie, Kościanie i Kór-
niku – pierwszy taki cykl w całości rozgrywany w Wielkopolsce. 
W ramach Greatman Trilogy odbyły się także zawody dla dzieci
GreatKids, w których sukcesami zakończył się start zawodników 
z naszej Gminy: Gracjana Bilińskiego, Lilianki Dengusiak i Mileny
Kozal. 

Gracjan Biliński, uczeń klasy ii c Zespółu Szkół w Krośnie,
biorąc udział we wszystkich eliminacjach Greatkids w typowym
Duathlonie (bieg, rower, bieg) zdobył 1 miejsce w  Kórniku, 
2 miejsce w  Kościanie i 2 miejsce w Śremie, co  uplasowało go
na 1 miejscu serii GreatKids w kategorii Kids3 w kategorii

chłopców w wieku 7–8 lat.
Lilianka Dengusiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Mo-

sinie w kategorii Kids3 – dziewczynek w wieku 7–8 lat, sklasy-
fikowała się w Kórniku na 3 miejscu, w Kościanie na 2 miej-
scu, w Śremie na 1 miejscu co na tle innych zawodników daje
jej 2 lokatę.

Milena Kozal, w kategorii Kids2 – dziewczynki w wieku 5 –
6 lat,  w uproszczonej rywalizacji rower + bieg, klasyfikując się
we wszystkich eliminacjach na pierwszym miejscu, pokonała
całą konkurencję w swoim wieku.

Kategoria Kids2 to wstęp do większej rywalizacji, uproszczo-
na forma łącząca bieg i jazdę rowerem.  Kategorii Kids3  to ty-
powy Duathlon – start w biegu na odcinku 150 m, następnie
jazda rowerem na odcinku 400 m, na koniec bieg 200 m do mety.
Dla dzieci w wieku 7 – 8 lat jest to niesamowity wysiłek fizyczny,
bo w jednym wyścigu muszą pokonać 3 dystanse jakie w ich wie-
ku zazwyczaj rozgrywane są jako osobne dyscypliny. Wymaga
to olbrzymiej sprawności wydolnościowej na odcinkach sprin-
terskich, połączonej z wytrzymałością długodystansową. Taka
rywalizacja buduje nie tylko sprawność fizyczną, wytrzy-
małość, ale i charakter, jaki jest niezbędny przyszłym olimpij-
czykom.

Gratulujemy wspaniałych wyników! � JN

GreatKids z Gminy Mosina

W tym roku po raz kolejny prowadzony przez po-
wiat poznański Specjalny Osrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. J Korczaka w Mosinie zaproszony
został do udziału w Powiatowym Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn.
„Zlot Talentów”.  

Była to już 6. edycja festiwalu.  Szkolni artyści
z Mosiny zaprezentowali swoje zdolności w
trzech dziedzinach: teatr, teledysk oraz piosenka.
Występy okazały się dużym sukcesem, a akto-
rzy zdobyli cenne nagrody.  

Pierwsze miejsce w kategorii Teledysk zdobył
obraz pt. ,,ojczyzna” przygotowany przez
nauczyciela ośrodka Łukasza Jankowiaka z

udziałem uczniów w roli aktorów.
Spektakl pt. ,,Dąb i trzcina" w wykonaniu ak-

torów szkolnego teatru ,,Kółeczko" zobył iii
miejsce, a w kategorii występ muzyczny również
iii miejsce zdobyła uczennica Kinga Macie-
jewska śpiewając pieśń wojenną pt. "Warsza-
wo ma” przygotowaną pod kierunkiem nau-
czyciela muzyki Magdaleny Wojciechowskiej.
Sukcesy uczniów cieszą tym bardziej, iż two-
rzenie sztuki podnosi samoocenę młodych ak-
torów, rozwija pozytywny stosunek do świata,
kreatywność oraz wiarę we własne siły. Jest to
potencjał, który może w przyszłości pomóc
przezwyciężyć trudności i odnosić  sukcesy na
scenie, w szkole i w życiu. �

Elżbieta Majchrzak

Laury dla uczniów z Mosiny
na Zlocie Talentów 2018

www.mosina.pl 
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Za nami III Bieg Pamięci oraz zakończenie biegowego
cyklu III Mosińskiego Grand  Prix 5-10-15. 21 paździer-
nika na piętnasto kilometrowej trasie zmierzyło się 214
zawodników. Wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety. 

W całym cyklu Mosińskiego Grand Prix 5-10-15 wy-
startowało ok. 2100 zawodników, nie tylko z Gminy
Mosina. na cykl składały się trzy biegi: iV Bieg Zimo-
wy po Wielkopolskim Parku narodowym organizowany
w ramach WoŚP, V Bieg „Elegant na 5” organizowa-
ny w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz iii
Bieg Pamięci organizowany dla upamiętnienia obcho-
dów 20 Października.

W czasie tego biegu uhonorowano także zawodników,
którzy ukończyli projekt „170 km na 170-lecie Rze-
czypospolitej Mosińskiej”. Zawodnicy musieli zdobyć
170 km uczestnicząc w różnych zawodach sportowych
na terenie gminy Mosina. To zadanie udało się trzem osobom: Ewie Solarskiej, Michałowi Solarskiemu oraz Rafałowi Bierna-
towi. Stanęli na podium i otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminę Mosina.  

Wsparcie i pomoc organizacyjną jaką otrzymaliśmy od sponsorów oraz partnerów zadania, pozwoliła nam zorganizować trzy
niezwykłe imprezy biegowe. Atmosfera i klimat jaki stworzyliśmy podczas tych wydarzeń odbiła się szerokim echem w środo-
wisku sportowym, nie tylko na terenie gminy Mosina. Zaangażowanie, pasja i energia jaką udało się odczuć od uczestników pro-
jektu dopinguje organizatorów i partnerów do kolejnych wyzwań sportowych.

Już teraz zapraszamy do zapisów na kolejny cykl – iV Mosińskie Grand Prix 5-10-15. Zapisy ruszyły od 15 listopada. Szcze-
gółowe informacje na stronach www.mosinskiegp.pl,  www.osirmosina.pl oraz na portalach społecznościowych. �

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Podsumowanie biegowych zmagań

hubert Kaczmarczyk, mieszkaniec naszej gminy, zdobył III
miejsce w “turnieju Judo Przyszłych olimpijczyków, Dzieci
i Młodzieży w Kątach wrocławskich”. w odbywających się
we wrześniu zawodach, startował w wadze do 50 kg. Sto-
czone walki przyniosły mu miejsce na podium.  

Hubert rozpoczął treningi judo w 2012 roku i od samego po-
czątku reprezentuje Akademię Judo Poznań, w której trenuje
cztery  razy w tygodniu. na zawodach judo stoczył już 90 walk
i obiecuje, że będzie ich jeszcze bardzo dużo.
13 października z kolei odbył się kolejny turniej tegorocznej
edycji Super ligi Judo. W rozgrywkach w oleśnicy w woj. dol-
nośląskim wzięli udział reprezentanci ponad 50 polskich i za-
granicznych klubów sportowych. Tym razem judocy walczyli

w Hali Sportowej oKR AToL na ul. Kochanowskiego 
2 w oleśnicy Akademia Judo Poznań wystawiła jak zwykle kil-
kunastu zawodników, w tym dwóch mieszkańców naszej
gminy: oscara Piłata (lat 14) i huberta Kaczmarczyka (lat
12). oscar w swojej katergoli wagowej był bezkonkurencyjny,
wygrał wszystkie walki zajmując I miejsce. Hubert natomiast,
który startował w kategorii wiekowej 2005/2006 i wagowej do
50 kg wywalczył II miejsce. Warto wspomnieć, iż poziom za-
wodów z turnieju na turniej rośnie, niemniej jednak nie prze-
szkodził on oscarowi i Hubertowi w zdobywaniu
najlepszych miejsc na podium. Życzymy dalszych sukcesów
naszym dzielnym judokom. � Red.

Podium dla Oscara i Huberta
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Parafrazując popularne powiedzenie, możemy odpowiedzieć, że piszczą
piskorze. Mówi się, że ryby głosu nie mają, ale niektóre potrafią wydawać
dźwięki. Przykładem jest właśnie nasz piskorz. Ta niewielka, bo doras-
tająca zaledwie do ok. 20 cm ryba zasługuje na uwagę ze względu na ory-
ginalny wygląd oraz interesującą biologię. Zdolność wydawania
dźwięków związana jest ze specyficzną zdolnością piskorzy do oddycha-
nia powietrzem atmosferycznym. Ryba ta ma normalne skrzela, które
służą jej do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie, jednak proces
ten wspomaga poprzez połykanie powietrza znad powierzchni wody
i przepuszczanie go przez układ pokarmowy. Dzięki dobrze unaczynio-
nemu  jelitu tlen z tak połkniętego powietrza przenika do krwi. Może się
zdarzyć, że po wyjęciu z wody, powietrze uchodzące z „drugiej strony”
piskorza wydaje cichy pisk i stąd jego nazwa. 

obecność różnego rodzaju przystosowań pozwalających od-
dychać powietrzem atmosferycznym, w świecie ryb nie jest wca-
le zjawiskiem tak rzadkim. Stwierdzono kilkaset gatunków, które
mają takie zdolności. oprócz ukrwionego jelita, jak w przypadku
piskorza, ryby wykorzystują inne organy, jak m.in. silnie unaczy-
niona jama gębowa (np. niektóre strętwy), żołądek (dobrze znany
z akwariów gatunek glonojada – Hypostomus plecostomus), labi-
rynt (jeszcze lepiej znany gurami oraz bojownik syjamski), pęcherz
oddechowy (nie mylić z pławnym – amazońska arapaima, jedna 
z największych ryb słodkowodnych świata). Ważną rolę wspoma-
gającą oddychanie u ryb pełni również skóra. W rodzimej ichtiofaunie
zdolność tą wykorzystują, głównie gatunki pozbawione lub o nie-
wielkiej liczbie łusek, jak: węgorz, sum, czy popularny karp. Jednak
nie mają one szans w porównaniu np. z poskoczkiem mułowym,
który większość życia spędza poza wodą, co umożliwia mu właś-
nie doskonale przystosowana skóra. 

Dzięki swojej zdolności, piskorz jest wyjątkowo odporny na de-
ficyty tlenu i może tolerować warunki, w których większość innych
ryb nie może przeżyć. Dlatego występuje w starorzeczach, niewiel-
kich ciekach i rowach melioracyjnych, często silnie zamulonych i wy-
sychających. W Wielkopolskim Parku narodowym spotykany jest
najczęściej w Trzebawce i Samicy Stęszewskiej oraz połączonych 
z nimi rowach i jeziorach. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że
na początku XX w., na terenach obecnego Parku (pomiędzy Trze-
bawiem a Krosinkiem) istniał majątek Piskorzewo, którego nazwa
wywodziła się prawdopodobnie właśnie od piskorzy, które licznie
występowały w rowach odwadniających tamtejsze łąki. 

Piskorze posiadają jednak jeszcze jedną interesująca cechę – po-
trafią przewidywać pogodę. Zauważono, że przed jej zmianą, spo-
kojne i skryte zazwyczaj ryby stają się bardzo aktywne i zaniepo-
kojone. Wynika to prawdopodobnie z ich wrażliwości na zmiany
ciśnienia atmosferycznego. Stanowią zatem swoiste żywe baromet-

ry. Podobne zdolności są również przypisywane innemu krajowe-
mu gatunkowi z tej samej rodziny (piskorzowate, kozowate – Co-
bitidae) – kozie. Rybka ta często występuje wspólnie z piskorzem,
ale tylko w miejscach, o wystarczającej zasobności w tlen i piasz-
czysto-żwirowym dnie.   

Skoro piskorze piszczą, to można by pomyśleć, że kozy … beczą.
Jednak nie, w przypadku kozy jej nazwa nie pochodzi od wyda-
wanych dźwięków, jak w przypadku piskorza, ale rogów, a właści-
wie niewielkich kolców, które posiada u nasady oczu.  Są one ru-
chome i rybka wystawia je w sytuacjach zagrożenia. Służą jej one

prawdopodobnie do obrony (ale raczej nie przed dużymi dra-
pieżnikami) oraz zagrzebywania się w twardym dnie. 

W Polsce zasadniczo występują 3 gatunki kóz: koza po-
spolita, dunajska i złotawa. Jednak ryby te mają ten-
dencje do tworzenia mieszańców, co sprawia duży pro-
blem systematykom. oprócz tego, te niewielkie rybki

posiadają jeszcze inną cechę, która czyni je szczególnie
interesującymi. Stwierdzono, że występują wśród nich for-

my, które mają różne sposoby rozmnażania. oprócz „normal-
nego” – płciowego, odnotowano u nich zjawisko gynogenezy. Ten
sposób rozrodu polega na tym, że w czasie tarła plemniki nie łączą
się z komórką jajową, ale jedynie pobudzają ją do podziału. W ten
sposób rozwija się rybka, która stanowi klon rodzica - samicy. Spoś-
ród występujących w Polsce ryb, ten sposób rozmnażania jest cha-
rakterystyczny dla karasia srebrzystego. W WPn notowana jest koza
pospolita. Występuje głównie w Samicy Stęszewskiej i związanych
z nią jeziorach, Wirynce oraz Jeziorze Góreckim.

Trzeci gatunek ryby, o którym chciałbym wspomnieć - śliz, swo-
jej nazwy nie zawdzięcza ani wydawanym odgłosom, ani jakimś spe-
cyficznym organom, jest po prostu bardzo śliski (choć nie wiado-
mo czy bardziej niż wcześniej omówione ryby). Śliz jest gatunkiem
blisko spokrewnionym z piskorzem i kozą. Kiedyś zaliczany był do
tej samej rodziny, ale systematycy „przenieśli” go do innej rodziny
– przylgowatych (Balitoridae). Dzięki podłużnemu, walcowatemu
ciału, grubej warstwie śluzu, a także zdolności do, właśnie – przy-
legania, za pomocą płetw i brzucha do podłoża, śliz potrafi prze-
bywać w miejscach o bardzo silnym nurcie, gdzie z reguły ukrywa
się pod kamieniami. Takie warunki w WPn śliz znajduje jedynie 
w Wirynce i jest to dotychczas jedyne miejsce jego stwierdzenia  na
terenie Parku.

Przedstawione gatunki są przykładem ryb o dużej specjalizacji i spe-
cyficznym przystosowaniu do określonych warunków. Często za-
mieszkują niewielkie strumyki lub nawet rowy melioracyjne.  nie
są one przedmiotem połowów i większość nie ma pojęcia, że w ogó-
le istnieją. Tymczasem są one bardzo interesujące, zarówno z uwa-
gi na nietypową morfologię (budowę, wygląd), jak i niezwykłą bio-
logię, czym wyróżniają się w krajowej ichtiofaunie. Między innymi
właśnie z tego powodu ryby te zostały objęte ochroną.  �

dr inż. Maciej Czarnecki
Wielkopolski Park Narodowy

Co w wodach WPN piszczy 

Koza

Piskorz
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W Mosinie, obchody 100.
rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego odbędą się
wyjątkowo 28 grudnia. orga-
nizatorzy chcą umożliwić
wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom Gminy Mosina

udział zarówno w lokalnych
uroczystościach, jak i wyjątko-
wych w tym roku, poznań-
skich, całodniowych obcho-
dach, które odbędą się 27
grudnia.

Szczegóły wydarzeń w Poz-
naniu dostępne są na stronie
www.27grudnia.pl

W Mosinie, 28 grudnia, już
teraz zapraszamy do „obozu
Powstańców”, na godzinę
16.30, który zorganizowany
zostanie na terenie przy cmen-
tarzu parafialnym w Mosinie.
W tym miejscu właśnie roz-
poczną się oficjalne, mosińskie
uroczystości. o godz. 18.00 
w kościele parafialnym pw.

św. Mikołaja, odprawiona zo-
stanie msza św. w intencji po-
wstańców wielkopolskich, 
a o godz. 19.00 w Mosińskim
ośrodku Kultury obchody uś-
wietni okolicznościowy kon-
cert. Więcej szczegółów w na-
stępnym numerze „informa-
tora Mosińskiego”. 

Zachęcamy także mieszkań-
ców, którzy odwiedzą w tym
dniu „obóz Powstańców”, by
przenieśli się wspólnie z orga-
nizatorami w czasy powstania
wielkopolskiego i odwiedzili to
miejsce w historycznych, choć
nieobowiązkowych, strojach
cywilnych lub powstańczych 
z tego okresu. Wśród obozo-
wych wydarzeń, wspólne śpie-
wanie powstańczych pieśni
przy ognisku, gitarowym
akompaniamencie i gorącej
herbacie, a dla chętnych –
możliwość udziału w konkur-
sie na  „żywe obrazy” z po-
wstania.

Zapraszamy!

100. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

�� PRZyGoToWUJEMy�SIę�Do�oBChoDóW
27 grudnia minie 100 lat od wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Do obchodów tej ważnej dla Wielkopolan rocznicy,
przygotowuje się także Gmina Mosina. Od 2016 roku trwa akcja znakowania grobów powstańców wielkopolskich związanych z Zie-
mią Mosińską. Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki wydana została publikacja „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i oko-
lic” zawierająca blisko 300 biogramów uczestników powstania. We wspólne upamiętnienie czekającego nas wydarzenia włączają się
także inne środowiska naszej społeczności lokalnej. 

Polacy w służbie armii niemieckiej, w mundurach feldgrau. Wśród żołnierzy – Jan Organiściak (w rzędzie stojących 4-ty po pra-
wej, późniejszy powstaniec wielkopolski). Z archiwum Galerii Sztuki w Mosinie.

Antoni Nowak – powstaniec wielkopol-
ski z Ziemi Mosińskiej Rekonstruktorzy historii na planie filmu o powstaniu wielkopolskim 1918 – 1919 realizowanym przez Miasto Luboń. 
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Każdy poborowy w państwie
niemieckim musiał odbyć obo-
wiązkową służbę wojskową, dla-
tego do powstania wielkopol-
skiego Polacy przystąpili w nie-
mieckich mundurach feldgrau
(polowo szary). W celu od-
różnienia się od strony przeciw-
nej, zaczęto stosować polskie
emblematy w postaci orzełków,
biało-czerwonych opasek, roze-
tek w kolorach barw narodo-
wych przypinanych do płaszczy
bądź okrągłych czapek.

Dopiero 8 stycznia 1919 r. od-
działy powstańcze otrzymały
rozkaz mówiący o obowiązku
wprowadzenia orła z dowolne-
go metalu na czapkę, wszycia w
kołnierz tasiemek w barwach na-
rodowych (kolorem czerwonym
bliżej zapięcia) oraz posiadania
rozetek przypiętych do czapki.

16 stycznia 1919 r. zwierz-
chnictwo nad oddziałami po-

wstańczymi oficjalnie objął ge-
nerał Józef Dowbor-Muśnicki.
Rozkazem nr 17 z dnia 21 stycz-
nia 1919 roku wprowadzono ko-
lejne istotne zmiany do umun-
durowania armii wielkopolskiej.
Mimo, iż korzystano z ponie-
mieckich sortów wojskowych,
mundur powstańczy nabrał cech
szczególnych, który nawiązywał
już w większym stopniu do tra-
dycji polskiej. Wojsko w Pozna-
niu przejęło koszary Wojsko-
wego Urzędu Umundurowania
(obecnie ul. Kraszewskiego, bu-
dynki pamiętnej „Modeny”),
zaopatrującego wcześniej sta-
cjonujący w mieście niemiecki
garnizon.

Warto dodać, iż hełmy nie-
mieckie nie były przez po-
wstańców używane z uwagi na
możliwość pomyłki i ogólną
niechęć do tej formy wypo-
sażenia żołnierskiego. Długo no-

szono natomiast niemieckie pasy
wojskowe z napisem „Gott mit
uns” na klamrze. Spowodowane
to było powolnym procesem
ujednolicania wojska powstań-
czego. Ta sama zasada dotyczyła
kolejnej ważnej części ryn-
sztunku żołnierza – butów.
Używano skórzanych butów
ogólnowojskowych lub trzewi-
ków z owijaczami.

najbardziej charakterystycz-
nym wyróżnikiem powstańca
był trefl (pętelka) o wysokości 8-
9 centymetrów, mocowany 
z przodu z lewej strony po-
wstańczej rogatywki. Szarżę
żołnierza odczytywano z rękawa
i właśnie z trefla, gdyż kolory
obrączek i ich liczba mówiły 
o stopniu. Rozpoznawalnym ele-
mentem umundurowania była
ponadto wysoka rogatywka 
z wypustkami w barwie broni.

Źródło: 27 grudnia.pl

Publikację „Powstańcy wiel-
kopolscy z Mosiny i okolic” au-

torstwa włodzimierza Gab-
rielskiego, Przemysława Mie-
locha, Joanny nowaczyk i Jac-
ka Szeszuły można otrzymać 
w Mosińskiej Bibliotece Pub-
licznej, Gminnym
centrum In-
formacji w
Mosinie, Ga-
lerii Sztuki
w Mosinie, a
także u auto-
rów. �

Oprac. Joanna Nowaczyk

USA, 4 kwietnia 1918. Ignacy Jan Paderewski w trakcie zbiórki pieniędzy dla Polski
fot. National Archives & Records Administrationv, źródło: dsh.waw.pl 

Rok 1919 - poznaniacy w czasie pierwszych w wolnym Poznaniu obchodów święta
Konstytucji 3 maja. Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. 

Lazaret w Jeleniej Górze. Źródło: archiwa.gov.pl

Punkt apteczny na dworcu kolejowym w Lesznie. AP Leszno, Zbiór fotografii. Źródło:
archiwa.gov.pl
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Od pierwszych dni okupacji hit-
lerowskiej polityka niemiecka
wobec społeczeństwa polskiego
miała niezwykle represyjny cha-
rakter – była realizowana zgodnie
z deklaracją Heinricha Himmlera,
jednego z czołowych nazistów,
który oświadczył, że zagłada Po-
laków jest podstawowym obo-
wiązkiem narodu niemieckiego,
a „Polacy zostaną starci z po-
wierzchni ziemi”. Mieli zostać
przekształceni w społeczność po-
zbawioną tożsamości narodowej 
i kulturowej, pracującą niewolni-
czo dla Niemców. Jedną ze
służących temu metod była eks-
terminacja. 

niemym świadkiem maso-
wych egzekucji dokonanych
przez okupanta w czasie ii woj-
ny światowej, były pod-
mosińskie lasy, gdzie
niemcy dokonali
licznych zbrod-
ni. 

W lasach na
południe od
Mosiny, tuż po
wojnie odkryto
masowe mogiły:
w okolicach wsi
Sowinki, przy leśnej
drodze w kierunku nowi-
nek, a także jeden pojedynczy
grób w sąsiedztwie osady Ka-
rolewo. W lutym 1944 roku, 
w celu zniszczenia śladów
zbrodni, niemcy rozkopali gro-
by i spalili zwłoki.

Jest to jedno z prawdopodob-
nych miejsc m.in. egzekucji
pensjonariuszy Państwowego
Zakładu dla Ubogich w Śre-
mie. W czerwcu 1941 roku
około 160 kobiet i mężczyzn
wywieziono w szczelnie za-
mkniętych samochodach w nie-
znanym kierunku i wszelki ślad

po nich zaginął. Prawdopo-
dobnie zostali w drodze zaga-
zowani i pochowani w zbioro-
wych mogiłach tu lub w Jarog-
niewicach (pow. Kościan).
Zagłada w większości upośle-
dzonych psychicznie i fizycznie
kobiet i mężczyzn była realizacją
nazistowskiego programu eu-
tanazji, tj. wyeliminowania jed-

nostek niezdolnych do pracy. 
Miejsce masowej

zbrodni otaczają
opieką miesz-

kańcy. od kil-
kunastu lat
dbają o nie
instruktorzy z

Kręgu instruktorskiego T.W.A.
„Elita”, a jesienią, z inicjatywy
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołect-
wa Sowiniec, Sowinki odby-
wają się tu msze św. polowe 
w intencji ofiar egzekucji. Te-
goroczna msza św. w tym miej-
scu odprawiona została 23
września, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze „in-
formatora Mosińskiego”.

około 2 km na północny
wschód od nowinek, znajduje się
drugie miejsce masowych egze-
kucji, gdzie w roku 1940 niemcy
rozstrzelali ok. 200 Polaków. ich
zwłoki pochowane zostały 
w pięciu zbiorowych mogiłach. 
i tutaj okoliczni mieszkańcy kul-
tywują pamięć bezimiennych
ofiar czasu wojny i naszej naro-
dowej historii, bo „narody tracąc
pamięć, tracą życie”.  Przez wie-
le lat miejsce to opieką otaczała
Szkoła Podstawowa w Krośnie.

Mieszkańcy spotykają się w tym
miejscu na corocznej „Chwili
zadumy” dla uczczenia pamięci
ofiar niemieckiej zbrodni. 
W tym roku taka uroczystość od-
była się 28 października. 

organizatorem odbywającej
się cyklicznie w tym lesie „Chwi-
li zadumy” jest Zarząd 

osiedla nr 5 w Mosinie przy
wsparciu różnych środowisk:
Bractw Kurkowych, ZHP, Koła
Łowieckiego Żbik, oSP oraz
szkoły w Krośnie.

Spotkania zainicjował w roku
2005 Marian Kunaj, ówczesny
przewodniczący zarządu osied-
la, który objął te groby opieką.
Za swoje starania otrzymał od
Prezesa iPn Medal opiekuna
Miejsc Pamięci narodowej. 

Marian Kunaj zmarł w roku
2014, ale jego inicjatywa jest
kontynuowana. �

Joanna Nowaczyk

����Zbrodnia�i�pamięć
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Msza polowa - groby Sowinki

Groby w okolicy Sowinek 

Porządkowanie mogił - groby Sowinki

"Chwila zadumy"

Jedna z leśnych mogił przy 
drodze do Nowinek
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UWAGA JUBILACI obchodzący jubileusz
50–lecia małżeństwa w roku 2019

Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie, uprzejmie prosi pary małżeń-
skie obchodzące w 2019 roku  jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego o zgłoszenie tego faktu osobiście przez małżonków w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku 
o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich wrę-
czenia. 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku
ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Sta-
nu Cywilnego informuje, że nie ma uprawnień, by  skierować

do Państwa pisemne zapytanie dotyczące wyrażenia Państwa
zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście do uSc, nie zo-
staną ujęci w zbiorowym  wniosku przekazywanym za po-
średnictwem wojewody wielkopolskiego do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się 
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Paździer-
nika 1, pokój 112 i 113,  tel. (61) 8109 – 560. 

Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie obsługuje klientów w po-
niedziałki w godzinach: 9.00-17.00, od wtorku do piątku 
w godzinach:  7.00-15:00. �

Marzena Obst, kierownik USC Mosina

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie" – z taką sentencją, podczas uroczystego
spotkania w Mosinie 41 małżeńskich par z Gminy Mosina odebrało
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jubilatom obchodzącym
w tym roku Złote Gody wręczył Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś.  

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, Prezydent RP przy-
znał w tym roku 54 parom z Gminy Mosina obchodzących 50-
lecie wspólnego życia. Tradycyjną okazją do ich wręczenia było
uroczyste spotkanie w jednej z mosińskich restauracji, we wtorek
10 października, na którym zjawiło się 41 uhonorowanych par.

Jubilatom życzenia złożyli: kierownik mosińskiego Urzędu Sta-
nu Cywilnego Marzena obst, a także w imieniu Samorządu Gmi-
ny Mosina – burmistrz Jerzy Ryś, jego zastępca Przemysław Mie-
loch i przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Kaptur. Wraz z życzeniami
dalszych, wspaniałych lat wspólnego życia,
za pomyślność jubileuszowych par wznie-
siono toast. Po części oficjalnej, goście
wysłuchali koncertu w wykonaniu Barto-
sza Kuczyka z Teatru Muzycznego w Poz-
naniu, który wystąpił w towarzystwie tan-
cerki – Marii ostapei.

Złote Gody obchodzili w tym roku także
Krystyna i Jerzy Malinowscy – od 50 lat ra-
zem. obydwoje pochodzą z Pożegowa, ale
poznali się przez przypadek. – Zaczęło się
zauroczeniem – mówią – i to zauroczenie
trwa do dzisiaj. Jako receptę na tak długą,
wspólną drogę życiową, podają przede
wszystkim miłość i – rozmowę. – Rozma-
wiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać –
podkreśla pani Krystyna. – My żadnej decyzji nie podejmowaliśmy
osobno, zawsze razem,  najpierw dyskutowaliśmy i wybieraliśmy to,
co najlepsze – dodaje Jerzy Malinowski.

Państwo Malinowscy razem prowadzą także działalność
społeczną, bo pan Jerzy jest od wielu lat prezesem mosińskiego
oddziału Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów, do które-
go wspólnie należą. – Wspieramy się w tej działalności, a raczej ja
wspieram męża – dodaje z uśmiechem pani Krystyna. – Wspólne
życie, dorobek, wspólna działalność i rodzina: syn, synowa i kochana
wnuczka Weronika – to nas łączy...

Podczas uroczystego spotkania 10 października Medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP odebrały
pary:

Janina i Zbigniew Bąk, Mirosława i Mieczysław Buko, Maria
i Czesław Dudkowie, Danuta i Stanisław Fur-
maniakowie, Wiesława i Kazimierz Grabińscy,
Barbara i Jan Grzelaszykowie, Marianna i
Zdzisław Grzywacz, Barbara i Ireneusz Haremza,
Bożena i Roman Jerzakowie, Krystyna i Włod-
zimierz Kajakowie, Floriana i Ryszard Karasiń-
scy, Adela i Henryk Kociemba, Krystyna i Wik-
tor Korbikowie, Krystyna i Stanisław Kornoszo-
wie, Anna i Tadeusz Kubiccy, Helena i Józef Kucz-
ma, Elżbieta i Maksymilian Łabenda, Halina 
i Janusz Łubińscy, Sabina i Włodzimierz Ma-
ciejczakowie, Elżbieta i Bogdan Maciejewscy, Kry-
styna i Jerzy Malinowscy, Halina i Jerzy Ma-
zurczakowie, Bożena i Stefan Mendelscy,
Władysława i Jan Michnowiczowie, Stanisława
i Julian Nepelscy, Anna i Kazimierz Nowakowie,
Franciszka i Julian Potoccy, Danuta i Marian
Przybylscy, Alicja i Jerzy Rychlewscy, Anna i Ste-

fan Sobańscy, Jadwiga i Bogusław Sowińscy, Janina i Kazimierz
Stróżewscy, Eugenia i Janusz Szafranowie, Krystyna i Stanisław Szy-
mańscy, Krystyna i Zbigniew Szyszyńscy, Helena i Wojciech Trzesz-
czyńscy, Aleksandra i Lech Tuliszkowie, Lidia i Jerzy Wardakowie,
Halina i Marian Wiśniewscy, Maria i Bronisław
Wojciechowscy, Ewa i Franciszek Zalewscy.                                                                     
Wszystkim małżeństwom, które świętują w tym
roku Złote Gody, życzymy wielu kolejnych
wspólnych lat życia w zdrowiu i pomyślności. �

JN
Fot. Joanna Nowaczyk, Barbara Matuszak

Złote Gody
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