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Pamiętamy!
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza 20 października 2022 roku do udziału w obchodach 

83. rocznicy rozstrzelania piętnastu Obywateli Mosiny i okolicznych miejscowości w 1939 
roku na rynku w Mosinie.

Program obchodów:
• 17:45 Modlitwa przy grobie pomordowanych, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy 

(cmentarz parafialny w Mosinie ul. Spokojna);
• 18:00 Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie (ul. Tadeusza 

Kościuszki);
• Około godz. 19:00, bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się uroczystość na Placu 

20 Października. 

Urząd Miejski w Mosinie
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl,

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558,
Biuro Obsługi Interesanta: 61 8109 505,

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: tel. 61 8109-503, 
tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), e-mail: gczk@mosina.pl

Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl
Telefony alarmowe

• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,

• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe

• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,

• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ - Gmina Mosina:

• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Wawrzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno - ul. 
Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,

• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495 
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Października 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, 

tel. 61 813 62 06,
• NZPOZ W BABKACH: Babki – Bab-ki 4C, tel. 61 893-99-88, Świątniki - ul. Kórnicka 

8C, tel. 61 642 50 92,
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 61 28 21 695.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Mosina –> Szpital 

Sala otwarta
1 września otwarto nową salę gimnastyczną 

w Szkole Podstawowej w Rogalinie im. Prezy-
denta RP Edwarda Raczyńskiego. W ramach 
tej inwestycji powstał budynek o kubaturze 9 
716,9 m3 z powierzchnią użytkową 1 053,3 
m2  - sala gimnastyczna o wymiarach 20,5 x 
29, 6 m, salka korekcyjna, szatnie i łazienki z 
natryskami, magazyn na sprzęt sportowy, ko-
tłownia, a także pomieszczenie z możliwością 
przeznaczenia na stołówkę z cateringiem. Ze 
starego budynku szkoły do sali gimnastycznej 
prowadzi łącznik komunikacyjny. W ramach 
infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie 
powstaną także boiska sportowe.   
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Nowe pojazdy w spółkach
Z końcem wakacji letnich do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Mosinie dotarły dwa autobusy, które zostały wybrane 
podczas postępowań przetargowych zakończonych na początku tego 
roku. Tabor Działu Transportu Osobowego wzmocnił autobus typu 
miejskiego Mercedes-Benz Tekaydinlar, model MB Sprinter 519, rok 
produkcji 2022, ilość miejsc – 40, w tym 15 miejsc siedzących. Pojazd 
jest przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w 
tym jednego wózka inwalidzkiego wymiennie z wózkiem dziecięcym. 
Autobus jeździ już na trasach mosińskiej komunikacji zbiorowej. 

Drugi autobus to autobus turystyczny Mercedes-Benz Tourismo M 
632.470 2D Wysokopokładowy, model MB E 15 RHD Euro 6, rok 
produkcji 2020 – stan demonstracyjny, ilość miejsc siedzących – 51. 
Autobus ten będzie wykorzystywany głównie do transportu dzieci w 
ramach realizowanych przez spółkę przewozów szkolnych, a także 
w celach komercyjnych, przy okazji realizacji usług transportowych 
obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 

Serdecznie zachęcamy do rezerwowania terminów wycieczek.
W ostatnich dniach do spółki przyjechał jeden z dwóch zamówionych 

niskopodłogowych autobusów miejskich marki Solaris, typ Urbino 
10,5 mild hybrid, rok produkcji 2022, ilość miejsc – 54, w tym 26 
miejsc siedzących, przystosowany do przewozu wózków. Drugi autobus 
przyjedzie w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Autobusy będą 
obsługiwały linie komunikacji zbiorowej. 

Spółka oczekuje jeszcze na jeden pojazd – 9 osobowy samochód typu 
BUS, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w 
tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Będzie to VW Crafter, 
rocznik 2022. Według zapewnień producenta auto pojawi się w spółce 
w listopadzie tego roku. Dział Wywozów Spółki, realizujący usługę 
odbioru odpadów z terenów zamieszkałych, również w ostatnim czasie 
wzbogacił się o kolejne pojazdy. W czerwcu dostarczono śmieciarkę na 
podwoziu Iveco z zabudową Faun Variopress, Euro 6, rocznik 2014. W 
najbliższych dniach zostanie również dostarczony pojazd ciężarowy 
wyposażony w fabrycznie nową zabudowę do transportu kontenerów 
hakowych (pojazd potocznie zwany „hakowiec”). Będzie to pojazd 
marki DAF, typ CF 480, z zabudową marki Marrel, rocznik 2022.

Wszystkie te pojazdy znacząco wpłyną na jakość świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz 
przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie usług. 

Poprawiamy dostępność 
Budynki Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Placu 20 Paździer-

nika 1 oraz ul. Dworcowej 3 stały się bardziej dostępne dla osób 
ze szczególnymi potrzebami. W ramach Projektu „Dostępność 
Plus w urzędach JST województwa wielkopolskiego” zostały 
zakupione: 2 krzesła ewakuacyjne dla osób mających problemy  
z poruszaniem się, 2 systemy wzywania asysty, dodatko-
wy system wzywania pomocy w toalecie na Placu 20 Paź-
dziernika. Oznaczono również drzwi wejściowe tabliczka-
mi informującymi o możliwości wejścia z psem asystującym,  
a sala komputerowa w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie 
wzbogaciła się o specjalistyczną klawiaturę ułatwiającą pracę na 
komputerze osobom słabowidzącym. Zakupiono kontrastowe ramki 
ułatwiające podpisywanie się na dokumentach składanych w Biurze 
Obsługi Interesanta, została również przygotowana i wprowadzona 
procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach 
wcześniejszych działań zakupiono pętlę indukcyjną. Obecnie trwają 
prace nad finalizacją umowy z Politechniką Gdańską zmierzające 
do opracowania Standardów Dostępności w Gminie Mosina – jak 
projektować, budować czy remontować, aby działania te były do-
stępne dla wszystkich osób i nie wykluczały osób ze szczególnymi 
potrzebami.

Dzięki środkom w budżecie Gminy zabezpieczonym przez Radę 
Miejską do końca roku zostaną jeszcze wykonane dodatkowe prace 
m.in. oznaczenie stopni schodów i powierzchni przeszklonych, za-
kup i montaż barierki przy schodach budynku przy ul. Dworcowej 
oraz odpowiednie oznaczenie budynku. 

Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 
2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” 
(dalej: „Program”). Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym 
do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania 
otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części 
kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie będzie mogło 
być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, 
zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub 
najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym 
po zmianie:

• Programem,
• wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji 

z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
• Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsię-

wzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Więcej informacji o zmianach na stronie wfosgw.poznan.pl 

konsultacje prawne
Masz zaległości w płatnościach? Nie wiesz jak odzyskać długi 

i ochronić się przed egzekucją?
Gminne Centrum Informacji we współpracy z fundacją Wsparcia 

Młodych i Starszych Pokoleń zaprasza na bezpłatne, indywidu-
alne konsultacje prawne dla firm i osób fizycznych.

KIEDY: 16.11.2022 r. od godz.13.00 
GDZIE: Urząd Miejski w Mosinie budynek nr 2, ul. Dworcowa 3
Zapisy: 510 197 558, 61 8 192 746. gci@mosina.pl. Na spotkanie 

zabierz wszystkie dokumenty związane ze sprawą. 
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Inwestycje – stan realizacji
• Budowa ul. Lema -> zadanie zakończone. 
• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez 

nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) ->  rozpoczynają 
się prace budowlane. 

• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> toczy się procedura wydania decyzji pozwolenia 
na budowę. 

• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komunikacyjny Nowe Krosno: ul. Jasna, 
Nadleśna, Słoneczna, część ul. Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do studni -> 
projektant przedstawił wstępne zagospodarowanie pasa drogowego i złożył wniosek o wydanie 
decyzji inwestycji celu publicznego. 

• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Mosińskiego między Par-
kiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Harcerskiej  
w Mosinie-> w trakcie realizacji opracowanie koncepcji.

• Budowa chodnika jednostronnego w Borkowicach –> w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej. 

• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca ul. Po-
znańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –>zadanie zakończone. 

• Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie -> kwota oferty przewyższa środki zabezpieczone  
w budżecie, koniecznoś zwiększenia środków w celu wyboru wykonawcy i zawarcia umowy.

• Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I  -> dotyczy budowy odwodnienia dla 
ul. Dembowskiego i jest ujęty w postępowaniu o udzielenie zp na budowę ul. Dembowskiego.
• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej w Rogalinie –>zawarto umowę  

z wykonawcą, trwają prace projektowe. 
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku – odwodnienie ul. Podgórnej i obszaru ul. 

Mostowej w Rogalinku etapu I->zawarto umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy. 
• Projekt i budowa parkingu w Krajkowie –> przygotowano postępowanie w trybie „projek-

tuj i buduj” na udzielenie zamówienia publicznego, rozesłano zapytania do wykonawców. Ża-
den wykonawca nie złożył oferty na zadanie. Zmieniono zakres opracowania w porozumieniu  
z sołectwem.

• Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej) –> przeprowadzono procedurę 
wyboru wykonawcy i zawarto umowę, trwają prace projektowe.

• Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do 
rzeki Kopli -> przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę, trwają prace 
projektowe.

• Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie -> przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy 
i zawarto umowę, trwają prace projektowe.

• Projekt ul. Piaskowej w Krosinku -> w trakcie projektowania.
• Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie -> w trakcie projektowania.
• Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie -> Minister wydał decyzję odmowną na odstępstwo 

od warunków technicznych dla dróg publicznych i przepisów szczególnych dot. ustanowienia 
strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody – Gmina jest zmuszona do zaprojektowania 
nieutwardzonych poboczy.

• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą –> uzy-
skano pozwolenie na użytkowanie. 

• Rozbudowa SP w Rogalinku –> zakończono prace budowlane, trwa etap uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. 

• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie 
aktualizacji i modyfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

• Środowiskowy Dom Samopomocy -> zadanie zakończono i oddano do użytkowania.
• Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie –> zadanie ode-

brane i rozliczone.
• Termomodernizacja budynku MOK w Mosinie –> trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Borkowicach – budowa drewnianej 

wiaty –>wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ponowiono zapytania ofertowe 
do kolejnych wykonawców.

Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

27 czerwca – 15 września 

BUDYNKI i BUDOWLE oraz DROGI I 
CHODNIKI  >s.4 -5

OŚWIETLENIE I MONITORING
- w trakcie realizacji wykonanie dokumen-

tacji projektowej na budowę oświetlenia dro-
gowego dla zadań: Dymaczewo Stare – ul. 
Leśna, ul. Dereniowa; Krosinko – ul. Cze-
remchowa, ul. Magnoliowa; Rogalinek – ul. 
Kręta, ul. Sikorskiego dz. nr 132/5 i 132/11; 
Rogalin – os. Pod Dębami, ul. Bukowa; Cza-
pury – ul. Polna; teren Glinianek od par-
kingu do plaży; Drużyna -  ul. Jesionowa, 
Nowinki – ul. Klonowa; Drużyna – odcinek 
przy drodze powiatowej od dworca PKP do 
ul. Krańcowej,

- w trakcie realizacji budowa lamp solar-
nych przy drodze dojazdowej do cmentarza 
w Krośnie, lampy solarnej w Mieczewie – ul. 
Kwiatowa/Ogrodowa, 

- zawarto umowy dla budowy oświetle-
nia drogowego: w Mosinie – ul. Krańcowa, 
w Krosinku – ul. Piaskowa i Malinowa, w 
Dymaczewie Starym – ul. Nad Stawem, w 
Sowinkach – ul. Miętowa, w Borkowicach 
– ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, 
Makowa, Mosińska, w Sowinkach - ul. Nad 
Lasem, w Sasinowie – ul. Leśna (kontynu-
acja); dla budowy oświetlenia zewnętrznego 
w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste, 
dla instalacji 2 lamp przy placu zabaw przy 
ul. Czajkowskiego w Mosinie,

- w trakcie realizacji zakup i montaż ka-
mer zewnętrznych i wewnętrznych na tere-
nie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy 
wiejskiej w Krosinku, 

- odstąpiono od montażu monitoringu na 
placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie z 
powodu braku możliwości technicznych włą-
czenia monitoringu do lokalnego systemu, 

- Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie 
- problem z możliwościami technicznymi 
przesyłu obrazu do centrum monitoringu.

KRONIKA INWESTYCJI

     Środowiskowy Dom Samopomocy                          Sala gimnastyczna SP Rogalin 
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KANALIZACJE I WODOCIĄGI 
- opracowanie aktualizacji  dokumentacji 

projektowej dla budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami w ul. bocznej od 
ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku do 
ZUK) – w trakcie prac projektowych.

- budowa sieci wodociągowej  w Sowińcu 
wraz z przyłączami do granicy działek – trwa 
procedura odbiorowa, oczekiwanie na po-
zwolenie na użytkowanie.

- przyłącze wodociągowe do świetlicy wiej-
skiej w Sowinkach – uzyskano zaświadczenie 
od Starosty Poznańskiego o braku sprzeciwu 
na wykonanie robót budowlanych.

- przygotowano: 30 decyzji administracyj-
nych dot. ustalenia warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 82 zaświadcze-
nia/postanowienia o odmowie wydania 
zaświadczenia oraz opinii urbanistycznych 
dotyczących przeznaczenia terenu w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wynikających ze studium 
oraz związanych z rewitalizacją, 117 wy-
jaśnień, stanowisk, zawiadomień oraz in-
terpretacji; 1 projekt uchwały (w sprawie 
opinii o projekcie Audytu krajobrazowego 
województwa wielkopolskiego w zakresie 
terenu dot. Gminy Mosina); opracowano: 
pierwszą część wyników ankiet związanych 
z Gminnym Programem Rewitalizacji; 

- przekazano: do opiniowania i uzgodnień 2  
projekty uchwał mpzp: wsi Sowinko i Bara-
nowo, w zakolu rzeki Warty oraz dla terenów 
przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie; trwały 
prace nad mpzp dla terenów ul. Sowinieckiej, 
Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mo-
sinie (cz. 1 i 2) w związku z rozpatrzeniem 
przez Radę Miejską nieuwzględnionych przez 
Burmistrza Uwag; koordynowano opraco-
wanie formularza danych potrzebnego do 
oprac. Strategii rozwoju Metropolii Poznań; 
analizowano: złożone uwagi do Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Mosina. 

- utrzymanie dróg: zlecono – wykonanie bo-
iska do gry w bule przy świetlicy wiejskiej w 
Krośnie, projektu przebudowy odcinka drogi 
od ul. Pożegowskiej do wjazdu na parking 
przy wieży widokowej w Mosinie, remont 
cząstkowy nawierzchni jezdni ul. Babickiej 
w Babkach (mieszanka mineralno-asfaltowa 
na ciepło), lokalne wbudowanie KŁSM 
w zaniżeniach na drogach znajdujących się w 
sołectwie Sasinowo, utwardzenie kruszywem 
pasa drogowego tzw. Czerwonki, wykonanie 
remontu nawierzchni chodnika w Mieczewie 
na ul. Szerokiej,

• Krosinko – zagospodarowanie terenu działki 70/13 –> zawarto umowę z wykonawcą na 
sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

• Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Cza-
purach i Osiedlu nr 6 w Mosinie –> zadanie zakończone.

• Zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ul. Krosińskiej na Osiedlu 
nr 6 –> zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krosinku –> zadanie wykonane.
• Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej w Krosinku –> zawarto umo-

wę z wykonawcą.
• Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy w Pecnej –> zawarto umowę z wykonawcą 

i przekazano plac budowy.
• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie –>nastąpiło otwarcie ofert  

w procedurze wyłonienia wykonawcy. Oferty cenowe przewyższają zabezpieczone środki w 
budżecie, koieczność ich zwiększenia w celu zwiekszenia umowy.

• Dymaczewo Stare - świetlica wiejska kontenerowa -> uzyskano warunki techniczne dla 
przyłącza wod. Aquanet 

• Projekt chodnika w ul. Dębowej w Nowinkach-> dokumentacja projektowa wraz z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę złożóna w Starostwie i oczekuje na wydanie pozwolenia.  
    Oprac. JN

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

MIENIE KOMUNALNE

Informacje o segregacji
Od 1 września br. na terenie gminy Mosina, Uchwałą Rady Miejskiej w Mo-

sinie wprowadzona została segregacja szóstej frakcji odpadów – popiołów. 
Na nieruchomościach, gdzie powstaje odpad w postaci popiołu, mieszkańcy 

zobowiązani są do zbierania go w osobnym pojemniku z tworzywa sztucznego 
w kolorze czarnym lub szarym oznaczonym napisem „Popiół”. Informujemy, 
że naklejki na pojemniki do segregacji popiołu, można zakupić w Przedsię-
biorstwie Usług Komunalnych, ul. Sowiniecka 6 G. Dostępne są one również  
w sprzedaży w punktach handlowych.  

Od 1 lipca 2022 r. obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpa-
dów, zgodnie z którym worki oraz pojemniki do zbierania odpadów mają posiadać odpowiednie 
kolory przypisane do frakcji. Pojemniki mogą być pokryte kolorami i napisami przypisanymi do 
odpowiednich frakcji w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojem-
ników widocznej dla korzystających z pojemników.
Sprostowanie
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” lipiec/sierpień 2022, w uwagach 
pod ulotką o segregacji śmieci na stronie 14, w informacji dotyczącej zużytych zabawek 
wkradł się błąd, za który przepraszam i wyjaśniam, że zabawek nie wrzucamy do „metali  
i tworzyw sztucznych” – taki odpad przyjmowany jest w PSZOKU.  

Joanna Nowaczyk
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Zmiana rozkładu jazdy
Z dniem 6 września br. zmianie uległy rozkłady jazdy linii komuni-

kacyjnych 691, 692, 693, 694 i 698.
Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina Mosina 

nie ma wpływu. Jednak starając się zachować płynność jazdy pasaże-
rów podróżujących w godzinach porannych w kierunku do Poznania  
i w godzinach popołudniowych z Poznania, rozkłady jazdy dla gmin-
nych linii komunikacyjnych są zmieniane i dostosowywane do obowiązującego rozkładu 
jazdy pociągów. Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są dostępne na 
stronie pukmosina.pl. 

place zabaw, obiekty małej architektury: 
zlecono naprawę uszkodzonego ogrodzenia 
na placu zabaw w Mieczewie, uszkodzonego 
ogrodzenia na placu zabaw w Mosinie przy 
ul. Czajkowskiego; zrealizowano zakup 
traktorka kosiarki dla Osiedla nr 3 „Przy 
Strzelnicy” w Mosinie, przygotowano do-
kumentację dotyczącą naprawy uszkodzonej 
belki na placu zabaw w Mosinie, przy ul. 
Nałkowskiej, zlecono naprawę uszkodzonej 
furtki w Parku przy ul. Wagnera w Mosinie, 
przygotowano dokumentację dotyczącą opra-
cowania dokumentacji projektowej na rozbu-
dowę placu zabaw w Dymaczewie Starym, 
przygotowano dokumentację, dot. zakupu 
bramek oraz koszy do gry oraz ich montażu 
przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.

- gospodarka odpadami i utrzymanie czy-
stości i porządku: zlecono przeprowadzenie 
kontroli w zakresie opróżniania zbiornika 
bezodpływowego na terenie nieruchomości 
położonej w Radzewicach; prowadzono spra-
wy usuwania nielegalnych wysypisk z nie-
ruchomości niebędących własnością gminy; 
interweniowano w sprawach zgłoszeń niena-
leżytego odbioru odpadów od mieszkańców; 
usuwano nielegalne wysypiska odpadów 
zlokalizowanych na nieruchomościach 
będących własnością gminy na podstawie 
porozumienia na usuwanie nielegalnych 
wysypisk w roku 2022 z Zakładem Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie; współ-
pracowano przy organizacji akcji Sprzątanie 
Świata 2022 zapewniając uczestnikom worki 
i rękawiczki oraz odbiór zebranych śmieci,

-ochrona powietrza: realizacja gminne-
go programu w sprawie dotacji celowej w 
zakresie ograniczenia niskiej emisji - od 
8.08. do 22.09. br. złożono 23 wnioski o 
dofinansowanie; podpisano 27 umów; roz-
liczono 26 dotacji, odnotowano 1 wniosek 
bez rozpoznania; dla zapewnienia ciągłości 
obsługi składanych wniosków uruchomiono 
mechanizm wypłat dotacji w oparciu o WPF; 
realizacja Programu „Czyste Powietrze”: od 
8.08. br. do 22.09. br. złożono za pośrednic-
twem gminy 24 wnioski o udzielenie dofi-
nansowania z Programu Czyste Powietrze 
oraz 11 wniosków o płatność w ramach Pro-
gramu Czyste Powietrze, 27 czerwca odbyło 
się spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
dot. możliwości skorzystania z programu, a 
29 07. i 2 09. - na terenie miejskiego targo-
wiska, spotkanie zachęcające do korzystania 
z programu; trwa wprowadzanie do CEEB 
deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw składanych przez mieszkań-
ców w wersji papierowej w urzędzie; od 8 
08. br. do 22.09. br. urząd wprowadził do 
ewidencji 835 deklaracji; do CEEB z terenu 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nauczyciele mianowani
W lipcu odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego zdało 15 nauczycieli z następujących 

placówek:  Szkoła Podstawa „Pod Lipami” w Krosinku – Małgorzata Kubiak, Rafała Kania, Agnieszka 
Borkowska oraz Daria Potocka, Zespół Szkół w Krośnie – Anna Potocka-Rybak i Anita Szydłowska, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Mosinie – Marlena Strakowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie – Marta Skałecka 
i Mateusz Zapolski, Szkoła Podstawowa w Pecnej – Justyna Kałuzińska, Szkoła Podstawowa im. Arkadego 
Fiedlera w Czapurach – Joanna Adamczak-Komisarek i Magdalena Michalak-Frąckowiak, Szkoła Podsta-
wowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie – Ewa Cebulska, Szkoła Podstawowa im. 
Adama Wodziczki w Rogalinku – Julita Wierzbińska, Przedszkole nr 3 Integracyjne – Lidia Szulakiewicz.

Nauczyciele wspaniale poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi i życzę im dalszych sukcesów  
w pracy z dziećmi. W nowym roku szkolnym nastąpiły również zmiany na stanowiskach kierowniczych. 
W Szkole Podstawowej w Pecnej, po przejściu na emeryturę Małgorzaty Sroczyńskiej, dyrektorem została 
Aurelia  Budzińska. Natomiast w Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, od nowego roku szkolnego 
funkcję tę pełni Barbara Leszczyńska. 1 września w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina, nowy 
rok szkolny rozpoczęło 3 827 uczniów, w tym 433 pierwszoklasistów. Z dziewięciu szkół prowadzonych 
przez samorząd, największą placówką jest Zespół Szkół w Krośnie (z przedszkolem 750 uczniów), a naj-
mniej liczną jest Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie (196 uczniów).  
W naszych szkołach uczą się już kolejny rok dzieci z Ukrainy. Na początku września było ich 152. Więk-
szość dzieci uczy się wspólnie w klasach z polskimi rówieśnikami, a w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie 
również w oddziałach przygotowawczych na poziomie klas IV – VI oraz VII – VIII (powstanie 
w połowie września). Wszystkim, zarówno młodzieży, dzieciom jak i ich nauczycielom, życzę 
w nowym roku szkolnym samych sukcesów!    Anna Balcerek-Kałek

DZIAŁANIA KOORDYNUJĄCE POBYT UCHODŹCÓW 
Z UKRAINY

Przygotowanie do uruchomienia kolejnej grupy szkoleniowej kursu języka polskiego finansowanego przez 
powiat poznański, współpraca z zakładami fotograficznymi wykonującymi zdjęcia dla obywateli Ukrainy, 
zamknięcie punktu w świetlicy wiejskiej w Krośnie, przeniesienie mieszkających tam obywateli w nowe 
miejsce (mieszkanie TBS) zgodnie z poleceniem wojewody wielkopolskiego oraz Uchwałą Zarządu Powiatu 
Poznańskiego – obecnie mamy 12 Obywateli Ukrainy skierowanych przez wojewodę wielkopolskiego, 
pomoc przy znalezieniu indywidualnych lokali i mieszkań oraz pracy dla zgłaszających się osób z Ukrainy 
oraz zamieszkujących tymczasowo w mieszkaniu TBS. 2 osoby podjęły zatrudnienie.

Współpraca w zakresie tłumaczeń i wniosków z OPS w Mosinie, rozpoczęcie prac remontowych  
w budynku po Straży Miejskiej – docelowym miejscy gdzie będą kierowani obywatele Ukrainy oraz gdzie 
będzie świadczona im pomoc. 
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gminy wprowadzonych jest 9510 deklaracji 
tj. dla 66 % budynków (dane aktualne na 
dzień 22.09.2022 r. https://zoneapp.gunb.
gov.pl/ranking/ ),

• zieleń i ochrona przyrody: pracownicy 
urzędu wykonali nasadzenia nowych roślin 
w donicach przy budynku urzędu na pl. 20 
Października, w łukach na placu oraz w do-
nicach na targowisku; zlecono wykonanie 
tablic do oznakowania użytku ekologicznego 
,,Rosiczkowy Staw; po podpisaniu w dniu 
18.08. br. umów w zakresie koszenia poboczy 
dróg i ulic oraz terenów zieleni rozpoczęto 
realizację prac;

• leśnictwo: zwrócono się z wnioskiem 
do Starosty Poznańskiego o zatwierdzenie 
inwentaryzacji stanu lasów gminnych, uzy-
skano zgodę Starosty Poznańskiego na wy-
konanie cięć sanitarnych w Parku Strzelnica,

ochrona środowiska: zweryfikowano i prze-
słano do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
10 wniosków o udział w programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest;

Wydano 41 zarządzeń w sprawach: zmia-
ny budżetu Gminy Mosina na 2022 r. (2) 
i wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
20022 -2030, zmiany planu finansowego 
dla wydzielonego rachunku środków na 
pomoc obywatelom Ukrainy zw. „Fundusz 
Pomocy” (2), ustalenia zasad i wysokości 
opłat za korzystanie  z obiektów i urządzeń 
– mienia komunalnego Gminy, administro-
wanych przez dyrektorów gminnych szkół 
i przedszkoli, powołania rzeczoznawców 
wyznaczonych przez powiatowego lekarza 
weterynarii do przepr. Szacowania, powo-
łania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczy-
ciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego (15), obciążenia 
nieruchomości ograniczonym prawem rze-
czowym na rzecz osoby prawnej w formie 
służebności przesyłu (2)budowy ul. Dem-
bowskiego, dowozu uczniów do szkół, przed-
szkoli i placówek oświatowych w roku szk. 
2022/2023, powołania komisji konkursowej 
(8), opracowania materiałów do budżetu na 
rok 2023 oraz WPF, powierzenia stanowiska 
dyr. Przedszkola nr 2 w Mosinie, powołania 
komisji przetargowej przetargów na dzier-
żawę nieruchomości st. własność Gminy, 
ogłoszenia wykazów: lokali na wynajem na 
okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczaso-
wymi najemcami, nieruchomości gruntowej 
poł. w Pecnej w rej. Ul. Powstańców wklp., 
przeznaczonej do zamiany, wprowadzenia 
Regulaminu organizacji i funkcjonowania 
kontroli zarządczej w Gminie .Treść wszyst-
kich zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina 
->BIP->Organy Gminy->Burmistrz->Rejestr 
zarządzeń. Na podstawie relacji Burmistrza 
oraz referatów Urzędu Miejskiego opracowała 
Joanna Nowaczyk.

ZARZĄDZENIA

Referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza

13 listopada br. w Gminie Mosina przeprowadzone zostanie referendum lokalne w sprawie odwo-
łania Burmistrza Gminy Mosina w konsekwencji uchwały podjętej przez Radę Miejską w Mosinie.

W roku 2018 ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, między in-
nymi dał możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie odwołania wójta/burmistrza/
prezydenta przed upływem jego kadencji z powodu nieudzielenia mu przez radę wotum zaufania 
w dwóch kolejnych latach. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch został wybrany do pełnienia tej funkcji w wybo-
rach samorządowych w 2018 r., na kadencję 2018 – 2023 r.  

Na sesji w dniu 16 sierpnia br. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie przeprowa-
dzenia referendum w sprawie odwołania Pana Przemysława Mielocha Burmistrza Gminy Mosina 
przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach za 
2020 rok i 2021 rok. Zgodnie z dalszą, ustawową procedurą, Komisarz Wyborczy w Poznaniu 
wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza 
Gminy Mosina przed upływem kadencji. 
Co to oznacza:

Referendum w sprawie odwołania wójta/burmistrza/prezydenta przeprowadza się na podstawie 
ustawy o referendum lokalnym, która określa jego warunki i możliwe rozstrzygnięcia.

• Ważność referendum
Zgodnie z zapisami ustawy, referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu tery-

torialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim 
wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. 

W przypadku nieosiągnięcia takiej frekwencji referendum jest nieważne, a organ sprawuje dalej 
swoją funkcję.

• Referendum ważne –> możliwe rozstrzygnięcia
W przypadku stwierdzenia wymaganej frekwencji, czyli ważności referendum, jego wynik jest 

rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum – w tym przypadku 
odwołaniem lub nie odwołaniem Burmistrza, oddanych zostanie więcej niż połowa ważnych głosów.

Jeżeli w ważnym referendum w sprawie odwołania wójta/burmistrza/prezydenta miasta, prze-
prowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium tak, jak 
w przypadku referendum w Gminie Mosina, przeciwko odwołaniu wójta/burmistrza/prezydenta 
miasta oddanych zostanie więcej niż połowa ważnych głosów, działalność rady gminy, w tym 
przypadku Rady Miejskiej w Mosinie, ulega zakończeniu z mocy prawa.

Jeżeli w ważnym referendum zostaje odwołany wójt/burmistrz/prezydent miasta, a także w przy-
padku, gdy nie zostaje odwołany, a swoją działalność kończy rada gminy, Prezes Rady Ministrów 
wyznacza osobę do pełnienia funkcji odwołanego organu – burmistrza lub rady. Jednocześnie 
premier zarządza wybory przedterminowe nowego organu, za wyjątkiem przypadków wskazanych 
w ustawie. Komisarz rządowy pełni funkcję  wójta/burmistrza/prezydenta lub rady gminy do czasu 
wyboru nowego organu. 

W postanowieniu z dnia 27 września br. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie 
odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Poznaniu 
wyznaczył termin referendum, określając także kalendarz czynności związanych z jego przepro-
wadzeniem przez Gminę, wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania,  
a także źródła finansowaniu referendum. Na sesji 29 września br. Rada Miejska w Mosinie prze-
znaczyła w budżecie Gminy Mosina środki w wysokości 120 000 zł potrzebne na pokrycie kosztów 
referendum, które za wskazaniem Komisarza Wyborczego ciążą na Gminie. Z budżetu państwa 
pokryte zostaną natomiast wydatki organizacyjne Komisarza Wyborczego. 

Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji odbędzie 
się 13 listopada br.        J.Nowaczyk

Kolejne wsparcie 
W pomoc obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie na-

szej gminy włącza się wiele osób. Pomagają zarówno mieszkańcy 
jak i organizacje. W ramach współpracy nawiązanej przez Gminę 
ze Stowarzyszeniem Lions Club Poznań Patria, stowarzyszenie to 
opłaciło na kilka miesięcy czynsz najmu dla wielodzietnej rodziny 
z Ukrainy, zakupiło pompę do żywienia pozajelitowego dla wyma-

gającej ciągłego wsparcia mieszkanki, czy łóżka piętrowe do mieszkania. W lipcu, w czasie wizyty 
przedstawicielek Lions Club w Urzędzie Miejskim w Mosinie Katarzyny Przybył i Sylwi Schulz,  
w imieniu mosińskiego samorządu podziękowania za okazaną pomoc złożyła Stowarzyszeniu Se-
kretarz Gminy Dorota Tomyślak.    Referat Promocji i Kultury / Fot. Michał Kowalski
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Z przykrością informujemy, że 21 sierpnia zmarła 

Elżbieta Andrzejczak – założycielka Mosińskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i jego

 wieloletni prezes, Człowiek o wielkim sercu i wrażliwości na potrzeby innych.  

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłej

Śp. Elżbiety Andrzejczak 
wyrazy głębokiego współczucia 

składają 

Burmistrz Gminy 

Mosina

Rada Miejska  

w Mosinie        

Dodatek 
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

20 września br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

Informujemy, że można już składać wnioski o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła. Jest to jednorazowy dodatek, gdy głównym źródłem ciepła go-
spodarstwa domowego jest:

• kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem bio-
masy, albo

• kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz ze zbiornika 
gazu skroplonego LPG używanego do celów grzewczych w kotle gazo-
wym zasilanym tym gazem). DODATKIEM NIE SĄ OBJĘTE W SZCZE-
GÓLNOŚCI: GAZ ZIEMNY DYSTRYBUOWANY SIECIĄ GAZOWĄ 
(TZW. GAZ SIECIOWY) ORAZ GAZ LPG Z TZW. BUTLI GAZOWEJ.

• kocioł olejowy zgłoszony lub wpisany do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 
438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu  
– w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisa-
nych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:
• 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na 

paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, 
z wyłączeniem drewna kawałkowego,

• 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,

• 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł 
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

• 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł 
olejowy.
Gdzie można złożyć wnioski?

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mosinie, ul. Dworcowa 3: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 
7.00 – 15.00.

W jaki sposób składać wnioski?
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się  

w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wnioski można składać:

• elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,

• tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie OPS w biurze podawczym lub
• listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kto może złożyć wniosek?
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospo-

darstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnio-

ne pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące  
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania za-
mieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje dla 
wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adre-
sem jeden dodatek. 

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego 
mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten jest przy-
znawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe 
wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-
wych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego 
wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.

Uwaga ! Osoby składające wniosek oświadczają, że wszystkie podane 
we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne, podpisując świado-
mość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającego z art. 233 § 6 ustawy Kodeks Karny.

Formularze wniosku dostępne są na stronie ops.mosina.pl -> Dodatek 
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 września odszedł na wieczną 

wartę druh podharcmistrz Roman Dominiak. Instruktor Ośrodka 

ZHP Mosina, drużynowy 10 Drużyny Harcerskiej, wieloletni członek 

Harcerskiej Orkiestry Dętej w Mosinie, samorządowiec - Radny 

Rady Miejskiej w Mosinie w latach 1994-2002, członek Zarządu 

Miejskiego II kadencji.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom

Śp. Romana Dominiaka
 

wyrazy głębokiego współczucia 
składają 

Burmistrz Gminy 

Mosina

Rada Miejska  

w Mosinie        
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Dodatek węglowy
Informujemy, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o 

dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mosinie, ul. Dworcowa 3.

Wnioski wraz z załącznikami w sprawie tego świadczenia znajdują się  
w OPS w Mosinie, a także do pobrania na stronie ops.mosina.pl->Aktual-
ności->Uwaga dodatek węglowy. Wypełniony wniosek o dodatek węglo-
wy należy wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej (przy wejściu), przesłać pocztą lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytel-
nia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Dodatek węglowy przysługuje 

 

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe 
rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego. Wnioski o dodatek węglowy składa się  
w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. 

Wizyta 
Starosty

14 lipca w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie gościł 
Starosta Poznański Jan 
Grabkowski, który spotkał 
się z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem. 

Podczas osobistej rozmowy, poruszono kilka istotnych dla 
obu samorządów spraw. – Rozmawialiśmy na temat naszych 
wspólnych działań – Gminy Mosina i Powiatu Poznańskiego,  
a także na temat kondycji obu samorządów w kontekście docho-
dów własnych naszych jednostek, w tym spadku tych dochodów 
– relacjonuje Burmistrz Przemysław Mieloch.  – Omówiliśmy 
możliwości inwestycyjne Gminy i Starostwa w sytuacji spadku 
dochodów własnych oraz nasze wspólne zadania – dodaje P. Mie-
loch. Jak informuje Burmistrz, w tym temacie jego rozmowy 
ze Starostą będą kontynuowane w celu określenia priorytetów 
wspólnych zadań inwestycyjnych Powiatu i Gminy.  Starosta 
Poznański Jan Grabkowski jest członkiem Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, organu pomocniczego Rady 
Ministrów, forum wypracowywania wspólnego stanowiska rzą-
du i samorządu. Podczas spotkania z Burmistrzem, Starosta 
opowiedział o funkcjonowaniu tej Komisji, przedstawił także 
możliwe scenariusze rozwoju samorządu terytorialnego.    JN

Przed nami trudna zima
Podwyżka nośników energii dotyka każdego z nas, również samorząd 

wraz z jednostkami podległymi. Nie znamy jeszcze ostatecznej skali 
podwyżek na rok 2023.
Prąd i gaz

Gmina Mosina bierze udział w Grupowym Zakupie Energii organizo-
wanym przez Miasto Poznań. Po otwarciu ofert zaproponowana stawka 
złożona przez ENEA wynosiła 2,708 zł za kWh netto. Przy obecnym 
zużyciu, za energię oraz jej przesył Gmina Mosina musiałaby wydat-
kować w roku 2023 niemal 20 mln zł brutto, co stanowi 469 proc. 
kwoty za rok 2022. Postępowanie przetargowe zostało  unieważnione. 
Będzie rozpisane kolejne.

Gmina Mosina bierze również udział w Grupowym Zakupie Gazu 
organizowanym przez Metropolię Poznań. Postępowanie jest prawie 
ukończone. Stawka przy szacowanym zużyciu gazu dla części podmiotów 
samorządowych (np. oświata, OPS, kultura) wzrosła do ok. 220 proc. 
stawki tegorocznej, czyli do 0,19978 zł netto za kWh. Dla pozostałych 
podmiotów samorządowych (w tym urzędu) stawka wzrosła do ok. 1430 
proc. stawki tegorocznej, czyli do 1,21719 zł netto za kWh + koszty 
abonamentowe, których teraz nie można określić. Łączny szacowany 
koszt zużycia gazu na rok 2023 dla urzędu i jednostek podległych jest 
przewidziany na poziomie 2,68 mln zł brutto. 
Rozmowy w sprawie prądu 

3 października, wraz z innymi przedstawicielami samorządów powiatu 
poznańskiego i Miasta Poznań, brałem udział w spotkaniu z Poseł na 
Sejm RP Jadwigą Emilewicz, z którą wcześniej, 26 września,  odbyłem 
również spotkanie w Mosinie. Poseł Emilewicz gromadziła informacje 
o możliwych skutkach podwyżek nośników energii dla budżetów sa-
morządów, aby zaproponować rządowi rozwiązania, które obniżą ceny 
nośników energii. W czasie rozmów proponowałem, żeby cena prądu 
nie była kształtowana rynkowo na giełdzie. Sugerowałem, by była ona 
określana przez Urząd Regulacji Energetyki w podobny sposób, jak 
ceny wody i odprowadzania ścieków regulują inne podmioty. Speku-
lacyjne windowanie cen prądu na rynku giełdowym, będzie działało 
wyniszczająco na budżetu gmin, będzie też prowadziło do zamykania 
działalności gospodarczej i wzrostu bezrobocia.
Co najważniejsze

Wzrost cen nośników energii, postępująca coraz szybciej inflacja, ro-
snące koszty wszystkiego bardzo utrudnią funkcjonowanie samorządu w 
roku kolejnym. Będziemy czynili oszczędności, także w zużyciu energii 
elektrycznej. Pracujemy nad rozwiązaniami.

Najważniejsze dla nas w tym trudnym okresie będzie nieprzerwane 
utrzymanie działalności szkół i przedszkoli. Bardzo ważne będzie rów-
nież wsparcie tych, których nie będzie stać na ogrzanie się w miejscu 
zamieszkania. Nad tym również pracujemy. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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RADA MIEJSKA

Sprawozdanie
 z pracy Rady
lipiec – sierpień

W miesiącach wakacyjnych Rada Miejska  
w Mosinie obradowała na trzech sesjach. 

Na sesji 7 lipca Rada spotkała się w sprawie 
uchwały dotyczącej opinii o projekcie audytu 
krajobrazowego województwa wielkopolskiego 
w zakresie terenu dotyczącego Gminy Mosina, 
którą przyjęła z autopoprawkami Burmistrza 
oraz przyjętymi, swoimi wnioskami. 

W związku z wygaśnięciem mandatu radne-
go Arkadiusza Cebulskiego, na sesji 11 sierpnia 
ślubowanie złożył nowy radny – Mieczysław 
Rożek.  Na tej sesji stosownymi uchwałami 
dokonano także zmiany w składzie Komi-
sji Skarg, Wniosków i Petycji Rady, w której 
nowy radny zastąpił Arkadiusza Cebulskiego. 
W związku z tą zmianą zmienił się także skład 
komisji Rady – Komisji Inwestycji i Mienia Ko-
munalnego, Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa oraz Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina. Na tej samej 
sesji Rada Miejska podjęła szereg innych uchwał, 
którymi: wyraziła zgodę  na zawarcie kolejnych 
umów najmu lokali na okres nie dłuższy niż  
3 lata z dotychczasowymi najemcami, na ob-
ciążenie nieruchomości stanowiących własność 
Gminy położonych w Mieczewie ograniczonym 
prawem rzeczowym, polegającym na ustano-
wieniu służebności przesyłu, na odpłatne na-
bycie nieruchomości położonej w Mosinie,  
a także na dokonanie zamiany nieruchomości 
położonych w Pecnej. Rada przyjęła również  
„Program wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Mo-
sina” oraz  Regulamin udzielania stypendiów 
dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych  
i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mosina. 
Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mo-
sina na rok szkolny 2022/2023. Rada uchyliła 
również dwie wcześniejsze uchwały podjęte  
6 października 2021 r.: w sprawie określenia 
regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemi-
syjnych w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych w ramach programu „Stop Smog” na 
terenie gminy Mosina i w sprawie określenia spo-
sobu i warunków wnoszenia wkładu własnego 
przez beneficjenta, u którego będzie realizowane 
przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach progra-
mu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu. 
Na pierwszej, sierpniowej sesji uchwałami Rady 
zostały przekazane skargi do rozpatrzenia w toku 
postępowania: Zakładowi Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie „Skargi na Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie”, Burmistrzowi Gminy 

Mosina dwóch skarg na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina dotyczącej braku odpowiedzi na 
pismo, a także Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Mosinie. 

Na sesji w dniu 16 sierpnia, zwołanej na wnio-
sek Klubu Radnych OdNowa, Rada Miejska 
dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 
2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2022 – 2030. Na tej samej sesji 
Rada podjęła uchwałę w sprawie przeprowa-
dzenia referendum w sprawie odwołania Bur-
mistrza Gminy Mosina z powodu nieudzielenia 
przez Radę Miejską w Mosinie votum zaufania 
w dwóch kolejnych latach za 2020 i 2021 rok. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej w zakładce  Prawo, a także  
w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, tel. 61 8 109 541. Na stronie mosi-
na.esesja.pl można śledzić nadchodzące posie-
dzenia komisji oraz sesje wraz z załączonymi 
dokumentami (projekty uchwał, inne załącz-
niki) oraz wyniki głosowań w poszczególnych 
punktach obrad danej sesji. 
Spotkania komisji

W lipcu i w sierpniu odbyło się 8 posiedzeń 
komisji Rady, w tym jedno posiedzenie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.  

Komisja Budżetu i Finansów spotkała się  
w tym okresie trzykrotnie. Podczas swoich po-
siedzeń Komisja zapoznawała się ze szczegóło-
wą informacją dotyczącą Zarządzeń Burmistrza  
w sprawie zmiany budżetu, a także sprawoz-
daniami z wydatków bieżących w paragrafach  
4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach 
budżetowych oraz informacją o wysokości wy-
płaconego dodatkowego wynagrodzenia roczne-
go w paragrafie 4040 budżetu Gminy, w tych-
że działach. Tematem jednego z posiedzeń był 
również stan osobowy pracowników w Urzędzie 
i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz 
spółkach prawa handlowego gminy na dzień 30 
czerwca 2022 r. Komisja analizowała również 
wydatki bieżące w działach 750 i 754, zawanso-
wanie przetargów w bieżącym roku, opiniowała 
również projekty uchwał kierowane do Rady 
przez Burmistrza. 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych  
i Promocji na swoim sierpniowym posiedze-
niu zajęła się opiniowaniem projektów uchwał 
kierowanych przez Burmistrza do Rady.  Przy-
jęła także wniosek o przygotowanie uchwały  
w celu nadania nazwy dla nowo wybudowanego 
mostu w Rogalinku, która uhonoruje rodzinę 
Raczyńskich.  

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa w okresie 
wakacyjnym odbyła dwa posiedzenia. Oprócz 
spraw bieżących – wydania opinii dotyczących 
projektów uchwał, Komisja zajmowała się rów-
nież tematyką związaną z gospodarowaniem 
odpadami w Gminie, a także funkcjonowa-
niem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

w roku 2022. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego

Podobnie jak pozostałe komisje, na swoim 
posiedzeniu Komisja Inwestycji i Mienia Ko-
munalnego opiniowała projekty uchwał. Zapo-
znała się również ze sprawozdaniem ze sprzedaży  
i nabywania mienia na dzień 30 czerwca 2022 
r, realizacją wydatków majątkowych – załącz-
nika nr 7 tegorocznej uchwały budżetowej  
w okresie od 1 czerwca do 31 lipca br. w zakresie 
zadań inwestycyjnych. Kolejnymi tematami tego 
posiedzenia były zamówienia publiczne w tym 
samym okresie do 130 tys. zł i ponad tę kwotę, 
a także zadania niewygasające z 2021 r. 

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicz-
nej->Organy gminy->Protokoły.
Terminarz posiedzeń –  październik 

W październiku Rada zaplanowała jedną sesję 
– 27 października o godz. 16.00 
Komisje stałe 

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego 
–  18 października godz. 17.00

Tematy: Realizacja uchwały budżetowej na 
2022 r. załącznik nr 7 – wydatki majątkowe 
od 1 sierpnia do 30 września 2022,  w zakresie 
zadań inwestycyjnych: koszt brutto projektu; 
data pozwolenia na budowę; ogłoszenie prze-
targu wg. UZP lub Regulaminu; data umowy 
z wykonawcą-koszt brutto, termin realizacyjny 
zadania; na jakim etapie jest realizacja zadania; 
zamówienia publiczne w okresie od 1 sierpnia do 
30 września 2022 – do 130 tys. zł i ponad 130 
tys. zł; Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
– realizacja zadań statutowych w 2022 r. oraz 
plany na 2023 r.; Analiza i koncepcja rozbudo-
wy promenady nad Kanałem Mosińskim, pod-
niesienie poziomu wody poprzez podwyższenie 
wysokości stopni wodnych na kanale , oczysz-
czenie koryta kanału – (współpraca z kołami 
wędkarskimi i zarządami osiedli, koncepcja  
i analiza Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, opinia Wód Polskich – wspólna komisja  
z ochroną środowiska i Komitetem Rewitalizacji); 
wykaz pojazdów Zakładu Usług Komunalnych 
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – rodzaj 
pojazdu, marka, rok produkcji. 

Komisja Oświaty, Spraw Socjalnych i Pro-
mocji – 19 października godz. 17.00

Tematy: Świetlice wiejskie w ramach rozwią-
zywania problemów alkoholowych i problemów 
z narkotykami; Spotkanie z przedstawicielami 
Policji, organizacji pozarządowych i sołectw.

Komisja Rewizyjna – 17 października godz. 
17.00

Temat: Kontrola wybranych przez Komisję 
Rewizyjną Inwestycji prowadzonych przez 
Urząd Gminy i zakończonych w 2021 oraz  
w 2022 roku.

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa – 25 paź-
dziernika godz. 17.00  

Bezpieczeństwo na drogach w gminie: mo-
dernizacja DW 431 – stan i przyszłość, drogi 
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27 czerwca – 15 września
• W okresie sprawozdawczym wylegitymowa-

no 88 osób, z czego 33 pouczono,a 45 ukarano 
na łączną kwotę 5 550 zł – pozostałe osoby były 
legitymowane w związku z prowadzeniem in-
nych czynności (np. świadkowie zdarzeń, osoba 
podejrzana o popełnienie wykroczenia). 

• Osoby ukarane: 20 za spożywanie lub 
usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach 
publicznych, 11 za niezachowanie środków 
przy trzymaniu psów, 3 za brak aktualnych 
szczepień przeciw wściekliźnie u psów, 3 za 
palenie tytoniu na przystanku autobusowym, 
3 za spalanie odpadów, 2 za wykroczenia 
związane z nieprawidłowym parkowaniem,  
1 za niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego,  
2 za nieprzestrzeganie obowiązków określonych 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (wylane szambo na posesji). 

• Osoby pouczone: 7 za nieobyczajny wy-
bryk, 4 za zaśmiecanie miejsca publicznego, 9 
za niewłaściwy nadzór nad psem, 3 za usiłowa-
nie spożycia alkoholu w miejscu publicznym,   
2 za kąpiel w miejscu, w którym jest to zabro-
nione, 2 osoby piesze za wykroczenia w ruchu 
drogowym, 2 za umieszczanie nieprzyzwoitych 
ogłoszeń w miejscu publicznym, 1 za niezabez-
pieczenie miejsca niebezpiecznego, 1 za niesto-
sowanie się do przepisów ustawy o ochronie 
zwierząt, 1 za nieprzestrzeganie obowiązków 
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, 1 osobę żebrzącą po-
mimo posiadania środków do życia.

• Wzmożonymi kontrolami objęto: kąpieli-
ska – w związku z przypadkami spożywania 
alkoholu, rejon świetlic wiejskich w Krosinku, 
Krośnie, Wiórku i Daszewicach, węzły prze-
siadkowe Mosina, Drużyna, Pecna w związku 
z przypadkami dewastacji mienia, ul. Lema  
w Mosinie w związku z przypadkami spoży-
wania alkoholu  i wyścigami ulicznymi (reali-
zowane wspólnie z policjantami KP Mosina), 
boiska za Zespołem Szkół im. A. Wodziczki ul. 
Topolowa, rejon targowiska, Zielonego Rynku  
i promenady w związku z osobami nietrzeźwy-
mi, zagrażającymi swojemu życiu i zdrowiu. 

• Zrealizowano 6 wspólnych patroli z policjan-
tami z Komisariatu Policji w Mosinie. 

• Przeprowadzono kontrole spalania w Mosi-
nie, Krośnie, Krosinku, Drużynie, Rogalinku. 
Podczas kontroli ujawniono jeden przypadek 
spalania odpadów. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym. 

• Odłowiono 17 psów, które przewieziono do 
przytuliska w ZUK – 1 pies został uratowany 
przez PSP JRG-9, 7 psów zostało przewiezione 
do schroniska w Skałowie – właściciele zrze-
kli się zwierząt, pozostałe psy zostały wydane 
właścicielom.

• Zgłoszono do usunięcia  17 padłych zwierząt.  
• Dokonano transportu 3 rannych ptaków 

do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
”Ptasi Azyl”, 1 ptak drapieżny trafił do stacji 
badawczej PZŁ. w Czempiniu, 1 do zaprzyjaź-
nionego hodowcy gołębi. 3 ranne koty zostały 
przewiezione do lekarza weterynarii, 1 ranny 
nietoperz trafił do fundacji „Salamandra” oraz 
odłowiono i wypuszczono do naturalnego sie-
dliska niejadowitego węża.

• W ramach zadaniowania osób skazanych na  
karę ograniczenia wolności, którym  zasądzono 
pracę w ramach godzin społecznych uprzątnię-
to, przycięto lub wykoszono tereny: cmentarza 
ewangelickiego w Mosinie ul. Poniatowskiego, 
Szosy Poznańskiej (przerastające krzewy nad 
chodnikiem), Zielonego Rynku ul. Farbiarska,
ul. Dworcowej  (przystanki i plakaty), ul. Har-
cerskiej – ścieżki przy kanale mosińskim, teren 
przy przejściu dla zwierząt pomiędzy Drużyną 
a Pecną, teren wzdłuż kanału Mosińskiego na 
wysokości kościoła w Mosinie.

• Przyjęto 299 zgłoszeń od mieszkańców, które 
dotyczyły: 87 bezdomnych, dzikich

i rannych zwierząt, 21 zagrożenia dla zdrowia 
i życia, 17 padłych zwierząt, 41 ochrony śro-
dowiska, 24  braku porządku i czystości, 17 
osób nietrzeźwych, 24  awarii urządzeń i infra-
struktury drogowej, 18 spożywania alkoholu 
w miejscu publicznym,
17 nieprawidłowego parkowania, 5 warun-
ków bytowych zwierząt, 4 udzielenia pomocy 
osobom, 3 zabezpieczenia miejsc zdarzeń, 18 
zakłócania spokoju i porządku publicznego,  
3 dotycząca wraku pojazdu.

• Zabezpieczono miejsce działania policji  
w związku z wypadkiem motocyklisty na ul. 
Mostowej w Mosinie, a także miejsca działania 
straży pożarnej w związku ze zgłoszeniem  po-
chylonego drzewa nad ścieżką w Parku Strzel-
nica.  telefon do patrolu 

501467312

rowerowe przy węzłach przesiadkowych, 
bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Komisja Budżetu i Finansów – 24 paździer-
nika godz. 17.00

Tematy: Opiniowanie projektów uchwał kie-
rowanych do Komisji Budżetu i Finansów; 
Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarb-
nika podczas posiedzenia komisji, związa-
na z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza 
w sprawie zmiany budżetu; sprawozdania 
dot. wydatków bieżących, a konkretnie  
w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich 
działach budżetowych, w których w/w para-
grafy występują oraz informacja o wysokości 
wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego par. 4040 w tychże działach; Spra-
wozdanie ze zbycia mienia komunalnego za 
I półrocze 2021; podatki i opłaty lokalne na 
2023 - analiza możliwości zwiększenia wpły-
wów do budżetu/ zachęty dla inwestorów, 
plany strategiczne, sytuacja bieżąca; wydatki 
bieżące- analiza 2022 dział 801; wykonanie 
wniosków Komisji.

Terminarz posiedzeń ze szczegółowym ich 
programem znajduje się na stronie mosina.
esesja.pl oraz esesja.pl/mosina. Bieżące infor-
macje dotyczące posiedzeń zamieszczane są 
na stroniewww.mosina.pl w zakładce Komu-
nikaty oraz na stronie www.mosina.esesja.pl. 
Można je również uzyskać w Biurze Rady, tel. 
61 8 109 541, e-mail: rada.miejska@mosina.
pl Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
można śledzić na żywo  w serwisie e-sesja 
(www.mosina.esesja.pl). 

Oprac. Joanna Nowaczyk

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

Lokalne 
Partnerstwa 

W tym roku możemy pochwalić się kolejnym 
sukcesem, który jest udziałem zawiązanego  
w naszej Gminie w  2021 r. Lokalnego Part-
nerstwa PAFW. Nasze Partnerstwo  skupia 
wszystkie gminne szkoły  podstawowe, orga-
nizacje pozarządowe i młodzież zorganizowaną  
w Młodzieżowym Sejmie Rzeczpospolitej Mo-
sińskiej. Owocem współpracy jest działające 
międzyszkolnie Gminne Centrum Wolontariatu 
i Ogólnopolska Federacja Organizacji Lokalnych  
(FOLA) zrzeszająca organizacje. 

Celem nadrzędnym partnerstwa jest jedno-
czyć środowiska i łączyć ich zasoby. W ramach 
GCW udało się przeprowadzić kilka zbiórek 
dla potrzebujących (w tym  dla podopiecznych  
z mosińskiego Caritas), wysłać konkretny trans-
port z pomocą na Ukrainę oraz przygotować 
ponad 500 pakietów słodkiego dla wolontariu-
szy pomagających na targach podczas kryzysu 
migracyjnego (akcja Blachy pod pachy). Naj-
bardziej cieszy rozwijająca się chęć współpracy  
i świadomość możliwości, jaką mamy wspól-
nie.  Efektem naszych starań są kolejne granty, 
tym razem na stworzenie realnego, fizycznego 
miejsca, w którym zarówno młodzież, wolonta-
riaty jak i organizacje pozarządowe będą miały 
przestrzeń do spotkań, rozmów, warsztatów   
i integracji także międzykulturowej. Takie Cen-
trum chcemy powołać dzięki przychylności 
Gminy przy ul. Krotowskiego 16. Wcześniej 
potrzeba środków pieniężnych i pracy, by je 
uporządkować, doposażyć i uczynić przyjaznym 
dla mieszkańców. 

29 września p. Joanna Barełkowska repre-
zentująca Stowarzyszenie AMBITIO i Szkołę 
Podstawową w Daszewicach, odebrała podczas 
uroczystej inauguracji Lokalnych Partnerstw 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności z rąk 
Prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 
grant w wysokości 60 000 zł, który przysłuży 
się osiągnięciu naszego wspólnego celu.  

Dorota Lisiak 
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Na przełomie kwietnia i maja br. Urząd 
Miejski w Mosinie przeprowadził badanie 
ankietowe dotyczące Gminnego Programu 
Rewitalizacji. W ankiecie pytaliśmy o ważne 

miejsca w centrum miasta, które powinny naszym zdaniem podlegać  
w przyszłości przekształceniom.  Wśród wyznaczonych obszarów objętych 
rewitalizacją, o które pytaliśmy znalazł się: plac 20 Października, plac 
„eleganta” wraz z promenadą, park i pałac Budzyń przy ul. Krotowskiego 
oraz Kokotek wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. 

Pierwszy etap konsultacji przeprowadzono za pośrednictwem ankiety  
w formie elektronicznej i papierowej. Badanie społeczne dotyczyło poznania 
opinii mieszkańców, przedsiębiorców i osób przyjezdnych na temat wspo-
mnianych wcześniej terenów objętych obszarem rewitalizacji, na których 
skupiają się planowane przedsięwzięcia, zawarte w gminnym programie 
rewitalizacji realizowanym na lata 2017-2027. Potrzeba realizacji dzia-

łań partycypacyjnych wynika m.in. ze zmieniającej się rzeczywistości na 
tle społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wyzwaniom z jakimi 
wszyscy musimy się zmierzyć. Jesteśmy coraz bardziej świadomi rosną-
cych zagrożeń (m.in. zmian klimatu i gwałtownych zjawisk pogodowych)  
i  dostrzegamy potrzeby jakie występują na danym terenie. Istotnym jest, 
aby pytać mieszkańców o zdanie, gdyż mieszkańcy częstokroć lepiej do-
strzegają pojawiające się problemy i co istotne, mają często bardzo dobre 
pomysły na ich rozwiązanie. Obecnie na ukończeniu znajdują się prace 
związane z analizą i interpretacją wyników ankiet. Ich fragment przed-
stawiamy poniżej.

Odpowiadający na pytania zawarte w ankiecie podzielili się po równo 
pomiędzy osoby zamieszkujące obszar objęty Gminnym Programem Re-
witalizacji  jak i osoby spoza tego obszaru. Stosunkowo duża liczba osób, 
prawie 2/3 znało obowiązujący dokument związany z rewitalizacją. 

Okazało się, że większość osób oceniła aktualny stan zagospodarowania Placu 20 Października jako raczej dobry lub bardzo dobry. 

Również w przypadku „placu Eleganta” wraz z promenadą większość zapytanych oceniła te przestrzenie pozytywnie.

Na drugim biegunie znalazły się Park Budzyń wraz z Pałacem 
oraz Kokotek. W tym przypadku zdecydowana większość ankie-

towanych wskazała ich stan jako zły lub bardzo zły.

Już pobieżna analiza wyników wskazuje na oczekiwania miesz-
kańców/przedsiębiorców w zakresie ustalenia priorytetów działań 
w najbliższych miesiącach i latach. Przestrzenie te, zdegradowane 
i zaniedbane powinny znaleźć się na priorytetowej liście realizo-
wanych w przyszłości projektów. 

Dalsza część ankiety dotyczyła pytań szczegółowych do poszcze-
gólnych analizowanych przestrzeni.

Przeprowadzone konsultacje miały charakter wstępny, kierunko-
wy. Będą one przyczynkiem do dalszych, bardziej szczegółowych 
działań. Działania projektowe będą oczywiście przedstawiane 
mieszkańcom i będą podlegać dalszym konsultacjom.

Przy pracach brali udział członkowie Akademickiego Koła Na-
ukowego Gospodarki Przestrzennej UAM, którym serdecznie dzię-
kujemy za pomoc i zaangażowanie.   Miłosz Sura

Patrycja Napierkowska
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
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Dofinansowanie prac 
przy zabytkach

Burmistrz Gminy Mosina informu-
je o możliwości dofinansowania prac 
przy zabytkach, zgodnie z uchwałą nr 
LXIV/550/22 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 28 kwietnia 2022 r.  w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonych na terenie gminy Mosina i uchwałą nr 15/736/2022 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 
25 maja 2022 r. Rada Miejska w Mosinie przeznaczyła w roku 
2022 na ten cel 110 tys. złotych. Wnioski o dotacje należy skła-
dać do Burmistrza Gminy Mosina: Urząd Miejski w Mosinie pl. 
20 Października 1, 62-050 Mosina. Więcej informacji, a także 
formularze - na stronie mosina.pl->wydarzenia->dofinansowanie 
prac przy zabytkach. 

PP.6721.9.2020          Mosina, 10 październik 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń.
Na podstawie  art. 37 b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2022 poz. 
503 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr LXIX/795/18  Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 29 maja 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warun-
ków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w dniach 24 października 
2022 r. do 18 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 
20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt uchwały udostępniony zostanie ponadto na stronie in-
ternetowej Gminy pod adresem: bip.mosina.pl->Urząd Miejski-> 
Organy Gminy->Burmistrz->Obwieszczenia planistyczne->Uchwała 
Krajobrazowa.

Uchwała została opracowana dla całego obszaru gminy Mosina  
z wyznaczeniem obszarów o różnych regulacjach. Granice wyzna-
czonych obszarów zostały opisane oraz przedstawione na załączniku 
graficznym.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godz. 17:00) w świetlicy 
wiejskiej w Krośnie, ul. Piaskowa.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina lub zmieniamykrajo-
braz@mosina.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu 
zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.  
Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. 

/-/ Burmistrz Gminy Mosina

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
- WYŁOŻENIE

Przed nami kolejny, bardzo ważny etap 
prac nad „uchwałą krajobrazową”. Udostęp-
niamy Państwu zapisy projektu „uchwa-
ły krajobrazowej” (bip.mosina.pl  Urząd 
Miejski  Organy Gminy  Burmistrz  Ob-
wieszczenia planistyczne  Uchwała Krajo-

brazowa). Zapisy uchwały zostały stworzone w ten sposób, aby chronić 
i w przyszłości móc zmieniać naszą wspólną przestrzeń. Przy pracach 
nad dokumentem braliśmy pod uwagę głosy, które pojawiały się na 
naszych wcześniejszych spotkaniach z mieszkańcami. Równocześnie 
świadomi jesteśmy, że tematyka reklam w przestrzeni publicznej  jest 
niezwykle skomplikowana, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych 
na dyskusję publiczną w tej sprawie, która odbędzie się 15 listopada  
o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Krośnie.

W trakcie spotkania postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 
Wsłuchamy się też oczywiście w Państwa głos w tej sprawie. Uwagi 
do projektu uchwały przyjmowane będą do 2 grudnia br. Zmieniajmy 
Krajobraz na lepszy! Komitet Rewitalizacji - nabór

Informujemy, że w terminie 7 - 21 października br. trwa nabór 
uzupeniający członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór dotyczy:

- mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników 
wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzajcych nierucho-
mościami na tym obszarze, w tym spółdzielni, wspólnot mieszka-
niowych oraz TBS - 2 wolne miejsca, 

- podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzic na ob-
szarze gminy działalność gospodarczą - 1 wolne miejsce,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  
- 1wolne miejsce,

- organy władzy publicznej - 2 wolne miejsca.
Szczegóły dotyczące proceduty naboru do Komitetu Rewitalizacji 

znajdują się w ogłoszeniu o naborze -> Biultetyn  Informacji Publicz-
nej-> UM Mosina-> Organy Gminy-> Burmistrz-> Obwieszczenia 
Planistyczne-> Rewitalizacja oraz na stronie mosina.pl 

Wyłożenia planów
Od 26 września do 17 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim 

w Mosinie, budynku nr 1 - pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w 
godzinach pracy Urzędu, trwa wyłożenie do publicznego wglądu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana   
      i Śremskiej w Mosinie – część I (północna);

2. dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana  
      i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa).

Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania są 
również zamieszczone na stronie internetowej Gminy pod adresem: 
bip.mosina.pl -> Urząd Miejski -> Organy Gminy -> Burmistrz -> 
Obwieszczenia planistyczne -> Plany miejscowe.

Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść do niego uwagi. miejscowego, 
może wnieść do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 
października 2022 r. 

       JN
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Wspomnienia z wakacji
Harcerskie obozy

Hufiec ZHP Mosina zorganizował wakacyjną Bazę Obozową  
w Lubniewicach, tym razem dla jednostek spoza Mosiny. W lipcu 
wypoczywało u nas prawie 250 osób z Lubonia, Szczecina oraz Do-
piewa. Szczególne podziękowania kierujemy do kadry, instruktorów, 
rodziców naszych harcerzy i harcerek, którzy wspierali realizację  
i działanie bazy, a także przygotowali zaplecze sprzętowe. 

Harcerze Hufca wypoczywali w tym roku na trzech, środowisko-
wych i szczepowych obozach. 

Tegoroczny obóz Szczepu Watra odbył się w Koronowie. Zuchy  
z 20 GZ ,,Dzielne Lwiątka” z harcerzami z 21 WDH ,,Hals” oraz  
8 WDSH ,,Mistral” przez 10 dni zdobywali wiedzę na temat orga-
nizacji, umiejętności pionierskich i puszczańskich oraz świetnie się 
bawili przenosząc się w czasy starożytnej Grecji. Dodatkowo nie 
zabrakło zajęć na wodzie takich jak kajaki, kąpiele w jeziorze i granie 
w siatkówkę. „Lwiątka” znów wykazały się odwagą – nauczyły się 
pływania kajakiem, wykonały też wiele zwiadów po koronowskim 
lesie. Harcerze z Halsów spędzili jeden dzień w Bydgoszczy zwiedzając 
Muzeum Brudu i Mydła oraz piękne zakątki tego miasta. Harcerze 
starsi z kolei wywędrowali na całodniową wycieczkę po pobliskich 
lasach, a wędrownicy poszli na traperadę… 

Osiemdziesięcioro harcerzy Szczepu Wilki wzięło udział w gór-
skiej przygodzie na obozie w Marianówce. Spędziliśmy dziesięć dni  
u podnóża Góry Iglicznej w masywie Śnieżnika na bazie biwako-
wo – obozowej hufca Hufiec ZHP Bystrzyca Kłodzka, wędrując po 
górach  i podziwiając okoliczną przyrodę. 19 Gromada Zuchowa 
„Wilczęta” oraz 19 Drużyna Nieprzetartego szlaku „Ogień” wybra-
ły się do ogrodu bajek w Międzygórzu, z którego wróciły pieszo na 
bazę, pokonując ok. 5 km górskich szlaków. 19 Mosińska Drużyna 
Harcerska wybrała się na wędrówkę do Międzygórza. 19 Drużyna 
Harcerska „Czata” im. Bolesława Chrobrego zdobyła Sanktuarium 
Maria Śnieżna o godz. 2 w nocy, a oprócz tego - na Czarną Górę. 
Najwyższą jednak górę w pobliżu, wspomniany wcześniej Śnieżnik, 
zdobyła 19 Drużyna Wędrownicza „Agricola”, odbywając aż 25-ki-
lometrową wędrówkę górską w 9 godzin! Oprócz wielu wypraw, 
harcerze mieli okazję rozwijać także swoje umiejętności harcerskie. 
Obóz ten nie mógłby się odbyć, gdyby nie ogromny wkład kadry, 
instytucji gminnych i państwowych, a także przyjaciół mosińskie-
go harcerstwa. Dzięki dofinansowaniu z Gminy Mosina, na obozie 
mogły pojawić się dodatkowe atrakcje takie jak: zwiedzanie Jaskini 
Niedźwiedziej i Kopalni Uranu w Kletnie czy Jaskini Radochowskiej.

Harcerze z Czapur ze środowiska „Leśni” swój obóz spędzili  
w Pogorzelicy.

„Ahoj pogorzelica!” – to hasło wybrzmiewało przez dwa tygodnie 
w leśnym porcie w Pogorzelicy. Dzielni marynarze przez cały ten 
czas poznawali życie na morzu. Uczyli się węzłów, budowali okręty 
z papieru, a namiotom nadali morskie imiona. W tym porcie nie 
brakowało rozrywki, z „Leśną Portową Telewizją”, w której wy-
darzenia z minionych dni przedstawiał każdy statek. W połowie 
przygody odbył się chrzest obozowy. Były też wędrówki do pobli-
skiego Niechorza i wycieczka do Kołobrzegu, gdzie poznali historię 
zaślubin Polski z morzem, do parku rozrywki w Zieleniewie, gdzie 
mogli zaznać życia na dzikim zachodzie. Harcerze dzielnie pełnili 
warty, pilnując całego obozu. Zuchy natomiast, zdobywały spraw-
ności grupowe i indywidualne, sprawdziły też swoją wiedzę podczas 
marszruty przygotowanej przez harcerzy. Pod koniec obozu, podczas 
olimpiady każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności. Piątka harcerzy 

złożyła przyrzeczenie harcerskie Harcerze (druhna Iga oraz Nikola  
i druh Hubert, Krzysztof oraz Antek), a każdy zuch wrócił do domu 
z jedną gwiazdką zuchową więcej.

Oprac. na podstawie relacji obozowych szczepów „Wilki” i „Watra” 
oraz „Leśnych” z Czapur 

W Łukęcinie pod namiotem
W nadmorskim Łukęcinie wypoczywały dzieci i młodzież z na-

szej Gminy. W roku 2009 bazę obozową znalazł Krąg Instruktorski 
T.W.A. „Elita” Hufca ZHP Mosina, wcześniej, przez ponad 20 lat 
organizatorzy kultowego obozu w Lubniewicach. W tym roku obóz 
w Łukęcinie, po 2-letniej, „pandemicznej” przerwie odbył się po raz 
dwunasty, a po raz trzeci zorganizowany został przy współpracy 
 z Mosińskim Klubem Żeglarskim. Pod namiotami wypoczywało tu 
79 dzieci i młodzieży pod okiem 18-osobowej kadry, a obóz prowa-
dzony był metodą harcerską. Pobudkę i ciszę nocną dla podobozów 
„Przygoda pod żaglami”, „Żywioły” i „Na detektywistycznym szla-
ku”, ogłaszały dźwięki trąbki wygrywane przez Dawida Adamskiego 
i Jakuba Kociałkowskiego z Mosińskiej Orkiestry Dętej. 

W tym roku pogoda sprzyjała morskim kąpielom, zabawom i grom 
na plaży. Były też inne atrakcje – dyskoteka, ognisko, gry terenowe, 
czy zawody sportowe. Obozowicze poznawali okolicę – były wy-
cieczki do Motylarni w Niechorzu, nadmorską kolejką wąskotorową, 
do Międzyzdrojów, czy do Trzęsacza. Jednym słowem na nudę nie 
było miejsca. Teraz pozostały wspaniałe, wakacyjne wspomnienia… 

– Dziękuję całej kadrze za zaangażowaną, pełną ofiarności pracę na 
rzecz wakacyjnego wypoczynku młodych uczestników naszego obozu, 
dziękuję „kuchni” za wspaniałe posiłki i wszystkim, którzy wsparli 
organizację obozu – mówi Danuta Białas, komendantka obozu.

Wsparcia finansowego na letni wypoczynek dzieci i młodzieży  
w Łukęcinie udzielił Wojewoda Wielkopolski, a pomocy – prywatni 
sponsorzy. 

Tekst i fot. JN, DB
Lato pod żaglami

Jak co roku, od ponad 30 lat, Mosiński Klub Żeglarski zorgani-
zował wypoczynek dla dzieci „LATO POD ŻAGLAMI”.  Na przy-
stani żeglarskiej w Dymaczewie Nowym, dzieci w wieku 7 – 14 lat  
w ramach sześciu obozowych turnusów zdobywały podstawowe umie-
jętności żeglarskie według programu MKŻ „Książeczka Młodego 
Żeglarza”. Przerwy między żeglowaniem wypełniały szanty, zabawy 
i gry sportowe. W tym roku, obozowym, priorytetowym zadaniem 
było przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej 
pomocy, bezpiecznego zachowania się na wodzie, jak i na lądzie 
oraz w sytuacji zagrażającej życiu. Zajęcia prowadzone były przez 
instruktorów, ratowników oraz strażaków z OSP Radzewice i PSP 
Mosina w ramach projektu „Bezpieczeństwo i ratownictwo podczas 
Akcji Lato” współfinansowanego przez Gminę Mosina. 

„Lato pod żaglami” nie skończyło się jednak z ostatnim, szóstym 
turnusem obozu w Dymaczewie. Starsi adepci żeglarstwa, młodzież 
w wieku 14 – 18 lat, która bakcyla żeglarstwa połknęła nierzadko 
właśnie na Jeziorze Dymaczewskim pod żaglami MKŻ-tu, wyru-
szyła w rejs mazurski, także z wieloletnią już tradycją. W tym roku, 
uczestnicy rejsu żeglowali trzema jachtami w dwóch turnusach, pod 
okiem klubowych instruktorów: kierowników Kingi Tubis i Jacka 
Mądrawskiego oraz kapitanów: Michała Wilczaka, Michała Biskupa, 
Pawła Biskupa i Mateusza Mądrawskiego, w rejsie trasie: Giżycko – 
Ruciane Nida jeden turnus i z powrotem turnus drugi. Uczestnikom 
rejsu Towarzyszyła piękna, wietrzna pogoda i niesamowite, rejsowe 
wrażenia… 

JN, fot. MKŻ
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Niewidzialność – jest płyta! 
We wrześniu, na muzycznym rynku wydawniczym ukazała się 

płyta zespołu „Niewidzialność Remigiusza Szumana”. Czekaliśmy 
na nią z niecierpliwością! O tym kolejnym, artystycznym przedsię-
wzięciu utalentowanego muzyka z Mosiny Remigiusza Szumana, 
pisaliśmy w majowym numerze „Informatora Mosińskiego”, kiedy 
to artysta, razem z zespołem, właśnie zakończył jej nagrywanie. 
23 września, w ramach projektu „Wyspa Kultury – działania arty-
styczne w przestrzeni Ostrowa Tumskiego” w poznańskiej Galerii 
Tumskiej, „Niewidzialność” zagrała koncert promujący tę płytę.   

Realizacji kolejnego, muzycznego przedsięwzięcia dobrze znanego 
mosinianom artysty, kibicowało wielu naszych mieszkańców. Wcze-
śniej, w roku 2010, Remigiusz Szuman – gitarzysta, kompozytor, 
autor tekstów, laureat wielu festiwali muzycznych, nagrał swoją 
pierwszą, autorską płytę – „Opowieści frontowe”. Siedem lat później, 
wspólnie z zespołem „Szumni”, w ramach innego, własnego projektu 
artystycznego, wydał  płytę „Nie tak” i rok temu epkę „Tak nie”. 

Nagranie nowej płyty firmowanej przez Remigiusza, spotkało się 
z dużym zainteresowaniem społecznym, także wielu mieszkańców 
Mosiny i okolic. To dzięki ich otwartości, jak podkreśla muzyk  
i licznym, indywidualnym wpłatom w „zrzutce” na ten cel, udało się 
ją wydać. A więc jest,  jest „Chwila” – taki właśnie tytuł nosi płyta 
„Niewidzialności”, która we wrześniu ujrzała światło dzienne. – Mu-
sieliśmy pokonać wiele trudności, z których bodaj najpoważniejszą była 
nagła utrata wzroku przez naszego perkusjonistę Damiana Damiango 
Zielińskiego. Nie traciliśmy nadziei i wyszliśmy z nich obronną ręką, 

dlatego naszą płytę zamyka piosenka pt. Nadzieja – mówi Remigiusz 
Szuman, lider „Niewidzialności”. – Dziękujemy za zaufanie, jakim 
obdarzyli nas słuchacze poprzez wsparcie udzielone na zrzutce! 

Płyta „Niewidzialności” zabiera w podróż po muzycznych za-
kamarkach rocka, czerpiąc zarówno z jego klasycznych korzeni, 
jak i z jego stylów. Nie stroni też od innych inspiracji, takich jak 
subtelne dźwięki przynależne poezji śpiewanej, czy smooth-jazz. 
Ta niezwykle bogata instrumentalnie odsłona „Niewidzialności”, 
kompozycji Remigiusza Szumana, stanowi muzyczne tło dla jego 
wyśpiewanego, autorskiego słowa.  W nagraniu „Chwili” udział 
wzięli muzycy „Niewidzialności”: Remigiusz Szuman – wokal, gitary, 
kompozycje, teksty; Marcin Zieliński – instrumenty klawiszowe, 
fortepian, gitara basowa, głos; Damian Damiango Zieliński – perku-
sjonalia, głos; Jan Wożniak – kontrabas, głos; 
Hipolit Wożniak – gitary, głos. Udział 
gościnny: Ania Kułakowska – wokal, 
Grzegorz Lalek - skrzypce, Urszula 
Lalek – wiolonczela, Sławek Piec 
- gitara. Zainteresowanych nową 
płytą Remigiusza Szymana odsy-
łam na jego stronę szuman.art 
Gorąco polecam!  

Joanna Nowaczyk 
szczęśliwa posiadaczka „Chwili”
fot. Katarzyna Ginger Strzelecka, 

Sebastian Dacków

MORSKIE OPOWIEŚCI
4 czerwca odbył się Festiwal Piosenki „Złota Nutka” w klimacie 

morskim. Gromady Zuchowe i Drużyny Harcerskie z naszego huf-
ca wykazały się kreatywnością i ogromnym talentem muzycznym. 
Nie zabrakło również przerywników w formie zabaw i konkurencji 
drużynowych. Gratulujemy wszystkim drużynom zaangażowania 
oraz wzięcia udziału w naszym festiwalu! Byliście niesamowici. Oto 
wyniki:

Kategoria Zuchowa: 1 miejsce – 19 GZ „Wilczęta”, 2 miejsce – 20 
GZ „Dzielne Lwiątka”

Kategoria Harcerska: 1 miejsce – 21 WDH „Hals”, 2 miejsce – 19 
MDH „Mafeking”, 3 miejsce – 19 DHNS „Ogień”

Kategoria Starszoharcerska i wędrownicza: 1 miejsce – 19 DW „Agri-
cola”, 2 miejsce – 8 SHDW „Mistral”, 3 miejsce – 19 DH „Czata” 
im. Bolesława Chrobrego.

Wielkie podziękowania dla niezastąpionego Jury w składzie: pwd. 
Pauliny Grabarkiewicz - członkini komisji rewizyjnej Hufca ZHP 
Mosina, dh. Zosi Czaplickiej z MKŻ, pana Piotra Selke – założyciela 
Centrum Muzycznego mollDur, dh. Patryka Wilińskiego – realizatora 
dźwięku, wieloletniego przyjaciela Hufca ZHP Mosina.

Zadanie publiczne dofinansowane zostało z budżetu Gmina Mosina 
oraz programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych. 
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Wakacyjna przygoda
W piękną, słoneczną niedzielę 17 lipca, na terenie Klubu i placu 

zabaw w Sowinkach odbył się festyn rodzinny ,,Wakacyjna przygo-
da”. Na Imprezie byli nie tylko mieszkańcy wsi Sowinek i Sowińca, 
zawitali również mieszkańcy z bliższej i dalszej okolicy Poznania, 
Kościana.

Było bardzo głośno, zabawnie, kolorowo, a to wszystko za sprawą 
gości specjalnych z Ostrowa Wielkopolskiego – klaunów Rupherta 
i Rico, którzy wciągnęli do zabawy uczestników nie tylko najmłod-
szych, ale też dorosłych. Organizatorzy przygotowali poczęstunek: 
kawę, herbatę i domowe placki prosto z piekarników mieszkańców 
Sowinek. Goście zabawiali nas przez 3 godziny. Były tańce, konkursy, 
nagrody od klaunów. Pani policjantka przywiozła maskotkę pyrę,  
z którą można było zrobić sobie zdjęcie, również w aucie policyjnym. 
W tym dniu na twarzach wszystkich uczestników gościł uśmiech, 
zadowolenie oraz radość. Nie zabrakło również osób zaproszonych 
przez panią Sołtys Izabellę Wójciak  -  Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha, Komisariatu Policji w Mosinie i Prezbite-
ra Proboszcza Adama Prozorowskiego. Sołtys oraz Rada Sołecka 
Sołectwa Sowiniec, Sowinki dziękują Sponsorom wydarzenia oraz 
wszystkim, którzy wsparli organizację Imprezy. 

Wrzesień w Galerii 
Sezon powakacyjny w Galerii Sztuki w Mosinie rozpoczął sobotni 

wernisaż w dniu 10 sierpnia wystawy rzeźby Izabeli Grudzińskiej, 
artystki związanej z Uniwersytetem Artystycznym im. Magda-
leny Abakanowicz w Poznaniu. Izabela Grudzińska, absolwent-
ka tej uczelni, od 2017 r. jest jej pracownikiem dydaktycznym. 
Prowadzi też własną działalność, gdzie rozwija pasje związane  
z odlewnictwem i innymi pracami rzeźbiarskimi. Od najmłod-
szych lat przejawia zainteresowanie tematami animalistycznymi, 
podejmując próbę uchwycenia piękna zwierząt za pomocą różnych 
mediów. Początkowo było to malarstwo i fotografia, potem plakat, 
a obecnie rzeźba. Od dziesięciu lat pracuje głównie w mosiądzu, 
brązie i aluminium.

W niedzielę 11 września Salon Poetycki Galerii Sztuki zaprosił 
wieczór poetycko - muzyczny „W krainie Heliosa”. Podczas spo-
tkania odbyła się promocja książki z foto-grafikami autorstwa 
Andrzeja Haegenbartha, opatrzone poetyckimi komentarzami 
Marii Magdaleny Pocgaj. Ciekawą oprawę muzyczną na bardzo 
starych instrumentach zapewnił Tomasz Kruczek. Wieczór po-
prowadziła tradycyjnie poetka Kalina Izabela Zioła.

24 września Galeria Sztuki otworzyła wystawę  „Amazonia - 
wyprawa życia Zygmunta Pniewskiego z Arkadym Fiedlerem”, 
którą obejrzeć można do 30 października.  Na wystawie znalazły 
się zdjęcia z ich wspólnej podróży do Brazylii oraz kilka pamiątek 
Zygmunta Pniewskiego związanych z tą wyprawą. O wystawie 
i o Zygmuncie Pniewskim – zasłużonym mieszkańcu Mosiny, 
szerzej w następnym numerze „Informatora”. Wystawę można 
obejrzeć do 30 października.

5 listopada zostanie otwarta wystawa poświęcona początkom 
działalności internatu dla chłopców z niepełnosprawnością 
umysłową oraz działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski w Mosinie. Z propozycją wystawy zgłosił się do 
Galerii jeden z pierwszych wychowanków, Maciej Zakęs, który 
nawiązał kontakt z byłymi wychowankami i wychowawcami 
i zebrał bogaty materiał fotograficzny z lat 80-tych i 90-tych. 
Galeria Sztuki w Mosinie serdecznie zaprasza!    
       JN

Zmarł legendarny trener 
Czesław Cybulski

Z przykrością informujemy, że 3 sierpnia  
w wieku 87 lat zmarł legendarny trener polskich 
młociarzy, związany z Mosiną Czesław Cybulski.

Czesław Cybulski urodził się w 1935 r. w Mosi-
nie. Był absolwentem Średniej Szkoły Sportowej 
w Gdańsku, następnie Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. W 1978 doktoryzo-
wał się na Akademii Wychowania Fizycznego  
w Poznaniu. Pracował jako trener i nauczyciel 
wychowania fizycznego. Początkowo specjali-
zował się w sprintach, a od 1968 r. w rzutach. 
Od 1968 związany z AZS Poznań. W latach 70. 
i 80. był kierownikiem szkolenia grupy rzutów 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jego najwybitniejszym zawodni-
kiem był Szymon Ziółkowski, którego trenował w latach 1989 – 2004 
(z przerwą w 2002) i doprowadził do tytułu mistrza olimpijskiego 
(2000) i mistrza świata (2001). W latach 2005-2009 trenował Anitę 
Włodarczyk, a w latach 2010 do 2016 Pawła Fajdka, którego dopro-
wadził do tytułu mistrza świata w 2013 oraz w 2015. Innymi jego 
znanymi zawodnikami byli Mariusz Tomaszewski, Ireneusz Golda, 
Leszek Woderski i Joanna Fiodorow. Prowadził również w począt-
kach kariery Zdzisława Kwaśnego, a na przełomie 2003 i 2004 przez 
krótki czas Kamilę Skolimowską. W 2000 r. otrzymał nagrodę im. 
Eugeniusza Piaseckiego, w 2012 godność honorowego członka AZS, 
a w 2013 tytuł Zasłużonego dla miasta Poznania. Jest laureatem 
Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej za 2013 i 2015 rok. Ponadto 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000) oraz Krzyżem Kawa-
lerskim (2014) i Komandorskim  Orderu Odrodzenia Polski (2021).

Czesław Cybulski w młodości był mieszkańcem Mosiny. 
Oprac. JN

W czasie wakacji Galeria Miejska w Mosinie wzbogaciła
 się o klimatyczny, plenerowy kącik.
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OSiR zaprasza
6 KonstantyNOVA 10

23 października na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo od-
będzie się dziesięciokilometrowy bieg. Na uczestników czeka 
urokliwa trasa w jesiennej odsłonie. Nie zabraknie okolicznościo-
wych medali, ogniska, radosnej atmosfery i pysznych wypieków.  
W trakcie biegu odbędzie się również zbiórka publiczna na Stowa-
rzyszenie SAMI SWOI z Mosiny, których będzie można wesprzeć 
dowolnym datkiem. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie mosinskiegp.pl oraz osirmosina.pl
Fitness na dobry START

Wrzesień już powoli za nami, a my nie zwalniamy tempa. Na 
jesienne poranki, popołudnia i wieczory zapraszamy do OSiR  
w Mosinie ul. Krasickiego 16, gdzie można skorzystać z szero-
kiej oferty zajęć grupowych, siłowni oraz sauny. Zajęcia grupo-
we prowadzone są w różnych grupach z różną intensywnością.  
W ofercie znajdują się zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych  
i seniorów. W zbliżającym się okresie warto zadbać o swoją od-
porność, dobre samopoczucie i kondycje. Zachęcamy do kontaktu  
z recepcją obiektu, która przedstawi szczegółowo ofertę. Kontakt: 
recepcja@osirmosina.pl oraz 797 720 297.    

Dożynki Parafialne w Rogalinku
21 sierpnia Sołectwa Ro-

galinek i Sasinowo święto-
wały wspólnie Parafialne 
Dożynki. Doroczne święto 
plonów rozpoczęło się tra-
dycyjnym tu, dożynkowym 
korowodem z Sasinowa do 
Rogalinka na „plac dożyn-
kowy”. Tutaj, w pięknym 

nadwarciańskim plenerze odprawiona została uroczysta msza św. w dzięk-
czynieniu za tegoroczne plony. Po mszy świętej mieszkańcy sołectw, bawili 
się na dorocznym festynie.  – W ramach części artystyczno-integracyjnej 
mogliśmy posłuchać i obejrzeć naszych miejscowych uzdolnionych artystów, 
którzy zaprezentowali swoje talenty w konkurencjach The Voice of Rogalinek 
oraz Mam Talent. Był też Quiz o Rogalinku, z którego mogliśmy poznać 
ciekawe historie związane z naszą miejscowością – mówi Paweł Ożański, 
Sołtys Sołectwa Rogalinek. Odważniejsi mogli również spróbować swo-
ich sił w rodeo. Dla wszystkich Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało 
pyszne wypieki. Można było również skosztować szynki prosto z wędzarni 
Sołtysa. Zabawa na dożynkowym festynie, przy muzyce i tańcach trwała 
do późnych godzin nocnych… Sołtysi Rogalinka i Sasinowa dziękują go-
rąco wszystkim, którzy wsparli organizację Parafialnych Dożynek!  JN

SZLAKIEM UŁANÓW 
4 września, na dziedzińcu Pałacu w Rogalinie, rodziny, żołnierze  

i przyjaciele 15. Pułku Ułanów Poznańskich pożegnali grupę ułanów 
oddziału reprezentacyjnego Pułku, która zgodnie z wieloletnią tradycją 
wyruszyła konno, w pełnym umundurowaniu trasą historycznego 
szlaku bojowego Ułanów Poznańskich z września 1939 roku. 

Podczas trwającej 9 dni i liczącej ok. 300 km trasy odwiedzili miejsca 
pamięci związane z kampanią wrześniową. 12 września stawili się 
w Boczkach Domaradzkich koło Ziewanic, gdzie oddali hołd ppłk. 
Tadeuszowi Mikke – dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich pod 
upamiętniającym go pomnikiem.  Tadeusz Mikke zginął tego właśnie 
dnia i w tym rejonie w czasie kampanii wrześniowej… 

Gala Mosina Fight Night
15 października br. w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Mosinie przy ul. Krasickiego, odbędzie się Gala „Mosina 
Fight Night” – pierwsza w naszym mieście gala sportów walki! Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Mosina. Gala 
organizowana jest z okazji 10-lecia działalności Klubu Shootboxer 
Mosina. W walkach w formułach MMA, K-1 i Boksu swoje umiejęt-
ności zaprezentują najlepsi zawodnicy Mosińskiego klubu na czele:  
założycielem klubu i jego głównym trenerem Łukasz Szulc Siwy Tre-
ner (Mistrz Świata K-1 WFMC), Adam ‚’Milimetr’’ Kosut (Zawodowy 
Mistrz Polski K-1 XFC), Hubert Rutkowski (Zawodowy Mistrz Polski 
K-1 ISKA). Szczegóły dotyczące tego niecodziennego, sportowego wy-
darzenia dostępne są na fb Shootboxer – Klub Sportów Walki.   Red
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Moja smart wieś 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) 

zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś - Wizje i Inicjaty-
wy”. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł. Prace 
można zgłaszać w terminie od 01.07.2022 do 28.02.2023 r. Zgłoszenia 
pracy do konkursu mogą dokonać osoby fizyczne i podmioty (osoby 
prawne) bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są 
problemy obszarów wiejskich. Celem Konkursu jest upowszechnienie i 
promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich 
poprzez identyfikację prowadzonych  inicjatyw społecznych oraz cyfrowych  
w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego),  a także przegląd wizji 
(pomysłów) wdrażania tej koncepcji w przyszłości. Konkurs jest podzie-
lony na dwie kategorie: WIZJE i INICJATYWY. Konkurs realizowany jest  
w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji Moja SMART 
wieś. WIZJE i INICJATYWY. 

Więcej informacji wraz z regulaminem konkursu dostępnych jest na 
stronie: irwirpan.waw.pl 

Emil nagrodzony
29 czerwca, w rocznicę śmierci Ignacego Jana 

Paderewskiego, odbyła się uroczysta gala wręcze-
nia nagród laureatom II edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista 
wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż 
stanu, mecenas sztuki i architektury” organizo-

wanego Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Instytut Dziedzictwa 
Myśli Narodowej w Warszawie. W konkursie, łącznie w dziewięciu dys-
cyplinach, wyłoniono 55 laureatów i przyznano 11 wyróżnień. Wśród 
laureatów znalazł się uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki 
w Rogalinku Emil Szufnarowski, który zdobył III miejsce w kat. „Poeta” 
– Ignacy Jan Paderewski źródłem weny poetyckiej oraz IV miejsce w  kat. 
„Historyk – Ignacy Jan Paderewski postacią intrygującą i interesującą pod 
względem historycznym, politycznym, jako mąż stanu i filantrop”. Galę 
finałową uświetnił występ jednej z najwybitniejszych polskich śpiewaczek 
operowych Iwony Hossa. Obecni na gali Wielkopolski Kurator Oświaty  
i Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie osobne 
podziękowania przekazali na ręce Dyrektora Szkoły w Rogalinku, 
Moniki Szufnarowskiej.     Gratulujemy!

Nasze kluby z rządowym 
wsparciem 

W tegorocznym naborze do Rządowego Programu „Klub”, któ-
rego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, 
3 kluby sportowe działające na terenie Gminy Mosina otrzymały 
rządowe środki: Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina – 10 
000 zł, Klub Sportowy 1920 Mosina – 15 000 zł, Uczniowski 
Klub Sportowy Orlik Mosina – 15 000 zł. Serdecznie gratulujemy!

W ramach programu operator udziela wsparcia w dwóch wa-
riantach: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tys. zł dla 
klubów wielosekcyjnych. Środki można przeznaczyć na: wyna-
grodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz 
zakup sprzętu sportowego. 

W światowej czołówce
W Mistrzostwach Świata Masters  

w Tampere w Finlandii wystartowała 
trenerka z Puszczykowa, mieszkanka 
Rogalinka Joanna Ziółkowska. Re-
prezentowała nasz kraj w konkursie 
rzutu oszczepem w kategorii wieko-
wej K45. W swoim debiucie zajęła  
4 miejsce na świecie z wynikiem 
38,20 m. Zwyciężczynią konkursu została Indre Jakubaitite z Li-
twy, która jest rekordzistką swojego kraju i rekordzistką świata K45.

Swoją przygodę ze startami w zawodach mastersów Joanna Ziół-
kowska rozpoczęła właśnie w tym roku. Start w Mistrzostwach 
Świata poprzedziła udziałem w Mistrzostwach Polski w pięcio-
boju klasycznym, w Mistrzostwach Wielkopolski w rzutach oraz 
w Mistrzostwach Polski Masters. W trakcie startów ustanowiła 
dwa rekordy Polski K45 – w rzucie oszczepem z wynikiem 40,79 
m oraz w 5-boju klasycznym. Wywalczyła 5 medali Mistrzostw 
Polski – złoto w 5-boju klasycznym, rzucie oszczepem, rzucie 
młotem, srebro w pchnięciu kulą oraz brąz w skoku w dal.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Otrzymali wyróżnienie
W dniach 26 – 28 sierpnia, w Muzeum Józefa Piłsudskiego  

w Sulejówku, w ramach drugiej edycji „Przeglądu Przeszłość/Przy-
szłość – Nowe idee dla historii” zorganizowanego przez Fundację 
im. Janusza Kurtyki, odbyła się gala wręczenia nagród Fundacji  
w IV edycji konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość. W jednej  
z kategorii konkursowych wyróżnienie otrzymali Joanna Nowaczyk 
i Przemysław Mieloch z Gminy Mosiny. 

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość ma na celu dokonanie 
przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych inicjatyw zwią-
zanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo 
swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Fundacja 

im. Janusza Kurtyki wyróżniła inicjatywy podejmowane w Gmi-
nie Mosina przez naszych regionalistów: Joannę Nowaczyk – jej 
działania m.in. na rzecz przywrócenia pamięci o zapomnianym 
lokalnie bohaterze powstania wielkopolskiego Piotrze Mocku  
i jego upamiętnienia oraz Przemysława Mielocha – zainicjowa-
nie przez niego badań nad losami powstańców wielkopolskich  
z Ziemi Mosińskiej i ich bibliograficznego upamiętnienia pierwszą  
w Mosinie zwartą publikacją, popularyzację na gruncie lokalnym 
postaci płk. Stanisława Kasznicy oraz inne, także ich wspólne 
działania na rzecz upamiętniania historii. 

Red      
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W dniach 13 – 16 sierpnia w Mosinie obchodziliśmy jubileusz 20-lecia 
współpracy partnerskiej z niemiecką gminą Seelze. Na zaproszenie 
Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha do Mosiny przy-
była 8 osobowa delegacja: Alexander Masthoff – Burmistrz Seelze, 
Wilfried Nickel – I Zastępca Burmistrza oraz sołtys Lohnde, Nadi-
ne Pfeiffer - III Zastępca Burmistrza, pracownicy Ratusza: Maria 
Baumeister i Andreas Köhler, przedstawiciele harcerstwa Lothar  
i Petra Wolff oraz Werner Stalke przedstawiciel bractwa kurkowego. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie Dominik Michalak, przedstawiciele mosiński Rady, or-
ganizacji pozarządowych, jednostek samorządowych. Była to druga 
wizyta naszych niemieckich partnerów w tym roku. Poprzednia, 
majowa była spotkaniem roboczym przed planowanymi na sierpień 
obchodami jubileuszu, a także pierwszym oficjalnym spotkaniem  
z nowym Burmistrzem Gminy Seelze. 

Sierpniowa wizyta przyjaciół z Niemiec była okazją do wspomnień, 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć i współpracy, ale też 
wytyczenia nowych kierunków działań i pomysłów na przyszłość. 
Kulminacyjnym punktem 4-dniowych obchodów była uroczystość  
w Galerii Sztuki w Mosinie. Podczas spotkania goście obejrzeli film 
przygotowany przez Referat Promocji i Kultury, opowiadający o po-
czątkach współpracy. Gościom wręczono statuetki, medale pamiąt-
kowe i fotoksiążkę z archiwalnymi zdjęciami, a całość wydarzenia 
uświetnił krótki koncert mosińskiego artysty Marcina Lewandow-
skiego na fletni Pana. Goście mieli okazję obejrzeć trzy wystawy – 
fotograficzną, upamiętniającą współpracę Mosiny z Seelze, obrazy 
i rysunki malarki Violetty Książkiewicz oraz wystawę poświęconą 
720-leciu uzyskania przez Mosinę praw miejskich. Tego samego 
dnia dzięki uprzejmości załogi Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 
niemiecka delegacja gościła również na przystani MKŻ w Dyma-
czewie Nowym. Wizyta zbiegła się z lokalnymi obchodami Święta 
Wojska Polskiego –„15 sierpnia w Mosinie”. Niemiecka delegacja 

wzięła udział we wszystkich formach, jakie tego dnia przygotowali 
dla mieszkańców i gości Gminy Burmistrz oraz Mosiński Ośrodek 
Kultury. Podsumowanie wizyty i pożegnanie gości odbyło się 16 
sierpnia w mosińskim magistracie.

Pierwsze kroki w kierunku partnerstwa miast miały miejsce  
w październiku 1999 r. na imprezie zorganizowanej przez Region 
Hanoweru, na której spotkali się zastępca Burmistrza Hubert Prałat 
z Mosiny oraz zastępca Burmistrza Heinrich Oelfke z Seelze. 25 
listopada 2000 r. w Seelze, a 3 lutego 2001 r. w Mosinie dokumen-
ty o utworzeniu partnerstwa miast uroczyście podpisali Burmistrz 
Horst Niebuhr i Dyrektor miasta Heiger Scholz oraz Burmistrz Jan 
Kałuziński i Przewodniczący mosińskiej Rady Przemysław Pniewski. 
Wspominając o współpracy samorządów Mosiny i Seelze nie można 
zapomnieć o jednym z najistotniejszych jej elementów - ludzach, od 
początku tworzących tę niezwykłą i silną relację. To współpraca 
harcerzy, której od 2000 r. przewodzą, z polskiej strony Magdalena 
Jakubowska i Lothar Wolff ze strony niemieckiej. Jubileusz 20-lecia 
współpracy był okazją do uhonorowania pracy na rzecz harcerskich 
i międzynarodowych kontaktów, dlatego też harcerze z mosińskiego 
ZHP wystąpili z wnioskiem o nadanie skautom z Seelze i samemu 
Lotharowi Wolffowi Srebrnej Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przez ponad 20 lat swoją pracą, 
zaangażowaniem i przyjaźnią wspierali rozwój współpracy z gmi-
ną Seelze. To dzięki oddaniu, dobrym pomysłom, pielęgnowaniu 
kontaktów i nieustannej aktywności mogliśmy wspólnie cieszyć 
się rocznicą. Dziękujemy naszym partnerom z Seelze, Radzie Miej-
skiej w Mosinie, wszystkim jednostkom gminnym, organizacjom 
pozarządowym, stowarzyszeniom, klubom i osobom prywatnym, 
które uczestniczyły i włączyły się w organizację jubileuszu 20-lecia 
współpracy, a także udostępniły materiały archiwalne. 

Agata Lubowicka
Referat Promocji i Kultury

20 lat partnerstwa z Seelze
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Przedszkolaki też idą do KINA!
Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w kolejnej edy-

cji pokazów filmowych Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. 
Program skierowany jest do szkół podstawowych w roku szkolnym 
2022/2023. W tym roku po raz pierwszy MOK kieruje ofertę również 
do przedszkoli.  

- Cieszą nas nowe zgłoszenia. Oprócz uczniów z mosińskich szkół 
i przedszkoli mamy widzów z Puszczykowa i Czempinia. Wierzymy, 
że poprzez oglądane filmy możemy rozpoczynać dyskusje dotyczące 
ważnych tematów, wartości oraz współczesnych wydarzeń. Serdecznie 
zapraszamy do skorzystania z oferty NHEF - mówi Alicja Adamska 
z MOK.

Program NHEF 2022/2023 to comiesięczne projekcje. Pedagogów 
wyposażamy w materiały dydaktyczne, takie jak: karty pracy, scena-
riusze lekcji oraz analizy psychologiczne. Aby lepiej zrozumieć nasz 
projekt, przedstawiamy słowa klucze, czyli wartości, które towarzyszą 
uczniom i nauczycielom w trakcie rozmów oraz lekcji po seansach 
filmowych:  szkoła podstawowa klasy 1-3: przyjaźń, odwaga, wy-
obraźnia, emocje, film, świat, rodzina; szkoła podstawowa klasy 4-6: 
szacunek, zaufanie, akceptacja, marzenie, relacja, współdziałanie; 
przedszkola: komunikacja, ekologia, współpraca, przyjaźń, tradycja, 
podróże, pomoc, rodzina.

Każdy cykl składa się z siedmiu tytułów - grupa będzie odwiedzać 
MOK raz w miesiącu (od października do kwietnia). Dokładne daty 
zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest 
na stronie NHEF.

• W roku szkolnym 2022/23 możliwe jest branie udziału w pro-

gramie w wersji kinowej, online lub hybrydowej (seanse w kinie + 
seanse online).

• Zapisy na każdą z przyjętych form uczestnictwa odbywają się 
poprzez formularze zgłoszeniowe na stronie: http://panel.nhef.pl/
zgloszenie.

NHEF jest powiązany z podstawą programową oraz realizowany 
przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Na stronie internetowej nhef.pl udostępniliśmy najnowszy katalog, 
w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Program 
przygotowany jest dla każdego poziomu nauczania.

 Co daje program?
- Jesteśmy przekonani, że udział w NHEF-ie wzbogaci wychowawczo-

-profilaktyczne programy szkół, a filmy oglądane w domu z udziałem 
rodziny stanowić będą inspirujący punkt wyjścia do dalszej pracy. 
Wierzymy bowiem, że seans filmowy to wspaniała okazja do zdoby-
wania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniami, a rozmowy o kinie 
rozwijają kompetencje społeczne i emocjonalne, które są dla młodych 
ludzi bezcenne - mówi Alicja Adamska. 

Zapraszamy! Do zobaczenia!

Pracownia Artystyczna w Rogalinku 
pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dębów 

Rogalińskich zaprasza na 

wernisaż malarstwa
 

4 listopada 2022
o godz. 18:00  w Sali Kolumnowej 

Mosińskiego Ośrodka Kultury.

Nowy Mosin
Mosińska „mennica” pana Witolda Wilhel-

ma wyemitowała nową edycję „1 Mosina” 
– naszej lokalnej monety. To gratka dla kolek-
cjonerów, regionalistów, a także wszystkich 
miłośników Ziemi Mosińskiej. „1 Mosin” uka-
zuje się od 2004 roku. Rewers każdej z monet 
w jej dorocznej edycji upamiętnia „Rzeczpospolitą Mosińską”   
z 1848 r. w czasie Wiosny Ludów. Awers z kolei, każdorazowo 
inną postać zasłużoną dla Ziemi Mosińskiej. 

Bohaterem tegorocznej edycji „1 Mosina” jest Stefan Kałamajski 
– działacz gospodarczy i polityczny, właściciel firm handlowych 
i przemysłowych w Poznaniu, Toruniu i na Pomorzu, a także  
w Mosinie m.in. farbiarni parowej i pralni chemicznej „Barwa”  
w Mosinie, a w Poznaniu: domu handlowego z wyrobami tek-
stylnymi oraz największego w Polsce Kina „Słońce”. Po 1945 r. 
mieszkał w Mosinie, gdzie zmarł w roku 1949.    
       JN
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15 sierpnia w Mosinie - relacja
Wodny Świat to temat przewodni Szeroko na Wąskiej 2022. Na 40 

stoiskach w Ptasim Parku zagościły ryby, muszle, ukwiały, okręty 
i statki, fale, wody płynące i stojące. Wystawcy jak zwykle nie 
zawiedli. 

Arkadiusz Cebulski zaprezentował poszerzoną kolekcję bucików 
wykonanych z różnych materiałów: ceramiki, szkła, metalu, drewna 
oraz zestaw tradycyjnych narzędzi rymarskich i szewskich. Alicja 
Busse oczarowała ręcznie robioną biżuterią z naturalnych kamieni 
oprawionych w metal. Anna Selke połączyła wianki z ziół, piór  
i innych materiałów z kolekcją ręcznie szytych dekoracyjnych po-
duszek, Weronika Krawczyński zaprezentowała delikatną biżuterię, 
łapacze snów i świece sojowe.

Stowarzyszenie Aurea Tempora, swoją prezentacją wprowadziło 
nas w świat kultury materialnej Słowian Zachodnich. Obchodzący 
40-lecie działalności Klub Bab Wspaniałych zaprezentował obrazy 
haftowane i malarstwo, Piotr Stanik modele żaglowców i okrętów, 
a Łukasz Frost własnoręcznie wykonywane wyroby skórzane. Elż-
bieta Majchrzak zadziwiła piękną ceramiką artystyczną. Drewniane 
meble – stołki z plastrów drewna, pokazała Olga Gruszczyńska.

 Mosińska Biblioteka Publiczna zorganizowała morze książek  
w kąciku czytelniczym. Wyroby ze sznurka bawełnianego zdo-
minowały stoisko Beaty Jurek, natomiast Katarzyna Budnik za-
prezentowała malarstwo na deskach, plastrach drewnianych,  
a Teresa Przybysławska prace szydełkowe – przede wszystkim ser-
wetki, torby i różne formy użytkowe. Maria Gostylla-Pachucka 
oprócz gobelinów wystawiła akwarele, a Dorota Żuchowska bogaty 
asortyment praktycznych wyrobów z lnu i bawełny. Małgorzata 
Młodziejewska zadebiutowała kolekcją pamiątek lotniczych, Mo-
nika Bartkowiak-Zawadzka niezwykle precyzyjnym rysunkiem 
pastelami i malarstwem. Lalki waldorfskie Anny Leśniewicz spo-
tkały się z wielkim zachwytem. Nie zabrakło prezentacji Galerii 
Sztuki, na której zobaczyliśmy Mosinę w archiwalnych zdjęciach 
i pocztówkach. Kolejne stoisko należało do Pracowni Artystycznej 

Rogalinek z malarstwem sztalugowym i ikonami. Fenomenalną 
wodę zobaczyliśmy w malarstwie Marii Silskiej i równie piękne 
realizacje Alicji Łuczak. Duet Anna Durka i Magdalena Śniatecka 
zaprezentowały drewnianą biżuterię, rękodzieło i pluszaki. Izabela 
Demby kolejny raz zachwyciła barokowo dekorowanymi kartka-
mi okolicznościowymi, a Joanna Wegnerowicz pokazała ręcznie 
robioną biżuterię. 

Art Zagroda pokazała wyroby z masy solnej i drewna, Wojciech 
i Roman Czeski w oryginalny komiksowy sposób opowiedzieli 
ciekawe historie, natomiast Sławomir Biernaczyk odkrywał pasję 
pszczelarską. Joanna Sprenger zaprezentowała autorską książkę, 
a Krzysztof Sprenger fantastyczne makrofotografie. Każdego roku 
czekamy na niespodziankę, którą przygotował Radosław Senftleben, 
tym razem był to stalowy robot wielkości dorosłego człowieka. na 
stoisku Referatu Promocji UM można było wyrobić Kartę Miesz-
kańca i zapoznać się z ofertą turystyczną. Jadłodzielnia – Darmowy 
Rower Małomiasteczkowy DROOM. W ostatniej chwili pojawiła 
się Olena Bodnar – malarka z Ukrainy. Mosiński Ośrodek Kultury 
pokazał działalność pracowni plastycznej i ceramicznej. Dla dzieci 
wystąpił teatr Fuzja w spektaklu pt. „Odkrywcy”. Mogły one sko-
rzystać z przejażdżek na kucykach, a młodzież i dorośli – stanąć  
w szranki z rycerzem. Niebywałą atrakcją Szeroko na Wąskiej oka-
zała się fotograficzna pasja Tomasza Kowalczyka, który wykonywał 
zdjęcia aparatem skrzynkowym. Efekty mogliśmy obejrzeć podczas 
późniejszego koncertu muzyki filmowej.

 Podczas koncertu muzyki filmowej, artyści i pasjonaci – mieszkań-
cy naszej gminy wykonali najpiękniejsze utwory wielkiego ekranu. 
Wystąpili: Danuta Nowak-Połczyńska, Małgorzata Mamys, Majka 
Idkowiak z zespołem, Michalina Bocian, Antonina Jankowiak, 
Margarita Dimitrienko, Oliwia Ptaszyńska, Filip Cierpiał, Carlos 
Javier Rodrigez Orduz, Andrzej Kasprzyk, Mariusz Nowak, Mar-
cin Lewandowski, Marek Nowak, Jakub Kociałkowski, Andrzej 
Tomaszewski, Maciej Kubacki oraz - również w roli prowadzącego 
- Maciej Szulc. 

Małgorzata Witt

Śladami lotniczych 
tajemnic Mosiny

W Mosinie, w sobotę 23 lipca odbył się I spacer historyczny ku 
czci pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza (1881-
1947), zorganizowany przez Roberta Kiszkurno – przewodnika 
turystycznego i regionalisty badającego dzieje Puszczykowa i okolic, 
inicjatora upamiętnienia w naszym mieście tej wybitnej postaci. 

Datę spaceru Robert Kiszkurno wybrał nie przypadkowo, bo tego 
dnia w roku 1919 miał miejsce pierwszy lot wojskowego balonu 
obserwacyjnego, którego dokonał właśnie płk Aleksander Wań-
kowicz, patron spaceru.

Trasa rozpoczęła się na ulicy Sowinieckiej, gdzie jak ustalił prze-
wodnik, w jednym z położonych przy tej ulicy domów mieszkał 
przez kilka lat Aleksander Wańkowicz. Przewodnik poprowadził 
dalej uczestników na mosiński cmentarz parafialny, gdzie w roku 
1947 pochowany został pułkownik Wańkowicz. Tam zapalono 
symboliczny znicz na jego grobie. Następnie ulicami Mosiny do-

tarliśmy na wzniesienie Moreny Pożegowskiej, dalej ulicą, która 
projektowana jest do nadania jej imienia pułkownika – pod wieżę 
widokową na Gliniankach. Po drodze usłyszeliśmy od przewodnika 
kilka interesujących, nieznanych dotąd ciekawostek z naszej, lokalnej 
historii, w którą wplata się wątek lotniczy. To historia przedwojennej 
szkoły szybowcowej w Mosinie, o której pisałam w „Informatorze 
Mosińskim” w roku 2015 w artykule „Mosina 
w cieniu skrzydeł”, do której to historii Robert 
Kiszkurno dopisał ciąg dalszy. Była też historia 
z międzywojnia pewnego nieplanowanego lą-
dowania w Dymaczewie Nowym niemieckiego 
szybowca, który doleciał tu aż z Karkonoszy  
z truskawkami w tle i inna, „owocowa”  historia 
związana z II wojną światową i działalnością 
radiolokacyjną Luftwaffe… 

Czekamy na kolejny spacer ku czci pułkow-
nika Aleksandra Wańkowicza, który Robert 
Kiszkurno zapowiedział w przyszłości. 

Tekst i fot. J. Nowaczyk
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UROCZYSTOŚĆ W LESIE
Może nie każdy zna historię mogił znajdujących się w Sowinkach, 

Nowinkach i Karolewa. Więcej o tej historii możemy przeczytać  
w książce „Zarys dziejów Mosiny i okolic ( do 1945r.), którą na-
pisali J. Łojko i J. Stępień 

„W pobliskich lasach istnieje klika zbiorowych mogił ponad  
3 500 rozstrzelonych osób. Pierwsze egzekucje w lesie pod Sowin-
kami wykonano w 1940 r., następnie w dniach 10 – 12.06.1941 r. 
stracono 70 osób psychicznie chorych z Gostynia i 56 ze Śremu. 
Kolejne ofiary uśmiercono w dniu 20.08.1942 r. Po niepowodze-
niach na wschodnim froncie w lutym 1944 r. Niemcy przystąpili 
do zacierania śladów masowych mordów. Groby w Sowinkach 
rozkopano, a zwłoki zostały spalone.”

4 września, przy zbiorowych mogiłach w lesie w Sowinkach od-
była się uroczystość, podczas której oddaliśmy hołd wszystkim 
pomordowanym podczas II wojny światowej. Podczas polowej mszy 
św. w ich intencji, minutą ciszy uczczono także pamięć nieżyją-
cej już Klary Kurowskiej, która była Sołtysem Sołectwa Sowinki, 
Sowiniec, Bogulin, organizatorem corocznej, leśnej  uroczystości.  

Po mszy św. uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek, który 
przygotowano przy świetlicy wiejskiej w Sowinkach. 

Grobami od lat opiekowały się wrażliwe i wspaniałe osoby, m.in. 
ś p Klara Kurowska, Beata Markowska, Daniel Markowski i wiele 
innych. Z całego serca dziękujemy i mamy nadzieję, że będzie ich 
coraz więcej, a śmierć ofiar hitleryzmu nie pójdzie na marne, gdyż 
„istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”.

Dziękuję w imieniu Sołtys i Rady Sołeckiej Sowinek za liczny 
udział w uroczystości.  

Katarzyna Szczepaniak

Mosiniacy w Warszawie
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, godzinie „W”,  w okupowanej 

przez Niemców stolicy Polski rozpoczęło się powstanie warszawskie. 
Na pomoc walczącej stolicy wyruszyli także Wielkopolanie. Szacuje 
się, że udział w powstaniu warszawskim wzięło co najmniej 800 
mieszkańców naszego regionu. 

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, w warszawskich obchodach 
86. rocznicy wybuchu powstania udział wzięli także mieszkańcy 
Gminy Mosina…

W ramach projektu „Poznań-Warszawa wspólna sprawa” przez 
Fundację Kochania Poznania  nauczyciele, uczniowie i przyjaciele 
Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu, wśród nich 
wielu mieszkańców Gminy Mosina, po raz trzeci uczcili rocznicę 
wybuchu powstania edukacyjną formą rekonstrukcji historycznej, 
pod kierunkiem dyrektora szkoły Anity Plumińskiej-Mieloch.

Po raz ósmy, w rocznicę wybuch powstania warszawskiego, wyruszy-
liśmy na ulice Warszawy, by rekonstrukcyjnym marszem upamiętnić 
bohaterstwo walczących o wolność stolicy i Ojczyzny. Nasz tegoroczny 
przemarsz był kontynuacją idei zapoczątkowanej przez Sergiusza 
Myszograja i realizowanej w ramach grupy rekonstrukcyjnej TID 
Semper Fidelis.    J. Nowaczyk/Fot. Piotr Cybichowski, Filip Dowjat

Pamięci bohatera
W Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę Bitwy Warszawskiej 

1920 roku, w Parku Strzelnica w Mosinie odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza – bohatera 
wojny polsko-bolszewickiej, dawnego mieszkańca Mosiny. Uroczystość 
z zachowaniem ceremoniału wojskowego, rozpoczęła nasze doroczne, 
lokalne świętowanie rocznicy „Cudu nad Wisłą” – 15 sierpnia w Mosinie.

Płk pil. bal. Aleksander Wańkowicz (1881-1947) był twórcą wielkopol-
skich oddziałów areonautycznych, jednym z pionierów polskich wojsk 
balonowych. Jako dowódca pułku aeropiechoty podczas wojny polsko-
-bolszewickiej wsławił się skuteczną obroną Sarnak. Był wieloletnim miesz-
kańcem Mosiny, został pochowany na naszym cmentarzu parafialnym. 
O inicjatywie upamiętnienia tego bohatera można przeczytać w ostatnim 
numerze „Informatora Mosińskiego” lipiec/sierpień 2022. 

Obelisk pamięci Aleksandra Wańkowicza ufundowany przez Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, stanął w Parku Strzelnica gdzie 
przed rokiem Hufiec ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego w Mosinie 
upamiętnił w podobnej formie Twórców Mosińskiego Harcerstwa. Od-

W ROCZNICĘ WYBUCHU wojny
1 września, w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej, na mosiń-

skim rynku uczczono pamięć jej ofiar – poległych na wojennych fron-
tach, rozstrzelanych i zamordowanych w obozach koncentracyjnych. 
Przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje różnych środo-
wisk złożyły kwiaty pod Pomnikiem Pamięci, oddając w ten sposób 
symboliczny hołd ofiarom wojny – mieszkańcom Ziemi Mosińskiej. 
W kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie odprawiona została w ich 
intencji uroczysta msza św. Z kolei w Mosińskim Ośrodku Kultury 
odbyła się projekcja filmu „Kiedyś byliśmy sąsiadami” poświęcone-
go okupacyjnym wysiedleniom Wielkopolan, zrealizowanego przez 
Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu wg scena-
riusza Anity Plumińskiej-Mieloch, w reżyserii Piotra Świdzińskiego. 
Wystąpili w nim uczniowie, nauczyciele i sympatycy szkoły, wśród 
nich mieszkańcy naszej Gminy.  JN

Fot. MOK
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Wyprawą bawiąc, 
historii ucząc

Mieszkańcy Mosiny prawdopodobnie zauważyli już tajemnicze znaki 
w kształcie litery „F”, namalowane na przydrożnych słupach i drzewach 
na terenie gminy. Jest to kolejny element świętowania dwusetnej rocznicy 
urodzin świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, który w roku 1848 
przebywał na terenie Ziemi Mosińskiej. Wspomniane oznakowanie prowa-
dzą przez Wielkopolski Szlak jego imienia, który oficjalnie został zainau-
gurowany dnia 19 czerwca podczas uroczystości w Katedrze Poznańskiej.

Przypomnijmy, że Feliński jako 25 letni student udał się w kwietniu 
1848 roku z Paryża do Poznania, skąd następnie trafił do podpoznań-
skich miejscowości. 2 maja brał udział w potyczce pod Trzebawiem,  
a następnie awansowany został na porucznika strzelców. Walczył także 
w bitwie pod Rogalinem 8 maja, co bardzo obszernie opisał w swoich 
„Pamiętnikach”. Dzieło to jest do dzisiaj kopalnią 
wiedzy o wielkopolskich powstaniu roku 1848. 
Zygmunt Szczęsny jako naoczny świadek i uczestnik 
walk partyzanckich, także na terenie naszej gminy, 
wydaje się być zatem idealnym przewodnikiem po 
szlaku naznaczonym wojennymi wspomnieniami, 
które po sobie pozostawił. 
Inicjatywa powołania Wielkopolskiego Szlaku 

Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego objęta 
jest patronatem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które 
do życia powołał Feliński w roku 1857. Oznakowanie i rozpropagowanie 
Szlaku mają na celu wzmożenie ruchu pielgrzymkowo-turystycznego 
na terenie kilku podpoznańskich gmin: Komorniki, Dopiewo, Stęszew 
i Mosina. Długość Szlaku to około 39 kilometrów, a przy jego trasie znajduje 
się 7 kościołów parafialnych, w których przechowywane będą relikwie 
Świętego. Zarówno pielgrzymi, jak i turyści z pewnością docenią walory 
przyrodnicze trasy – ta wiedzie bowiem przez tereny Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Start znajduje się 
w Komornikach, skąd trasa prowadzi przez Konarzewo, Trzcielin, Stęszew, 
Łódź, Górkę, Mosinę, Rogalinek i przecinając słynne nadwarciańskie łęgi, 
kończy się na Rogalinie. Nie oznacza to jednak, że pielgrzym-turysta nie 
będzie mógł obrać trasy w przeciwnym kierunku. Wraz z inauguracją 
Szlaku, została wydana mapa w skali 1: 30 000 wraz z przewodnikiem 

po trasie. Zawiera on krótki rys historyczny wydarzeń, w których w 1848 
roku brał udział święty Zygmunt. Mapa wzbogacona jest także omówie-
niem całej trasy, która została podzielona na 6 mniejszych odcinków. 
Zarówno amatorzy długich wypraw, jak i miłośnicy krótszych wycieczek 
pieszych znajdą w przewodniku coś dla siebie. Ułatwieniem w planowaniu 
wędrówek po Szlaku są zaznaczone na mapie elementy infrastruktury 
oraz komunikacji miejskiej: nazwy przystanków autobusowych wraz  
z podanymi numerami linii, inne szlaki rowerowe i piesze, dworce kole-
jowe, hotele, restauracje oraz inne atrakcje turystyczne. 

Na trasie Szlaku ustawione są tablice informacyjne zawierające krótkie 
omówienie życiorysu Świętego oraz kontekstu historycznego wydarzeń, 
w których Feliński brał udział. Opisy te nawiązują tematycznie do wy-
darzeń historycznych związanych z konkretnymi miejscami, w których 
tablice zostały ustawione. Można się z nich na przykład dowiedzieć, gdzie 
w maju 1848 roku Prusacy urządzali obławy na pokonanych Polskich 
powstańców oraz poznać ówczesny główny trakt wiodący z Mosiny do 

Stęszewa. Podkreślmy, że wcale nie jest to dzisiejsza 
droga wojewódzka numer 306. Największa ilość wspo-
mnianych tablic została umieszczona na terenie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, co ma przyczynić 
się do rozpropagowania wiedzy o wydarzeniach 
Wiosny Ludów oraz przypomnieć postać wielkiego 
Polaka, jakim niewątpliwie był obecny na tych 
ziemiach święty Zygmunt. Tablice wzbogacone 
są ponadto w kody QR – po ich zeskanowaniu 

można podziwiać na telefonie komórkowym obrazkową historię 
„Zygmunt Szczęsny Feliński. Powstaniec, który został świętym”. 
Liczymy na to, że powołany do życia Szlak będzie wspaniałym 
miejscem do poznania walorów przyrodniczych podpoznańskich 
gmin oraz zrozumienia historii krótkiego powstania okresu Wiosny 
Ludów. Już teraz zachęcamy do organizowania wycieczek oraz 
rajdów szkolnych i harcerskich trasą Szlaku celem obcowania  
z żywą historią, którą możemy poznawać w trakcie wspólnej rekreacji  
w myśl zasady „ucząc i bawić”. Wystarczy założyć buty i podążać 
za biało-zielonym znaczkiem „F”, będącym oznakowaniem całej 39 
kilometrowej trasy. W Mosinie odnajdziemy go między innymi na 
ulicach Mocka, Poznańskiej, Kościuszki, Słowackiego, Kilińskiego, 
Reja i Pożegowskiej. Owocnego wędrowania i podróżowania! 

Wojciech Czeski

słonięcia tablicy poświęconej pułkownikowi dokonali wspólnie Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mielocha i Dyrektor poznańskiego oddziału 
IPN Rafał Reczek, którzy jeszcze przed uroczystością złożyli kwiaty na 
grobie bohatera. 

W wydarzeniu udział wzięły Poczty Sztandarowe Gminy Mosina,  
a także goście, m.in.: Małgorzata Cieńska-Dutkowiak – przedstawicielka 
rodziny pułkownika Wańkowicza, mjr Tomasz Wykrota z dowództwa  
2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, mł. chor. Maciej Śmigielski z dowództwa 
Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach, 
Burmistrz partnerskiej Gminy Seelze Aleksander Masthoff wraz z delegacją, 
Piotr Zalewski – członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Jacek Szeszuła – 
radny Rady Powiatu w Poznaniu, mjr rez. Krzysztof Stobieniecki – Prezes 
Stowarzyszenia Pilotów Wojskowych Poznań Krzesiny, Tadeusz Musiał – 
Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Dominik Górny 
– Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Robert 
Kiszkurno – inicjator upamiętnienia pułkownika. 
Po uroczystości w Parku Strzelnica, w kościele parafialnym pw. św. Miko-
łaja w Mosinie prezbiter proboszcz Adam Prozorowski odprawił  mszę św.  

w intencji Ojczyzny, ze wspomnieniem i modlitwą za płk. pil. bal. Alek-
sandra Wańkowicza. Ceremoniał wojskowy uroczystości zabezpieczyła 
kompania honorowa wystawiona przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego 
Poznań Krzesiny, posterunek honorowy z  31. Batalionu Radiotechnicznego 
we Wrocławiu 310 kompanii stacjonującej w naszej Gminie oraz poczet 
sztandarowy 31. Batalionu Radiotechnicznego we Wrocławiu.  Oprawę 
muzyczną zapewniła Mosińska Orkiestra Dęta i Chór pw. św. Cecylii. 
Wydarzenie zorganizował Burmistrz Gminy Mosina wspólnie z Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury. Organizację wsparli również: Automobilklub Wielko-
polski Delegatura w Mosinie oraz Hufiec ZHP im. Bolesława Chrobrego  
w Mosinie. Oprawę muzyczną zapewniła Mosińska Orkiestra Dęta im. hm. 
Antoniego Jerzaka. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci płk. Aleksandra 
Wańkowicza w Mosinie było prawdopodobnie pierwszym w czasach 
powojennych upamiętnieniem w Polsce tej wybitnej postaci. Chcemy 
przywrócić i spopularyzować w narodowej pamięci jego bezsprzeczne 
zasługi dla naszej Ojczyzny.                           Joanna Nowaczyk

Fot. Kamila Plumińska-Błoszyk, Karolina Adamczyk-Pięta
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