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Godziny otwarcia:
w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

Burmistrz Gminy Mosina – Przemysław Mieloch
tel. 61 8109 550, e-mail: burmistrz@mosina.pl

I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Tomasz Łukowiak
tel. 61 8109 550, e-mail: tomasz.lukowiak@mosina.pl

II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Adam Ejchorst
tel. 61 8109 550, e-mail: adam.ejchorst@mosina.pl

Władze 
Samorządowe 

Gminy Mosina 
oraz 

Zarząd Osiedla nr 5
"Nowe Krosno"  

zapraszają na 

"Chwile 
zadumy" 

nad grobami 
pomordowanych

Polaków w lasach
Gminy Mosina 

w czasie 
II wojny światowej 

w niedzielę 
27 października

br. o godz. 14.00.

Miejsce spotkania:
lasy na trasie 

Żabinko-Drużyna

Burmistrz Gminy Mosina serdecznie zaprasza do udziału w gminnych
uroczystościach z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości, 
które odbędą się w poniedziałek, 11 listopada 2019 r.

Program uroczystości:

18.00 - msza święta 
w intencji Ojczyzny 

(kościół parafialny pw.
św. Mikołaja w Mosinie);

19.15 - galowy Koncert
dla Niepodległej z okazji

Narodowego Święta Niepodległości 
(MOK, ul. Dworcowa 4) 

Agnieszka Sokolnicka – sopran, Barbara Szelągiewicz – skrzypce,
Dariusz Tarczewski – piano, Michał Zator – harfa

20.15 - spotkanie okolicznościowe (MOK, ul. Dworcowa 4).
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26 września, w Szkole Podstawowej im. Ar-
kadego Fiedlera w Czapurach, odbyło się
oficjalne otwarcie jej nowej części. W wy-
niku rozbudowy obiekt oświatowy wzboga-
cił się m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla
dzieci przedszkolnych, bibliotekę, świetlicę,
stołówkę, a także salę gimnastyczną o po-
wierzchni 696,26 m2. Chociaż uczniowie
korzystają już z nowych pomieszczeń od po-
czątku roku szkolnego, uroczyste przecięcie
wstęgi nastąpiło właśnie dzisiaj. Inwestycja
zrealizowana została w całości ze środków
pochodzących z budżetu Gminy Mosina.

Rozbudowa wsi Czapury o nowe osiedle
oraz związany z tym napływ nowych
mieszkańców, także tych najmłodszych,
spowodowały trudności lokalowe tutejszej
szkoły. Stary budynek nie był w stanie po-
mieścić wzrastającej liczby uczniów bez
uniknięcia dwuzmianowości. Pilnej potrze-
bie poprawy tych warunków, a co za tym
idzie rozbudowy starego obiektu, wyszedł
naprzeciw samorząd Gminy Mosina. 
W roku 2017 rozpoczęła się inwestycja bu-
dowy nowego budynku dydaktycznego, 
a w drugim etapie – sali gimnastycznej za-
spokajającej potrzeby uczniów w zakresie
wychowania fizycznego.

Uroczystość otwarcia nowej części Szkoły
Podstawowej w Czapurach, przygotowana
została w szkolnej hali sportowej, którą pla-
cówka pozyskała w wyniku rozbudowy.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele mosińskiego samorządu:
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mie-
loch i jego zastępca Tomasz Łukowiak,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
Małgorzata Kaptur, radni, sołtysi okolicz-
nych sołectw, przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, Wielkopolskiego
Kuratorium Oświaty, Rady Rodziców tej
szkoły, byli dyrektorzy szkoły, syn jej pat-
rona - Arkady Radosław Fiedler, a przede
wszystkim uczniowie i grono pedagogiczne
szkoły – użytkownicy tej nowej tak oczeki-
wanej przez tutejsze środowisko inwestycji.

Dyrektor szkoły Arkadiusz Jurek, witając
gości przypomniał historię starań o po-
prawę warunków edukacyjnych uczniów –
najmłodszych mieszkańców Czapur,
Wiórka i Babek. Starania te rozpoczęły się
już w latach 90. minionego wieku, wówczas
z myślą o sali gimnastycznej, a potem - 
w roku 2014, za burmistrz Zofii Springer, 
z perspektywą budynku dydaktycznego.
Wtedy właśnie przystąpiono do opracowa-
nia koncepcji rozbudowy istniejącego
obiektu. Taką potrzebę zrozumiały także
władze samorządowe Gminy kolejnej ka-
dencji 2014 – 2018: burmistrz Jerzy Ryś
i jego zastępca Przemysław Mieloch oraz
ówczesna Rada Miejska. W roku 2017 roz-
poczęły się prace budowlane nad wzniesie-
niem nowego budynku dydaktycznego, 
a następnie nad budową hali sportowej.
Dziś, 26 września nastąpiło oficjalne „prze-
cięcie” wstęgi w jego wejściu prowadzącego
do sal dydaktycznych i hali sportowej. – To
dzień uroczysty, jedyny i niepowtarzalny –
powiedział Arkadiusz Jurek. Dyrektor
szkoły stwierdził, iż nowy budynek dydak-
tyczny wraz z halą sportową i ich wypo-
sażeniem to obiekt na miarę XXI wieku. –
Jest i będzie wspaniałą wizytówką naszej
Gminy – powiedział – a stworzone warunki
pozwolą naszym dzieciom poszerzyć umiejęt-
ności, rozwijać zainteresowania, z wiarą pat-
rzeć w przyszłość.

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch nawiązał do słów dyrektora SP
Czapury i historii starań o rozbudowę
szkoły. – Społeczność Wiórka, Czapur 
i Babek miała marzenie – stwierdził 
w swoim wystąpieniu. – Dzisiaj to marze-
nie zostało spełnione, szkoła i sala gimna-
styczna zostały rozbudowane. Podziękował 
w tym miejscu poprzednim burmistrzom
Zofii Springer i Jerzemu Rysiowi oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie, rad-
nym poprzednich i tej kadencji za wszystkie
prace, które doprowadziły do rozbudowy
szkoły. -Mamy piękny budynek, mamy
piękną salę, ale to są tylko mury - powiedział

burmistrz, nawiązując do słów Horacego 
o budowie pomnika trwalszego niż ze spiżu.
– Najważniejsze jest to, żebyśmy ten pomnik
budowali trwalszy niż te mury, niż ten obiekt,
czyli wiedzę, wychowanie, mądrość naszych
dzieci, które teraz się uczą i które będą się tu
uczyły... Mamy XXI wiek, który przynosi
wiele wyzwań i im bardziej będą nasze dzieci
mądre, inteligentne i miały wiedzę, będą 
w stanie tworzyć, budować, rzeczywistość na
miarę XXI wieku...

Uroczystość w Czapurach była okazją do
gratulacji i życzeń dla szkoły bogatszej o lep-
sze warunki do nauki, a także do podzię-
kowań dla tych, którzy przyczynili się do
ich powstania. 

Niespodzianką dla zaproszonych gości
była część artystyczna przygotowana przez
uczniów i nauczycieli. Dzieci i młodzież 
z koła teatralnego, muzycznego, szkolnego
chóru SP Czapury zaprezentowały utwory
muzyczne, wokalne i recytatorskie, 
w piękny sposób nawiązujące do misji edu-
kacyjnej szkoły, do jej patrona, a także do
wymowy tej uroczystości, dla której wy-
brane przez społeczność szkolną hasło
brzmiało: „Spełniły się nasze marzenia”.

Goście oficjalnego otwarcia rozbudowa-
nej części szkoły w Czapurach mieli okazję
zwiedzić nową, nowoczesną część obiektu i
zobaczyć efekt starań zarówno lokalnego
środowiska, jak i samorządu Gminy Mo-
sina o poprawę warunków oświatowych 
w Czapurach.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ar-
kadego Fiedlera w Czapurach to nie jedyna
inwestycja oświatowa Gminy Mosina 
w ostatnim czasie. W roku 2018 rozbudo-
wana została Szkoła Podstawowa w Kro-
sinku, która również zyskała nowy
budynek dydaktyczny. Prowadzona syste-
matycznie termomodernizacja obiektów
oświatowych, to także działania zmie-
rzające do poprawy warunków edukacyj-
nych uczniów – mieszkańców Gminy
Mosina. �

Tekst i fot. J. Nowaczyk

"Spełniły się nasze marzenia"
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26 września w budynku Starostwa
Powiatowego w Poznaniu podpisane
zostały porozumienia pomiędzy Sta-
rostą Poznańskim Janem Grabkow-
skim a Gminą Mosina, powiatem
obornickim, międzychodzkim, no-
wotomyskim, kościańskim, śrem-
skim, podpoznańskimi gminami
i Poznaniem oraz spółką PKS na
utrzymanie linii autobusowych. 

Jest to pierwszy krok w kierunku powsta-
nia związku powiatowo-gminnego, który
w całości będzie odpowiadał za przewozy
PKS w Metropolii Poznań i na obszarach
przylegających. W efekcie tego porozumie-
nia kursy PKS przebiegające przez Gminę
Mosina nie ulegną zmianie i autobusy
będą jeździły tak jak dotychczas.

Dla przypomnienia – przez Gminę Mo-
sina autobus PKS Poznań kursuje na trasie:
z Poznania przez Puszczykowo, Mosinę,
Żabinko do Śremu oraz z powrotem, z Poz-
nania przez Puszczykowo, Mosinę,
Żabinko i Grzybno do Śremu oraz z po-
wrotem, z Poznania przez Puszczykowo,
Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice
do Śremu oraz z powrotem, z Poznania
przez Czapury, Wiórek, Sasinowo, Rogali-

nek, Rogalin, Świątniki, Radzewice do
Śremu oraz z powrotem, z Czempinia przez
Konstantynowo do Śremu oraz z powro-
tem.

Gmina Mosina przeznaczyła na utrzy-
manie linii PKS w 2019 r. – 30,5 tys. zł, 
a w roku 2020 – 98,3 tys. zł. Podstawą do
przeznaczenia środków na ten cel było
podjęcie przez Radnych Rady Miejskiej 
w Mosinie w dniu 5 sierpnia 2019 r.
uchwały Nr XIII/89/19 w sprawie udziele-
nia Powiatowi Poznańskiemu pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej. �

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

fot. Katarzyna Wozińska-Gracz, 
źródło: powiat.poznan.pl

PKS Poznań uratowany

9 października w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu Burmistrz Gminy Mosina Prze-
mysław Mieloch w towarzystwie Skarbnika
Gminy Marii Borowiak podpisał umowy na
dofinansowanie budowy ul. Brzechwy oraz
ul. Strzałowej i Długiej z rządowego pro-
gramu „Fundusz Dróg Samorządowych”. 

Przyznana dotacja na przebudowę ul.
Brzechwy oraz budowę ul. Strzałowej 
i Długiej w Mosinie stanowi 50% kosz-
tów kwalifikowanych tych inwestycji.
Gmina Mosina złożyła wnioski o ich do-
finansowanie z „Funduszu Dróg Samo-
rządowych”  w kwietniu tego roku.  

Objęte wnioskiem inwestycje: przebu-
dowa ul. Brzechwy oraz budowa ul.
Strzałowej i Długiej w Mosinie posiadały

dokumentację pozwalającą na apliko-
wanie o przyznanie środków na realiza-
cję zadania. Wartość projektu
przebudowy ul. Brzechwy w Mosinie
wynosi 4 458 713,00 zł, z czego 2 229
356,00 zł pokryje dotacja.  Z kolei koszt
kwalifikowany projektu budowy ul.
Długiej i Strzałowej wynosi 1 760
743,71 zł, a przyznane dofinansowanie
to 880 371,00 zł. Łączna kwota dofi-
nansowania z „Funduszu Dróg Samo-
rządowych” dotacji na realizację tych
inwestycji, które zostaną wykonane 
w przyszłym roku,  to 3 109 727,00 zł. �

J. Nowaczyk

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje od 24 czerwca
do 20 września 2019 r.

KRONIKA INWESTYCJI
Budynki i budowle
• wyposażenie SP w Czapurach –

nowo wybudowany budynek – zadanie
zakończone,

• podpisano umowę na modernizację
pomieszczeń w budynku świetlicy wiej-
skiej w Krosinku,

• w trakcie realizacji termoizolacja
fragmentu elewacji wraz z wymianą
stolarki okiennej budynku wielofunk-
cyjnego w Pecnej, 

• remont szatni w hali sportowej
OSiR w Mosinie – zadanie zakończone,

• w trakcie realizacji – niskoemisyjne
przedsięwzięcia w zakresie transportu
zbiorowego na terenie gminy Mosina -
etap I: budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj" w Mosinie, w Drużynie,
w Pecnej (stacja Iłówiec), 

• modernizacja łazienek w Szkole
Podstawowej w Rogalinku – zadanie
zakończone,

• w trakcie realizacji – wiata dla ro-
werów na podłożu utwardzonym przy
SP w Rogalinku – zadanie w trakcie rea-
lizacji,

• realizacja zadań ujętych w funduszu
sołeckim, wnioskach zgłoszonych przez
mieszkańców.

Drogi i chodniki
• przygotowano materiały przetar-

gowe na budowę ścieżki rowerowej 
w Daszewicach,

• utwardzenie i odwodnienie ul. Ja-
worowej i Łąkowej w Mosinie – zada-

Ponad 3 miliony dla Mosiny na 
budowę dróg – umowY podpisanE
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nia zakończone,
• budowa chodnika w Żabinku, etap

II – kierunek Sowinki – zadanie w trak-
cie realizacji,

•  budowa sygnalizacji świetlnej 
w Czapurach ul. Żurawinowa/Poznań-
ska (w porozumieniu z Powiatem) – za-
danie w trakcie realizacji,

• budowa chodnika jednostronnego
w ciągu ul. Leśnej w Krośnie – zadanie
w trakcie realizacji,

• budowa chodnika jednostronnego
w ciągu ul. Śliwkowej w Mosinie – za-
danie zakończone.

Oświetlenie
• w trakcie realizacji budowa oświet-

lenia ulicznego: Krosno – ul. Tylna,
Wiosenna – etap II (ul. Tylna); ul.
Olszynkowa, Krótka; Mosina – ul.
Chopina, Czajkowskiego – etap I (bu-
dowa linii energetycznej napowietrznej
0,4kV dla oświetlenia placu zabaw oraz
złącza do zasilania imprez plenerowych
w Mosinie); Rogalin – ul. Prezydialna –
etap I; Borkowice – ul. Łubinowa, Ma-
kowa, Chabrowa – etap I; Mieczewo –
ul. Szeroka – etap I, Krosinko – ul. Ko-
ciołek;

• wykonano i zakończono realizację
budowy oświetlenia ulicznego obej-
mującego zadania:

Mosina – ul. Gruszkowa, ul. Sienkie-
wicza; Dymaczewo Stare – ul. Nad Sta-
wem – etap I; Drużyna – ul.
Choinkowa – etap II, ul. Pod Lasem,
Jodłowa, ul. Zacisze; Sowinki – ul. Nad
Lasem – etap I; Wiórek – ul. Sosnowa;
Krosno – ul. Leśna – plac zabaw; ul.
Strzelecka – etap III; Sasinowo -  ul.
Leśna – etap II. 

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

nieckiej: udział w naradzie trójstronnej
Aquanet – Powiat Poznański – Gmina
Mosina; uzgadnianie porozumienia
trójstronnego; dla terenów części wsi
Krosno (ul. Leśna, Krosińska, Gra-
niczna) – wyznaczenie spotkania 
w sprawie ustalenia przebiegu projek-
towanej sieci; na terenie miejscowości
Czapury, Wiórek, Babki – wskazanie re-
gulacji dotyczących kwestii terenowo-
prawnych,

• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej 
w Czapurach – wykonano dokumenta-
cję projektową, został złożony wniosek
o pozwolenie na budowę; wysłano za-

��Dobiegają końca prace nad budową
chodnika w Żabinku.

Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwo-
naka.

Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 134 916,06 zł.

� Trwają prace nad budową sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żura-
winowej i Poznańskiej w Czapurach.  
W miejscu prowadzonej inwestycji
wprowadzono tymczasową zmianę or-
ganizacji ruchu.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe TRAP s.c. z Poznania.

Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 376 732,61 zł 

� Trwają prace nad budową ul. Zielo-
nej i Stęszewskiej w Krosinku. 

Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Bu-
dowalny Mateusz Maćkowiak 
z Lwówka,

Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 1 030 709,72 zł

� Trwają przygotowania do ogłoszenia
drugiego przetargu na poszerzenie 
i wydłużenie prawoskrętu z ul. Budzyń-
skiej w ul. Konopnickiej oraz budowy
zatok postojowych na ul. Budzyńskiej.
Pierwszy przetarg został unieważniony –
nie wpłynęła żadna oferta. 

� Podpisano umowę z wykonawcą bu-
dowy chodnika jednostronnego w ul.
Leśnej w Krośnie – od torów kolejowych

do ostatniej działki.
Wykonawca: Antoni Napierała AN

BRUK z Witobla.
Koszt zadania – kwota zawarta w umo-

wie: 264 989,56 zł
� Nastąpił wybór najkorzystniejszej

oferty złożonej w przetargu na wykona-
nie  projektu budowy ul. Promowej 
w Czapurach.
� Podpisano umowę na wykonanie

projektu przebudowy w ul. Dembow-
skiego w Mosinie.

Wykonawca: MB Projekt Krzysztof
Szczepaniak z Mosiny.

Koszt zadania – kwota zawarta w umo-
wie: 28 782 zł.

� Trwają prace dotyczące ogłoszenia
przetargu na budowę ul. Brzechwy oraz
Strzałowej i Długiej w Mosinie. Na tych
ulicach wybudowano już kanalizację
deszczową – na ul. Brzechwy w roku
2014, a na ul. Długiej i Strzałowej - 
w roku 2015. Teraz wykonywane będą
tylko roboty drogowe. 9 października na-
stąpiło podpisanie umowy na dofinan-
sowanie tych zadań z rządowego
programu „Fundusz Dróg Samorządo-
wych” -> s. 4 „Ponad 3 miliony na bu-
dowę dróg – podpisaliśmy umowę”. 

�� Ogłoszono przetarg na budowę
szczelnego zbiornika retencyjnego dla
odprowadzenia wód opadowych 
z osiedla Nowe Krosno w Mosinie wraz
z urządzeniami towarzyszącymi. �

J. Nowaczyk

Inwestycje drogowe

Zakończono prace termomo-
dernizacyjne  budynku wielo-
funkcyjnego w Pecnej. 
W zakres prac, oprócz robót
budowalnych termomoderni-
zacyjnych, weszła wymiana
drewnianej stolarki okiennej 
i parapetów zewnętrznych. Za-

danie obejmowało część elewacji bu-
dynku wielofunkcyjnego od strony ul.
Strażackiej w Pecnej. 

Zadanie, którego koszt wyniósł  84
000,39 zł sfinansowane zostało 
z budżetu Gminy Mosina, w ramach
Funduszu Sołeckiego na rok 2019. �

JN

Termomodernizacja 
budynku w Pecnej
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pytania  ofertowe na budowę sieci
wodociągowej w Mosinie ul. Brandysa
dz. nr  267/1,

• przygotowano dokumentację prze-
targową do ogłoszenia postępowania o
zamówienie na budowę zbiornika wód
opadowych przy ul. Leśmiana w Mosi-
nie.

Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie postępowania: bu-

dowa szczelnego zbiornika retencyj-
nego dla odprowadzenia wód
opadowych z osiedla Nowe Krosno 
w Mosinie wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi,

• ogłoszenie postępowania: budowa
dwustronnej ścieżki rowerowej z chod-
nikiem etap I od km 0+992 do
1+448,85 km wraz z przebudowa oś-
wietlenia ulicznego w Daszewicach ul.
Poznańska (część gminna),

• ocena ofert: wykonanie dokumen-
tacji projektowej budowlano-wyko-
nawczej przebudowy ul.
Dembowskiego wraz z odwodnieniem
w Mosinie; termomodernizacja starego
budynku SP Czapury; wykonanie do-
kumentacji  projektowej budowlano-
wykonawczej budowy ul. Promowej 
w Czapurach, 

• zawarto umowę: budowa jedno-
stronnych chodników na ul. Śliwkowej,
Obrzańskiej i Agrestowej w Mosinie:
etap 2 – chodnik w ul. Śliwkowej; bu-
dowa ul. Stęszewskiej i Zielonej w Kro-
sinku; wykonanie projektu budowy ul.
Tylnej w Mosinie; budowa chodnika 
w ciągu drogi gminnej przez wieś
Żabinko; etap II – odcinek w kierunku
Sowinek; budowa jednostronnego
chodnika w ciągu ul. Leśnej w Krośnie;
budowa drogowej sygnalizacji świetlnej
w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żura-
winowej na drogę powiatową nr 2460P
w Czapurach wraz z przebudową
zjazdu; 4 budowa oświetlenia drogo-
wego na terenie gminy Mosina – cz. II
(4 części – 4 umowy); dostawa i mon-
taż mebli oraz wyposażenia do nowo
wybudowanej części SP Czapury; bu-
dowa oświetlenia drogowego na terenie
gminy Mosina – cz. III (5 części – 5
umów),

• unieważniono przetarg: wykonanie
dokumentacji  projektowej budow-
lano-wykonawczej przebudowy ul. Bu-
dzyńskiej wraz z odwodnieniem 
w Mosinie; adaptacja ze zmianą spo-
sobu użytkowania budynku po Oś-

Gmina Mosina dokonuje uzgodnienia trójstron-
nego porozumienia w sprawie przebudowy ul. So-
winieckiej w Mosinie (droga powiatowa nr
2466P). To efekt długich starań Gminy Mosina o
realizację przez Powiat Poznański oczekiwanej
przez mieszkańców inwestycji. Tekst porozumie-
nia jest obecnie podpisywany przez Aquanet.

Uzgodnione porozumienie pomiędzy Za-
rządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
Aquanet S.A. i Gminą Mosina, w zakresie
wspólnego przeprowadzenia postępowania 
i udzielenia zamówienia publicznego oraz
koordynacji robót drogowych i robót bu-
dowlanych w ul. Sowinieckiej, znajduje się
obecnie w trakcie podpisywania.

Inwestycja poprowadzona przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Poznaniu obejmie: bu-
dowę chodnika po południowej stronie ulicy,
na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy
miasta, budowę zatok postojowych po
południowej stronie ulicy, na odcinku od ul.
Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę
konstrukcji jezdni bitumicznej na całej
długości ulicy, przebudowę i rozbudowę ka-
nalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu
kolejowego do granicy miasta – zgodnie z
Koncepcją Odwodnienia Osiedla Za Barwą

w Mosinie z odprowadzeniem wody de-
szczowej do istniejących kanałów w ul. To-
polowej i Czereśniowej oraz do
projektowanych kolektorów w ul. Marcin-
kowskiego i Wiosny Ludów, przebudowę
sieci telekomunikacyjnej wynikającą z ko-
nieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem te-
renu.

W ramach porozumienia Aquanet S.A. do-
kona wymiany sieci wodociągowej w So-
wińcu i w Mosinie – ul. Sowinieckiej,
Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej.
Gmina Mosna z kolei wykona kanalizację
sanitarną wraz z przyłączami, na odcinku od
studni istniejącej zlokalizowanej w ul. Sowi-
nieckiej w Mosinie na wysokości posesji nr
42 do granicy działek o nr ew. 2019/2 
i 2019/1.

Na październikowej sesji Rada Miejska 
w Mosinie podjęła uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Poznańskiemu na reali-
zację zadania przebudowy drogi powiatowej
nr 2466P w miejscowości Mosina, zabezpie-
czając w ten sposób środki w wysokości
3000 000 zł, na wykonanie całej inwestycji 
w przyszłym roku. �

J. Nowaczyk

Przebudowa Sowinieckiej

4 października upłynął termin składania
wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy
Mosina. 

W tym roku pula środków przeznaczo-
nych na ten cel to 300 tysięcy złotych.
Wpłynęło 9 propozycji zadań do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
Zgodnie z harmonogramem prac związa-
nych z Budżetem, zostaną one poddane
weryfikacji pod względem formalnym 
i merytorycznym w terminie do 15 listo-
pada br. Zadania, które uzyskają pozy-
tywną ocenę i zostaną zatwierdzone przez

Radę Programową Budżetu Obywatel-
skiego 2020, będą zaprezentowane na stro-
nach internetowych Gminy Mosina:
bogm.mosina.pl, mosina.pl, a także w „In-
formatorze Mosińskim”. 

Głosowanie, w którym mogą wziąć
udział wszyscy mieszkańcy, odbywać się
będzie w okresie od 18 listopada do 10
grudnia 2019 r. Mieszkańcy, którzy wezmą
w nim udział, wybiorą zadania do realiza-
cji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w przyszłym roku.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu! �
J. Nowaczyk
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rodku Zdrowia na Urząd Miejski w
Mosinie (II przetarg w przygotowaniu).

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• wydano 8 decyzji administracyjnych
ustalających opłatę adiacencką, wszczę-
cie 9 postępowań administracyjnych 
w zakresie ustalenia opłaty adiacen-
ckiej, przygotowanie niezbędnych ma-
teriałów do rzeczoznawcy
majątkowego oraz zlecenie przygoto-
wania operatu szacunkowego, 

• odpowiedź na propozycję Starosty
Poznańskiego w sprawie ewentualnego
przejęcia fragmentów dróg powiato-
wych w Mieczewie, Borkowicach oraz
Babkach i Daszewicach,

• korespondencja z KOWR, przekaza-
nia niezbędnych dokumentów w spra-
wie o przekazanie działki gruntu 
w Startym Tarnowie, Gmina Czempiń,
na której znajduje się część zbiornika
wód opadowych dla wsi Pecna,

• korespondencja z Nadleśnictwem
Babki w sprawie zamiany gruntów,

• korespondencja z PKP w sprawie
przekazania nieczynnej linii Osowa
Góra – Puszczykówko – weryfikacja
treści protokołu uzgodnień, 

• korespondencja z Aquanet S.A. 
w sprawie potencjalnego zagospodaro-
wania przez spółkę części nierucho-
mości gminnej w Baranowie,

• zlecenie geodecie odszukania/wzno-
wienia granic w zakresie działek ewi-
dencyjnych stanowiących projektowaną
drogę tzw. „Czerwonkę” na potrzeby
wskazania drzew koniecznych do wy-
cięcia, 

• przeprowadzenie przetargu na
sprzedaż nieruchomości w Mosinie
(Żeromskiego, Leśmiana) – rozstrzyg-
nięcie negatywne,

• złożenie pozwu do Sądu Rejono-
wego w Śremie o wydanie nierucho-
mości i zapłatę wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie – Rogalinek,

• rozpoczęcie i zakończenie (po kon-
sultacjach z mieszkańcami) procedury
nadania nowej, innej nazwy ulicy –
drodze wewnętrznej położonej 
w miejscowości Mosina – 20 pism, roz-
poczęcie procedury nadania nazwy
drodze wewnętrznej położonej 
w miejscowości Rogalinek, Babki, Mo-
sina, Sowinki, Świątniki.

• organizacja przetargu ograniczo-
nego na dzierżawę działek  przeznaczo-

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. po-
szerzył swoje wyposażenie sprzętowe o sa-
mochód marki MERCEDES  AXOR 18
DMC  zabudowany urządzeniem do
udrażniania kanalizacji typu "WUKO".
Do tej pory, do wykonywania takich prac
Gmina korzystała z usług firm zewnętrz-
nych.

Dziś, 27 września, nastąpił odbiór
nowego, specjalistycznego pojazdu,
przystosowanego do udrażniania ka-
nalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zakup
pojazdu dokonany został w drodze prze-
targu ze środków własnych spółki. Cena po-
dwozia wyniosła 93 000 zł netto, 
a zabudowy WUKO 460 000 zł netto.

Jak informuje Andrzej Strażyński, Prezes
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie,
wyposażenie spółki w ten samochód
umożliwi samodzielne wykonywanie więk-
szości prac związanych z udrażnianiem ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, bo do tej
pory zakład zatrudniał podwykonawców,
którzy takim sprzętem dysponowali. – Co-
rocznie Gmina Mosina na ten rodzaj prac
wydawała kwotę około 90 000 zł. Teraz bę-
dziemy mogli wykonać tę usługę taniej dla
Gminy i co najważniejsze, zakład wypracuje
dla siebie dodatkowy przychód. Podobne
prace spółka będzie chciała wykonywać dla
sąsiednich gmin i innych podmiotów gos-
podarczych i osób fizycznych, jednak, jak
zapewnia pan prezes, nowy sprzęt w pierw-
szej kolejności wykorzystywany będzie na
terenie gminy Mosina. Zdaniem pana pre-
zesa, skróci się teraz czas oczekiwania miesz-
kańców na wykonanie udrożnienia
kanalizacji.  

Pojazd zaopatrzony jest w dwa zbiorniki –

do wody czystej i do osadów z kanałów, 
o łącznej pojemności 8 tys. litrów.  Posiada
pompę próżniową z hydraulicznym napę-
dem, sterowaną z szafki sterowniczej, 
z możliwością zasysania osadu 6 m poniżej
gruntu z inżektorem 8 – 12 metrów, w za-
leżności od gęstości osadu. Pojazd przysto-
sowany do pracy w warunkach zimowych,
w temperaturze do – 15oC.

Nowa zabudowa pojazdu posiada 2-letnią
gwarancję. Pracownicy ZUK-u  zostali już
przeszkoleni do obsługi tego urządzenia
i obecnie spółka przygotowuje się do wy-
konywania pierwszych prac.

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy
Mosina: Cieszę się, że Zakład Usług Komu-
nalnych nabył kolejny sprzęt z wcześniej wy-
pracowanych środków – sprzęt, który pozwoli
rozszerzyć zakres usług świadczonych Gmi-
nie, z możliwością świadczenia usług także
poza naszym terenem. 

Przed nami zakup autobusów. Decyzja w tej
sprawie zostanie podjęta po zakończeniu pracy
nad ujednoliceniem linii autobusowej z li-
niami szkolnymi. Będziemy wówczas wie-
dzieli ile i jakich autobusów potrzeba do
przewozu pasażerów oraz uczniów. �

Tekst i fot. J. Nowaczyk

„WUKO” na wyposażeniu ZUK-u

Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną serdecznie
zaprasza Seniorów na pierwsze spotkanie
pn. "ZGRAni Seniorzy" czyli spotkanie przy
grach planszowych oraz pysznej kawie. 

Pierwsze spotkanie planowane jest w
listopadzie, o terminie poinformujemy

na tablicach ogłoszeniowych Osiedla
oraz osiedlowym Facebooku. Miejsce
spotkania: kawiarnia Granatowa ul. Kro-
towskiego.

Info www.facebook.com/osiedle.zamo-
rena �

"ZGRAni Seniorzy"

Od poniedziałku 21 października br. zapraszamy do nowej lokalizacji Gminnego Cen-
trum Informacji w Mosinie na Plac 20 Października 22, do Pasażu 22 (naprzeciwko
Sklepu Zoologicznego "Trzy Psy"). �

Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Uwaga! Zmiana lokalizacji siedziby GCI
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nych na cele rolne (obręb Borkowice,
Bolesławiec, Daszewice, Mieczewo, Ra-
dzewice, Mieczewo).

MIENIE KOMUNALNE
• Utrzymanie dróg: zamontowano

progi zwalniające – na ul. Słonecznej 
w Daszewicach, na drodze przez wieś
Bolesławiec; wprowadzono zakaz
postoju przy Jednostce Wojskowej w
Babkach; zakończono remont frag-
mentu chodnika w Mieczewie na ul.
Szerokiej; wyłoniono wykonawcę – bu-
dowy zjazdu w ul. Polną w Nowinkach
oraz Wierzbową w Drużynie;  na reali-
zację remontów obiektów mostowych
na terenie gminy; na modernizację
kładki łączącej targowisko z ul. Koś-
ciuszki; rozpoczęto jesienne profilowa-
nie dróg na terenie gminy; rozpoczęto
prace związane z wbudowaniem ka-
mienia łamanego na ul. Piaskowej 
w Radzewicach.

• Uzgodnienia, decyzje, projekty or-
ganizacji ruchu: wydano – 83 zezwole-
nia na zajęcie pasa drogowego, 36
decyzji rocznych za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, 150 warun-
ków technicznych dla przebiegu traso-
wego urządzeń w pasie drogowym 
w tym 22 dla światłowodów, opinie do
4 projektów zmiany stałej organizacji
ruchu; uzgodniono – 32 projekty tym-
czasowej organizacji ruchu, 15 lokali-
zacji zjazdów indywidualnych.

• Transport, Strefa Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego, odszkodowania:
uchwała oraz prace nad porozumie-
niem w zakresie organizacji przewozów
pasażerskich w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w powiatowych
przewozach pasażerskich na terenie na-
szej Gminy; prowadzenie spraw o lik-
widację szkód i odszkodowań
komunikacyjnych; zakończono prze-
gląd  przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy Mosina; 2 uchwały
dotyczące wstępnej lokalizacji przy-
stanków autobusowych.

• Place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: zakończono montaż bujaka
sprężynowego na plac zabaw na ul. Ka-
linowej w Mosinie, zakup bezpiecznej
nawierzchni na plac zabaw na ul. Skraj-
nej w Mosinie;  odebrano prace pole-
gające na naprawie placów zabaw,
siłowni zewnętrznych oraz obiektów
małej architektury; zakończono kon-
serwację elementów drewnianych na
placu zabaw w Żabinku.

Przypominamy, że:
��na terenie całego kraju obowiązuje bezwzględny
zakaz spalania śmieci, zgodnie z art. 155 i art. 191
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: „Kto,
wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów lub współspalarniami od-
padów podlega karze aresztu albo grzywny”,
��na terenie województwa wielkopolskiego od 1 maja
2018 r. obowiązują uchwały „antysmogowe” Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Obszaru gmin powiatu
poznańskiego, także Gminy Mosina, dotyczy uchwała
nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na ob-
szarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poz-
nania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w
zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw 

umww.pl->Urząd > Departamenty > Departament
Środowiska > Powietrze > Kampania antysmogowa
Uchwała zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw
stałych. Wprowadzone zostały również ograniczenia dla
kotłów oraz kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły
muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego
podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną
oraz spełnienie norm emisyjnych wynikających z dyrek-
tyw unijnych. Dodatkowo kotły nie mogą posiadać
rusztu awaryjnego, a także możliwości jego zamontowa-
nia. Zgodnie z uchwałą kotły nie spełniające wymagań
będą musiały być wymienione, jednak nie od razu. Wy-
mianę przewidziano w dwóch etapach – do 1 stycznia
2024 r. wymianie poddane będą musiały być kotły bez-
klasowe, tzw. kopciuchy. Drugi etap zakłada wymianę do
1 stycznia 2028 r. kotłów spełniających wymagania 3
lub 4 klasy energetycznej. Piece, kominki, kozy zainsta-
lowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej
i niespełniające jej wymagań będą musiały być wymie-
nione do 1 stycznia 2026 r.
��na terenie gminy Mosina obowiązuje „Regulamin
utrzymania czystości i porządku -> mosina.pl_> Dla
mieszkańca->Ochrona Środowiska

Co można zrobić?

Urząd Miejski w Mosinie podejmuje działania, by
zmniejszyć niską emisję do atmosfery.
� Na mocy obowiązującego zarządzenia Burmistrza
Gminy Mosina, prowadzone są kontrole przestrzegania
przepisów przez właścicieli nieruchomości w zakresie:
obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania
ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, zbierania powstałych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych zgodnie z przepi-

sami, zakazu termicznego przekształcania odpadów
poza spalarnią lub współspalarnią odpadów, składo-
wania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczo-
nym. Kontrole prowadzi powołana do tego zespół, w
którego skład wchodzi Straż Miejska w Mosinie. 
��W ramach kontroli, systematycznie sprawdzane są
nieruchomości w zakresie właściwego gospodarowa-
nia odpadami zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach oraz
Regulaminem o utrzymaniu czystości porządku na te-
renie gminy Mosina. W roku ubiegłym w tym zakre-
sie skontrolowano ponad 200 posesji.
��Ze wskazań mieszkańców prowadzone są kontrole
pod kątem podejrzanego, nadmiernego  zadymienia.
Strażnicy Miejscy dokonują kontroli takich nierucho-
mości pod kątem potencjalnego spalania odpadów, a
także respektowania przepisów uchwały antysmogo-
wej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – stoso-
wania właściwego opału.  W roku ubiegłym to ok. 200
interwencyjnych kontroli, podczas których ujawniono
kilka przypadków nieprawidłowych zachowań w za-
kresie spalania odpadów. W tegorocznym sezonie
grzewczym, który właśnie się rozpoczął, dokonano już
kilkadziesiąt takich kontroli – wystawiono 3 mandaty
za spalanie odpadów. 
Przy okazji kontroli, strażnicy rozmawiają z mieszka-
ńcami na temat nadmiernego zadymienia podczas pa-
lenia w piecach. 
O prawidłowym paleniu w piecu w artykule -> Roz-
palaj bezdymnie

Jeżeli zauważysz niepokojący dym unoszący się z ko-
mina – zgłoś to do Straży Miejskiej w Mosinie, tel.
501 467 312.
Straż Miejska została wyposażona w urządzenia do
pobierania próbek z paleniska, z możliwością labo-
ratoryjnego badania.
Mniejsza emisja – czystsze powietrze 

��Gmina Mosina realizuje projekt  „Niskoemisyjne
przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na
terenie Gminy Mosina – etap I” , który uzyskał dofi-
nansowanie ze środków zewnętrznych, w ramach któ-
rego powstaną zintegrowane węzłów przesiadkowych:
przy dworcu kolejowym w Mosinie oraz przy przy-
stankach PKP w Drużynie Poznańskiej i Iłowcu/Pec-
nej. W miejscach tych wybudowane zostaną parkingi
„Parkuj i jedź”, co oznacza możliwość pozostawienia
swojego pojazdu w wyznaczonym miejscu i konty-
nuowanie podróży komunikacją zbiorową. Ideą pro-
jektu jest docelowe zmniejszenie zanieczyszczeń
powietrza poprzez rozwój i promocję komunikacji
zbiorowej, z wykorzystaniem między innymi niskoe-

Twórzmy koalicję antysmogową
Do obowiązku wszystkich mieszkańców należy dbałość o środowisko, co znajduje swoje od-
zwierciedlenie w przepisach prawa. Niestety przepisy te nie zawsze są respektowane. Przy-
padki niewłaściwych zachowań w tym zakresie powodują zagrożenie dla naszego
środowiska, wywołują także coraz głośniejszy protest społeczny. To, jakim powietrzem od-
dychamy, zależy w dużym stopniu od nas wszystkich. 
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• Oświetlenie uliczne będące włas-
nością Gminy Mosina: podpisano
umowę na wymianę uszkodzonego
słupa oświetleniowego znajdującego się
Dymaczewie Nowym; zgłaszanie awa-
rii oświetlenia ulicznego będącego
własnością Gminy Mosina i ENEA Oś-
wietlenie.

• Lokale komunalne, lokale socjalne,
lokale użytkowe będące własnością
Gminy Mosina: zakończono remont 
w świetlicy wiejskiej w Radzewicach;
zakończono adaptację i wyposażenie
lokalu mieszkalnego rodziny repatrian-
tów; zlecono ekspertyzę techniczną do-
tyczącą stropodachu świetlicy wiejskiej
w Rogalinku, realizacja bieżących
zadań związanych z gospodarka loka-
lową, uchwała dotycząca świetlic wiej-
skich.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
• Decyzje o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu: wydano 44
decyzje o warunkach zabudowy oraz
12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego; dokonano
zmian w przypadku 16 decyzji, 8 prze-
niesień decyzji.

• Rozpatrzono  387 wniosków o wy-
danie zaświadczenia o przeznaczeniu w
planie miejscowym, studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina, ujęciu
w obszarze zdegradowanym i obszarze
rewitalizacji oraz wypisów i wyrysów 
z miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

• Opracowano: 4 wnioski do-
tyczących opinii urbanistycznych nie
zakończonych decyzjami administra-
cyjnymi, pozwoleń na budowę wyda-
nych przez Starostę Poznańskiego; 12
opinii dotyczących podziału nierucho-
mości;  projekty – gminnego programu
opieki nad zabytkami na lata 2019 –
2023; poszerzonego, zweryfikowanego
i zaktualizowanego zasobu gminnej
ewidencji zabytków nieruchomych 
i małej architektury; mapy dziedzictwa
kulturowego miasta i gminy z nanie-
sionymi strefami ochrony stanowisk ar-
cheologicznych.

• Trwają prace związane z: nowym
harmonogramem działań w kontekście
uchwalenia Studium; analizą zakresu
koniecznych zmian związanych aktua-
lizacją projektu dokumentu Studium
(aktualizacji wymaga m.in. część dot.
uwarunkowań); analizą wpływu

misyjnych autobusów.
��Dbajmy o zieleń – ona też walczy ze smogiem!
Całoroczna pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia
rekompensują ubytek zieleni na terenach gminnych.
To ważne, bo zieleń pełni funkcję ochronną: czynną,
poprzez wchłanianie dwutlenku węgla, tlenku azotu,
tlenku siarki poprzez aparaty asymilacyjne zlokalizo-
wane w liściach drzew oraz bierną – rozrzedzając za-
nieczyszczenia, zarówno gazów i pyłów, skutkujące ich
szybszemu osiadaniu na powierzchni ziemi. 
��Termomedernizacja też zmniejsza emisję
Termomodernizacja to zmniejszenie zapotrzebowania
budynku na energię cieplną czyli zmniejszenie kosz-
tów pozyskania energii. Dodatkowo to także redukcja
lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych
dla środowiska, czyli ochrona powietrza.
Gmina prowadzi sukcesywną termomodernizację, a
także wymianę pieców c.o. w budynkach użyteczności
publicznej – szkołach, przedszkolach, innych budyn-
ków oświatowych należących do gminy, np. bibliotek,
świetlic wiejskich itp.; budynków użytkowanych przez
jednostki organizacyjne gminy – Urzędu Miejskiego,
MOK-u, OSiR-u, Galerii Sztuki.
��Dotacje do wymiany pieców dla osób fizycznych
Od dwóch lat Gmina Mosina wspiera finansowo wy-
mianę pieców na proekologiczne. W roku 2019,
uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie okre-
ślania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwesty-
cji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, polegających na trwałej  likwidacji ogrzewania
węglowego i zastąpienie go proekologicznymi syste-
mami grzewczymi, gmina przeznaczyła 150 000, 00

zł. Nabór wniosków o dotację na wymianę pieców wę-
glowych na proekologiczne systemy grzewcze w tym
roku trwał od 2 – 13 września. Szczegóły na stronie
mosina.pl->Dla mieszkańca->Ochrona środowiska-
>Dotacje na wymianę pieców
O dotację do wymiany pieca mieszkańcy mogą się
starać także w ramach rządowego programu „Czyste
Powietrze”. Szczegóły dotyczące udziału w programie
na stronie mosina.pl->Dla mieszkańca->Ochrona
środowiska->Czyste powietrze

Obsługa mieszkańców Gminy Mosina w zakresie
doradztwa związanego z programem Czyste Powi-
etrze odbywa się w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
pl. 20 Października 1 w poniedziałki (9.00 – 17.00)
i czwartki (7.00 – 15.00), pokój 11.

Rozpalaj bezdymnie!
Źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Palenie w piecu od góry, to nie tylko mniej-
sza emisja dymu do atmosfery, ale także
sposób ekonomiczne zużycie opału!
Działania organów administracji publicznej i samo-
rządowej w kierunku zmniejszenia emisji dymu nie-
stety nie wystarczą. Wiele, a może najwięcej zależy od
zmiany świadomości wielu mieszkańców w zakresie
wpływu nadmiernego zadymiania na nasze zdrowie i
na komfort, czyli od zmiany sposobu palenia w pie-
cach na taki, który niweluje emisję dymu. 

W jakich piecach i kotłach można palić od
góry?
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złożonych uwag na kształt projektu do-
kumentu Studium; prace nad harmo-
nogram procedowania projektów
planów miejscowych;  zmianami orga-
nizacyjnymi w referacie planowania
przestrzennego mające w celu spraw-
niejszej obsług składanych wniosków o
decyzje o warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu, zoptymali-
zowanie prac związanych z uchwale-
niem studium i planów miejscowych.

Procedowanych jest obecnie 20 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie -> Organy
gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia
planistyczne -> Wykaz dokumentów
planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• nabór wniosków do programu lik-

widacji wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Poznańskiego na rok
2019,

• prowadzenie procedury wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych Parku
Strzelnica,

• prowadzenie spraw związanych 
z realizacją projektu zagospodarowania
terenu przy Kanale Mosińskim wyko-
nywanego w formule zaprojektuj i wy-
buduj, 

• weryfikacja decyzji na usuwanie
drzew i krzewów wydanych przez Sta-
rostę Poznańskiego, realizacja porozu-
mień w zakresie usuwania drzew 
i krzewów oraz pielęgnacji zieleni oraz
nasadzenia drzew i krzewów na terenie
gminy, 

• przygotowanie projektów nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji Starosty
Poznańskiego, zezwalających na usu-
nięcie drzew z nieruchomości stano-
wiących własność Gminy; zlecenie 
i nadzór nad nasadzeniami roślin na te-
renie gminy,

• przeglądy Zieleni Miejskiej,
• uzgadniane planowanych inwesty-

cji, przygotowanie użyczenia gruntu 
i porozumienia z Aquanet S.A. 
w związku z budową magistrali wodo-
ciągowej na terenie miejscowości Ro-
galin w zakresie zieleni, 

• przygotowanie projektu koncepcyj-
nego zagospodarowania Parku Ptasiego

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzew-
czym, które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot
spalin u góry paleniska. Kwalifikują się m.in: ogniska,
90% domowych kotłów, kominki, te piece kaflowe
i kuchenne, które mają dostatecznie wysokie palenisko,
by zmieściła się sensowna ilość paliwa. Gdy nie ma
wylotu spalin u góry, ale jest u dołu przy ruszcie –
wtedy masz kocioł dolnego spalania, w którym łado-
wanie paliwa na żar do pełna jest zupełnie prawidłowe
– odbywa się według tej samej zasady co w typowym
kotle rozpalonym od góry, tylko że do góry nogami.
Gdy wyloty z paleniska są dwa: i u góry, i u dołu –
wtedy masz kocioł górno-dolny, w którym prawdo-
podobnie nie uda się rozpalić od góry bez nieinwazyj-
nej acz stanowczej ingerencji w jego konstrukcję. 
Pomyłka i rozpalenie od góry w kotle innego rodzaju
spowoduje co najwyżej, że kocioł mocniej zadymi oko-
licę lub sama próba rozpalenia się nie uda.  

Stan kotła i wyposażenie

Aby kocioł nie tylko dał się rozpalić od
góry, ale żeby efekty były jak najlepsze, po-
winien spełniać następujące kryteria:

kocioł bez nadmuchu powinien posiadać do-
prowadzenie powietrza wtórnego
śrubka, miarkownik, dmuchawa i sterownik —
wszystko jedno — zdarza nam się tu ze względów eko-
nomicznych preferować pracę kotła na naturalnym
ciągu, ale żaden sposób sterowania kotłem nie wyklu-
cza możliwości rozpalania go od góry.
temperatura w kotle musi dać się kontrolować
dopływem powietrza — gdy wsypiesz więcej paliwa
niż zwykle i rozpalisz je od góry, a kocioł będzie dziu-
rawy jak sito, to możesz nawet zagotować wodę (w pra-
widłowo zabezpieczonej instalacji nie jest to groźne,
ale lepiej tego unikać). Dlatego drzwiczki kotła po-
winny być proste, osadzone pewnie na zawiasach,
uszczelnione sznurem szklanym. Dolna klapka po-
winna się domykać szczelnie a po jej zamknięciu tem-
peratura w kotle nie powinna rosnąć.

Jaki opał
Rozpalić od góry można każde paliwo, z którym dany
kocioł sobie ogólnie radzi i dla którego jest sens to
robić: węgiel dowolnego pochodzenia i ceny, zarówno
drobny jak i grubszy, drewno, brykiety z czegokolwiek
itd. Potrzeba tylko i aż tyle, by powietrze było w stanie
przejść przez grubszą warstwę opału, dlatego w przy-
padku bardzo drobnych paliw (miał) może być po-

trzebny nadmuch. Rozpalanie od góry nie ma sensu
w przypadku węgla sortymentu kostka oraz koksu:
węgiel kostka pali się pomału, a więc mało dymi, nawet
rozpalony “od dołu”. Rozpalenie go od góry może być
trudne, bo powietrze będzie uciekać dużymi przestrze-
niami między bryłami. 
w koksie nie ma substancji lotnych, których spalenie
jest celem tej metody rozpalania. Dlatego też samo ro-
zżarzenie warstwy koksu od góry będzie trudne, a jeśli
się uda, to żar będzie postępował w dół bardzo powoli
a nie da to istotnego zysku.
Pamiętaj! Niezależnie od  metody palenia, należy
utrzymywać kotłownię w stanie niezagrażającym
bezpieczeństwu. Dlatego stale dbaj o prawidłową
wentylację kotłowni, o sprawny, czyszczony komin,
o prawidłowy stan instalacji grzewczej!

Pierwsze rozpalenie od góry

1. Przygotuj węgiel lub drewno w ilości ok. połowy po-
jemności paleniska, kilka szczap suchego drewna
oraz inną rozpałkę, jakiej zwykle używasz w nieco
większej ilości. 
2. Na pusty ruszt wrzuć najpierw grubsze bryły węgla,
a potem przesyp drobniejszymi, tak by cała warstwa
była równa. Podobnie gdy palisz drewnem — najpierw
ułóż ciasno w poziomie grubsze kawałki, a potem
drobniejsze.
3. Na wierzchu węgla ułóż drewno grube min. na dwa
palce, najlepiej żeby przykryło całą powierzchnię pa-
leniska. Dodaj następną warstwę drewna, tym razem
już tylko na środku i z patyków grubości jednego palca.
4. Na środku ułóż stosik z drobnych patyków nie grub-
szych niż kciuk, na wzór poniższego zdjęcia. Dwie-trzy
warstwy po trzy-cztery szczapy układane “w kratkę”,
na koniec w szczeliny pomiędzy nie powtykaj bardzo
drobne drzazgi, kawałek słomy albo papieru, kawałek
podpałki do grilla itp. — coś, co będzie już można od-
palić zapałką. 
5. Zamknij dolne drzwiczki. Przy pomocy śruby regu-
lacyjnej uchyl klapkę dolną (powietrza głównego) na
ok. 1cm (jeśli nie masz dmuchawy).
6. Jeśli w górnych drzwiczkach posiadasz klapkę czy
otwory doprowadzające powietrze — otwórz je. Jeśli
jest to klapka, uchyl ją na ok. 5mm.
7. Podpal rozpałkę i zamknij górne drzwiczki. Chyba,
że nie ma w nich żadnych otworów napowietrzaj-
ących, wtedy na początku zostaw je nieznacznie uchy-
lone, aby rozpałka mogła się zająć ogniem.
8. Jeśli kocioł posiada dmuchawę — ustaw ją na ok.
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w Mosinie,
• przygotowywanie i prowadzenie

zleceń związanych z pielęgnacją tere-
nów zieleni na terenie gminy,

• prowadzenie procedury związanej 
z wycinką drzew w Parku Strzelnica,

• weryfikacja wniosków o dofinanso-
wanie w ramach Programu Prioryteto-
wego „Czyste powietrze”, pomoc dla
mieszkańców Gminy w zakresie pra-
widłowego wypełniania wniosków,  

• weryfikacja wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Mo-
sina na dofinansowanie kosztów inwe-
stycji w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (wymiana pie-
ców).

SPOTKANIA 
• u Starosty J. Grabkowskiego 

i T. Łubińskiego  w sprawie remontu
drogi 431 Kórnik-Stęszew, „Czer-
wonki’’, wschodniej obwodnicy Mo-
siny (burmistrz P. Mieloch i jego
zastępcy T. Łukowiak, A. Ejchorst),

• w Nadleśnictwie Babki (2 spotka-
nia) w sprawie zamiany gruntu w Cza-
purach – plac zabaw, ścieżki
dydaktycznej Sasinowo-Wiórek (bur-
mistrz P. Mieloch i jego z-ca T. Łuko-
wiak),

• z prezesem Aquanet S.A. P. Chu-
dzińskim w sprawie zwrotu kosztów
wynikających ze spełnienia wymogów
strefy ochronnej ujęcia wody, w konte-
kście budowy dróg (burmistrz P. Mie-
loch),

• z Zarządem Osiedla nr 2 „Czarno-
kurz” w Mosinie (burmistrz P. Mieloch
i jego z-ca T. Łukowiak),

• z przedstawicielem firmy INEA S.A.
w sprawie oferty urządzeń „Smart
City” (z-ca burmistrza A. Ejchorst),

• z przedstawicielami firm Impakt
S.A. i Anton Rohr uzgodnienie do-
tyczące projektowanej ul. Lema w Mo-
sinie (z-ca burmistrza T. Łukowiak),

• z dyrektorem WPN  Kurczewskim –
ustalenie zasad dla programu ochrony
Jerzyków – (burmistrz P. Mieloch i jego
z-ca T. Łukowiak),

• z Burmistrzem Gminy Stęszew 
W. Pinczakiem w sprawie przebiegu
wschodniej obwodnicy przez teren
gminy Stęszew i połączenia z drogą S5
(burmistrz P. Mieloch i jego z-cy 
T. Łukowiak, A. Ejchorst),

• z dyrektorem M. Bereżeckim z ZDP
w sprawie remontu ul. Sowinieckiej 
w Mosinie, Daszewice ul. Leśna oraz

30% mocy. Właściwą intensywność nadmuchu powi-
nieneś ustalić po obserwacji tego, co wydobywa się z
komina, kiedy już węgiel się rozpali. Gęsty, czarny dym
będzie oznaczał zbyt duży nadmuch, a gęsty, biały lub
siwy — zbyt mało powietrza.
9. Jeśli kocioł posiada sterownik — ustaw temperaturę
zadaną wstępnie na ok. 60 stopni nawet jeśli zwykle
paliłeś mocniej. Będziesz miał margines bezpieczeń-
stwa w razie gdybyś zauważył jakieś problemy.
10. Kiedy szczapy drewna zajmą się ogniem, możesz
iść zająć się swoimi sprawami. Jednak przy pierwszych
kilku próbach może zdarzyć się, że rozpałka zgaśnie,
zanim zajmie się grubsze drewno i węgiel. Pomóc może
dodanie jej w większej ilości i szersze uchylenie klapki
w dolnych drzwiczkach (lub zwiększenie obrotów
dmuchawy).
11. Przez pierwsze pół godzin od rozpalenia pojawi się
zapewne trochę dymu z węgla. Nie będzie go jednak
tak dużo, jak w przypadku tradycyjnego palenia. Wę-

giel będzie się teraz palił wolniej i mniej intensywnie
niż zwykle (temperatura będzie rosła wolniej – to nor-
malne), a w miarę powstawania warstwy żaru, dymu
będzie coraz mniej a temperatura wody w kotle po-
winna rosnąć bez problemu do normalnych pułapów.
12. Gdy cały zasyp rozżarzy się (poznasz to po tym, że
dolne drzwiczki — te mające kontakt z paleniskiem
przy ruszcie — będą ciepłe), możesz zmniejszyć
dopływ powietrza od dołu, uchylając klapkę na 1–
2mm (lub tyle, ile potrzeba, by woda wychodząca na
grzejniki miała odpowiednią temperaturę) oraz za-
mknąć dopływ powietrza przez górne drzwiczki.
13. Od tej chwili kocioł nie wymaga już obsługi, aż
do ponownego rozpalenia. 
Informacje na temat bezdymnego rozpalania także na
stronie mosina.pl->Ochrona środowiska->Smog �

Oprac. J. Nowaczyk

Informujemy, że z dniem 20 października
br. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii ko-
munikacyjnych 691, 692 oraz 698.

Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy
pociągów Gmina Mosina nie ma
wpływu. Jednak starając się zachować
płynność jazdy pasażerów pod-
różujących w godzinach porannych w

kierunku do Poznania i w godzinach po-
południowych z Poznania, rozkłady
jazdy dla gminnych linii komunikacyj-
nych są zmieniane i dostosowywane do
obowiązującego rozkładu jazdy po-
ciągów.

Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii
komunikacyjnych są dostępne na stro-
nie: www.zukmosina.pl � UM

Zmiana rozkładu jazdy autobusów

Wyniki głosowania w wyborach 
parlamentarnych 2019 w Gminie Mosina
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przepisanie porozumienia dotyczącego
skweru w ul. Poznańskiej, Czapury de-
szczówka w ul. Poznańskiej, Borkowice
przedłużenie istniejącego chodnika –
przejęcie części działek. Pecna – uzgod-
nienia projektu drogi ul. Głównej (bur-
mistrz P. Mieloch i jego z-cy 
T. Łukowiak, A. Ejchorst),

• z wykonawcami węzłów przesiad-
kowych w sprawie zmian dotyczących
wprowadzonych do projektu biletoma-
tów i zmian w harmonogramie prac (z-
ca burmistrza T. Łukowiak),

• z P. Kuletą w sprawie wykonania
oceny technicznej budynku Kokotka
(burmistrz P. Mieloch i jego z-ca 
T. Łukowiak),

• w Biurze Wojewody w sprawie drogi
431 Kórnik  Stęszew, rond w Mosinie
przy ul. Mocka Szosa Poznańska,
”Czerwonki’’, wschodniej obwodnicy
Mosiny (burmistrz P. Mieloch i jego 
z –ca T. Łukowiak),

• z J. Pyżalskim z Family Haus w spra-
wie przejęcia dróg i oświetlenia na
osiedlu w Czapurach (burmistrz P. Mie-
loch i jego z-cy T. Łukowiak, 
A. Ejchorst), 

• z Z. Glinkowskim właścicielem
firmy Indyk Wielkopolski w sprawie
możliwości skanalizowania Borkowic,
Bolesławca, Dymaczewa Starego i Dy-
maczewa  Nowego w oparciu 
o działającą w firmie Indyk Wielkopol-
ski oczyszczalnię ścieków (burmistrz 
P. Mieloch i jego z-cy T. Łukowiak, 
A. Ejchorst),

• spotkania z Aquanet S.A.: w sprawie
omówienia inwestycji wspólnych (z-ca
burmistrza A. Ejchorst); w sprawie in-
westycji wspólnych z Aquanet i Staros-
twem Powiatowym (z-ca burmistrza 
A. Ejchorst), w sprawie budowy kana-
lizacji sanitarnej w Żabinku (z-ca bur-
mistrza A. Ejchorst),

• w sprawie Wieloletniego programu
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych (z-ca
burmistrza A. Ejchorst), w sprawie Kra-
jowego Programu Oczyszczanie Ście-
ków Komunalnych- (z-ca burmistrza 
A. Ejchorst), w sprawie polityki inwe-
stycyjnej Spółki – (burmistrz P. Mieloch
jego z-ca A. Ejchorst), 

• w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu w sprawie przejęcia spółki PKS (z-
ca burmistrza A. Ejchorst),

• w Nadleśnictwie Konstantynowo –
w sprawie przedłużenia ścieżki z Nowi-
nek do zjazdu na Pecna, wycinki drzew
w Żabinku, przebiegu ścieżki z Mosiny

Od 1 października Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej został przeniesiony 
z budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w
Mosinie do budynku Urzędu przy pl. 20
Października 1 i obecnie mieści się na
parterze w pokoju nr 20. Godziny pracy
Punktu nie ulegają zmianie i pozostają

następujące:
Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek          9.00 - 13.00
Środa             11.30 - 15.00
Czwartek       9.00 - 13.00
Piątek            11.30 - 15.00 �

Red.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
– nowa siedziba

Punkt Informacji Turystycznej przy pałacu 
w Rogalinie działał od 1 czerwca do 1 września. 

W tym czasie odwiedziło go 17 017 turys-
tów, w tym wielu gości z zagranicy – z Eu-
ropy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej.
Odwiedzający mogli dowiedzieć się gdzie
zlokalizowane są punkty noclegowe, gdzie
można zjeść coś dobrego, spędzić aktywnie
czas, a także o atrakcjach gminy oraz okolic,

których ilością byli często zaskoczeni. Tu-
ryści dzielili się również spostrzeżeniami do-
tyczącymi warunków dojazdu, oznakowania
oraz działalności Pałacu. Z pewnością Punkt
przyczynił się do promocji turystyki i rek-
reacji w naszej gminie i stał się dobrą wizy-
tówką Mosiny, a przekazane przez
odwiedzających spostrzeżenia, zostaną roz-
patrzone i przyczynią się do poprawy wize-
runku gminy. � GCI

Punkt IT w Rogalinie po sezonie

Na sesji Rady Miejskiej został zmieniony m.in.
załącznik inwestycyjny. Dokonane zmiany za-
sadniczo urealniają zakres inwestycji wobec za-
pisów z początku roku. Wskażemy tylko
najważniejsze.

Budowa węzłów przesiadkowych - Mo-
sina, Drużyna, Nowinki. Zasadnicza część
środków została przeniesiona na rok 2020 -
prawie 9,5 mln zł. Wynika to 
z przedłużających się (zmiana oczekiwań
PKP) prac projektowych i konieczności za-
projektowania biletomatów z przyłączami
energetycznymi (zmiana oczekiwań PKP) 
i zmianą przepisów w zakresie wymiarów
miejsc postojowych. Prace budowlane za-
kończą się w grudniu 2020 r.

Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.
Przeniesione zostały również środki (1,5
mln zł) na przebudowę ul. Sowinieckiej 
w Mosinie na rok 2020. Gmina Mosina do-
konuje uzgodnienia trójstronnego porozu-
mienia w sprawie przebudowy 
ul. Sowinieckiej w Mosinie (droga powia-
towa nr 2466P). To efekt długich starań

Gminy Mosina o realizację przez Powiat
Poznański oczekiwanej przez mieszkańców
inwestycji. Tekst porozumienia jest obecnie
podpisywany przez Aquanet. Całość zada-
nia powinna być zrealizowana na przełomie
lat 2020/21. Kalendarzowo inwestycja
zbiega się z budową ul. Brzechwy, która zo-
stanie zakończona tuż przez przebudową ul.
Sowinieckiej.

Zbiornik na deszczówkę w Nowym
Krośnie. Podobnie przeniesiona została
część środków na budowę zbiornika na de-
szczówkę na Nowym Krośnie. W ramach
przetargu firmy składają oferty do 17 paź-
dziernika. Termin wykonania inwestycji to
listopad 2020.

Obligacje. Poza załącznikiem inwestycyj-
nym była rozpatrywana m.in. sprawa obli-
gacji. W budżecie na rok 2019 założono
emisję obligacji rzędu 10 mln zł. Ostatecznie
po przeanalizowaniu załącznika inwesty-
cyjnego, wskazano potrzebę emisji obligacji
na poziomie 6 mln zł. Warto wspomnieć, że
w roku 2019 Gmina Mosina wykupuje ob-
ligacje o wartości 6,5 mln zł, czyli realnie
umniejsza zadłużenie. �

J. Nowaczyk

Zmiany w budżecie

Informujemy, że od 12 września br. została wpro-
wadzona tymczasowa organizacja ruchu 
w związku z budową drogowej sygnalizacji świet-
lnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawino-
wej na drogę powiatową nr 2460P w miejscowości
Czapury.

Pierwszy etap wprowadzonej zmiany orga-
nizacji ruchu zakłada prowadzenie prac 

w obszarze istniejącego chodnika w ciągu
drogi powiatowej, w związku z czym zacho-
dzi konieczność wyłączenia z ruchu pieszych
odcinka tego chodnika. Ruch pieszy zostanie
przeniesiony na drugą stronę jezdni.

Prosimy uczestników ruchu drogowego 
o stosowanie się do wprowadzonych zmian
oraz o zachowanie szczególnej ostrożności! �
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Utrudnienia w ruchu drogowym 
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do Żabinka (z-cy burmistrza T. Łuko-
wiak, A. Ejchorst), 

• z przedstawicielem INEA S.A. 
w sprawie oferty monitoringu (z-ca
burmistrza A. Ejchorst), 

• z przedstawicielami WPN, kierow-
nikiem OSIR w Mosinie, komandorem
MKŻ, członkami klubu, projektantem
w sprawie uzgodnień dla nowego po-
mostu na terenie MKŻ (z-ca burmist-
rza T. Łukowiak), 

• z przedstawicielami klubu UKS Kot-
wica w sprawie przystani nad Wartą 
w Rogalinku (z-ca burmistrza T. Łuko-
wiak), 

• w Nadzwyczajnym Walnym Zgro-
madzeniu Aquanet S.A. (z-ca burmist-
rza A. Ejchorst), 

• z właścicielem firmy HABA w Gro-
dzisku Wlkp. w sprawie oczyszczalni
kompaktowych i możliwości zastoso-
wania w Gminie Mosina (z-cy bur-
mistrza T. Łukowiak,  A. Ejchorst,
radny M. Patela),

• z dyrektorem Wód Polskich w Poz-
naniu w sprawie terenu dzierżawionego
przez klub UKS Kotwica w Rogalinku –
możliwości inwestowania na tym tere-
nie oraz określenia warunków tech-
nicznych dla projektowanych mostów
na ciekach wodnych (z-ca burmistrza 
T. Łukowiak),

• z  Zastępcą Burmistrza Kórnika 
w sprawie egzekucji w opłatach za
śmieci – rozwiązania systemowe – wy-
miana doświadczeń (z-ca burmistrza 
T. Łukowiak, A. Ejchorst, J. Kaczmar-
czyk i E. Waligórska),

• z wykonawcami węzłów przesiad-
kowych w sprawie zmian dotyczących
wprowadzonych do projektu biletoma-
tów i zmian w harmonogramie, postępu
prac – z-ca burmistrza T. Łukowiak),

• z właścicielem działki, na którym
projektowany jest zbiornik na de-
szczówkę w koncepcji kanalizacji de-
szczowej dla Drużyny i Nowinek 
w sprawie możliwości przejęcia, zakupu
przez Gminę (z-ca burmistrza T. Łuko-
wiak),

• z przedstawicielami firm Impakt S.A.
i Anton Rohr w sprawie wywołanego
planu dla tego terenu (burmistrz P. Mie-
loch i jego z-ca T. Łukowiak),

• udział w Forum Start City (z-ca bur-
mistrza  A. Ejchorst). �

Na podstawie relacji Burmistrza
Gminy Mosina oraz referatów 

Urzędu Miejskiego 
opracowała  Joanna Nowaczyk.

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Mosina
Przemysława Mielocha, gościliśmy w Mosi-
nie pięcioosobową delegację z niemieckiej,
partnerskiej gminy Seelze, z którą na wielu
płaszczyznach, współpracujemy już od
2000 roku. 

Na tegoroczne spotkanie w Mosinie przy-
jechali: Detlef Schallhorn – Burmistrz Se-
elze, Wilfried Nickel – Zastępca Burmistrza
oraz sołtys Lohnde, pracownicy Ratusza:
Maria Baumeister i Andreas Köhler, przed-
stawiciel harcerstwa Lothar Wolff. To
pierwsze oficjalne spotkanie włodarzy
gmin i ich współpracowników w nowym
składzie, po wyborach samorządowych 
w Polsce. 

Umowa partnerska między gminami zos-
tała zawarta ponad 19 lat temu, kiedy Bur-
mistrzami byli nieżyjący już Horst Niebuhr
i Jan Kałuziński, zaś pierwsze rozmowy 
w sprawie współpracy prowadził ówczesny
Zastępca Burmistrza - Hubert Prałat. 

Nasi niemieccy partnerzy spędzili w Mo-
sinie trzy intensywne dni, podczas których
mieli okazję zobaczyć zmiany jakie zaszły
na terenie naszej gminy od ostatniego spot-
kania. Zapoznali się z największymi inwe-
stycjami (Szkoła w Czapurach i Krosinku
oraz Hala Widowiskowo-Sportowa), zoba-
czyli te części naszej gminy, których wcześ-
niej jeszcze nie mieli okazji zwiedzić -
między innymi szlak na szwedzkie góry 
z tarasem widokowym. Działalność Mo-
sińskiego Ośrodka Kultury oglądali pod-
czas kameralnego koncertu grupy Nohono,

której wokalistka swoją karierę zaczynała
właśnie w MOK, a w Galerii Sztuki obej-
rzeli dwie wystawy –  historyczną oraz ma-
larstwa. Podczas spotkania delegacji
niemieckiej z przedstawicielami Urzędu,
ZHP, Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
KS 1920 Mosina, ArtZagrody, dyrektorem
MOK, kierownikiem OSiR, radnymi Rady
Miejskiej w Mosinie oraz jednostek orga-
nizacyjnych i pomocniczych Gminy Mo-
sina, ustalono plan działań na 2020 rok.
Będzie to rok szczególny dla naszej
współpracy, bowiem przypada w nim 20.
lecie zawiązania współpracy między gmi-
nami Seelze i Mosina. To, co cieszy nas naj-
bardziej to fakt, że mieliśmy okazję bliżej
się poznać, wymienić doświadczenia, po-
rozmawiać o metodach pracy i ustalić kie-
runki i plany na dalszą współpracę - mamy
głowy pełne pomysłów, które przy zaan-
gażowaniu obu stron z pewnością umoc-
nią jeszcze bardziej to, co łączy nas już
teraz. Podczas pobytu gości udało nam się
również nieco cofnąć w czasie i powspo-
minać spotkania, wyjazdy czy wspólne ini-
cjatywy sprzed lat - a było ich niemało.
Kolejne spotkanie obu gminy planowane
jest w przyszłym roku w Seelze, tymczasem
najbliższe spotkanie odbywa się już pod
koniec października u naszych partnerów
- tym razem jest to wymiana szkolna, 
w której udział biorą uczniowie SP 2 
w Mosinie. �

Agata Lubowicka
Referat Oświaty, Promocji, 

Kultury i Sportu

Wizyta delegacji z Seelze

Pogłębienie współpracy z Seelze

Bardzo się cieszymy w związku z możliwością kontynuacji, a właś-
ciwie pogłębienia współpracy z partnerską Gminą Seelze. Gościliśmy
naszych przyjaciół. Omówiliśmy sprawę upamiętnienia 20-lecia współpracy.
Podpisanie umowy nastąpiło w listopadzie 2000 w Seelze i w lutym 2001 w Mosi-
nie. Przyjęliśmy, że będziemy obchodzili rok współpracy czasie II poł. 2020 – I poł.
2021, w którym to roku będzie podejmowanych szereg inicjatyw. Zwieńczeniem będą
oficjalne spotkania w Niemczech w październiku 2020 i w Polsce na wiosnę 2021.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
16 września - 8 października

Rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach. Odbyła także 8 po-
siedzeń komisji stałych. Przebieg posie-
dzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.

Podczas sesji 26 września Rada uchwa-
liła regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania do-
datków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia dla nauczy-
cieli gminnych szkół i przedszkoli.
Określiła także tygodniowy, obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć nauczy-
cieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, pracujących z grupami
dzieci 6-letnich i młodszych. Na wrześ-
niowej sesji radni nadali nazwy drogom
wewnętrznym: w Świątnikach nazwy
ulic "Platanowa" oraz w Sowinkach:
"Kminkowa", "Szałwiowa" i "Szcza-
wiowa", uchwałami określili także
wstępne miejsce lokalizacji nowego przy-
stanku komunikacyjnego przy drodze
powiatowej w Borkowicach i w Świątni-
kach. Kolejną podjętą w tym dniu
uchwałą, Rada powołała swoją komisję
doraźną – Komisję Statutową ->s. 15
„Nowa komisja Rady”.

Na sesji 8 października Rada Miejska
dokonała czterech zmian uchwał:
uchwały z 29 października 2015 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów części wsi
Krosinko oraz części terenów miasta Mo-
sina, uchwały budżetowej na rok 2019 -
> s. 15 „Dla szkoły w Krosinku”,
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mosina na lata 2019-2023 oraz
uchwały z 13 grudnia 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Poznańskiemu na realizację zadania
przebudowy drogi powiatowej nr 2466P
w miejscowości Mosina -> s. 6 „Przebu-
dowa Sowinieckiej”. Rada podjęła także
uchwałę w sprawie emisji obligacji
Gminy Mosina oraz określenia zasad ich

zbywania, nabywania i wykupu. 
Na październikowej sesji Rada rozpat-

rywała także 3 wnioski Burmistrza. Na
wniosek o wyznaczenie trzech przedsta-
wicieli Rady Miejskiej w Mosinie do Ze-
społu Programowego do spraw Budżetu
Obywatelskiego Gminy Mosina na rok
2020, do prac w tym zespole wybranych
zostało trzech radnych: Michał Kleiber,
Wiesława Mania oraz Waldemar Wali-
górski. Z kolei do prac w Komisji Miesz-
kaniowej, o co także wnioskował
Burmistrz wskazani zostali radni: Ewe-
lina Dudek, Ryszard Rybicki i Waldemar
Wiązek. Trzeci złożony na tę sesję wnio-
sek o wyznaczenie przedstawicieli  Rady
do zespołu interdyscyplinarnego przygo-
towującego Raport o stanie gminy Mo-
sina, po dyskusji z Radą, został przez
Burmistrza wycofany.

Z treścią wszystkich podjętych
uchwał można zapoznać się w Biulety-
nie Informacji Publicznej zakładce
Prawo,  a także w Biurze Rady Miej-
skiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
tel. 61 8 109 541. Na stronie
mosina.esesja.pl można śledzić nad-
chodzące posiedzenia komisji oraz
sesje wraz z załączonymi dokumen-
tami (projekty uchwał, inne
załączniki) oraz wyniki głosowań 
w poszczególnych punktach obrad
danej sesji. 

Terminarz posiedzeń Rady 
listopad
21 i 25 listopada, godz. 17.00 – posie-

dzenie Komisja Budżetu i Finansów oraz
Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa. Tematy Komisji
Budżetu i Finansów – posiedzenie 21 lis-
topada: 1. Ocena projektu budżetu 2020
– dochody i sprzedaż mienia – załącznik
inwestycyjny; 2.Sprawy bieżące; posie-
dzenie 25 listopada – 1. Ocena projektu
budżetu 2020 – załącznik inwestycyjny;
2. Sprawy bieżące. Tematy Komisji Inwe-
stycji, Ochrony Środowiska i Bezpie-
czeństwa: Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego – stan
zaawansowania prac; 2.Opiniowanie
projektu budżetu gminy Mosina na rok
2020; 3.Sprawy bieżące.

20 i 27 listopada, godz. 17.00 – posie-
dzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Promocji. Temat: Projekt budżetu
na rok 2020. 

18 listopada, godz. 17.30 – posiedze-
nie Komisji Rewizyjnej. Tematy: 1. Kon-

trola porozumień zawieranych przez
Gminę w latach 2017 – 2018; 2. Przygo-
towanie planu pracy komisji na rok
2020. 

28 listopada, godz. 16.00 – sesja Rady
Miejskiej (MOK).

Terminarz posiedzeń znajduje się na
stronie mosina.esesja.pl oraz
esesja.pl/mosina 

Posiedzenia komisji stałych są
otwarte dla mieszkańców i każdy może
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają
się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. Ich terminarz może ulec
bieżącej zmianie. Aktualizowane infor-
macje dotyczące posiedzeń zamiesz-
czane są na stroniewww.mosina.pl 
w zakładce Komunikaty oraz na stro-
nie www.mosina.esesja.pl. Można je
również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61
8 109 541. 

Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosi-
nie można śledzić na żywo, na kanale
youtube->Rada Miejska w Mosinie

O wodzie, czystym
powietrzu i
bezpieczeństwie strażaków

17 września Komisja Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
obradowała w remizie strażackiej OSP 
w Pecnej. Tematem posiedzenia była
działalność jednostek OSP z terenu
Gminy Mosina i związane z nią potrzeby.
Komendant gminny OSP Michał Kołod-
ziejczak, w oparciu o prezentację multi-
medialną przedstawił radnym analizę
wyjazdów jednostek do zdarzeń, za-
grożenia wynikające ze służby oraz po-
trzeby w zakresie odzieży ochronnej,
poprawiającej ich bezpieczeństwo. Ko-
misja przyjęła w tej sprawie wniosek 
o zabezpieczenie w budżecie Gminy Mo-
sina na rok 2020 środków na zakup dla
wszystkich jednostek OSP odzieży
ochronnej o odpowiednich parametrach
technicznych. Burmistrz, wspólnie z ko-
mendantami poszczególnych jednostek,
dokona analizy zapotrzebowana w tym
zakresie.

Pierwsze październikowe posiedzenie tej
samej komisji rozpoczęło się na terenie
Majątku Rogalin. Jego tematem było ujęcie
wody w Majątku, obsługujące zawarciań-
skie wsie. Gośćmi tej części posiedzenia byli
m.in. prezes zarządu spółki Mikołaj Pietra-
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szak-Dmowski, przedstawiciele jednostek
pomocniczych z okolicy obsługiwanej
przez ujęcie oraz zastępca burmistrza Adam
Ejchorst. Rozmawiano o stanie technicz-
nym ujęcia i sieci wodociągowej oraz ka-
nalizacji sanitarnej w Mieczewie 
i Rogalinie, a także o współpracy Majątku
Rogalin z Gminą i jej dalszych perspekty-
wach. Swoje posiedzenie radni tej komisji
kontynuowali w budynku Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, a tematem drugiej części
obrad był stan powietrza w Gminie. Radni
wysłuchali głosu przedstawicieli mieszkań-
ców na temat problemu smogu na terenie
gminy i jego wpływu na zdrowie miesz-
kańców. Zapoznali się także z prezentacją
przedstawiającą zasady prawidłowego,
współprądowego spalania, ograniczającego
dymienie z komina. Zasady te przedstawił
komisji Adam Moskal, mieszkaniec Mo-
siny, który prowadzi społeczną działalność
na rzecz walki ze smogiem. Obecni na po-
siedzeniu mieszkańcy poinformowali, że
złożą do Rady Miejskiej własny projekt
uchwały w sprawie prawidłowego spala-
nia. Taką możliwość przyniosła niedawna
zmiana ustawy o samorządzie gminnym, 
a także szczegółowe określenie przez Radę
Miejską w Mosinie zasad obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej, w uchwale pod-
jętej przez Radę na sesji 3 września. 

Dla szkoły w Krosinku 
W Szkole Podstawowej im. Arkadego

Fiedlera w Czapurach, która zyskała
właśnie nowy budynek dydaktyczny i
salę gimnastyczną, 23 września odbyło
się wspólne posiedzenie trzech komisji:
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bez-

pieczeństwa oraz Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych i Promocji. Jednym
z tematów obrad były potrzeby i plany
inwestycyjne w zakresie oświaty, kul-
tury, sportu i zdrowia. Rozmawiano
między innymi o pilnej potrzebie przy-
spieszenia budowy hali sportowej dla
Szkoły Podstawowej w Krosinku, która
takiej hali nie posiada. W lutym tego
roku, Rada Miejska podjęła uchwałę o
przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla dwóch działek
szkolnych w Krosinku, na których po-
wstać ma sala gimnastyczna dla tej
szkoły, która w ostatnich latach rozbu-
dowana została o nowy obiekt dydak-
tyczny. Na wrześniowym, wspólnym
posiedzeniu wszystkie trzy komisje jed-
nogłośnie zaopiniowały pozytywnie
kolejny projekt uchwały, by przyspie-
szyć prace związane z budową hali
sportowej dla szkoły. Wprowadza ona
zmianę do uchwały Rady z 29 paź-
dziernika 2015 r. o przystąpieniu do
planu dla terenów części wsi Krosinko
oraz części terenów miasta Mosina,
dzieląc prace nad tym planem na dwa
etapy. Daje to możliwość w pierwszym
etapie sporządzenia planu zagospoda-
rowania dla szkolnych działek w Kro-
sinku. Na sesji 8 października, uchwała
ta została podjęta jednogłośnie.   

Inwestycyjne zmiany 
w budżecie

Październikowa sesja przyniosła
zmiany w tegorocznym budżecie Gminy,
wprowadzone przez Radę na wniosek

Burmistrza. Korekty w budżecie dotyczą
głównie wydatków majątkowych, które
zostały zmniejszone o 16,5 mln zł, m.in.
w związku z opóźnieniem prac nad rea-
lizacją zadania budowy węzłów prze-
siadkowych w Mosinie, Drużynie 
i Pecnej, którego wykonanie nastąpi
ostatecznie w roku przyszłym, budżet
umniejszono o kwotę  planowaną do
wydatkowania na ten cel w roku obec-
nym. W załączniku inwestycyjnym poja-
wiły się z kolei nowe pozycje – dwa
mosty na Kanale Mosińskim: most dla
ruchu samochodowego od ul. Strzelec-
kiej do Drogi Wojewódzkiej 431 oraz
most łączący ul. Harcerską z ul.
Łazienną,  który według pierwotnej kon-
cepcji pełnić miał funkcję kładki pieszo-
rowerowej (w 2013 roku zostało wydane
pozwolenie na budowę). Zgodnie z pro-
pozycją Burmistrza, kładka przeprojek-
towana zostanie na most, również 
z przeznaczeniem dla ruchu samochodo-
wego. Tegoroczny budżet umniejszony
został także o kwotę przeznaczoną 
w tym roku na wsparcie powiatowej in-
westycji przebudowy ul. Sowinieckiej.
Gmina przekaże ją Powiatowi w roku
przyszłym, łącznie z kwotą zaplanowaną
na ten cel w roku 2020. Wsparcie finan-
sowe Powiatu Poznańskiego przez Gminę
Mosina dla realizacji tej ważnej inwesty-
cji, wyniesie 3 000 000 zł. W tej sprawie
Rada Miejska podjęła na tej samej sesji
uchwałę zmieniającą uchwałę z 13 grud-
nia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu na
realizację zadania przebudowy drogi po-
wiatowej nr 2466P w miejscowości Mo-
sina.

Na wniosek Burmistrza, stosowną
uchwałą Rada Miejska 14 głosami „za”
wyraziła także zgodę na emisję obligacji
na kwotę 6 000 000 zł, z przeznaczeniem
na zbilansowanie budżetu.   

Nowa komisja Rady
Na październikowej sesji Rada Miejska

powołała uchwałą Komisję Statutową
jako swoją komisję doraźną. Zadaniem
tej komisji będzie przeanalizowanie obo-
wiązującego Statutu Gminy Mosina, pod
kątem usprawnienia pracy Rady.

Do Komisji Statutowej wybrano 5 rad-
nych. Jej skład tworzą: Elżbieta Jarecka –
przewodnicząca, Agnieszka Gorzyńska,
Arkadiusz Cebulski, Łukasz Kasprowicz
i Michał Kleiber. �

Oprac. Joanna Nowaczyk
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Trwa renowacja drewnianego koś-
ciółka w 770-letniej wsi Rogalinek.
To już czwarty rok remontu i rzecz
wydawałby się zwyczajna, gdyby
nie fakt, że ta świątynia to najstar-
szy zachowany obiekt sakralny 
w Gminie, a bez determinacji 
i ogromnego wysiłku miejscowej

parafii, zniknąłby przypuszczalnie
z naszego krajobrazu. 
Budynek z przełomu XVII 
i XVIII w., wpisany do rejestru
zabytków już w roku 1932,
prawdopodobnie nigdy wcześ-
niej nie przeszedł gruntowanego
remontu, i jeszcze przed czte-
rema laty chylił się ku upadkowi.
Widać było, że powoli „traci
grunt pod nogami” – ściany osa-
dzone na niszczejącym funda-
mencie uległy poważnemu
przemieszczeniu. Ale dziś ma już
mocny fundament i choć zos-
tało jeszcze wiele do zrobienia,
wiadomo już, że kościółek jest
uratowany.
W ratowanie tego zabytku zaan-
gażował się Zbigniew Grygier z
Rady Parafialnej kościoła, drugą
kadencję Radny mosińskiej
Rady Miejskiej, współdziałając
w tym dziele z miejscowym pro-
boszczem, ks. Eu-
geniuszem Kiszką.
Ksiądz proboszcz
„przyjął” remont
świątyni z dobro-
dziejstwem inwen-
tarza, gdy
obejmował  tę pa-
rafię 1 lipca 2016
r., właśnie rozpo-
czynały się prace renowacyjne.   
Już w roku 2007 wiadomo było,
że kościół wymaga pilnego re-

montu, dlatego opracowano
projekt i rozpoczęto poszukiwa-
nia funduszy. Ich perspektywa
pojawiła się dopiero w roku
2016, kiedy Jacka Szeszuły –
radny Rady Powiatu w Pozna-
niu, wskazał Zbigniewowi Gry-
gierowi możliwość
dofinansowania przedsięwzięcia
z powiatowego budżetu. Na
wniosek złożony przez parafię
wpłynęły wówczas pierwsze,
środki z Powiatu – 202 tys. zł. W
tym samym roku prace rozpo-
częły się od wymiany funda-
mentów. Był to zaczyn całego
przedsięwzięcia. W kolejnych la-
tach, przy współudziale środków
z Powiatu, wykonano dalsze
prace: wymieniono podwaliny
pod kościołem, wykonano re-
mont ścian zewnętrznych i w
tym roku rozpoczęto remont
wnętrza. 
– Już od samego wejścia widać, że
w kruchcie na posadzce położony

został bruk, w miejsce popękanego
cementu – wyjaśnia otwierając
drzwi kościoła Zbigniew Gry-
gier. Drewniana podłoga za-
montowana została w całym
kościele, także pod ołtarzem. –
W tym roku dostaliśmy na nią z
Powiatu dofinansowanie 80 tys.
zł. Do tej pory, na remont kościoła

Powiat przyznał nam
ok. 460 tys. zł.
Jednak wsparcie ze-
wnętrzne przedsięw-
zięcia to nie wszystko.
Bo remont pochłania
znacznie większe
środki i nie byłby
możliwy, gdyby nie
wysiłek finansowy i

ogromna ofiarność parafian,
ludzi dobrej woli. Dzięki tej
ofiarności Parafia, starając się o

dofinansowanie, zapewniła nie-
zbędny wkład własny. Wykona-
nych zostało też o wiele więcej
prac, także  już dziś, w porówna-
niu ze stanem sprzed kilku lat,
kościół wygląda imponująco. 
Stare ławki wyniesione na czas
remontu na zewnątrz, zastąpiły
nowe, z inkrustacją muszli, bo
kościół w Rogalinku
leży przecież na szlaku
św. Jakuba. – Stwierdzi-
liśmy, że skoro robimy
nową podłogę, to nie
wypada, żeby wstawiać
stare, spróchniałe ławki.
Pod ławkami
założyliśmy nowo-
czesne ogrzewanie,
które zastąpiło stare
lampy solarne. Stary
konfesjonał  także wystawiono
na zewnątrz, a spowiedź, na czas
remontu odbywa się …pod
chmurką. – Do Wszystkich Świę-
tych w kościele pojawi się już
nowy – wylicza  Zbigniew Gry-

gier. To ogromne wyzwanie dla
parafian, których ofiarność jest
naprawdę wielka, bo to parafia
mała, zaledwie 1600 wiernych.
– Są też anonimowe osoby, które
wpłacają większe kwoty, ale nie
wyróżniamy nikogo – dla jednego
100 zł to bardzo dużo, dla innego
dużo to 5 tysięcy. Wpłaty po-
chodzą również spoza parafii,  lu-
dzie przyjeżdżają i widzą różnicę,
jaki zrobiliśmy postęp w pracach. 
Równolegle z renowacją wnęt-
rza kościoła, trwają prace na
jego strychu - remont więźby da-
chowej stropu, na który w tym
roku parafia pozyskała z kolei
dofinansowanie z „Funduszu
Kościelnego” Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych – 100 tys.
zł. – Drewno musieliśmy ściągać z
Niemiec - musi być suche i o od-

powiednich przekrojach – mówi
Zbigniew Grygier. Ponieważ nie
da się technicznie wymienić
belek, trzeba by było rozebrać
cały dach, dlatego stare belki są
konserwowane i zostaną

wzmocnione nowymi.
– To arcytrudne ze
względu na termin. Nie
mogliśmy wcześniej
przystąpić do prac, nie
mając podpisanej
umowy z Minister-
stwem, które dotację
przyznało dopiero we
wrześniu. Prace mu-
simy wykonać do
końca października,

żeby zdążyć później z rozlicze-
niem. 
Co jeszcze jest do zrobienia?  Z
zewnątrz kościoła jest już prak-
tycznie wszystko, poza konser-
wacją gontów. – Chcielibyśmy
wymienić też sufit w kościele, bo
współczesna boazeria nie pasuje
do tego wnętrza. Zastanawiamy
się nad przywróceniem jego stanu
pierwotnego – belki i malowane
deski drewniane, choć nie wia-
domo jak wyglądał, nie zacho-
wały się żadne fotografie ani
przekazy. Czekamy na uzgodnie-
nie z konserwatorem zabytków. 
Remont kościoła integruje lo-
kalną społeczność. Jej zaan-
gażowanie to nie tylko
ofiarność finansowa, bo para-
fianie biorą też udział w pra-
cach społecznych na rzecz
wspólnej świątyni. Po-
zakładane zostały już trawniki,
pomalowany płot zewnętrzny,
oczyszczono cmentarz. Jak
stwierdza Zbigniew Grygier –
inicjator i koordynator re-
montu świątyni, kościół to
przecież jedno najważnie-
jszych miejsc we wsi i trzeba o
to miejsce zadbać. – Tu każdy
z nas zaczyna i każdy z nas
skończy. Zaczynamy od koś-
cioła, bo w 90%  jesteśmy
ochrzczonymi katolikami i  na
końcu życia, każdy z nas tu
przyjdzie…

Kościółek odzyskuje świetność
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To był show, prawdziwy show, a
dokładnie…”Elegant Show”, czyli
zorganizowany już po raz drugi
przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpos-
politej Mosińskiej – młodzieżowy
konkurs talentów. 

W środę 25 września w Mosiń-
skim Ośrodku Kultury trzynaś-
cie talentów – solo, w duecie, w
zespole, zaprezentowało swoje
artystyczne potencjały. Na sce-
nie, pojawiła się piosenka, po-
ezja, taniec, a nawet rysunek, bo
ten konkurs, to możliwość
ujawnienia własnych, nieodkry-
tych jeszcze talentów w różnych
dziedzinach sztuki, nie tylko tej
muzycznej. A prezentacje oce-
niało jury w znakomitym skład-
zie: Jacek MEZO Mejer - muzyk
i raper), Kasia Wilk (piosenkarka
i artystka), Agnieszka Ostrowska
(projektantka mody, artystka),
Hanna Piasna (muzyk,

założycielka Instytutu Via Artis),
Dorota Lisiak (prezes Grupy Ini-
cjatywnej Baranówko z muzycz-
nym stażem).
Zespół Dark Shadow, Zosia Bor-
kowska, Antonina Żabiełowicz,
Kinga Maciejewska, Barbara Sie-
licka, Małgorzata Siemieniuk,
Grupa taneczna Atomówki,
Zosia Szyk, Jan Sielicki i Antoni
Byszewski, Aleksandra Szklarz i
Weronika Baraniak – to sce-
niczni wykonawcy, którzy tego
dnia, przez trwającą ponad go-
dzinę prezentację, zawładnęli
sercami publiczności. Entuz-
jazm, pasja, radość, odwaga, a
nawet profesjonalizm młodych
talentów – tyle w ocenie obser-
watora tego niecodziennego wy-
darzenia. Świat przed nimi stoi
otworem. Brawo, brawo, brawo!
– Ja sobie dzisiaj przypomniałem
swój pierwszy występ, który
można porównać do tego kon-

kursu, byłem wtedy w 6 klasie
szkoły podstawowej, miałem 13
lat i już wtedy bawiłem się w ra-
powanie… - powiedział jeden z
jurorów Jacek MEZO Mejer. –
Rewelacyjnie każdy z was wyko-
nał dzisiaj swoją robotę, naprawdę
wielkie brawa! 
Ostatecznie jury wyłoniło trzech
równorzędnych zwycięzców, z
zastrzeżeniem, że wszyscy wy-
konawcy tak naprawdę zasłużyli
na laury. Trzy pierwsze nagrody
– indywidulane spotkania z ar-
tystami-jurorami, zdobyli: BAR-
BARA SIELICKA za piosenkę
Etty James „At Last”, ZESPÓŁ
ROCKOWY DARK SHADOW
za wykonanie własnej kompo-
zycji wokalno- instrumentalnej
oraz WERONIKA BARANIAK
za rysunki. Gratulujemy!
Niespodzianką wieczoru był
udany występ  „młodego”, z za-
ledwie dwutygodniowym
stażem zespołu, z wokalistką i
gitarzystką Weroniką Banach z
…Młodzieżowego Sejmu Rzecz-

pospolitej Mosińskiej. Na scenie
wystąpili także gościnnie lau-
reaci ubiegłorocznej edycji Ele-
gant Show – siostry Apolonia i
Michalina Dudek, Zofia Noj-
szewska, a także – członkini te-
gorocznego jury Hanna Piasna.
Brawa dla organizatora tego wy-
darzenia – Młodzieżowego
Sejmu Rzeczpospolitej Mosiń-
skiej, któremu wsparcia udzielili:
Grupa Inicjatywna Baranówko,
Gmina Mosina, Mosiński Ośro-
dek Kultury i Darczyńcy.  Brawa
za prowadzoną ze swadą i sce-
niczną finezją konferansjerkę, za
wspaniałą atmosferę i dobrą za-
bawę.
Mam nadzieję, że w przyszłym
roku na tej scenie ujawnią się
kolejne młodzieżowe talenty –
już teraz zachęcam wszystkich
do udziału w „Elegent Show”
Młodzieżowego Sejmu Rzecz-
pospolitej Mosińskiej – jako ar-
tystów, a także jako widzów. �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk 

Elegant Show 2 
ujawnia talenty

Ks. Eugeniusz
Kiszka, Pro-
boszcz Parafii
pw. św. Michała

A r c h a n i o ł a  
i Matki Bożej

Wspomożenia Wier-
nych w Rogalinku: To wyzwa-
nie, zaakceptowane zostało w
pełni przez parafian, ludzi dobrej
woli. To cieszy, że podjęte trzy lata
temu z wielkim strachem wyzwa-
nie remontowe jest kontynuowane
i dzięki wsparciu, solidarności, po-
mocy, ludzie podejmują dalszy
wysiłek. Mówiąc ewangelicznie –
przyłożyliśmy rękę do pługa 

i wstecz się nie oglądamy. Widać
perspektywę końca remontu, acz-
kolwiek jeszcze wiele jeszcze przed
nami… 

Jacek Szeszuła,
Radny Powiatu 
w Poznaniu: Impo-
nująca jest sensow-
ność tego, co zostało
zrobione w kolejnych eta-
pach renowacji kościoła –
wszystko wykonano porządnie i
sumiennie. Chcę też podkreślić, że
dokumentacja, przedstawiana Po-
wiatowi w ramach rozliczenia z
dofinansowania, zawsze przygo-

towana jest perfekcyjnie…
W tej części powiatu, południowej
jego części, to chyba jedyny taki

zabytkowy kościółek o cha-
rakterze drewnianym.

Zauważyłem, że 
w Powiecie  jest dobra
atmosfera wokół za-
bytków, nawiąza-

liśmy zatem kontakt 
z panem Zbyszkiem 

i udało się doprowadzić w roku
2016 do pierwszej dotacji 
z budżetu Powiatu. Była to oczy-
wiście kwota niewystarczająca,
stąd późniejsze starania o dalsze
środki. Należy podkreślić wielką

przychylność i zainteresowanie re-
montem kościoła dyrektora wy-
działu promocji Starostwa
Powiatowego pana Andrzeja
Wróblewskiego, jego zastępcy To-
masza Skupio, a także pana kon-
serwatora zabytków powiatu
poznańskiego - Wiesława Biegań-
skiego. 

„RATUJMY KOŚCIÓŁ W RO-
GALINKU” Parafia pw. św.
Michała Archanioła i Matki
Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Rogalinku
549048000720010000393900
01 �
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Blisko sto osób wzięło udział w raj-
dzie rowerowym, który odbył się
w niedzielę, 8 września. 

Pogoda dopisała, uczestnicy
również, zatem śmiało rajd
można zaliczyć do udanych im-
prez. Trasa liczyła niespełna 15
km, dla uczestników rajdu po

drodze zostały przygotowane
zabawy i konkursy „na we-
soło”, w których każdy mógł
spróbować swoich sił  w kon-
kurencjach tj. m.in. zwijanie
węża strażackiego czy wymiana
dętki w kole na czas, a także
zmierzyć się w zawodach 
z cyklu „Lekkoatletyka dla

każdego”, które prowadził pan
Szymon Ziółkowski – mistrz
olimpijski i świata.

Po powrocie z trasy na uczest-
ników czekała kiełbasa z grilla,
chleb ze smalcem i ogórki, kawa
i pyszne wypieki pań z Koła
Gospodyń Wiejskich. Zwy-
cięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali symboliczne
medale i dyplomy, a zwycięz-
com rajdu Sołtys Ryszard Ry-
bicki wraz z zaproszonym
gościem specjalnym Szymonem
Ziółkowskim wręczyli symbo-
liczne nagrody. 

Wszystkim uczestnikom rajdu
Rada Sołecka Wsi Krosno 
z Sołtysem serdecznie dziękują
za aktywne uczestnictwo. Szcze-

gólne podziękowanie kierują do
pana Szymona Ziółkowskiego 
i jego małżonki, pana Damiana
Pietruszewskiego – Sołtysa
Pecna, dla Ochotniczej Straży
Pożarnej z Pecnej oraz dla pani
Kamili Plumińskiej-Błoszyk za
okazaną pomoc oraz wsparcie
działań na rzecz sprawnego
przebiegu rajdu. Celem naszych
rajdów jest promowanie aktyw-
nego spędzania czasu, integracja
lokalnej społeczności, a zado-
wolenie uczestników jest dla nas
organizatorów najlepszą na-
grodą i potwierdzeniem, że
warto włożyć trochę serca w zor-
ganizowanie tej jak widać trafio-
nej imprezy integracyjnej.�

Katarzyna Rybicka

Rodzinny Rajd Rowerowy 

Centrum diagnostyczno-
-rehabilitacyjne "Jankowiak" 
ul. Śremska 16, Mosina 
Rejestracja: tel. 570 292 924 
Tel.: 570 292 924 

pracownia fizjoterapii 

Centrum Medyczne „Mosina” 
Spółka z o.o. 
ul. Konopnickiej 33, Mosina
Rejestracja: tel. 660 456 568 

poradnia dermatologiczna 
poradnia neurologiczna 
poradnia chirurgii ogólnej 
poradnia otolaryngologiczna 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii Szpital 
w Ludwikowie
Rejestracja: tel. 618132831 w. 673

poradnia pulmonologiczna 

Medicor - Specjalistyczne Poradnie 
Lekarsko-Stomatologiczne 
ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo 
Rejestracja: tel. 61 89 84 222 
Tel: 61 89 84 222 

poradnia ginekologiczna 
poradnia laryngologiczna  
poradnia ortopedyczna 
poradnia urologiczna  
poradnia neurologiczna  
poradnia neurochirurgiczna  
poradnia dermatologiczna  

poradnia okulistyczna  
poradnia chirurgiczna  
poradnia alergologiczna  
poradnia diabetologiczna  
poradnia kardiologiczna 

Specjalistyczny gabinet 
dermatologiczny 
ul. Poznańska 39, Puszczykowo 
Rejestracja: tel. 61 830 17 64 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. 
Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11,  Puszczykowo

oddział paliatywno-hospicyjny 
Rejestracja: tel.: 61 89 84 174 

oddział rehabilitacji dziennego pobytu 
Rejestracja: tel. 61 89 84 000 

poradnia rehabilitacyjna 
Rejestracja: 61 89 84 000 

pracownia fizjoterapii 
Rejestracja: tel.: 61 82 17 612 

Leczenie stomatologiczne 
NFZ – Gmina Mosina

Gabinet Stomatologiczny 
Anna Szymkowiak 
Wiórek, ul. Działkowa 11
tel. 514 785 610

Indywidualna Specjalist.praktyka Lek.
Gab. Stom. Aleksandra Korytowska
Pecna, ul. Główna 50, tel. 61 8 13 77 15

Jerzy Kilian Prywatny Gabinet 
Dentystyczny 
Mosina, pl. 20 Października 14
tel. 61 83 02 755

Krzysztof Adamczak "Podmiot 
Leczniczy K.A Dent" 
Rogalinek, ul. Gen. Sikorskiego 2
tel. 509 622 851

Poradnia Stomatologiczna 
Perioffice NZOZ 
Mosina, ul. Niezłomnych 2
tel. 61 81 91 123

Prywatny Gabinet 
Stomatologiczny Andrzej Okoń 
Mosina, ul. Bolesława Śmiałego 10 
tel. 61 89 82 655 

Przychodnia Stomatologiczna 
„Signum”  Izabela Storożyńska
Daszewice, ul. Słoneczna 1
tel. 512 291 100

Informacje dotyczące specjalistycznej
opieki zdrowotnej – godzin otwarcia po-
radni i gabinetów, dostępne są na stronie
zip.nfz.gov.pl w wyszukiwarce Zintegro-
wanego Informatora Pacjenta �

Źródło: Zintegrowany 
Informator Pacjenta NFZ

Specjalistyczna opieka medyczna NFZ 
- Gmina Mosina, Puszczykowo
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Czym jest jadłodzielnia?
JadłodzielniaMosina to ruch
społeczny, który: ratuje żywność
przed zmarnowaniem, daje dru-
gie życie przedmiotom i pro-
muje ekologiczne działania.
Wszystko to dla ograniczenia
zaśmiecania planety i zmniej-
szenie zużywania jej zasobów.

Co robi JadłodzielniaMosina?
Jadłodzielnię – ratowanie jedze-
nia i dzielenie się nim – bezpłat-
nie.
Książkodzielnię – przy jadłod-
zielni i na dworcu PKP –
bezpłatne książki dla każdego.
Torby-bumerangi – bezpłatne
torby wielorazowe zastępujące

jednorazowe foliówki.
Stronę na Facebooku – promo-
wanie i wspieranie ekologicz-
nych działań.

Współpracują z: restauracjami,
sklepami, ruchem Foodsharing
Polska, poznańską Ogrzewalnią,
Mosińską Biblioteką Publiczną,
Urzędem Miejskim w Mosinie,
Strażą Miejską, Mosińskim
Alarmem Smogowym, grafi-
kami, fotografami i wieloma
osobami wspierającymi.
Wszyscy działają charytatywnie!

Kto za tym stoi? 
- grupa ponad 100 wolontariu-
szy działających charytatywnie, 
- osoby z różnymi umiejętnoś-
ciami i zawodami, poświę-
cający swój czas i zasoby.
Opiekują się miejscem (sprząta-
nie, układanie, naprawy), trans-
portują żywność, szyją torby,
roznoszą ulotki, prowadzą
stronę na Facebooku, przygoto-
wują materiały graficzne, dzielą

się, informują, edukują…

Co już się im udało?
Przez pierwsze trzy
miesiące działania
JadłodzielniMo-
sina:
- uratowali kilka
tysięcy kilogramów
żywności,
- ponad 2 tysiące książek zna-
lazło nowy dom, 
- ponad 500 bezpłatnych toreb-
bumerangów zastępuje jednora-
zowe foliówki w codziennych
zakupach mieszkańców Mosiny
i okolic.
Działania JadłodzielniMosina
zostały zauważone na 4 Festi-
walu Filmów Odpowiedzial-
nych „17 celów” w Poznaniu,
gdzie otrzymała nagrodę spe-
cjalną jury. 

Czy ja też mogę pomóc?
Możemy podzielić się: nadmia-
rami z ogrodu, zeszłorocznymi
przetworami, roślinami, pozos-

tałościami po uro-
czystościach rodzin-
nych, przeczytanymi

książkami czy grami
planszowymi, niedużymi

przedmiotami zbędnymi 
w domu. Nie przyjmują od-
zieży i obuwia. 
Możemy wesprzeć jadłodziel-
nię: w internecie (Facebook),
opowiedzieć o niej sąsiadom,
zmienić swoje nawyki,
przyłączyć się do grupy wolon-
tariuszy. 

Czy planują coś jeszcze?
Pracują już nad nowymi projek-
tami dostępnymi dla wszyst-
kich, bezpłatnymi i chroniącymi
środowisko naturalne:
- oddzielnia baterii,
- wodo-dzielnia,
- biblioteka rzeczy. �

JadłodzielniaMosina– wyjaśniamy co i jak!

„Nasz miesiąc miodowy” –
krótki film o Jadłodzielni w Mo-
sinie otrzymał nagrodę spe-
cjalną IV Festiwalu Filmów
Odpowiedzialnych „17 Celów”,
który odbył się w poznańskim
w poznańskim Collegium da
Vinci w dniach  27 - 28 wrześ-
nia.

W ramach festiwalu  organizo-
wanego przez Fundację CSR
Res Severa w partnerstwie z Re-
gionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej  w Poznaniu i Woje-
wództwem Wielkopolskim, wi-
dzowie obejrzeli prawie 50
krótkich filmików przygotowa-

nych przez 3 sektory: samo-
rządy, biznes i NGO. Na kon-
kurs nadesłano 74 filmiki, do
konkursu zakwalifikowano 47
produkcji.
IV Festiwal Filmów Odpowie-
dzialnych „17 Celów” to kon-
kurs najlepszych krótkich form
filmowych nie trwających
dłużej niż 5 minut, wyprodu-
kowanych przez przedsiębior-
stwa, organizacje non profit,
jednostki samorządu terytorial-
nego oraz inne podmioty zain-
teresowane zrównoważonym
rozwojem i społeczną odpo-
wiedzialnością. Tematy poru-
szane podczas Festiwalu
dotyczą 17 celów zrówno-
ważonego rozwoju i dotyczą
wszystkich sfer aktywności
człowieka. Jury złożone z eks-
pertów w swoich dziedzinach
wybiera spośród nadesłanych
filmów te najlepsze. Laureaci
otrzymują Złote, Srebrne 
i Brązowe Tarcze, natomiast
publiczność obecna na Gali Fi-

nałowej wskazuje swojego fa-
woryta. Oprócz Nagrody Pub-
liczności organizatorzy
wręczają też nagrody specjalne.
Nagrody te są o tyle cenne, że
zdobywcy nagród mogą liczyć
na bezpłatną promocję w całej
Polsce i pokazanie filmików w
ramach specjalnego przeglądu.
Zdobywcą jednej z nagród
specjalnych na tegorocznym
festiwalu jest Jadłodzielnia w
Mosinie za film: „Nasz mie-
siąc miodowy”. Gratulujemy!
Mosińska Jadłodzielnia została
otwarta 1 czerwca br. na Zielo-
nym Rynku przy targowisku 
z inicjatywy Grupy Wolonta-
riuszy – naszych mieszkańców.
Społeczną inicjatywę poparły
władze samorządowe Gminy
Mosina. Ideą jadłodzielni
działającej non-profit na zasa-
dach ruchu Foodsharing Pol-
ska, jest niemarnowanie
żywności i dzielenie się jej nad-
miarem z innymi. „Ratujemy
żywność przed zmarnowaniem.

Korzystamy z tego, co już zostało
wytworzone. Pomagamy sobie 
i innym. Ograniczamy zaśmie-
canie planety. Budujemy więzi”
– głoszą cele organizatorów
tego przedsięwzięcia.
Każdy może poczęstować się
żywnością z jadłodzielni  bez
względu na status materialny.
Każdy może też, w godzinach
9.00 – 16.00 złożyć w niej pro-
dukty spożywcze, oczywiście
zdatne do spożycia. 
W niedługim czasie obok
jadłodzielni, pojawiła się także
książkodzielnia, działająca na
tych samych zasadach.   
O mosińskiej jadłodzielni pisa-
liśmy w czerwcowym wydaniu
“Informatora Mosińskiego” 
w artykule Katarzyny Lesz-
czyńskiej „Dziel się i częstuj”.
Więcej informacji także na
fb@jadlodzielniamosina i za
pośrednictwem e-mail: jadlo-
dzielniamosina@gmail.com �

J. Nowaczyk
Fot. JadłodzielniaMosina

Mosińska jadłodzielnia nagrodzona
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3 października  w Teatrze Wiel-
kim im. Stanisława Moniuszki w
Poznaniu odbyła się uroczysta
Gala podsumowująca konkursy o
tytuł Wielkopolska Szkoła Roku
oraz Wielkopolski Nauczyciel
Roku. 

Nagrody i wyróżnienia wrę-
czyła laureatom Marzena Wo-
dzińska, Członkini Zarządu
Województwa.

Wśród nauczycieli -  laureatów
tegorocznej, czwartej już edycji
konkursu organizowanego przez

Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego znalazła się Anita
Plumińska-Mieloch, miesz-
kanka Mosiny, który zdobyła
jedno z 10 przyznanych wy-
różnień.  

Anita Plumińska-Mieloch,
prywatnie żona Burmistrza
Gminy Mosina, jest nauczycie-
lem historii, dyrektorem Ze-
społu Szkół (Szkoła
Podstawowa nr 3 i Dwuję-
zyczne LO) w Luboniu, auto-
rem książek i podręczników
szkolnych.  

W konkursie o tytuł Wielko-

polska Szkoła Roku oraz Wiel-
kopolski Nauczyciel Roku, zos-
tali uhonorowani  nauczyciele
oraz szkoły, które wyróżniają się
innowacyjnością, wysoką jakoś-
cią nauczania, współpracą ze
środowiskiem lokalnym, jak
również kształtowaniem wśród
uczniów postaw patriotycznych i
obywatelskich. Laureaci  otrzy-
mali nagrody finansowe oraz
dyplomy i pamiątkowe statu-
etki.  

Gratulujemy! �
J. Nowaczyk

Fot. Archiwum laureatki

Mieszkanka Mosiny 
wyróżniona

7 października, na uroczystej gali w
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego, uhono-
rowano zwycięzców plebiscytu
Mistrzowie Agro 2019. Wśród nich
znaleźli się laureaci z Gminy Mo-
sina.

Dorota Domagała z Rogalinka
została laureatką I miejsca w po-
wiatowym etapie plebiscytu, w
kategorii „Gospodyni Roku”. Z
kolei I miejsce w powiecie poz-
nańskim i II miejsce w woje-
wództwie wielkopolskim w
kategorii „Gospodarstwo Agro-

turystyczne Roku” zdobyła
Agroturystyka Zaścianek z Pec-
nej. 

W ramach
„Mistrzów
Agro 2019”
przyznano
tytuły: Rol-
nik Roku,
Gospodyni
Roku, Koło Gospo-
dyń Wiejskich
Roku, Gospodar-
stwo Agrotury-
styczne Roku,
Sołtys oraz Sołec-
two Roku. Plebis-
cyt organizowany jest przez
ogólnopolski serwis i magazyn
dla rolników "Strefa Agro" oraz
dzienniki regionalne ukazujące
się w każdym województwie w

Polsce. Patronem Honorowym
akcji „Mistrzowie Agro” w Wiel-
kopolsce jest Krzysztof Grabow-
ski Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego.

Patronat merytoryczny
objęli nad nią Aleksan-
dra Hadzik, prezes
Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego,
Adam Nowak, prezes
Zarządu Krajowego
Związku Młodzieży
Wiejskiej i Wiktor
Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rol-
niczych.

Naszym Mistrzom Agro – gra-
tulujemy! �

Oprac. JN, fot. źródło: fb Agro-
turystyka Zaścianek 

w Pecnej, Dorota Domagała

Mistrzowie Agro 2019 z Gminy Mosina

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się orga-
nizowany co roku festyn „Pieczona pyra”, na
który chętnie przybywają uczniowie, rodzice
oraz absolwenci szkoły, aby spędzić czas na
dobrej zabawie. 

W sobotnie popołudnie 14 września, w
szkole w Rogalinie po raz kolejny zorgani-
zowano Festyn Rodzinny. W tym roku od-
była się też III edycja Biegu o Liść Dębu,

po którym na wszystkich uczestników fe-
stynu czekało szereg atrakcji. O „małe co
nieco” dla głodnych i spragnionych za-
dbali rodzice, którzy przygotowali wspa-
niałe smakołyki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim na-
szym hojnym sponsorom i darczyńcom!
Dziękujemy również nauczycielom naszej
szkoły oraz rodzicom za zaangażowanie w
organizację festynu. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego
wydarzenia na stronie szkoły: sproga
lin.mosina.pl � Katarzyna Kondziela

Pieczona Pyra w Rogalinie
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W sobotę 14  września Stowarzy-
szenie Emerytów i Rencistów „Jed-
ność” po raz piętnasty
zorganizowało w Wiórku do-
roczne „Święto Pyry”, czyli festyn
dla mieszkańców bliższej i dalszej
okolicy. 

Tradycyjna loteria fantowa,
występy artystyczne harcerskiej
drużyny ZHP „Leśni”, uczniów
Szkoły Podstawowej w Czpu-
rach, sekcji wokalno- tanecznej
„Raj Seniora" Poznańskiego
Domu Kultury Orle Gniazdo, to
tylko niektóre atrakcje tego
cieszącego się dużym zaintere-
sowaniem i sympatią okolicz-
nych mieszkańców, dorocznego
wydarzenia. Nie zabrakło oczy-
wiście konkursów i zabaw z
główną bohaterką, czyli poz-

nańską pyrą w tle, a także tań-
ców  przy muzyce pod
chmurką. „Święto Pyry” w
Wiórku to rodzinny, międzypo-
koleniowy festyn, podczas któ-
rego każdy znajdzie dla siebie
jakieś atrakcje. Dbają o to orga-
nizatorzy, przygotowując pro-
gram z myślą o dzieciach i o
dorosłych. Bo chodzi przecież o
to, żeby wszyscy się dobrze ba-
wili!  

Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów „Jedność” Czapury –
Wiórek działa od kwietnia
2005 roku – początkowo jako
Koło Nr 5 PZEiR przy Oddziale
Rejonowym w Mosinie, później
od stycznia 2008 r. jako Stowa-
rzyszenie. Jego ideą przewodnią
jest inicjowanie i propagowanie
różnych przejawów aktywności

w życiu społecznym, wspólnego
spędzania czasu, a także inte-
gracja środowiska. Obecnie pre-
zesem stowarzyszenia jest
Stanisław Cegielski, a jego za-

stępcą Danuta Paszkiewicz,
która stowarzyszenie prowa-
dziła przez pierwsze 10 lat.  �

JN
Fot. Źródło fb Wieś Wiórek

„Pyra” świętowała

Za nami PARADA ZWYCIĘZCÓW
czyli IV Towarzyskie Zawody Jeź-
dzieckie w Baranówku! Cóż to były
za emocje! 

Tuż po godzinie 10.00 powita-
liśmy bohaterów dzisiejszego
dnia, wspólnie wysłuchaliśmy
hymnu, następnie zaś sędziowie
i organizatorzy odebrali przy-
sięgę od uczestników. Pozostało
jeszcze rzucenie uważnym
okiem na parkur i......START!!!
Rodzice, rodzeństwo, przyjaciele

i pracownicy fundacji
dopingowali Pod-
opiecznych z całych
sił, a i łza w niejed-
nym oku się zakrę-
c i ł a . . . . w i e l e
wzruszających chwil

za nami, które sięgnęły zenitu w
momencie dekoracji. Zawod-
nicy startowali w kilku konku-
rencjach, wykazując się
ogromnym skupieniem i
dokładnością, nagradzani grom-
kimi brawami przez publiczność.
Kumulacja emocji nastąpiła
oczywiście przy wręczaniu me-
dali, pamiątkowych flo i upo-
minków! Dziękujemy Wyda-
wnictwu Media Rodzina za
piękne książki, Gminie Mosina
za gadżety, anonimowym Dar-

czyńcom za wszystkie prezenty,
z których była masa radości!
Ogromne podziękowania kieru-
jemy do sędziów - w tej roli
wspaniale sprawdziły się dziś
dwie panie: Monika Grzyb-
kowska oraz Izabela Cierzyńska.
Specjalne podziękowania kieru-
jemy do terapeutów i wolonta-
riuszy: Edyta, Lidka, Agata,
Przemo, Tymek, Jacek, Natasza -
bez Was by się nie udało!
Wsparli nas ogromnie również
Wolontariusze z Zakładu Po-
prawczego w Poznaniu z Opie-
kunem, panem Mariuszem –
bardzo Wam dziękujemy za
pomoc! Stery szefa kuchni
dzierżył pan Mariusz Olejni-
czak, serwując pyszną zupę.
Deser natomiast zjedliśmy przed

obiadem, bo dzięki zaan-
gażowaniu rodziców mogliśmy
się raczyć wybornymi ciastami
domowej roboty. 

Na koniec specjalne podzięko-
wania kierujemy do Łucji
Kłobuchowskiej, głównej orga-
nizatorki Parady Zwycięzców,
która wspaniale przygotowała
naszych jeźdźców i To-
misławowi Stefaniakowi, który
zapanował nad nagłośnieniem i
masą innych spraw. Kłaniamy
się wszystkim Państwu, którzy
pomogli nam w przeprowadze-
niu zawodów, dzieląc się pierw-
szymi zdjęciami z dzisiejszego
wydarzenia. Szersza fotorelacja
już niebawem! �

Tekst i fot. Fundacja 
Stworzenia Pana Smolenia 

Parada Zwycięzców w Baranówku



W miniony weekend Szkoła Pod-
stawowa „Pod Lipami” w Krosinku
świętowała swoje 110-lecie. 
W piątek, 20 września w Sali Re-
prezentacyjnej Mosińskiego Oś-
rodka Kultury odbyła się
uroczystość oficjalna, a następnego
dnia, w sobotę – okolicznościowy,
jubileuszowy festyn.  

Murowany budynek szkoły 
w Krosinku został oddany do
użytku w roku 1909, wtedy też
(w roku szkolnym 1909/1910)
zaczęły się w nim regularne za-
jęcia lekcyjne. 

W piątek 20 września, w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury od-
była się uroczystość z okazji
110-lecia tej szkoły. W Sali Re-
prezentacyjnej MOK-u zebrali
się uczniowie, absolwenci, ro-
dzice i pedagodzy, a także goście.
Gratulacje z okazji jubileuszu

na ręce pani dyrektor Bogumiły
Woroch – w imieniu Burmistrza
Gminy Mosina jego zastępca
Tomasz Łukowiak oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie Malgorzata Kaptur.
Do samorządowych gratulacji 
i życzeń przyłączyli się: w imie-
niu Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty Agata Herda, a także
od lat współpracujący ze Szkołą
„Pod Lipami” Dyrektor Mosiń-
skiego Ośrodka Kultury Marek
Dudek i Dyrektor Mosińskiej
Biblioteki Publicznej Karolina
Talarczyk-Wieczorek. Krótką
prezentację szkoły z okazji jubi-
leuszu - jej historię i współczes-
ność, przedstawił film
zrealizowany przez Łukasza
Kasprowicza.

Szacowny jubileusz był okazją
do wręczenia przyjaciołom
szkoły pamiątkowej statuetki

autorstwa Romana Czeskiego
„św. Józefa na dzwonku”. To
forma podziękowań, jaką Rada
Pedagogiczna  szkoły, przy
okazji jubileuszy, przyznaje oso-
bom i instytucjom wspie-
rającym jej działania. Na
szkolne 110-lecie statuetkę
otrzymali: Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch,
Burmistrz Gminy Mosina po-
przedniej kadencji Jerzy Ryś,
Radny Rady Miejskiej w Mosi-
nie Waldemar Wiązek, Dyrektor
Mosińskiego Ośrodka Kultury
Marek Dudek, Dyrektor Mosiń-
skiej Biblioteki Publicznej Karo-
lina Talarczyk-Wieczorek, Rada
Rodziców przy Szkole „Pod Li-
pami” na ręce jej przewod-
niczącej Marty Borkowskiej,
Jakub Ewicz – rodzic zaan-
gażowany w życie szkoły,

Hanna Kowalska – były nau-
czyciel szkoły z 35-letnim
stażem pracy w tej szkole, Re-
nata Wiśniewska – emeryto-
wany nauczyciel, ewaluator
działań szkoły oraz Bogumiła
Woroch – obecny dyrektor
szkoły. 

W części artystycznej wystąpił
szkolny chór pod „batutą”
Beaty Oziemskiej, a także uta-
lentowana solistka – laureatka
konkursów wokalnych Hania
Wieczorek. Na scenie Mosiń-
skiego Ośrodka Kultury podczas
szkolnej uroczystości, zaśpiewali
także sami nauczyciele wspie-
rani przez uczniów. A następ-
nego dnia na terenie Rio Grande
w Krosinku odbył się plene-
rowy, jubileuszowy festyn… �

J. Nowaczyk 
Fot. JN, fb SP Krosinko
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Szkoła świętowała 110-lecie

W ostatni wrześniowy weekend, na terenie
Przystani Żeglarskiej MKŻ w Dymaczewie,
odbywał się Zlot Hufca ZHP Mosina. – To
drugi zlot hufca po jego reaktywacji – wy-
jaśnia jego komendantka, hm. Magdalena
Jakubowska. Wcześniej, hufiec przez wiele

lat funkcjonował jako Ośrodek ZHP. Tego-
roczny, drugi jego zlot odbywał się pod
hasłem: “Powrót na Brownsea”.

Bronwnsea to największa z grupy ośmiu
wysp w zatoce Poole Harbour, na wybrzeżu
riasowym kanału La Manche w południo-
wej Anglii. W sierpniu 1907 r. na tej wyspie
brytyjski generał Robert Baden-Powell zor-
ganizował obóz dla 21 chłopców, uzna-
wany za pierwszy obóz skautowy.
Wypróbowywał na nim swoje metody wy-
chowania młodzieży, m.in. wprowadzając
system działania w małych grupach  w kon-
takcie z przyrodą. Rok później wydał
książkę Skauting dla chłopców  – podsta-
wowy podręcznik skautingu, rozpowszech-
niany następnie na całym świecie. Do tego
pierwszego, akutowego doświadczenia, na-
wiązali organizatorzy II Zlotu Hufca ZHP
Mosina. Harcerze i zuchy mosińskich
drużyn i gromad, pod okiem instruktorów
nabywali w warunkach przyrodniczych,
mimo niesprzyjającej biwakowaniu pod
namiotami pogody, nabywali umiejętności
z zakresu podstawowych technik harcer-
skich. 

Zlot rozpoczęto świeczniskiem i gawędą w
tradycyjnym, harcerskim kręgu, przy dźwię-
kach gitary i świecach wysłuchano gawędy
dh. Pauliny Sobkowicz na temat Szarych Sze-
regów oraz 80. rocznicy zejścia harcerstwa

oraz Wojska Polskiego do podziemi. 
Podczas rajdu, którego trasa ok. 10-kilo-

metrowa trasa przebiegała wokół Jeziora
Łódzko-Dymaczewskiego, uczestnicy mu-
sieli wykonać zadania: rozpoznać ptaki po
odgłosach, zwierzęta po ich śladach, wyko-
nać harcerskie węzły, czy rozpalić ognisko.
Po zjedzeniu obiadu z kociołka, samodziel-
nie ugotowanego w warunkach polowych,
wzięli udział w warsztatach doskonalących
ich harcerskie umiejętności: snycerstwo,
wykonywanie węzłów, pierwsza pomoc,
żeglarstwo, strzelanie z wiatrówki, a nawet
język migowy. Zlot był także okazją do
złożenia Obietnicy Zuchowej przez kilku
najmłodszych adeptów skautingu. Spotka-
nie drużyn i gromad nad Jeziorem Dyma-
czewskim zakończyła niedzielna msza
polowa.

Cieszy fakt, że mosińskie harcerstwo z bli-
sko 100-letnim rodowodem i nieprzerwaną
historią, wciąż przyciąga młode pokolenie
naszych mieszkańców. �

Tekst i fot. J. Nowaczyk

Powrót na Brownsea
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Po wakacjach czas na wspomnienia. Koń-
cówka roku szkolnego upłynęła w „Je-
dynce” pod znakiem zagranicznych wojaży. 

Warsztaty językowo-kulturowe we
Włoszech
Ostatni tydzień maja grupa uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie spę-
dziła we Włoszech, uczestnicząc w wyjeź-
dzie o charakterze warsztatów
językowo-kulturowych.  Celem wyprawy
było m.in. praktyczne szlifowanie umie-
jętności komunikowania się w j. włoskim,
którego uczniowie w SP nr 1 mogą uczyć
się na lekcjach. W Pierarubbi (miasto
położone nieopodal republiki San Marino)
gościliśmy na zaproszenie Monache della
Adorazione Eucaristica – Zgromadzenia
Klasztornego Sióstr Adoracji Euchary-
stycznej. Podczas naszego pobytu mieliśmy
niecodzienną możliwość poznania rytmu
dnia i zwyczajów życia zakonnego. Siostry
zorganizowały też ciekawe zajęcia z mu-
zyki średniowiecznej i historycznych in-
strumentów (można było zagrać na

cytrze), śpiewu
chóralnego i sym-
boliki obecnej 
w dziełach sztuki.
Długo wspominać
będziemy bitwę na
mąkę w klasztornej
kuchni, kiedy uczy-
liśmy się wypieka-
nia placków piadine oraz urokliwe uliczki
i Bazylikę Św. Franciszka w Asyżu. Zwie-
dziliśmy też Loreto i złożyliśmy wizytę na
tamtejszym Polskim Cmentarzu Wojen-
nym. Polska flaga powiewa tam nad gro-
bami ponad tysiąca żołnierzy z 2 Korpusu
Polskiego, którzy polegli w trakcie walk II
wojny światowej. Znaleźliśmy też czas na
wypoczynek na plażach Adriatyku w Porto
Recanati i Rimini oraz podczas spaceru
krętymi uliczkami San Marino. Za rok pla-
nujemy kolejny wyjazd!

Wyjazd studyjny do parlamentu euro-
pejskiego we Włoszech
W połowie czerwca uczennica SP nr 1

Marta Sikora z kl. 8a wraz z opiekunem
uczestniczyła w wyjeździe do Belgii. Zwie-
dziliśmy Brukselę, Antwerpię i Brugię. Pro-
gram wyjazdu obejmował także wizytę w
Parlamencie Europejskim oraz spotkanie z
byłym już europosłem A. Grzybem. To
właśnie pod jego patronatem ZSB nr 1 w
Poznaniu zorganizował dla szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych Miasta Poznania
i powiatu poznańskiego Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt.
„Polska w Unii Europejskiej”, który
Marta wygrała. Wyjazd do Belgii i zwie-
dzanie unijnych instytucji był nagrodą 
w tym konkursie. �
Agata Walter – nauczyciel j. włoskiego, wos

20 września  z okazji  „Dnia Sprzątania Świata” grupa
młodych ekologów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie po-
parła ogólnopolski i ogólnoświatowy „Protest Klimatyczny”. 

Uczniowie ubrani w białe koszulki i maski przeciw-
pyłowe maszerowali ulicami Mosiny głośno skandując –
nie pal śmieci, nie truj sąsiadów! W wybranych miejscach
naszego miasta zatrzymywali się i edukowali przechod-
niów: co to jest smog i jak wpływa na człowieka? Jak na-
leży się zachować w mamentach dużego zanieczyszczenia
powietrza?  Co zrobić, aby poprawić stan powietrza w na-
szym mieście. Podczas drogi uczniowie rozdawali napotkanym ludziom ulotki dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą pa-
lenie śmieci. Akcja cieszyła się ogromnym zaciekawieniem ze strony Mosiniaków, którzy z zainteresowaniem słuchali
młodych ekologów i gratulawali im takiej akcji. Ewa Szcześniak-Młody

“nIE PAL ŚMIECI”!

Zagraniczne wojaże mosińskiej „jedynki”

W piątek 13 września, ekipa programu
Dzień Dobry TVN gościła w Mosinie. 

Znany z prezentowania prognozy po-
gody z różnych zakątków Polski program
przedstawił uroki mosińskich Glinianek,
historię naszego regionu i jego cieka-
wostki. W programie udział wzięły także
dzieci – uczennice i uczniowie mosiń-
skiej „dwójki”.

13 września uczniowie klasy II a oraz I
c Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
przeżyli niesamowitą przygodę. Wzięli

udział w nagraniu Prognozy Po-
gody dla programu Dzień Dobry
TVN.

Bartosz Jędrzejczak zaprosił
dzieci w okolice drewnianej
wieży widokowej w Mosinie. 
W swoim programie zachęcał do
spacerów i organizowania lekcji
przyrodniczych poza murami
szkoły. Jedną z takich lekcji przygoto-
wały nauczycielki Jolanta Wiesner 
i Kinga Tubis.

Po nagraniu, to dzieci zostały reporte-

rami i zadawały pytania  Bartkowi Ję-
drzejakowi. Miały również  możliwość
obejrzenia wozu transmisyjnego TVN. �

Kinga Tubis

Dzień Dobry TVN w Mosinie!
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24 czerwca – 20 września

W okresie sprawozdawczym wylegitymo-
wano 111 osób, z czego 60 pouczono, a 51
ukarano mandatami karnymi za popełnio-
ne wykroczenia na łączną kwotę 4 700 zł.
Osoby pouczone: 13 – za usiłowanie
spożywania alkoholu w miejscu publicznym;
8 – za niedopilnowanie psów,  28 – za wy-
kroczenia w komunikacji (nieprawidłowe par-
kowanie, pieszy, motorowerzysta), 12 – inne
naruszenia. Osoby ukarane:  20 – za spożywa-
nie alkoholu w miejscu publicznym,  19 – za

niezachowanie środków ostrożności przy trzy-
maniu psów, 5 – za zaśmiecanie,  4 – za wjazd
pojazdami do lasu, 2 – za spalanie odpadów,
1 – za zaśmiecanie lasu. 

Skontrolowano 44 nieruchomości pod
względem prowadzenia właściwej gospodarki
odpadami, w tym przeprowadzono
sprawdzenia co do ilości osób
zgłoszonych do opłaty za wy-
wóz śmieci. Mieszkańcy sko-
rzystali z możliwości i przekazali
7 deklaracji do UM w Mosinie
poprzez strażników miejskich.
Skontrolowano 7 nieruchomości
w zakresie spalania odpadów – ujaw-
niono 2 posesje na których spalane były
odpady. Ponadto na jednej nieruchomości po-
brano do dalszych badań próbkę z palenis-
ka (sprawa w toku).

Przeprowadzono 42 wspólne służby pat-
rolowe z policjantami z KP Mosina oraz 2 pat-
role ze Społeczną Strażą Rybacką i 2 patrole
ze Strażą Parku WPN. 

Odłowiono 35 psów i przewieziono do
przytuliska w ZUK, z tego 10 psów odwie-
ziono do Schroniska dla zwierząt w Skałowie. 

Zgłoszono do UM w Mosinie 25 padłych
zwierząt w celu utylizacji.

Dwie osoby nietrzeźwe odwieziono do
miejsca zamieszkania a 3 na ODON do Poz-
nania.

Zrealizowano 43 patrole w rejonie szkół,
kontrolowano również place zabaw i boiska
pod kątem spożywania alkoholu i zaśmie-
cania.

Zabezpieczano imprezy i uroczystości.

Przyjęto i zrealizowano 271 interwencji
zgłoszonych przez mieszkańców, które do-
tyczyły najczęściej biegających psów, zady-
mienia i podejrzenia spalania odpadów,
przerastających gałęzi i zaśmiecenia, 

dzielono asysty pracownikom OPS
m.in. w Rogalinku podczas wywiadu śro-
dowiskowego z mężczyzną który znany jest
z nieprzewidywalnych zachowań, 

dzielono  asysty pracownikom ROŚ
podczas szacowania szkód z powodu suszy,
podczas oględzin drzew i weryfikacji zgłoszeń
dot. wymiany pieców,

amontowano i obsługiwano zraszacze
wody w rejonie Rynku i targowiska,  które
funkcjonowały w upalne dni, prowadzono
ich drobne naprawy,

Dokonano kontroli ogródków działko-
wych w rejonie „Biedronki” pod kątem
przebywania osób bezdomnych, w tym za-
kresie prowadzona jest współpraca z OPS w
Mosinie.

Skierowano osoby skazane na karę
ograniczenia wolności do posprzątania tere-
nu targowiska, lasu przy plaży Szablewski, bo-
iska SP 1, przycięcia gałęzi na Szosie Poz-
nańskiej, terenu za Ptasim Parkiem, do
oczyszczenie chodnika w Nowinkach  oraz
wykoszenia ścieżki rowerowej w Dymacze-

wie Nowym.
We wrześniu br. strażnicy miej-

scy brali udział w zebraniach wiej-
skich m.in. w Nowinkach i Krośnie
oraz w zebraniach mieszkańców
Osiedli w Mosinie – „Śródmieście”,

„Za Barwą”  i „Za Moreną”. Podczas
spotkań rozmawiano z mieszkańcami

o nurtujących ich problemach, przed-
stawiono także działania podejmowane

przez SM z zakresu ochrony porządku pub-
licznego.

Wybrane interwencje: 26.06. zabezpie-
czono miejsce wypadku w Pecnej ul. Mo-
sińska na czas prowadzenia działań ratow-
niczych przez służby 30.06. wspólnie z in-
nymi służbami zabezpieczano miejsca uto-
nięcia nietrzeźwego mężczyzny w Warcie na
wysokości miejscowości Wiórek – Czapury

07.07. w Rosnówku podczas wspólnego
patrolu z Policją  zabezpieczano miejsce
pożaru domu (wyjazd na wniosek Policji) 
22.07.  w  Czapurach ujawniono na gorącym
uczynku sprawcę, który wylewał szambo,
sprawcę ukarano mandatem karnym 
22.07. w Rogalinie ujawniono wywożenie
gruzu do lasu - sprawcę ukarano mandatem
karnym 24.07. na ul. Poznańskiej we Wiór-
ku podjęto interwencję dot. uszkodzenia kra-
wężnika przez ciężarówki, na miejscu ujaw-

niono także nielegalne nawożenie mas ziem-
nych na jedną z prywatnych działek i zasy-
pywanie skarpy  prowadzone w kierunku
Warty, o sprawie powiadomiono ROŚ UM w
Mosinie 26.07. w Wiórku do rannego bor-
suka wezwano pogotowie ds. dzikich
zwierząt, ponadto na ul. Kasprowicza
odłowiono do klatki kunę którą wypuszczono
w lesie 1.08.  br. interweniowano w bu-
dynku GCI przy ul. Dworcowej, skąd Mosina
usunięto osobę zakłócającą porządek pub-
liczny 03.08. w Mosinie na ul. Chrobre-
go zabezpieczono miejsce upadku drzewa na
jezdnię do czasu przyjazdu OSP 8.08. pat-
rolując teren po byłych ROD przy „Bied-
ronce” zauważono osobę bezdomną z otwar-
tymi ranami na nogach, na miejsce wezwa-
no pogotowie ratunkowe, kobieta została za-
brana do szpitala 26.08. na ul. Zielonej w
Krośnie interweniowano w sprawie ruchu
ciężarówek, na miejscu okazało się, że
zwożona jest ziemia na prywatną działkę w
znacznych ilościach, o sprawie powiado-
miono ROŚ i PP UM w Mosinie 28.08.
podjęto interwencję na Zielonym Rynku
zgłoszona przez monitoring a dotycząca
otwierania lodówki „Jadłodzielni” przez
młodzież, z która przeprowadzono rozmowę
pouczająco-ostrzegawczą 29.08. na ul.
Nadleśnej zabezpieczono zalaną ulicę do cza-
su wypompowania wody przez OSP Mosi-
na 5.09, w Pecnej na ul. Lipowej doraź-
nie zabezpieczono zapadniętą jezdnię usta-
wiając słupek ostrzegawczy, usterkę zgłoszo-
no do UM w Mosinie 11.09. w Drużynie
zabezpieczono zalane przejście podziemne na
dworcu PKP, na miejsce wezwano OSP No-
winki, wodę wypompowano, o zdarzeniu po-
wiadomiono PKP PLK  celem zajęcia się pro-
blemem 11.09. na placu targowym w Mo-
sinie do czasu przybycia Policji zabezpieczo-
no miejsce wypadku drogowego 13.09.
wspólnie z PSP JRG-9 i Wydziałem Kontro-
lno – Rozpoznawczym KM PSP dokonano
kontroli niebezpiecznego miejsca w Świątni-
kach (zmagazynowanie na polu ok. 5000 ba-
lotów słomy), funkcjonariusze PSP wydali za-
lecenia właścicielowi gruntu co do zgodne-
go z przepisami ustawienia balotów i prze-
jęli sprawę 16.09. do WZDW zgłoszono
baner wyborczy rozwieszony na słupie w pa-
sie DW nr 431 celem sprawdzenia legalnoś-
ci miejsca rozwieszenia i podjęcia ew. dalszych
działań.  �

Na podstawie sprawozdania Straży 
Miejskiej w Mosinie, oprac. JN

Telefon do patrolu:
501 467 312 

Strażnicy Miejscy interweniowali
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wrzesień
�� Spotkanie muzyczno-literackie z
Tomaszem Szwedem 

We wrześniu biblioteka gościła Tomasza
Szweda, znanego dzieciom autora książek,
kompozytora i wykonawcę piosenek, rów-
nież z dobranocek i kreskówek.

Spotkanie z autorem „Kliniki Małych
Zwierząt w Leśnej Górce” było niezwykle
barwne. Oprócz czytania fragmentów
książki, były też rozmowy z dziećmi 
o ważnych sprawach – o zachowaniach
zwierząt i człowieka wobec nich. Autor przy
użyciu instrumentów wciągał dzieci do ak-
tywności, wykorzystując elementy zabawy
często wręcz „podąża” za dziecięcymi pyta-
niami i pomysłam.

�� 25 września odbył się III Festiwal
Kryminału Dziecięcego Pod Lipami 

Tradycyjnie zorganizowały go Szkoła Pod-
stawowa „Pod Lipami” w Krosinku oraz
filia Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Kro-
sinku. Patronatem i głównym fundatorem
nagród został tym razem Wielkopolski Park
Narodowy. Nie było więc zaskoczeniem, że
tegoroczne kryminalne zagadki dotyczyły
przyrody. Wystąpienie leśniczego WPN 
(z Górki) pana Kamila Karaśkiewicza wpro-
wadziło reprezentantów czterech szkół
Gminy Mosina w tematykę. A później dzie-
ciaki z klas drugich i trzecich przystąpiły do

akcji: rozpoznawały dźwięki zwierząt, pi-
sały kryminalne opowiadanie, rozwiązy-
wały pięć zagadek logicznych oraz
wspólnymi siłami musiały wydostać się 
z escape roomu. 

Gdy jury podliczało punkty na autorskie
spotkanie przybył autor książek dla dzieci
oraz bard pan Tomasz Szwed. Po jego cu-
downym muzyczno-literackim występie
przyszedł czas na wyniki: I miejsce 
- SP Krosno,

II miejsce - SP Rogalin, III miejsce 
- SP Krosinko.

Gratulujemy!!! I mamy nadzieję: DO ZO-
BACZENIA ZA ROK!

Serdecznie dziękujemy za pomoc pracow-
nikom Mosińskiej Biblioteki Publicznej, SP
Krosinko oraz Radzie Rodziców za wspar-
cie naszego projektu.

�� Jadłodzielnia na spotkaniu 
w DKK

We wrześniu na spotkaniu Dyskusyjnego
Klubu Książki gościła mosińska „Jadłod-
zielnia”: „…Kiedy trzy miesiące temu star-
tował foodsharing w naszym mieście,
trzymaliśmy kciuki za pomysł, ale byliśmy
sceptyczni. Czy uda się na Zielonym Rynku
utrzymać pełną lodówkę, czy znajdą się
chętni do korzystania z niej, dzielenia się je-
dzeniem, kto uchroni regał z książkami i lo-
dówkę przed dewastacją? Okazało się, że

po początkowych pertubacjach wszystko
działa sprawnie, a jedyna interwencja straży
miejskiej dotyczyła przypadku odłączenia
kabla z prądem w celu naładowania tele-
fonu. A miejscowi panowie z sąsiednich
ławeczek, którzy samoistnie obsadzili się 
w roli odpowiedzialnych "Strażników lo-
dówki", nie tylko nie robią bałaganu w
Jadłodzielni, ale pilnują, żeby żywność nie
znikała hurtowo, no bo w końcu kto by nie
chciał poczęstować się golonką weselną…”

październik 
��Noc bibliotek

4 października, w magiczny wieczór 
w bibliotece przemówiły czarownice! Dzieci
z pomocą Winnie wyczarowały tęczowego
kota, nietoperze fruwały nad głowami
uczestników, kocioł z magicznym wywa-
rem kipiał od pająków i ciekawych po-
mysłów, a gwiazdy migotały przed oczyma!
Teraz już każde dziecko wie, co się dzieje w
bibliotece nocą, tylko...dziwny jest fakt, iż
nikt się nawet odrobinę nie przestraszył.

W Mosińskiej Bibliotece Publicznej

Kalejdoskopkulturalny

wrzesień
����Warsztaty tworzenia filmu 
animowanego z cyklu "Rodzinny
pamiętnik", poprowadzone przez
Monikę Kuczyniecką. 

Warsztaty upłynęły na wymyślaniu filmo-
wych historii, wykonaniu ich głównych
postaci i rekwizytów z plasteliny, a następne
ich animowaniu. Stworzone podczas spot-
kań filmy będą wyświetlane na wystawie
podsumowującej projekt.  

Wernisaż wystawy prac uczestników „Ro-
dzinnego pamiętnika – 30 listopada o godz.
16.00. Zapraszamy!

��Wystawa „80. rocznica 
wybuchu II wojny światowej 
1 IX 1939 – 1 IX 2019” 
w Galerii historycznej  

11 września,  do Galerii historycznej na
lekcję o pierwszych miesiącach II wojny

światowej, przyszła klasa II c ze Szkoły Pod-
stawowej nr2 z wychowawczynią Iwoną
Hertig. Zajęcia rozpoczęły się przeczyta-
niem przez dzieci czytanki o niedźwiedziu
Wojtku, który razem z wojskiem polskim
wędrował przez fronty II wojny światowej.
Uczniowie obejrzeli film wyprodukowany

W Galerii Sztuki

>>>
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wrzesień
�� 27 września otwarto cenioną
wśród wielu odbiorców wystawę
„Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Pracowni w Rogalinku”. 

Kuratorem wystawy jest pani Lucyna
Smok. Lista artystów prezentujących
swoje dzieła: Wanda Bednarek, Grażyna
Hipś, Lucyna Smok, Aleksandra Mul-
czyńska, Halina Szymankiewicz, Maria
Mulczyńska, Małgorzata Wiśniewska,
Sylwia Waligóra, Wanda Bartmińska,
Maria Jankowska, Krystyna Dyderska,
Małgorzata Mikołajczak, Dorota De-
ttloff, Agnieszka Szymaniak, Alicja Szy-
maniak, Bożena Gadzińska, Anna
Winkowska, Ewa Mieloszyńska, Iwona
Naskręt, Małgorzata Nowicka, Zofia
Przymuszała, Magda Przymuszała – Bu-
kała, Maria Cwojdzińska, Hanna Gar-
stecka, Anna Wykowska, Joanna
Gawrońska, Lucyna Janiszewska, Teresa
Magdziarek, Barbara Zaporowska, Anna
Stawna, Maria Masełkowska, Ewa Mo-
rawska, Krystyna Wojtkowiak, Barbara
Dyderska.

październik
��10 października 
- koncert NOHONO

NOHONO to poznańska elektroniczna
grupa artystyczna założona na początku
2015 r. Jej skład tworzą osobowości o
bardzo zróżnicowanej przeszłości arty-

stycznej, łączące ze sobą wiele dziedzin
sztuki. Główną ideą projektu jest łącze-
nie doświadczeń i umiejętności poszcze-
gólnych członków zespołu w celu
zapewnienia kompaktowego, nastrojo-
wego doświadczenia audiowizualnego.
Wokalistka, pochodząca z Czapur Anna
Jurek jest laureatką wielu konkursów
wokalnych organizowanych w Mosinie i
całej Polsce. Muzyka zespołu została do-
ceniona przez takie labele jak: Nextpop
(wydany cyfrowo rework utworu „Oly. -
Rainhill), Kayax (2gie miejsce w kon-
kursie 2track na rework utworu „Kroki -
Who you are / kwalifikacja do programu
My Name Is New), czy Sony (3 miejsce
w konkursie 2track na rework utworu
„Daria Zawiałow - Kundel bury).

Koncertowi towarzyszyła ekspozycja
wybranych prace z wystawy pt.: Muzyka
w obrazie ukryta z pracowni plastycznej
MOK przygotowanej przez p. Joannę Ja-
necką Rembowską. Autorkami obrazów
były Barbara Walkowiak, Renata Grze-
gorczyk, Krystyna Matynia, Marzena
Gola

�� Kino współczesne 
i filmowe sekrety 
7 i 8 października br., ruszył po raz

drugi program „Nowych Horyzontów
Edukacji Filmowej”.

W tym roku szkolnym do najmłod-
szych widzów dołączyła młodzież ucząca

się w klasach 4-6. Seanse w Mosińskim
Ośrodku Kultury  ogląda ponad 800 wi-
dzów. MOK zaproponował dwa cykle.
Pierwszy z nich, dla młodzieży, to „Kino
współczesne”, w którym starannie
dobrane nagradzane produkcje stanowią
sublimację marzeń i lęków, które towa-
rzyszą dojrzewaniu i pozwalają skon-
struować swoistą mapę współczesności
prezentującą palące problemy XXI
wieku. Uczniowie biorący udział w pro-
jekcie mogą znaleźć odpowiedź m.in. na
takie pytania, jak: czy chcę i potrafię
skonfrontować moje prawdziwe ja z
tym, co inne i obce, czy empatia jest in-
dywidualną zaletą, czy wartością
społeczną, jak konstruować relacje w
społeczeństwie wielokulturowym. 

Drugi cykl, tym razem dla klas młod-
szych to „Filmowe sekrety”. Cykl został
opracowany z myślą o młodych odkryw-
cach. Uczestniczący w projekcie ucznio-
wie mają okazję zapoznać się z
obsypywanymi nagrodami wyjątkowymi
produkcjami – wyselekcjonowanymi ze
względu na świetnie przedstawione bli-
skie dziecku tematy (emocje, rodzina,
przyjaźń, zwierzęta). Jednocześnie, po-
przez specjalnie zaplanowane prelekcje i
zajęcia szkolne prowadzone na podsta-
wie starannie opracowanych scenariuszy,
poznają tajemnice tworzenia i powsta-
wania różnego rodzaju filmów, stając się
bardziej świadomymi widzami.

W Mosińskim Ośrodku Kultury

Oprac. Joanna Nowaczyk
Fot. Agnieszka Bereta, Mosiński Ośrodek Kultury, Mosińska Biblioteka Publiczna

przez Instytut Pamięci Narodowej - „Nie-
zwyciężeni”, wysłuchali także krótkiego
wykładu o kampanii wrześniowej i o pierw-
szych miesiącach wojny w Mosinie. Ucznio-
wie byli bardzo ciekawi wszystkich
wiadomości i zadawali liczne pytania. Za-
praszamy inne klasy wraz z wychowaw-
cami do wizyty i obejrzenia wystawy, która
potrwa do 5 grudnia br. 

�� Bogusława Latawiec w Salonie
Poetyckim 

- spotkanie z poznańską poetką, proza-
iczką i krytykiem literackim BOGUSŁAWĄ
LATAWIEC, połączone z promocją jej naj-
nowszej książki "Pierzchające ogrody".
Spotkanie poprowadziła Izabela Zioła,
wiersze poetek zaśpiewał Tomasz Bateń-
czuk.

październik
����Wystawa malarstwa Marka 
Jakuszewskiego 
"Wymieranie rozumu"

Marek Jakuszewski, absolwent PWSSP w
Poznaniu, na kierunku Malarstwa.

Dyplom z wyróżnieniem w zakresie ry-
sunku w pracowni prof. Izabelli Gustow-
skiej w 1992 r.

Od roku 1991 pracuje na macierzystej
uczelni , od początku związany z pracow-
nią Malarstwa w Architekturze i Urbanis-
tyce, obecnie jest kierownikiem tej

pracowni. 
W 2014 uzyskał

tytuł profesora. Od
2016 jest prorekto-
rem artystycznym
Uniwersytetu Arty-
stycznego w Pozna-
niu. Artysta o
wystawie: „Inspi-
racją do namalowa-
nia prezentowanych
na wystawie obra-
zów były dotkliwe
czerwcowe upały
oraz długa susza
tego lata. Jestem
przekonany, że to
bezrozumne działania człowieka przyczy-
niają się do klęski jaką ponosi przyroda i co
za tym idzie, do zmiany klimatu, stąd tytuł
wystawy wymieranie rozumu…”.

>>>
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Ponad 400-stu zawodników wzięło udział w III
edycji Króla Parku, w weekend 21 – 22 wrześ-
nia. Uczestnicy przebyli niemałą trasę, aby poz-
nać uroki Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz Gminy Mosina. 

Na trasach ultra i półmaratonu gościliśmy
biegaczy m.in. z Warszawy, Sopotu, Kołob-
rzegu, Wałcza, Wodzisława Śląskiego, Sie-
radza – nie sposób wymienić tutaj
wszystkich części Polski, z których przybyli
do nas goście. Miasteczko biegowe uloko-
wane na mosińskich Gliniankach w po-
bliżu wieży widokowej, przyciągnęło wielu
turystów oraz kibiców, a słoneczna pogoda
pozwoliła na niesamowitą zabawę. Przy-
gotowano animacje dla dzieci, punkt ma-
sażu, a na stoisku Gminy Mosina oraz
WPN można było otrzymać gadżety pro-
mocyjne oraz materiały informacyjne.

To był weekend pełen emocji i wzruszeń,
pobitych rekordów życiowych, złamanych

słabości, a nawet... oświadczyn! Zawod-
nicy wielokrotnie podkreślali, że Król Parku
jest świetnie przygotowaną imprezą i z
pewnością odwiedzą Mosinę po raz ko-
lejny. Oragnizatorem wydarzenia jest Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mosinie, liczna
grupa wolontariuszy i entuzjastów sportu,
a także jednostki organizacyjne Gminy
Mosina.

Dystans 60 km pokonało 106 zawod-
ników, a jako pierwszy linię mety minął
"Król Parku" Bartosz Fudali z czasem
4:35:12, tuż za nim Adam Olejnik oraz
Mariusz Nowostawski. "Królową Parku"
została Monika Grabarczyk.

Klasyfikacja generalna kobiet: 1. Monika
Grabarczyk; 2. Barbara Jankowska; 3. Ale-
ksandra Jastrzębska 

Klasyfikacja Gmina Mosina mężczyźni:
1. Marcin Nowak; 2. Rafał Krakowiak; 3.
Michał Szczepaniak

Klasyfikacja Gmina Mosina kobiety: 1.

Monika Grabarczyk; 2. Jolanta Przerwa-
Bech; 3. Rewolińska-Rudnicka.

Na dystansie 21 km jako pierwszy na
mecie zameldował się Łukasz Hryciuk
1:24:40, następnie Daniel Kaczmarek i
Przemysław Mikołajczyk.

Klasyfikacja generalna kobiet: 1. Ag-
nieszka Załuska-Lipa; 2. Anna Lepo-
rowska; 

3. Danka Powałowska.
Klasyfikacja Gmina Mosina mężczyźni:

1. Łukasz Osiurak; 2. Albert Napierała; 3.
Przemysław Jasiak.

Klasyfikacja Gmina Mosina kobiety: 1.
Agnieszka Załuska-Lipa; 2. Agnieszka
Zerba; 3. Justyna Roszak-Patela.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy
ukończenia biegu i zapraszamy już 13 paź-
dziernika do Nadleśnictwa Konstanty-
nowo na kolejny bieg z serii Mosińskiego
Grand Prix. �

Fot. Dariusz Madej

Król Parku po
raz trzeci
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W sobotę 5 października odbyła się kolejna
edycja zawodów rowerowych MTB Wiórek -
Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie

Przełajowym organizowanych przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Mosinie w partnerstwie z
Gminą Mosina i stowarzyszeniem Wiestin.  

Ta ciesząca się dużą popularnością im-
preza, którą wspierają przyciągnęła wielu
zawodników oraz wiernych kibiców. Walka
o złotą, srebrną i brązową szprychę odby-
wała się na dystansie 21 oraz 42 kilomet-
rów. Najmłodsi zawodnicy startowali na
długości 0,4 km do 7 km.

Wyniki OPEN mężczyźni 21,2 km: 1.
Marcin Tomiak, 2. Mikołaj Mrugas, 3. Bar-
tosz Jędrzejczak.

Wyniki OPEN kobiety 21,2 km: 1. We-
ronika Zielińska, 2. Barbara Andrzejewska,
3. Karolina Korbas

Wyniki mieszkańcy Gminy Mosina:
42,4 km mężczyźni: 1. Mateusz Mróz, 2.

Bartosz Foltyn.
21,2 km kobiety: 1. Barbara Andrze-

jewska, 2. Ewa Szot.
21,2 km mężczyźni: 1. Łukasz Rybarczyk,

2. Kuba  Kielan, 3. Michał Szczygieł. �

Red.
Fot. Dariusz Madej

Zawody MTB Wiórek 



Kolejne groby powstańców wielkopolskich
– mieszkańców Ziemi Mosińskiej, otrzy-
mały pamiątkowe oznakowanie. Od 2016 r.
bezpłatną akcję znakowa-
nia grobów powstańców
prowadzi Gmina Mosina
pod honorowym patrona-
tem Starosty Poznańskiego
i Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego
1918 – 1919.  Oznakowa-
nych zostało dotąd ponad
120 grobów.

Przygotowując się do
minionej, 100. rocznicy
wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, już w
roku 2016 Gmina Mo-
sina zainicjowała akcję
znakowania grobów po-
wstańców związanych z
Ziemią Mosińską. Trzy
lata temu oznakowanych
zostało 28 grobów uczest-
ników powstania, któ-
rych rodziny zgłosiły taką
wolę. Wcześniej, kilka-
dziesiąt mogił zidentyfikowanych na
podstawie publikacji z roku 2008 „Po-
wstańcy Wielkopolscy z Mosiny i oko-

lic” autorstwa Przemysława Mielocha,
Joanny Nowaczyk, Jacka Szeszuły i Zyg-
munta Pohla, oznaczone były rozetką

powstańczą przez
Krąg Instruktorski
T.W.A. przy
współpracy z Urzę-
dem Miejskim w
Mosinie. W roku
2018, przed
okrągłą rocznicą
zwycięskiego zrywu
wielkopolan, ozna-
kowanych zostało
następnych 63
mogił. W piątek 20
września, pa-
miątkową tabliczkę
z krzyżem po-
wstańczym otrzy-
mało kolejnych 25
uczestników po-
wstania wielkopol-
skiego, którzy za
życia  związani byli
miejscem zamiesz-
kania z Gminą Mo-
sina, a pochowani

zostali na cmentarzu parafialnym w Mo-
sinie, w Rogalinku i na innych cmenta-
rzach.

Prowadzoną od trzech lat  przez Gminę
akcję znakowania grobów powstańców
wielkopolskich, wspierają merytorycznie
lokalni regionaliści Włodzimierz Gab-
rielski i Jacek Szeszuła. O naszych po-
wstańcach pamiętają także członkowie
mosińskiego FC Lecha Poznań, którzy co
roku zapalają na ich grobach znicze.

Przemysław Mieloch,
Burmistrz Gminy Mo-
sina: Upamiętnienie
udziału naszych miesz-
kańców w zwycięskim po-
wstaniu wielkopolskim jest
naszą powinnością i wyrazem
hołdu dla ich czynu. Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w to, a także inne
działania podtrzymujące naszą histo-
ryczną pamięć, która jest fundamentem
naszej tożsamości. Dziękuję rodzinom po-
wstańców wielkopolskich, które chcą dbać
o tę pamięć, czego wyrazem jest symbo-
liczny znak na grobach ich przodków.
Akcję bezpłatnego znakowania grobów po-
wstańców wielkopolskich będziemy konty-
nuować.  

Kontakt dla rodzin powstańców z
Urzędem Miejskim w Mosinie: 61 8 109
553, 530 017 261 �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

����KOLEJNE GROBY POWSTAńCóW OZNAKOWANE
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Wśród oznakowanych grobów powstań-
ców wielkopolskich związanych z Ziemią
Mosińską, znalazł się grób Stanisława Do-
bickiego, pochowanego na cmentarzu pa-
rafialnym w Rogalinku. 

DOBICKI STANISŁAW – ur. 5 IV 1897 r.
w Sasinowie pow. Śrem. Był synem włoś-
cianina Wojciecha (ur. 10 IV 1865 r., zm.
17 X 1921 r. pochowany na cmentarzu pa-
rafialnym w Rogalinku) i Józefy z d. Kacz-
marek, również tam spoczywającej. Ojciec
Wojciech miał siostrę Katarzynę, która pó-
źniej wyszła za mąż za Tomasza Iwań-
skiego. W Sasinowie urodziły się
następujące dzieci ojca Wojciecha i jego
żony Józefy: Helena – była najstarsza, wy-
szła za mąż za wdowca Michała Jaźwika.
Mąż był właścicielem dużego gospodar-
stwa ogrodniczego na terenie obecnego
Ogrodu Botanicznego w Poznaniu przy ul.
Dąbrowskiego. Ogrodnictwo prowadził
sam i było ono podstawowym źródłem
utrzymania. Następne dzieci to: Stanisław
– późniejszy powstaniec, Czesław, Józef i

Jan. Stanisław, podobnie jak inne dzieci z
Sasinowa, uczęszczał do obowiązkowej
pruskiej szkoły w sąsiednim Rogalinku.

Po wybuchu I wojny światowej, jako 19-
letni kawaler został w 1916 r. zmobilizo-
wany i do jesieni 1918 r. walczył w armii
pruskiej. Klęska wojenna Cesarstwa Nie-
mieckiego spowodowała, że jesienią 1918
r. wrócił z frontu do Sasinowa. Wybuch
Powstania Wielkopolskiego 27 XII 1918 r.
zaowocował zgłoszeniem się doświadczo-
nego żołnierza frontowego do działań po-
wstańczych. Został przydzielony do
oddziału Wincentego Wierzejewskiego, z
którym brał udział w walkach o Fort Grol-
lmana w Poznaniu. Oddział ten stał się na-
stępnie zalążkiem 1 Pułku Strzelców
Wielkopolskich, który był formowany na
terenie Kernwerku (Cytadeli). Po zaprzy-
siężeniu pułku (26 I 1919 r.), jednostka ta
została przeniesiona do Biedruska na dal-
sze szkolenie z jednoczesnym prowadze-
niem zaciągu, celem uzupełniania stanu.
16 II 1919 r. Stanisław Dobicki otrzymał
przydział do 9 kompanii, a już 28 III tego

roku — do nowo sformowanego plutonu
telefonicznego. Trudno jednoznacznie
stwierdzić, czy wraz z macierzystym
pułkiem brał następnie udział w odsieczy
Lwowa wiosną 1919 r. Natomiast już 26
VII 1919 r. otrzymał awans na starszego
szeregowca. W tym samym roku, 16 XII

����POWSTAńCZE BIOGRAMY

>>>
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1919 r. został organizacyjnie
przydzielony do 6 kompanii
pułku (od 1910 do 1919 r. to
55. Pułk Piechoty). 17 IV 1920
r. został skierowany rozkazem
do odbycia szkolenia w szkole
podoficerskiej pułku. 18 VIII
1920 r. otrzymał przeniesienie
do rezerwy 55. Pułku Piechoty.
Za 10 dni, tj. 28 VIII – na pod-
stawie pisma L. dz. 4456/Vb
Dowódcy Okręgu – przestał
pełnić czynną służbę woj-
skową. Swoją karierę w wojsku
zakończył 15 V 1923 r. – z wpi-
sem do książeczki wojskowej –
„przeniesiony do pospolitego
ruszenia bez broni”. Za dobrze
pełnioną służbę, rozkazem
D.O.W. VII. Nr 2/38 z dnia 10
II 1938 r. został odznaczony
„Medalem Pamiątkowym za
wojnę 1919 - 1921”. Może to
również sugerować udział w
wojnie bolszewickiej. 

16 VII 1928 r. St. Dobicki za-
warł w Poznaniu związek
małżeński z Anną Abraszkie-
wicz, ur. 28 VI 1911 r. w
Kautsche (Niemcy), córką Jó-

zefa i Cecylii z d. Nowak (akt
ślubu Poznań 300/1928 II). Po-
czątkowo rodzina zamieszkała
w Poznaniu przy ul. Dąbrow-
skiego 165 u najstarszej siostry,
zamężnej za Michała Jaźwika.
Tutaj znaleźli pracę w ich
ogrodnictwie. Później zamiesz-
kali na Placu Sapieżyńskim 4
(obecnie Pl. Wielkopolski). Na-
stępnie rodzina przeprowa-
dziła się na ojcowiznę do
Sasinowa. Na przełomie
1929/30 roku była kolejna
przeprowadzka, do Rogalinka
na ul. Podgórną 14 (obecnie
Leona Kostrzewskiego 18). Za-
mieszkali w starej, krytej
strzechą chacie. Tutaj urodziła
się dwoje synów Stanisława i
Anny: Eugeniusz (ur. 21 IX
1930 r., ożeniony z Reginą z d.
Karpińską, zamieszkały na-
stępnie aż do zgonu t j. 6 V
1989 r. w Stęszewie) i Stefan
(ur. 3 VI 1945 r., ożeniony z
Aleksandrą Anną Niedbała,
mieszkali w Luboniu. Stefan
zmarł 21 VIII 2007 r. w Pusz-
czykowie). Małżeństwo pro-

wadziło w Rogalinku małe
gospodarstwo rolne.

Podczas II wojny światowej
nadal mieszkali w Rogalinku.
Tutaj Stanisław wraz z Anną
udzielali schronienia bratu
Czesławowi, który będąc
sołtysem wsi Słowikowo/k.
Mogilna musiał uciekać przed
groźbą aresztowania go przez
hitlerowców. Zmieniając
miejsce pobytu, ukrywał się
również w pobliskich Dasze-
wicach. Zmarł w Rogalinku i
tam został pochowany na
miejscowym cmentarzu. 

Obecnie ta mogiła już nie ist-
nieje. Po II wojnie światowej
Anna chcąc dopomóc w utrzy-
maniu rodziny, dodatkowo
wyplatała różne koszyki.
Sprzedawała je w najbliższej
okolicy, a nawet jeździła na
Ławicę do Poznania. Stano-
wiło to poważne zasilenie
budżetu domowego. Łęgi nad-
warciańskie Rogalinka, Sasi-
nowa i Świątnik stanowiły
swoiste zagłębie wikliniarskie
dla miejscowych rzemieślni-

ków. Na początku lat 70 XX
w., stary dom, który był miejs-
cem spotkań rodzinnych oraz
dla okolicznych sąsiadów –
spłonął. Anna wybudowała
mały domek mieszkalny.
Wnuk Jarosław zapamiętał, jak
babcia przy spotkaniach ro-
dzinnych zawsze mówiła –
„dom stoi z koszyków”. I stoi
do dzisiaj.

Stanisław zmarł 17 XII 1953
r. w Rogalinku, przeżywszy
tylko 56 lat. Tam spoczywa na
przykościelnym cmentarzu pa-
rafialnym. Anna dołączyła do
niego 4 VI 1998 r., zmarła w
wieku 87 lat. Przeżyła swego
męża Stanisława o 45 lat.

Żródła: książeczka wojskowa Sta-

nisława Dobickiego w posiadaniu

wnuka Jarosława Dobickiego za-

mieszkałego w Puszczykowie oraz

jego wspomnienia o dziadku Sta-

nisławie. Informacje Lecha Dobic-

kiego z Lubska, wnuka Jana a brata

Stanisława. �

Opracowali: Włodzimierz
Gabrielski i Jacek Szeszuła.

Poeta, uhonorowany Medalem Rze-
czypospolitej Mosińskiej w roku 2010.
Przyszedł na świat w roku 1938 r., w
domu przy ul. Mickiewicza w Mosinie
(dawniej ul. Lipowej). Z tego prowin-

cjonalnego miasteczka, jak stwierdził po latach, pochodziły naj-
piękniejsze jego wspomnienia. Wiele ze swoich utworów
poświęcił właśnie Mosinie, gdzie mieszkał, dopóki rodzice nie
wyprowadzili się do Poznania na ul. Ostrobramską. 

Od roku 1968 do końca swojego życia, wydał ponad 20 to-
mików poezji. Jeden z nich pt. „Chciałem zmienić świat” z roku
1999, poświęcił „mieszkańcom i przyjaciołom mojej rodzinnej
Mosiny”. Do literackiej legendy przeszła znajomość Wincen-
tego z Edwardem Stachurą, który Różańskiego nazwał „Synem
Bogini” i uczynił bohaterem własnej powieści „Cała jaskra-
wość”, a także „Ballady dla Potęgowej”. Wincenty Różański był
jedynym z poetów outsiderów lat 60., który dożył dzisiejszych
czasów intelektualnej wolności, ale też czasów komercji, której
nigdy się jednak nie poddał – do śmierci pozostał prawdziwy.
Był, jak wspominają go najbliżsi, uosobieniem dobroci, a zara-
zem nieporadności. Nie dbał o siebie, o doczesne dobra, tylko
o wiersze – dlatego żył w ubóstwie. Miał jednak wielu troskli-
wych przyjaciół. Potem przyszła choroba, w wyniku której nie
mógł już mówić. Do końca życia jednak, pozostał wierny swo-

jej poezji. Poeta odszedł 4 stycznia 2009 r. Dla wielu mieszkań-
ców Mosiny, którzy go znali z sąsiedztwa, ze szkolnej ławy, z
podwórka, w pamięci pozostanie po prostu Witkiem.

– Poetycka wyobraźnia Witka, „Syna Bogini”, jak go nazywał
Edward Stachura, rodziła się w Mosinie, z którą w dzieciństwie, po
sąsiedzku, mieszkał ten uznany w polskiej literaturze współczesnej,
wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość poeta. Z Mosiny zos-
tał wyrwany nagle, kiedy ojciec zdecydował się na przeprowadzkę
do Poznania. Dusza Witka pozostała jednak na zawsze nad Mo-
sińskim Kanałem, Jeziorem Góreckim, w Wielkopolskim Parku.
Można to prześledzić w jego wierszach. Chociaż odszedł, jego po-
ezja przemawia nadal – stwierdziła Barbara Miczko-Malcher, w
laudacji wygłoszonej na cześć poety, podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Mosinie, w maju 2010 r. 

Wincenty Różański za swoją twórczość odznaczony został
m.in.: Medalem Młodej Sztuki, Nagrodą Literacką stołecznego
miasta Poznania im. Jana Kasprowicza, Odznaką Honorową
Miasta Poznania, Odznaką za zasługi w rozwoju województwa
poznańskiego, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Artystyczną Rady Miasta Poz-
nania, Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Pierścieniem Mędrców Betlejemskich. �

Joanna Nowaczyk
Wrzesień 2015

GALERIA KAWALERÓW MEDALU RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Wincenty Różański (1938 – 2009)
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�� Biblioteka
„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI
CZŁOWIEK” REALIZACJA 
PROJEKTU W MOSIŃSKIEJ 
BIBLIOTECE

Już od września każde dziecko w wieku
od 3 do 6 lat, odwiedzające z rodzicem
naszą bibliotekę oraz wypożyczające
choć jedną książkę, otrzyma w prezencie
wyjątkową "Wyprawkę Czytelniczą".

W pakiecie startowym dzieci znajdą
wyjątkową książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka i spełniającą najwyższe
standardy w projektowaniu pięknych i
mądrych książek dla najmłodszych, a
także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą
wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki z

księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytel-
niczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i
zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego. W wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego od-
wiedzania biblioteki.

Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem, gdyż to właśnie oni – ro-
dzice, są nieodłącznymi elementami czy-
tania dzieciom w wieku przedszkolnym.
Dorosły, który nie tylko wciela się w
książkowych bohaterów, ale staje się
przewodnikiem w nowej przygodzie
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, bu-
duje tym samym relacje, które z całą
pewnością zaowocują w przyszłości.

Udział w projekcie jest całkowicie
bezpłatny!

20 listopada
Gościem na Międzynarodowym Listo-

padzie Poetyckim będzie znana poetka z
Łodzi, Małgorzata Skwarek-Gałęska. W
mosińskiej bibliotece przeprowadzi
warsztaty poetyckie dla młodzieży szkol-
nej oraz zmobilizuje dorosłych do pisa-
nia wierszy na DKK!

Międzynarodowy Listopad Poetycki

Spotkania w Bibliotece
Mosińska Biblioteka Publiczna, ul.

Dworcowa 4

� „Mała książka – wielki człowiek” –
projekt całoroczny,
� „Moliki książkowe w bibliotece” –

cykliczne zajęcia literackie dla dzieci w
wieku 2 – 4 lat, każdy wtorek godz. 10,
� 5 listopada - Międzynarodowy Dzień

Postaci z Bajek: wydarzenie dla dzieci,
��13 listopada – DKK: książka „Ga-

wędy o wilkach i innych zwierzętach” –
możliwe spotkanie z autorem Marcinem
Kostrzyńskim,
��15 listopada – Czytanie przy latarce –

wieczorne spotkania z książką dla dzieci,
��18 listopada – Multikulti: warsztaty

dla dzieci z okazji Międzynarodowego
Dnia Tolerancji,
� 20 listopada - warsztaty poetyckie dla

młodzieży szkolnej z Małgorzatą Skwa-
rek-Gałęską,  
� 22 listopada – Gminne Dyktando dla

Leworęcznych,
�� 27 listopada – Dzień Pluszowego

Misia: Dzień dobry, Paddingtonie!,
� 4 grudnia – DKK: „A ja żem jej po-

wiedziała” Katarzyny Nosowskiej,
��6 grudnia – Książkołajki w bibliotece:

impreza czytelnicza dla dzieci.

����W Galerii Sztuki 
Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1

Spotkania autorskie
� 16 listopada,godz.17.30 – spotka-

nie autorskie, scenariusz i poprowadze-
nie: Anna Kochnowicz-Kann

Koncerty 
� 27 października – koncert z cyklu

„Niedzielne spotkanie z muzyką”,
godz. 17.30,
� 24 listopada – koncert z cyklu

„Niedzielne spotkanie z muzyką”,
godz. 17.00,
� 29 grudnia – koncert „Noworoczne

spotkanie z muzyką ”, godz. 17.00.

Wystawy   
� Wystawa „80. rocznica wybuchu II

wojny światowej 1 IX 1939 – 1 IX
2019” w Galerii historycznej – czas
trwania do 5 grudnia br. ,
� 9 listopada – wernisaż malarstwa

Moniki Korony (UAP), godz. 17.30,
czas trwania wystawy – do 26.1isto-
pada br.,
��30 listopada, godz.16.00 – wernisaż

prac uczestników projektu "Rodzinny

pamiętnik" zrealizowany ze środków
MKiDN, czas trwania wystawy – do
6.grudnia br.,
��10 grudnia godz. 18.00 – „Biennale

Studenckie na małą formę rzeźbiarską
im. prof. Józefa Kopczyńskiego" – wy-
stawa laureatów oraz w ręczenie na-
grody przyznanej w ramach konkursu
przez Burmistrza Gminy Mosina, czas
trwania wystawy – do 21 grudnia br.
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�1Szczegółowa, bieżąca oferta publikowana jest na stronach: Mosiński Ośrodek Kultury - kulturagmina.pl, Galeria Sztuki w Mosinie – galeriamosina.pl, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – osirmosina.pl,
Mosińska Biblioteka Publiczna – bibliotekamosina.pl, Gminne Centrum Informacji w Mosinie - gci.mosina.pl, także na mosina.pl

����Gminne Centrum Informacji

Dyżur ekspertów ZUS w Mosinie w
Urzędzie Miejskim, Plac 20 Paździer-
nika 1, pokój nr 20. godz. 11.00 –
14.00

Porady dotyczą zagadnień z zakresu
rent i emerytur oraz możliwości
założenia konta na PUE Zaintereso-
wane osoby już teraz serdecznie zapra-
szamy do skorzystania z możliwości
bezpośredniego kontaktu z ekspertami
ZUS.

GCI

Animacje dla dzieci w świetlicach
wiejskich

Od września w świetlicach wiejskich
odbywają się animacje dla dzieci. W
wyznaczone dni do poszczególnych
miejscowości przyjeżdża animatorka
Basia, która prowadzi gry i zabawy dla
dzieci. 

Zajęcia odby-
wają się:

W każdy ponie-
działek - w
Wiórku, godz.
16.30

W każdy wtorek
- w Mieczewie,
godz. 16.30

W każdą środę
w Świątnikach,
godz. 16.30, w
każdy czwartek-
w Radzewicach,
godz. 16.30, w
każdy piątek - w

Nowinkach, godz. 16.30

Serdecznie zapraszamy na zajęcia
dzieci w wieku 5-12 lat.

Więcej informacji na stronie: gci.mo-
sina.pl w Gminnym Centrum Informa-
cji w Mosinie, tel.; 61 8 192 746,
gci@mosina.pl i u sołtysów poszczegól-
nych wsi.

100-lecie KS 1920 Mosina
18 stycznia 2020 r. w Gale-

rii Sztuki w Mosinie (w Gale-
rii historycznej), nastąpi
inauguracja wystawy z okazji
100-lecia Klubu Sportowego
1920 Mosina.

Klub apeluje do mieszkań-
ców,  wychowanków i sym-
patyków, o udostępnienie na
tę okazję archiwalnych materiałów – fotografii, pamiątek
związanych z działalnością KS 1920 Mosina, które mogą
wzbogacić wystawę i przyczynić się do pełniejszej prezen-
tacji jego historii.

Osoby chętne do podzielenia się takimi materiałami pro-
szone są o kontakt z prezesem zarządu Klubu: Paweł
Szeląg, tel. 694 653 490. 

Zachęcamy sympatyków Klubu do włączenia się w ob-
chody 100-lecia jego działalności! 
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