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Urząd Miejski w Mosinie
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl,
tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558,
Biuro Obsługi Interesanta: 61 8109 505,
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: tel. 61 8109-503,
tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), e-mail: gczk@mosina.pl
Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl

Covid – 19
Aktualne informacje i zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce
–> w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl /web/koronawirus
• Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
• Informacje dla mieszkańców Gminy Mosina –> na stronie mosina.pl w zakładce Koronawirus Komunikaty
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: poniedziałek – piątek w godz. 7.25 15.00, tel. całodobowe: 609 794 670, 518 097 443
• Infolinia NFZ: 800 190 590. 

Szczepienia przeciwko COVID–19
989 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu Szczepień
• Aktualny harmonogram szczepień oraz szczegóły dotyczące zapisów i zgłoszeń dostępne są na
stronie ww.gov.pl->Szczepienie przeciwko Covid–19
• Dowozy do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych lub mających obiektywne i niemożliwe
do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego takiego punktu. W przypadku takiej sytuacji należy poinformować o potrzebie transportu przy rejestracji na szczepienie lub
w przypadku wyznaczonego już terminu szczepienia, zadzwonić pod numer telefonu uruchomiony
przez Urząd Miejski w Mosinie: 608 406 013.
W przypadku osób obłożnie chorych należy zadzwonić pod ten sam numer 608 406 013 – dla osoby
obłożnie chorej zostanie ustalony termin szczepienia z dojazdem personelu medycznego do domu.
Punkt Szczepień Powszechnych w gminie MOSINA
Medicomplex - Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne, ul. Wawrzyniaka 4
Lokalizacje wszystkich punktów szczepień na terenie kraju znaleźć można na stronie:
gov.pl -> Szczepienie przeciwko COVID-19-> Mapa punktów szczepień. 
								
źródło: gov.pl
							
		 Oprac. JN

2

INFORMATOR MOSIŃKI
Redaktor naczelny:
Joanna Nowaczyk
Adres redakcji:
Pl. 20 Października 2
62-050 Mosina
Kontakt z redakcją:
informator@mosina.pl
tel. 530 017 261
61 8109 553
(w godz. pracy UM)
Wydawca:
Gmina Mosina
Skład i opracowanie graficzne:
Katarzyna Leszczyńska
Druk:
CGS Drukarnia sp. z o.o.
ul. Towarowa 3, Mrowino k. Poznania
62-090 Rokietnica
Zdjęcie na okładce:
Jacek Grobelny
GAZETA BEZPŁATNA
Nr ISSN 2449-5751
Nakład: 10 600
Wydanie: 6 (65) 2021
Numer zamknięto: 25 czerwca 2021
Kolejne wydanie: sierpień/wrzesień 2021
Telefony alarmowe
• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,
• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ - Gmina Mosina:
• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Wawrzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno ul. Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,
• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJSKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel.
508 193 495
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Października 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, tel. 61 813 62 06,
• NZPOZ W BABKACH: Babki – Babki 4C, tel. 61 893-99-88, Świątniki - ul.
Kórnicka 8C, tel. 61 642 50 92,
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50,
tel. 61 28 21 695. 

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
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Pozyskaliśmy kolejne dofinansowania!
Gmina Mosina otrzymała dwa nowe dofinansowania: na
budowę sieci wodociągowej w Sowińcu oraz na rozwój elektronicznych usług publicznych. To kolejne, pozyskane środki
zewnętrzne do gminnego budżetu, których łączna kwota w tej
kadencji wyniesie teraz 25 274 630,86 zł.
1 105 000,03 zł na elektroniczne usługi publiczne
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Os priorytetowa 2: Społeczeństwo
informacyjne działanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług
publicznych, Gmina Mosina wraz z Partnerami projektu – Gminą
Luboń oraz Włoszakowice pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych
w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”.
Projekt będzie realizowany przy współpracy partnerów, gdzie
miasto Luboń jest partnerem wiodącym. Wartość całego projektu wynosi 3 141 745,14 zł, z czego uzyskane dofinansowanie
wynosi 2 670 483,36 zł.
W tym projekcie, Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie na
realizację własnych zadań, m.in.: na zakup i dostawę serwera
i macierzy, zakup multimedialnej tablicy ogłoszeń, zakup licencji dostępowych typu CAL, licencji bazodanowych typu SQL
Server licencji Backup, licencji Win Srv Std, licencji WinSrv
DC oraz wartości niematerialnych, na rozbudowę systemu teleinformatycznego, zapewnienie dostępności cyfrowej dla osób
o szczególnych potrzebach w Gminie Mosina, usprawnienie procesów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, szkolenie
z obsługi oprogramowania serwerowego, usługi informatyczne,
zakup tablicy informacyjnej.
Koszt realizacji tych zadań dla Gminy Mosina to 1 300 000,03
zł z czego dofinasowanie wynosi 1 105 000,03 zł.
400 000 zł na wodociąg w Sowińcu
Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, z przeznaczeniem na
inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki
rolnej – PGR-y.
Zadanie inwestycyjne, na które pozyskaliśmy dofinansowanie,
obejmie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem do
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budynków mieszkalnych we wsi Sowiniec. Podłączenie nowej
sieci wodociągowej zostanie wykonane do istniejącego w ul.
Sowinieckiej wodociągu oraz zlokalizowanej przy niej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sowiniec.
Wartość całego zadania 834 000,00 zł z czego uzyskane dofinansowanie wynosi 400 000,00 zł.
Oprac. J. Nowaczyk

Zdobyliśmy 25 mln, w lipcu wnioski na kolejne miliony
W tej kadencji pozyskaliśmy ponad 25 milionów złotych
dofinansowania ze środków krajowych i unijnych. To owoc
pracy całego grona pracowników urzędu.
Przed nami, już w lipcu, możliwości pozyskania kolejnych
środków. W wtorek, 22 czerwca, odbyła się konferencja, na
której poznaliśmy założenia Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych. To nowy rządowy program
realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program
polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez JST
w całej Polsce. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego
dofinansowania, czyli dotacji na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła
na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami.
W pierwszej - pilotażowej edycji programu, każdy samorząd
będzie mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie
inwestycji. Proces będzie się odbywał w pełni elektronicznie,
w specjalnie przygotowanej aplikacji programu.
Gmina Mosina złoży 3 wnioski z trzech różnych obszarów.
Czekamy na szczegółowe zasady programu, które mają zostać
opublikowane jeszcze w czerwcu 2021 r. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Inwestycje – stan realizacji

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
24 maja - 18 czerwca
KRONIKA INWESTYCJI
BUDYNKI i BUDOWLE
• adaptacja budynku przy ul. Dworcowej
w Mosinie na Urząd Miejski – w trakcie realizacji,
• termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - wybór wykonawcy i zawarcie umowy,
• modernizacja świetlicy w Sowinkach wybór wykonawcy i zawarcie umowy,
• przebudowa świetlicy w Krajkowie - aktualizacja wyceny przez wykonawcę i przygotowanie umowy na kontynuację zadania
z 2020 r.,
• boisko przy SP 1 w Mosinie - sprecyzowano oczekiwania co do podstawowych parametrów technicznych planowanego obiektu,
skierowano zapytanie do biura projektowego
o wykonanie projektu zagospodarowania
terenu, z uwzględnieniem planowanego
boiska, otrzymano koncepcję zagospodarowania terenu,
• modernizacja budynku MOK przy ul.
Dworcowej w Mosinie - oczekiwanie na
wybór wykonawcy,
• budowa pomostu pływającego z trapem
zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym - przygotowanie dokumentacji przetargowej do
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Pozostałe inwestycje z tego obszaru -> s. 5
DROGI I CHODNIKI -> s.4
OŚWIETLENIE
• w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektów budowlano-wykonawczych
na budowę oświetlenia drogowego na terenie
gminy Mosina dla zadań w budżecie na rok
2021: - na budowę energetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego typu LED: w
ul. Polnej w Nowinkach, w ul. Gajowej w
Mosinie, w ul. Zofii Stryjeńskiej (do Kanału
Mosińskiego) i ul. Jacka Malczewskiego w
Mosinie (od ul. Zofii Stryjeńskiej do ul. bez
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 • Budowa ul. Lema w Mosinie ->przed ogłoszeniem przetargu.
W zakresie inwestycji: budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wysokości 4 052 558,95 zł.
• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> przerwano projektowanie – w mapach
udostępnionych przez Starostę Poznańskiego występują niezgodności ze stanem faktycznym przebiegu granic, co wymaga wykonania pomiarów w terenie i naniesienia
rzeczywistych współrzędnych.
Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
• Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku -> zadanie przed ogłoszeniem przetargu.
• Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie –> projekt w trakcie realizacji i uzyskania
pozwolenia na budowę.
• Budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka) w Mosinie – rozliczono zadanie.
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 709 944, 08 zł
Przygotowano dokumentację przetargową na budowę kolejnego etapu ul. Piaskowej
na odcinku od ul. Łąkowej do Topolowej.
• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca
ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji.
Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł
• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) –>
w trakcie realizacji.
- węzeł w Drużynie – zakończony.
- węzły w Mosinie i w Pecnej – przekazano plac budowy, inwestycje w trakcie realizacji.
Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń
Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń
Mosina – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie
Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie
 • ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie– I etap (budowa chodników i jezdni na ul.
Łaziennej na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej) –> na ukończeniu. Dokonano
wymiany słupa oświetleniowego na słup wibro. Pozostał do wykonania fragment ulicy
na skrzyżowaniu ul. Łaziennej z Kanałową.
Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 614 232,84 zł
Przygotowano materiały do przetargu na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap
zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie).
• Modernizacja świetlicy w Rogalinku –>zakończono roboty budowlane.
Wykonawca: Constructo sp. z o.o. z Lubicza
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 377 000 zł
 • Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
–> w trakcie realizacji.
Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> przekazanie placu budowy wykonawcy, roboty rozbiórkowe.
Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 3 618 899 zł
• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko –>złożono wniosek o pozwolenie na
budowę.
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –> trwa aktualizacja dokumentacji
projektowej w zakresie wypracowanej z WZDW i Urzędem Marszałkowskim zmiany
przebiegu kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej.
• Termomodernizacja SP w Daszewicach –> przygotowano dokumentację projektową
do ogłoszenia przetargu.

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
• Wymiana okien w starej części budynku SP Krosinko-> w trakcie realizacji
Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 84 132 zł
 • Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie procedury przetargowej.
 • Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo
-> rozesłano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.
 • Zagospodarowanie „Parku Strzelnica” –> wykonano małą architekturę, ułożono
masę bitumiczną na ścieżkach rowerowych, trwają prace odbiorowe.
Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 163 246,89 zł.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy , ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie
-> trwa realizacja
Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
1 400 000 zł.
 • Skatepark przy ul. Harcerskiej w Mosinie -> wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektu. 
Tekst i fot. J. Nowaczyk

ZGO JAROCIN Z DOFINANSOWANIEM

ZGO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, którego Gmina Mosina jest
udziałowcem, otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 38 484 556,44 zł na rozbudowę zakładu.
W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie - „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w ramach działania
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zostanie rozbudowana instalacja do kompostownia bioodpadów
stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji
oraz kompostownia odpadów wraz z placami kompostowymi. Wybudowany zostanie także drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, powstaną nowe place do przerobu odpadów budowlanych, zostanie zmodernizowana
oraz rozbudowana stacja transformatorowa, powstanie nowy agregat kogeneracyjny.
Rozbudowana zostanie także podczyszczalnia ścieków oraz wybudowana zostanie
nowa waga najazdowa, zwiększy się także flota pojazdów.
JN / fot.ZGO Jarocin
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Zakład Gospodarowania Jarocin,
to najnowocześniejsza i najbardziej ekologiczna instalacja przetwarzania odpadów
w Wielkopolsce, jeżeli nie w Polsce. Gmina Mosina stała się udziałowcem tej instalacji
i czerpie z tego wszelkie pożytki – najniższe ceny przetwarzania odpadów i wysoki
stopień odzysku.
I teraz, już z Mosiną na pokładzie, ZGO Jarocin pozyskał dofinansowanie na dalsze
unowocześnianie instalacji. Po zakończeniu inwestycji rzędu łącznie 100 mln zł ZGO
Jarocin będzie bezwzględnie liderem w Polsce, którego współwłaścicielem jest Gmina
Mosina. 
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nazwy - odnoga ul. Strzeleckiej),
- na budowę przyłącza energetycznego kablowego i oświetlenia zadaszenia (wiaty) na
gminnym placu zabaw w Sasinowie,
• trwa przygotowanie postępowania dla
budowy oświetlenia drogowego na terenie
gminy Mosina dla zadań: Mieczewo – ul. Promienista, Słoneczna, Tęczowa etap I, Pecna
- ul. Różana, Mosina – ul. Królowej Jadwigi,
Kazimierza Odnowiciela etap II, Krosinko
– ul. Wierzbowa, Radzewice – ul. Kalinowa
etap I, Mosina – ul. Śliwkowa, Mosina – ul.
Czajkowskiego etap II, Sowinki – ul. Nad
Lasem etap III.
KANALIZACJE I WODOCIĄGI
• opracowanie analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, Bolesławiec, Rogalin,
Świątniki, Radzewice, Mieczewo w oparciu o
dwa rozwiązania wariantowe zrzutu ścieków
– w trakcie procedur odbiorowych,
• opracowanie aktualizacji dokumentacji
projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Bocznej
od ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku
do ZUK) – Biuro Projektowe wystąpiło do
Aquanet S.A. o wydanie warunków technicznych,
• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
do świetlicy wiejskiej w Krosinku wraz z
odtworzeniem nawierzchni – wybór wykonawcy i zawarcie umowy,
• przygotowywanie dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w Sowińcu
wraz z przyłączami do granicy działek,
• przygotowanie projektu porozumienia
między Gminą Mosina a Aquanet S.A. w
zakresie realizacji przyłączy wodociągowych
zasilających budynki mieszkalne w Sowińcu.
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• przygotowanie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego
w Mosinie – linia do Osowej Góry,
• kontynuacja procedury nadania nazwy
ulicy drodze wewnętrznej: w Radzewicach
i w Baranowie,
• przeprowadzenie przetargów na dzierżawę
nieruchomości rolnych,
• przygotowanie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości z zasobu KOWR,
• sporządzenie protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości dla celów komunalizacji.
• wniosek komunalizacyjny do Wojewody
Wielkopolskeigo w sprawie działki ewidencyjnej Krosno nr 74/1 oraz 73/1,
• przeprowadzenie 7 przetargów na sprzedaż nieruchomości w Mosinie, Czapurach
(Żeromskiego, Bukowa, Fredry, Brandysa,
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Czapury, Wieniawskiego, Kościuszki), - wyłoniono nabywców za kwotę 2 126 055 zł,
• przygotowanie i publikacja zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
zbycia -2x ( Wiórek, Krosinko) i zrządzenia
w sprawie odpłatnego rozwiązania prawa
UW z obciążeniem nieruchomości służebnością przesyłu (Mosina) 1x i zarządzania w
sprawie ustanowenia służebności przesyłu
(Barnowo)- 1x
• przygotowanie projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości w Babkach – droga
wewnętrzna.
MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie,
wiosenne profilowanie dróg nieutwardzonych na terenie gminy, trwa wykonanie
oczyszczenia oraz przegląd przepustów na
terenie gminy, zlecono - wykonanie niecki
zbierającej wody opadowe na ul. Wodnej w
Rogalinku, lokalne uzupełnienie zadoleń w
Rogalinku, zakup i montaż studni zbierającej
wody opadowe na ul. Nizinnej w Mosinie,
podpisano umowę na „Badanie ścieków z
separatorów w 2021 r.”, wykonano remont
cząstkowy nawierzchni asfaltowej w Krajkowie, zlecono wprowadzenie zmiany stałej
organizacji ruchu pn.:ul. Wodna i Wspólna
w Mosinie,
• uzgodnienia, decyzje, projekty organizacji
ruchu: 24 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 15 decyzji rocznych za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, 17 projektów tymczasowej organizacji ruchu, 11 spraw związanych z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów,
29 warunków technicznych dla przebiegu
trasowego urządzeń w pasie drogowym,
• transport, Strefa Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, odszkodowania:
wprowadzenie nowych rozkładów jazdy
linii komunikacyjnych: 691, 692, 693, 694 i
698 – uwzględniając zmianę rozkładu jazdy
pociągów, przygotowanie uchwały w spr.
zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań, a Miastem Luboń,
Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i
Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
• realizacja zadania sołeckiego – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogalinku.
PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
• plany miejscowe:
-wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp: dla terenów części wsi Krosno
i Krosinko (2 – 24 czerwca) - dyskusja publiczna w dniu 16 czerwca; dla terenów przy
ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana
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O ekonomii społecznej w Gminie Mosina

15 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się kolejne
spotkanie partnerstwa lokalnego w Mosinie, z udziałem przedstawicieli Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i Centrum Integracji
Społecznej działającego w strukturach fundacji. Pierwsze spotkanie, w kwietniu tego roku, dotyczyło sytuacji przedsiębiorstw
społecznych działających na terenie gminy Mosina. Na drugim
spotkaniu rozmawiano o możliwości utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Mosinie, a także o dalszych, wspólnych
działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i społecznej reintegracji.
Centra integracji społecznej (CIS) świadczą usługi służące reintegracji społecznej i zawodowej
osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu
i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Mogą być
utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub spółdzielnie
socjalne. Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności
niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami.
Natomiast reintegracja zawodowa umożliwia nabycie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji. W kolejnym etapie reintegracji
część uczestników CIS znajduje zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych lub na otwartym rynku
pracy. CIS może mieć różny profil działalności, w zależności od potrzeb lokalnych, najczęstsze
to: usługi opiekuńcze, remonty, sprzątanie przestrzeni publicznych, ogrodnictwo, krawiectwo,
gastronomia, utrzymanie zieleni publicznej.
Pierwszym w Polsce ośrodkiem prowadzącym działania reintegracyjne dla osób wykluczonych
społecznie była Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
Więcej o CIS na stronie -> ekonomiaspoleczna.gov.pl
We wtorkowym spotkaniu w Urzędzie udział wzięli Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Barka,
Bartosz Pawlak – kierownik CIS w Poznaniu oraz Mirosław Kosicki i Agnieszka Kaczmarek
-Kowalska ze spółdzielni socjalnej Pracownia ArtZagroda. Obecni byli także Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, Sekretarz
Gminy Mosina Monika Kujawska, Kamila Pieczyńska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
i Anna Balcerek-Kałek z Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Kierujący poznańskim Centrum Integracji Społecznej Bartosz Pawlak przedstawił zebranym
szczegóły dotyczące funkcjonowania CIS, a także korzyści, jakie może ono przynieść Gminie –
obniżenie o ok. 50% kosztów wypłaty zasiłków okresowych i celowych przez OPS, zmniejszenie
liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Ponadto, około 70% uczestników CIS trafia na
rynek, co przynosi dodatkowe dochody dla Gminy w postaci podatków.
Uczestnicy spotkania zapoznali się także z dobrymi praktykami takiego centrum, na przykładzie
poznańskiego CIS, działającego przy fundacji Barka.
Rozmowy w sprawie takiej możliwości – utworzenia CIS w Gminie Mosina – będą kontynuowane. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzi wstępną diagnozę zainteresowania
osób korzystających z jego pomocy uczestnictwem w CIS, gdyby takie centrum miało powstać
na terenie naszej gminy.
Z racji na zainteresowanie Gminy rozwojem ekonomii społecznej na naszym terenie, 16 czerwca
Sekretarz Gminy Mosina Monika Kujawska wzięła udział w spotkaniu partnerskim zorganizowanym przez fundację Barka w Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie. Miała tam okazję
zapoznać się między innymi z praktykami innych gmin w tym zakresie. – CIS w Rogoźnie jest
jednostką gminną, w strukturach Centrum Usług Wspólnych. Poza CIS funkcjonuje tam także
spółdzielnia socjalna osób prawnych OPUS – partnerami tej spółdzielni jest Gmina Rogoźno oraz
Stowarzyszenie Baranek – relacjonuje Monika Kujawska. – Obecny na spotkaniu w Rogoźnie Burmistrz tej gminy Roman Szubierski, wśród korzyści z utworzenia przez Gminę podmiotów ekonomii
społecznej wskazał zmniejszenie bezrobocia, ilości osób korzystających z pomocy społecznej, kosztów
wypłaty zasiłków okresowych i celowych. Jego zdaniem, to także przykład społeczny dla innych
niepodejmujących zatrudnienia – mówi M. Kujawska. Jak relacjonuje dalej, podmioty w Rogoźnie
zajmują się pracami remontowo-budowlanymi, utrzymaniem terenów zielonych, porządkowaniem
przestrzeni publicznych i usługami opiekuńczymi dla mieszkańców Gminy. – Podobne usługi
realizują podmioty ekonomii społecznej w Gminie Pniewy, gdzie działa CIS, a także spółdzielnia
socjalna Horyzont założona wspólnie przez 3 gminy – Pniewy, Kwilcz i Obrzycko. O ich działalności
opowiedział w Rogoźnie Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny – mówi pani Sekretarz.
Będziemy informować o dalszych działaniach Gminy Mosina w kierunku rozwoju ekonomii
społecznej na naszym terenie.
Joanna Nowaczyk
Fot. J. Nowaczyk, M. Kujawska
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mosina.pl
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Rynek pracy to obszar, który bezsprzecznie determinuje standard naszego życia i to nie
tylko ekonomicznego. Dla osób bezrobotnych, pozostaje wciąż obszarem
trudnym. Odpowiedzią na te trudności, może być ekonomia społeczna –
działalność gospodarcza łącząca cele społeczne i ekonomiczne. Stwarza
ona możliwość aktywizacji zawodowej osób, które nie mogąc znaleźć
pracodawcy biorą sprawy w swoje ręce, do tego pomagają innym podjąć
podobną aktywność. Takie podmioty ekonomii społecznej funkcjonują nie od dziś także
w Gminie Mosina, która rozumiejąc ważny cel społeczny ich działalności, wspierała już
nieraz przedsiębiorstwa społeczne, zlecając im różne usługi. Przedstawiona podczas środowego spotkania obecna sytuacja w tej sferze, skłania do szczegółowej analizy aktualnych
możliwości Gminy intensyfikacji naszych działań na rzecz wsparcia takich, społecznych
przedsiębiorstw. 

Programy wsparcia – edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do realizacji dwóch
Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021
Program przewiduje wsparcie dla:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie
równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej i w szczególności mogą polegać na pomocy m.in. w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu
miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe,
wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe), zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego
udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/
współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino,
galerie sztuki, wystawy), wykonywaniu codziennych czynności – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Limit godzin usług Asystenta wynosi:
• na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,
• na 1 dziecko niepełnosprawne z wymienionymi wskazaniami, a w przypadku dorosłych osób
niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem
niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne
(tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Za udział w Programie uczestnik nie ponosi odpłatności.
Gmina Mosina otrzymała środki finansowe w kwocie 215 118 zł na zapewnienie usługi asystenta
dla 9 osób, w tym dla 2 dzieci do 16 roku życia, 5 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021
Adresatami świadczenia usługi opieki wytchnieniowej są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowym odciążeniu bezpośrednich uczestników Programu
od codziennych obowiązków sprawowania opieki i zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację
sił. Realizowana jest w dwóch formach:
• świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
- w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub
- w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, jeżeli otrzyma pozytywną opinię
Gminy
• świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
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i Śremskiej w Mosinie (25 maja – 15 czerwca) – dyskusja publiczna w dniu 7 czerwca;
mpzp obejmującego część działki o nr ewid.
468/4 obręb Radzewice (19 maja - 10 czerwca) - dyskusja publiczna w dniu 8 czerwca,
- przekazano projekt mpzp dla wsi Żabinko
do ponownych uzgodnień,
- przekazano do Biura Rady projekty uchwał
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia
mpzp Daszewice – rejon ul. Kasztanowej,
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, mpzp dla
terenów części miasta Mosina oraz części
wsi Sowiniec - etap II,
• 20 decyzji administracyjnych dotyczących
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględniając decyzje
odmowne, zmiany decyzji oraz przeniesienia decyzji, 161 zaświadczeń/postanowień
o odmowie wydania zaświadczenia oraz
opinii urbanistycznych dotyczących przeznaczenia terenu w mpzp, kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających
ze studium oraz związanych z rewitalizacją,
135 wyjaśnień, stanowisk, zawiadomień oraz
interpretacji,
• spotkanie zespołu koordynującego i monitorującego Program opieki nad zabytkami
dla gminy Mosina na lata 2020 – 2023,
• wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp: dla terenów części wsi Krosno
i Krosinko (2 – 24 czerwca) - dyskusja publiczna w dniu 16 czerwca; dla terenów przy
ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana
i Śremskiej w Mosinie (25 maja – 15 czerwca) – dyskusja publiczna w dniu 7 czerwca;
mpzp obejmującego część działki o nr ewid.
468/4 obręb Radzewice (19 maja - 10 czerwca) - dyskusja publiczna w dniu 8 czerwca,
• prace związane z przygotowaniem kolejnego spotkania w sprawie opracowywanego
przez Burmistrza projektu tzw. „uchwały
reklamowej”.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku: usuwano dzikie wysypiska
śmieci zgłaszane przez mieszkańców, w tym z
wykorzystaniem aplikacji EcoHarmonogram,
interweniowano w sprawach zgłoszeń nienależytego odbioru odpadów od mieszkańców,
spotkanie z przedstawicielem firmy realizującej usługę opróżniania koszy ulicznych i
pojemników na odpady z obiektów i terenów
publicznych dla poprawy jakości świadczonej
usługi, opracowanie we współpracy z PUK
analizy zasadności wdrożenia zbiórki frakcji
popiołów,
• ochrona powietrza: realizacja gminnego
programu w sprawie dotacji celowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji - złożono
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18 wniosków o dofinansowanie, podpisano 9 umów, rozliczono i wypłacono
3 dotacje, odnotowano 1 rezygnację i
1 odmowę; realizacja we współpracy z
WFOŚiGW Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”; prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym
Facebook MOSINA BEZ SMOGU.
• zieleń i ochrona przyrody: przygotowano zlecenia do ZUK na zadania
związane z utrzymaniem zieleni, prowadzono postępowanie administracyjne
w sprawie zniszczenia drzewa, przeprowadzono wizję terenową z przedstawicielami Nadleśnictwa Konstantynowo
na obszarze użytku ekologicznego ,,Rosiczkowy Staw”, przygotowano projekty
nasadzeń kompensacyjnych do decyzji
Starosty Poznańskiego, zezwalających
na usunięcie drzew z nieruchomości,
stanowiących własność Gminy Mosina, weryfikacja decyzji zezwalających
na usunięcie drzew z nieruchomości
Gminy, uzgodnienie z WZDW dot. wykonania nasadzeń drzew, przygotowanie porozumień w zakresie: pielęgnacji
zieleni i sadzenia roślin oraz usuwania i
pielęgnacji drzew i krzewów na terenie
gminy, odbiory wykonanych nasadzeń
drzew, spotkanie wewnętrzne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji i
placu zabaw w Parku Ptasim, Spotkanie
z MOK ws. zagospodarowania Parku
Ptasiego.
• ochrona środowiska: przyjmowano i weryfikowano wnioski o udział w
programie usuwania wyrobów zawierających azbest, prowadzono czynności
wyjaśniające: w sprawie zagrodzenia
działki o nr ewid. 163/1, obręb Czapury,
a także części nieruchomości o nr ewid.
1, obręb Czapury, uniemożliwiającego
przejście wzdłuż brzegu rzeki Kopel od
strony ul. Dolnej i od strony Warty, w
sprawie zwożenia mas ziemnych m.in.
na nieruchomość o nr ewid. 555, obręb
Daszewice.
SPOTKANIA
•z ZDP w Poznaniu, przedstawicielami
Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”,
Radnymi, Sołtysem i mieszkańcami
w sprawie odwodnienia ul. Leśnej w
Daszewicach (zastępcy burmistrza T.
Łukowiak oraz A. Ejchorst),
• spotkanie w sprawie Centrum Integracji Społecznej (burmistrz P. Mieloch)
•z Aquanet S.A. w sprawie inwestycji wspólnych (z-ca burmistrza A. Ejchorst).
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- w ośrodku wsparcia,
- w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, wpisanym do rejestru
właściwego wojewody lub
- w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, jeżeli otrzyma pozytywną opinię
gminy.
Limit opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika w formie pobytu dziennego wynosi do 240
godzin w trakcie trwania Programu, nie dłużej jednak niż 12 godzin nieprzerwanej usługi, a pobytu
całodobowego do 14 dni w skali roku.
Gmina Mosina otrzymała środki finansowe na realizację Programu w roku 2021 w łącznej kwocie
335 376,00 zł, na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 17 osób
dorosłych z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w formie pobytu całodobowego dla 10 osób dorosłych z orzeczeniem znacznego
stopnia niepełnosprawności oraz 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mosinie, przyznając przedmiotową pomoc, w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:
- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
- wymaga wysokiego poziomu wsparcia
- stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego
np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział zarówno w Programie Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej-edycja 2021 jak i Programie Opieka Wytchnieniowa-edycja 2021, można pobrać na
stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.mosina.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 4 Mosina. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w poniedziałki
w godzinach 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 pod numerami telefonu:
61 8192687 lub 61 8192082 w. 14, 15, 16.
Z uwagi na wysokość kwoty przyznanej na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa i konieczności
wyłonienia wykonawcy usługi w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, realizacja zadania
rozpocznie się po zakończeniu procedury i wyłonieniu wykonawcy. 
OPS Mosina
Informacja 300+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że dnia 17 czerwca 2021 r. otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej drogą mailową informację dotyczącą świadczenia „Dobry
start”. Jak wynika z tej informacji, od 1 lipca br. realizatorem programu „Dobry start” będzie Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, z dniem wejścia w życie Rozporządzenia w tej sprawie. 
DODATKI MIESZKANIOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez mieszkańców Gminy Mosina o dodatek mieszkaniowy. Dodatek przyznawany jest na wniosek, a wnioskodawca musi spełniać warunki:
1) posiadać tytuł prawny do lokalu,
2) spełniać kryterium metrażowe, tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni
normatywnej o więcej niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normy:
- dla 1 osoby - 35 m2 + 30% = 45,5 m , - dla 2 osób - 40 m2 + 30% = 52 m, - dla 3 osób - 45 m2 +
30% = 58,5 m, - dla 4 osób - 55 m2 + 30% = 71,5 m, - dla 5 osób - 65 m2 + 30% = 84,5 m, - dla
6 osób - 70 m2 + 30% = 91 m, - dla 7 osób - 75 m2 + 30% = 97,5 m, - dla 8 osób - 80 m2 + 30%
= 104 m
3) spełniać kryterium dochodowe, które od 1.07.2021 r. obliczane będzie z 3 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku, od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które wynosić będzie:
- w gospodarstwie jednoosobowym – 40% - 2 272,62 zł na osobę,
- w gospodarstwie wieloosobowym – 30% - 1 704,47 zł na osobę,
- dodatku nie przyznaje się, jeżeli kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej i wynosiłaby: - 28,48zł.
Ponadto informujemy, że od 1.07.2021 r. wzór wniosku wraz z deklaracją o dochodach są drukami
nowymi, uchwalonymi, zgodnie z przepisami prawa przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 27 maja
2021r. i starych druków wykorzystywać nie będzie można.
Kolejną zmianą w przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy od 1 lipca br. to dochody
z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, ale brane pod uwagę z ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Każdorazowo szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych
OPS w Mosinie w godzinach urzędowania. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Styropiany do PSZOK

Uchwała krajobrazowa
- działamy!
Trwają prace nad uchwałą krajobrazową. Chcemy poprawić estetykę naszego krajobrazu wprowadzając pewne standardy sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe
i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
W marcu br. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne,
w którym udział wzięli mieszkańcy, radni, gminni aktywiści,
pracownicy Urzędu, a także architekci przygotowujący projekt
uchwały dla naszej Gminy. Przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne – poprosiliśmy mieszkańców o składanie własnych
wniosków, pomocnych w uporządkowaniu zasad umieszczania
reklam, małej architektury i ogrodzeń w przestrzeni publicznej.
W dotychczasowej dyskusji, prócz uwag dotyczących obecnej
sytuacji funkcjonowania reklamy na terenie gminy – jej nagromadzenia w wielu miejscach, czy nieodosobnionych przypadków
złego stanu technicznego, poruszono także potrzebę społecznej
edukacji estetycznej – angażowania mieszkańców we wspólne
działania na rzecz poprawy naszego krajobrazu.
Efektem spotkania jest także podjęcie współpracy ze stowarzyszeniem 4activelife. Wspólnie z 4activelife, 30 czerwca Gmina
przeprowadzi warsztaty dla mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli sklepów i punktów usługowych pod hasłem „Przestrzeń
publiczna”.
Będziemy informować Państwa o dalszym przebiegu prac nad
uchwałą krajobrazową dla Gminy Mosina. 
JN

Informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G można przekazać styropiany,
będące pozostałościami po remoncie z nieruchomości zamieszkałych.
UWAGA: podczas oddawania odpadów w punkcie Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych należy okazać się dowodem wpłaty za gospodarowanie odpadami.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:00 - 19:00 oraz w soboty
w godz. 9:00 - 17:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
SPRZEDAŻ DREWNA
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. wyprzedaje drewno rozpałkowe
mieszane. Cena:
- wałki do długości 1,5 m – 50,00 zł netto/m3
- kłody o długości powyżej 1,5 m – 75,00 zł netto/m3
- usługa dodatkowego pocięcia 1 m3 drewna - 80,00 zł netto
Wywóz we własnym zakresie w dniach: poniedziałek i czwartek.
Kontakt: Ewa Potocka-Miś T: 697 888 318 

PRZEDSZKOLA W WAKACJE

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia przedszkola prowadzone przez Gminę Mosina, z uwagi na konieczność wykorzystania przez
nauczycieli urlopów wypoczynkowych oraz przeprowadzane na terenie
przedszkoli remonty, będą pracowały wg przedstawionych poniżej harmonogramów. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Mosina, rodzice mogą korzystać z opieki pozostałych dyżurujących
w tym czasie placówek. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania
dziecka na dyżur wakacyjny uzyskają Państwo u dyrektora przedszkola.
Dyżury będą również pełniły (dla dzieci kl. 0 danej szkoły) oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych – informacje u dyrektora szkoły.
Dyżury przedszkoli: lipiec – sierpień 2021 r.
1.07. - 21.07. - Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie
1.07. - 21.07. Przedszkole w Wiórku
15.07. - 4.08. - Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie
29.07. - 18.08. -Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie
12.08. - 31.08. - Przedszkole w Krośnie
16.08. - 31.08. - Przedszkole w Pecnej
Zachęcamy rodziców do skorzystania z oferty półkolonii organizowanych
przez szkoły podstawowe. Terminy i oferty na półkolonie zostały rodzicom
przesłane przez dzienniki elektroniczne. 
Anna Balcerek-Kałek

Do podsumowania

W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”, z powodu
błędu technicznego nie ukazała się cała treść podsumowania połowy
kadencji 2018 – 2023 dotycząca gospodarki gruntami. Za ten błąd
przepraszamy i przedstawiamy pełny tekst:
Gospodarka gruntami
- sprzedaż 20 nieruchomości w trybie przetargowym i bez przetargowym o łącznej powierzchni prawie 2,7 ha za kwotę 3 600 000
zł, przeznaczonych w większości na cele mieszkaniowe,
-nabycie nieruchomości przeznaczonych głównie na cele drogowe o łącznej powierzchni 11,7 ha - odpłatnie za kwotę ok. 1 100
000 zł w trybie umów cywilnoprawnych, ustalenia odszkodowania
w drodze decyzji administracyjnych oraz nabycia nieodpłatnie
w drodze tzw. komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz osób
prywatnych,
-przeprowadzono 17 przetargów ograniczonych dla rolników
z terenu gminy Mosina na dzierżawę gruntów rolnych. 
Redakcja
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Ważne zmiany w programie
„Czyste Powietrze”
– od 1 lipca br.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe
- Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste
Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
- Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym,
że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy
złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na
węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany
do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2
i 2a do programu).
- Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
• złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na
węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

czerwiec 2021
- Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji
na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
Uzasadnienie wprowadzenia zmian: wytyczne Komisji Europejskiej,
zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach,
które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają
możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części
programu (podwyższony poziom dofinansowania).
- Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób
skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym
Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
- Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie
do 175 proc. najniższej emerytury,
czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
- Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie
ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę,
czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
- Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie
obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”. 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W sprawie ulicznych koszy Burmistrz powołał zespół

Na terenie naszej gminy zlokalizowanych jest ponad 500 ulicznych koszy na śmieci – w mieście oraz na wsiach. Odbiorem odpadów zgromadzonych w nich odpadów zajmuje się firma Marek
Adamczyk WPHU „Amos Glass Recycling” z siedzibą w Czapurach. Pojemniki w Mosinie opróżniane są z częstotliwością 5 razy
w tygodniu, natomiast na wsiach 2 do 3 razy w tygodniu.
Jeden z mieszkańców Pecnej zgłosił do redakcji sytuację przepełnionych koszy na śmieci w swojej wsi. Jego zdaniem, nie były one
opróżniane od pół roku. Sprawdziliśmy to zgłoszenie w Referacie
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz do Sołtysa sołectwa. Zgodnie z wyjaśnieniami, zdarzyła się sytuacja zakłóconego
odbioru odpadów z pojemników w Konstantynowie, wzdłuż ścieżki
rowerowej, związana ze zmianą firmy świadczącej tę usługę ale
kosze na ulicach w Pecnej są na bieżąco opróżniane.
W przypadku zaobserwowanych nieprawidłowości w odbiorze
odpadów z ulicznych koszy, można zgłosić taką sytuację telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Mosinie pod numerem 618-109545/546 oraz do sołtysa swojego sołectwa, jednak nie wcześniej
niż następnego po przypadającym terminie odbioru, ponieważ
odpady zbierane są w określonym harmonogramem dniu - do
końca tego dnia.
Dla orientacji, podajemy harmonogram opróżniania ulicznych
koszy na wsiach, w każdym tygodniu:
• wtorek i piątek -> Babki, Baranówko, Borkowice, Daszewice,
Drużyna, Nowinki, Pecna, Radzewice, Mieczewo, Rogalin, Sowiniec, Sowinki, Świątniki, Żabinko, Krajkowo, Krosinko.
• poniedziałek i czwartek -> Czapury, Wiórek, Rogalinek, Sasinowo.
• poniedziałek, środa i piątek -> Dymaczewo Nowe, Dymaczewo
Stare, Krosno.
Harmonogramy odbioru odpadów z miejsc publicznych zostaną
przekazane sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli. 
Joanna Nowaczyk
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10 czerwca w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się
pierwsze spotkanie zespołu
koordynującego i monitorującego Program opieki nad zabytkami dla gminy Mosina na
lata 2020 – 2023. Powołany
przez Burmistrza Gminy Mosina zespół w składzie: z-ca Burmistrza Tomasz Łukowiak – przewodniczący, Jacek Szeszuła
– zastępca przewodniczącego, Miłosz Sura, Monika Kujawska
i Bartosz Demski (Urząd Miejski w Mosinie) oraz Włodzimierz
Gabrielski, na pierwszym spotkaniu omówił sprawy organizacyjne,
a także pierwsze, możliwe do podjęcia działania z zakresu opieki
nad nieczynnymi cmentarzami zlokalizowanymi na terenie naszej
gminy, związane z ich oznakowaniem. 
JN
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IV edycja konkursu na pracę
dyplomową o Gminie Mosina

Uwaga studenci, absolwenci! Przypominamy, że w tym roku także
możecie składać prace do „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
dotyczącą Gminy Mosina”, którego organizatorem jest Gmina Mosina.
Celem konkursu jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej
tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową
o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie.
Zakres tematyczny prac może obejmować m.in.: turystykę i walory
przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace dotyczące uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych w tym również infrastruktury technicznej
i drogowej.
Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie lub magisterskie powinny być
obronione w ciągu 5 lat od terminu zgłoszenia. Ocenie będą podlegać
m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie
w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu.
Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej pracy otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 2 000,00 zł.
Zgłoszenie i jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i elektronicznej
należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Mosinie,
z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy
Mosina”.
Termin zgłoszeń, zgodnie z uchwałą Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 roku, upływa co roku 10 października.
W związku z tym, że data ta w tym roku przypada w niedzielę, ulega on
wydłużeniu do 11 października br.! 
Karolina Adamczyk-Pięta
Kierownik Referatu Promocji i Kultury

Komunikat dla rolników

W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Burmistrz
Gminy Mosina zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
o ilości odpadów rolniczych, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag od osób
prowadzących działalność rolniczą na terenie gminy Mosina. Dane
te są niezbędne do oceny możliwości przystąpienia Gminy Mosina
do wspomnianego wyżej programu. pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Dane te według przedstawionego niżej zestawienia, można złożyć
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie. 
Typ odpadu

Szacunkowa ilość
w kg

Folia rolnicza
Sznurek
Siatka
Big Bag
Opakowania
po nawozach
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Nazwa
miejscowości

Narodowy Spis Powszechny

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominamy, że udział w spisie jest
obowiązkowy!
Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet na stronie: spis.gov.pl. Możemy go zrealizować samodzielnie
na własnym urządzeniu elektronicznym lub w gminnym punkcie
spisowym. Możemy też zadzwonić na infolinię 22 279 99 99
i wybrać opcję „Spis na żądanie”, wtedy spisze nas rachmistrz
telefoniczny – od razu lub w umówionym terminie. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Rachmistrzowie ruszają w teren
Jak informuje Urząd Statystyczny, z dniem 23 czerwca rachmistrze terenowi uzyskali zgodę na pracę w terenie, co oznacza,
że będą mogli prowadzić wywiady bezpośrednie w miejscu zamieszkania osoby spisywanej.
Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła przeszkolenie,
zdała egzamin i została zatrudniona przez urząd statystyczny
do realizacji spisu na terenie województwa. Wyposażona ona
została w identyfikator ze zdjęciem, na którym widnieje imię
i nazwisko rachmistrza, a także numer identyfikatora. Posiada
także urządzenie elektroniczne – smartfon – z którego odczytuje
pytania spisowe i na którym zapisuje odpowiedzi respondentów.
Zanim wpuścimy rachmistrza do domu i przekażemy mu informacje, możemy sprawdzić jego tożsamość. Możemy to uczynić
na dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. W obu
przypadkach podając imię, nazwisko i numer identyfikacyjny
rachmistrza, którego chcemy sprawdzić. Wiele gmin opublikowało już listę rachmistrzów w gazetach gminnych lub na stronie
internetowej.
Samospis w Gminie Mosina
Do 18 czerwca, na terenie naszej gminy działały mobilne punkty
spisowe, prowadząc jednodniowe dyżury w sołectwach. Spisano
w nich następującą liczbę mieszkań: Rogalin – 14, Borkowice - 3,
Daszewice - 22, Czapury - 29, Nowinki - 10, 19.V. – Dymaczewo
Nowe - 34, Dymaczewo Stare - 27, Krajkowo - 9, Krosinko - 8,
Mieczewo - 19, Pecna – 34, Radzewice - 18, Rogalinek - 52, Sowinki - 10, Świątniki - 10, Wiórek - 35, Żabinko – 34, Krosno – 52.
Można w dalszym ciągu dokonać samospisu w Gminnym
Punkcie Spisowym, który znajduje się w Gminnym Centrum
Informacji w Mosinie, Pl. 20 Października 22, 62-050 Mosina.
Wizyta wymaga wcześniejszego, telefonicznego umówienia się
611 018 224.
Dodatkowo, 15 sierpnia w Mosinie, podczas festynu z okazji
rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i Święta Wojska Polskiego, będzie dostępne stanowisko obsługiwane przez członków
Gminnego Biura Spisowego, którzy pomogą zainteresowanym
w spisaniu się.
Uwaga! Nadal poszukiwani są kandydaci na rachmistrzów!
Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje pod numerem
telefonu: 611-018-224. 				JN
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MOSIŃSKI
24 maja - 18 czerwca
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 31 osób, z czego 12
zostało pouczonych, a wobec 17 sprawców wykroczeń zastosowano
postępowanie mandatowe na kwotę 1 950 zł.
2 osoby legitymowano w związku z wykonywaniem czynności
wyjaśniających dot. zgłaszanych spraw i interwencji. Osoby pouczone: 6 – osób za nieprawidłowe parkowanie samochodów, 1 - za
niesprawowanie kontroli nad zachowaniem psów, 2 – za usiłowanie
spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 1 – za zaśmiecanie
miejsc publicznych, 2 – za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.
Osoby ukarane: 6 – za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,
1 – za usiłowanie spożycia alkoholu w miejscu publicznym, 2 – za
niedopilnowanie psów, 1 – za brak wymaganych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym u psa, 1 – za spalanie odpadów, 2 – za
naruszenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 1 – za
zaśmiecanie, 1 – za nieobyczajny wybryk, 1 – za niestosowanie się
do przepisów Prawa o ruchu drogowym (utrudnianie wyjazdu),
1 – za wjazd do lasu bez zgody właściciela.
• Wykonano 48 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komisariatu
Policji w Mosinie. W trakcie służb kontrolowano przestrzeganie
kwarantanny, podejmowano interwencje domowe oraz zabezpieczano miejsca zdarzeń losowych
• Interweniowano czterokrotnie wobec osób nietrzeźwych (3 osoby
zostały przewiezione do miejsca zamieszkania, 1 została zabrana
do szpitala przez karetkę pogotowia.)
• Na podstawie list przekazanych przez ROŚ UM w Mosinie przeprowadzono 89 kontroli posesji z zakresu gospodarki odpadami
stałymi.
• Przeprowadzono 6 kontroli w zakresie spalania odpadów –
w Mosinie, Rogalinie i Mieczewie (uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach) na nieruchomościach. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
• Odłowiono 3 psy, które zostały umieszczone w przytulisku. 2
zostały odebrane przez właściciela.
• Przyjęto 105 interwencji od mieszkańców, które dotyczyły: 41
zwierzyny (dzikiej, bezpańskiej, padłej, sprawdzenia warunków
bytowych), 21 ochrony środowiska (w tym podejrzenia spalania
odpadów), 22 ochrony spokoju i porządku publicznego, 14 ruchu
drogowego (w tym nieprawidłowego parkowania), 6 uszkodzeń
infrastruktury i innych awarii, 1 zagrożenia p. poż.
Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie 
oprac. Joanna Nowaczyk
Telefon do patrolu: 501 467 312

Urodziny najstarszej
mieszkanki

19 czerwca swoje 102. urodziny obchodziła Pani Lotta Grześkowiak – najstarsza mieszkanka naszej Gminy! Z tej wspaniałej
okazji, życzenia i gratulacje w imieniu mieszkańców Gminy złożył
osobiście Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, a także
obecna podczas odwiedzin w domu Jubilatki – Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Mosinie, Marzena Obst.
Pani Lotta urodziła się w 1919 r. w Berlinie, a z Mosiną związana jest od ponad pół wieku. Na pewno niejeden ze starszych
mieszkańców, pamięta Panią Lottę z okienka, w jednym z mosińskich kiosków Ruchu. Nasza najstarsza Mieszkanka jest niezwykle miłą, uśmiechniętą osobą, ceniącą sobie życie rodzinne
i życzliwość sąsiedzką. Pani Lotcie gratulujemy wspaniałego Jubileuszu i życzymy dużo zdrowia na dalsze lata życia, uśmiechu i
samych szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych! 
Joanna Nowaczyk redaktor naczelny / fot. Paulina Ludwiczak
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Azymut – wspólne dobro
Gminne Centrum Wolontariatu
Dzięki impulsowi Młodzieży z Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej
Mosińskiej oraz rozmowom pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi,
Wolontariatami Szkolnymi i Urzędem Miejskim w Mosinie, udało się nawiązać współpracę i stworzyć nieformalną koalicję zrzeszoną pod nazwą
Gminnie Centrum Wolontariatu (GCW).
Ma ono na celu wypracowanie wspólnej przestrzeni do działań nakierowanych na akcyjność, wzajemną relację, bezcenną wymianę doświadczeń
a co najważniejsze, otwartą na potrzeby środowiska lokalnego.
Działając dla dobra wspólnego, chcemy pokazać, że łącząc siły możemy
być bardziej efektywni i skuteczni. Na stronie Gminy Mosina powstanie
specjalna przestrzeń dedykowana szeroko rozumianemu wolontariatowi. Będą
znajdowały się tam odpowiednie informacje o planowanych przedsięwzięciach z bazą kontaktową i opisem możliwości dołączania do prowadzonych
akcji. Liczymy, że zainteresujemy wolontariatem młodych uczących się poza
Mosiną, seniorów, ludzi dorosłych chcących pomagać i przedsiębiorców.
Na tym etapie nasze Gminne Centrum Wolontariatu tworzą Wolontariaty
ze szkół: SP „Pod Lipami” w Krosinka, SP nr 2 w Mosinie, SP nr 1 w Mosinie, SP im. A Fiedlera w Czapurach , SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach, SP im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie, SP im.
A. Wodziczki w Rogalinku, SP im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie oraz stowarzyszenia: AMBITIO z Daszewic, Wiejskie Stowarzyszenie
Integracyjne WIESTIN z Wiórka, Invictus BJJ Polska i Grupa Inicjatywa
Baranówko. Pierwsza akcja, którą przeprowadzaliśmy wspólnie z Instytutem Poznańskim, dotyczyła uhonorowania 100-lecia urodzin generała Jana
Podhorskiego, powstańca warszawskiego, żołnierza Wojska Polskiego, AK
i NSZ. Pan Generał otrzymał 347 kartek z gratulacjami!
Za chwilę będzie nas można znaleźć na stronie Gminy Mosina. Przez
okres wakacji zapraszamy młodych ludzi w wieku od 11-17 lat, do udziału
w konkursie na logo GCW. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do dnia 10.09.2021 r graficznego projektu loga Gminnego Centrum
Wolontariatu, przedstawionego w 2 wersjach na tle białym oraz czarnym,
na adres mailowy wolontariat.gcw@gmail.com
Wręczenie nagrody dla autora najciekawszej grafiki odbędzie się 25.09.2021
o godz.16.00 w MOK, podczas Finału Elegant Show. Zapraszamy do śledzenia
kolejnych aktywności. Budujmy mosty pomiędzy sobą, łączmy się dla celu,
któremu przyświeca dobro.
Regulamin Konkursu na logo można odnaleźć pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1rxbnRO-LjzC_rXyapwK4C9SaGpM1Z_H_/
view?usp=sharing
Projekt MOSTY, programu Lokalne Partnerstwa PAFW finansowany jest
ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Fundację Filantropii w Polsce. 			 Dorota Lisiak
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Radni mieli wiedzę, a chcą oskarżyć burmistrza
Zgodnie z procedurą prowadzonych kontroli, Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Mosinie przekazała Burmistrzowi Gminy Mosina
swój protokół pokontrolny dotyczący inwestycji wodno-kanalizacyjnej Aquanet S.A. w ul. Sosnowej w Pecnej.
Procedowanie tej inwestycji rozpoczęło się w roku 2016, kiedy
to radny Waldemar Wiązek złożył na ręce Przewodniczącej Rady
Małgorzaty Kaptur wniosek do ówczesnego Burmistrza Jerzego
Rysia o wykonanie projektu oraz nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej, a Burmistrz poinformował
zwrotnie Przewodniczącą, że wniosek radnego uwzględni w projekcie budżetu na 2017 r. Ten budżet Rada Miejska przegłosowała,
zatwierdzając proponowaną przez radnego inwestycję w ul. Sosnowej w Pecnej do realizacji. Następnie Radni uchwalili kolejne
budżety z tą inwestycją (2018, 2019, 2020), podjęli także kolejne
uchwały zatwierdzające Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń Aquanet S.A. z zadaniem w ul. Sosnowej w Pecnej do
realizacji. Teraz, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18
czerwca br., Przewodniczący tej komisji Andrzej Raźny stwierdził,
że w związku ze sprawą budowy wodociągu w ul. Sosnowej trzeba
oczyścić atmosferę i odbudować zaufanie do radnych. W swoim

protokole pokontrolnym, Komisja Rewizyjna zarekomendowała
złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa przez poprzedniego Burmistrza Gminy Jerzego Rysia
i obecnego Burmistrza Gminy Przemysława Mielocha.
Wiedzę na temat inwestycji w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej, jej
zakresu oraz przebiegu, posiadał Burmistrz i posiadała ją Rada.
Wszyscy mieliśmy tego świadomość, a teraz, dla „oczyszczenia
atmosfery” grupa radnych rekomenduje oskarżenie Burmistrza z
tytułu kodeksu karnego.
Nosi to ewidentne znamiona walki politycznej za wszelką cenę.
Szczegóły sprawy inwestycji w ul. Sosnowej w Pecnej, wraz
z pełną dokumentacją, dostępne są w treści moich oświadczeń
na stronie mosina.pl:
Komunikaty-> Oświadczenie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (sanitarnej) w ul. Sosnowej
w Pecnej (5 lutego br.)
Komunikaty -> Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur
miała wiedzę (4 marca br.)
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Mapki poglądowe przedstawiane Radnym na komisjach opiniujących WPRiM, pokazujące przebieg i zakres inwestycji wodociągowo
-kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej. Żaden z Radnych w czasie procedowania inwestycji w latach 2016 – 2020, nie wniósł uwagi
i nie podniósł wątpliwości co do zakresu i przebiegu tej inwestycji obejmującej, jak pokazują mapki, teren leśny, niezabudowany. 

Medale przyznane

Na sesji 24 czerwca, Rada Miejska w Mosinie podejmując stosowne
uchwały, przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej:
• Józefie Roszak-Rosić – wieloletniej Kierownik Izby Muzealnej
w Mosinie,
• Erazmowi Walkowiakowi – Sołtysowi Sołectwa Drużyna, Nowinki z 50-letnim stażem pełnienia tej funkcji,
• Kręgowi Instruktorskiemu T.W.A. „Elita” przy Hufcu ZHP
Mosina.
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej to najwyższe, lokalne wyróżnienie i uhonorowanie osób za utożsamianie się, umiłowanie
i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Ustanowiony został w roku 1998,
z inicjatywy ówczesnej Komisji Promocji. Medale przyznawane są
przez Radę Miejską w Mosinie na wniosek Kapituły, która rekomenduje kandydatów do wyróżnienia.
Tegorocznym Kawalerom Medalu gorąco gratulujemy! 
JN
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Sprawozdanie z działalności Rady
Miejskiej w maju i czerwcu 2021 r.
Rada Miejska w Mosinie obradowała na dwóch
sesjach i 17 posiedzeniach komisji. Rada podjęła
w maju i czerwcu 28 uchwał. Nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Krosinko i części miasta Mosina
a także II etapu mpzp dla części miasta Mosina
i części wsi Sowiniec. Po raz drugi radni odrzucili
uchwałę w sprawie emisji 12,5 mln obligacji. Ani
jeden radny nie zagłosował za, 15 radnych było
przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu. Radni
złożyli 19 interpelacji.
Wykonanie budżetu w roku 2020.
Radna Elżbieta Jarecka: Pozytywna ocena wykonania budżetu za rok 2020 wydana przez RIO
w Poznaniu, wcale nie oznacza, że jego realizacja
nie budzi wątpliwości. Niepokojący jest fakt wzrostu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
i pożyczek (44 mln zł), czy też dwanaście inwestycji
tzw. niewygasających, których realizacja została
przeniesiona na I półrocze 2021 r. (12 mln zł.), jak
również sześć inwestycji, które w ogóle nie zostały
rozpoczęte. Zauważalne jest przeszacowanie budżetu po stronie wydatków. Wydatki wykonano
w kwocie 201 mln zł, przy planowanych 212 mln
zł, przy czym wzrost planowanych wydatków w
ciągu roku o 12 mln zł wydaje się nieracjonalny.
Większa staranność i dbałość w planowaniu wydatków zaowocowałaby możliwością mniejszego
zadłużenia się z tytułu papierów wartościowych,
wtedy też niższe byłby wolne środki (9 mln zł).
Komisja Budżetu i Finansów obradowała na
czterech posiedzeniach. Jej członkowie analizowali dochody i wydatki, zaległości podatkowe,
ulgi, zwolnienia i umorzenia, kary i odsetki od
inwestycji wykonanych po terminie. Zaległości
podatkowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły
6,4 mln zł. 1/3 tej kwoty to zaległości z tytułu
podatku od nieruchomości. Do budżetu gminy
nie wpłynęło aż 1,3 mln zł od osób prawnych
i blisko milion zł od osób fizycznych. Dyskutowano także nad sposobem zagospodarowania
9 mln zł wolnych środków.
Absolutorium
Komisja Rewizyjna po analizie wykonania
budżetu skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o udzielenie Burmistrzowi
Gminy Mosina absolutorium.
Za jego podjęciem głosował jeden radny, trzech
radnych się wstrzymało.
Głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi
absolutorium odbędzie się 28 czerwca 2021 r.
w trakcie sesji absolutoryjnej. To najważniejsza
sesja w roku. Rozpoczyna się od przedstawienia
raportu o stanie gminy. Następnie odbywa się
debata z udziałem mieszkańców i radnych. Po
jej zakończeniu radni decydują o udzieleniu bądź
nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Aby
burmistrz mógł otrzymać absolutorium i wotum zaufania 11 radnych musi zagłosować „za”.
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W ubiegłym roku Rada Miejska nie udzieliła włodarzowi ani absolutorium, ani wotum zaufania.
Czy tym razem będzie inaczej?
Funkcjonowanie Zakładu Usług
Komunalnych
25 maja z inicjatywy radnych Agnieszki Gorzyńskiej i Arkadiusza Cebulskiego odbyło się
posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego poświęcone problemom związanym
z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych sp. z o.o. Radni Rady Miejskiej
w Mosinie oczekiwali w związku ze zmianą na
stanowisku prezesa przeprowadzenia audytu
w spółkach komunalnych. Burmistrz mimo
zapewnień takiego badania nie zlecił. Radnych
i pracowników ZUK niepokoi m.in. zarządzanie spółkami, stan techniczny śmieciarek (średni
wiek 16-18 lat) oraz autobusów szkolnych (średni
wiek 20 – 23 lata). Jan Gurgun - prezes Zakładu
Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych poinformował o planach zakupu
w 2021 r. dwóch pojazdów bezpylnych dla PUK,
dwóch autobusów o napędzie hybrydowym dla
ZUK, a 2022 roku pojazdu hakowego dla PUK.
Prezes Jan Gurgun przedstawił radnym Strategię
rozwoju ZUK i PUK w Mosinie.
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego zajmowała się także realizacją inwestycji oświatowych, zapoznała się z informacją o prowadzonych
i planowanych inwestycjach i remontach w 2021
r. na terenie gminy Mosina przez Aquanet S.A.,
Wielkopolskie Zakłady Gazownictwa, Enea, Telekomunikację. Dużo uwagi poświęcono sprawie odwodnienia Daszewic. Radni zapoznali się
z projektem budowy ul. Lema w Mosinie. Wzdłuż
drogi zaprojektowano 24 miejsca postojowe dla
samochodów ciężarowych.
61,3 mln zł na oświatę w 2020 r.
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji monitorowała sytuację w gminie w związku
z pandemią. Członkowie Komisji wysłuchali
informacji o ilości przeprowadzonych szczepień
Według danych Ministerstwa Zdrowia w pełni
zaszczepionych jest 11 211 mieszkańców, czyli
33,2%. Członkowie Komisji przeanalizowali
także plan i realizację wybranych wydatków
budżetowych w poszczególnych placówkach
oświatowych w 2020 r. Na posiedzeniu w dniu
19 maja 2021 r. dyskutowano o ochronie i porządkowaniu zabytkowych cmentarzy ewangelickich
na terenie gminy. W związku z tym, że pojawiają się społeczne inicjatywy porządkowania
cmentarzy sołtysom sołectw, na terenie których
znajdują się cmentarze, przekazano otrzymane
od Stowarzyszenia Konimetrom wytyczne jak
porządkować, by nie zniszczyć tego co cenne.
Radni zapoznali się organizacją przyszłego roku
szkolnego. W roku szkolnym 2021/22 zwiększy
się do 3 835 liczba uczniów. W Zespole Szkół
w Krośnie będzie się uczyło aż 680 uczniów.
Systematycznie rośnie także liczba uczniów
w rozbudowanych niedawno szkołach – w Cza-

purach będzie 405, a w Krosinku 312 uczniów.
Zwiększenie się liczby uczniów, a także coraz
większe zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną spowoduje wzrost etatów
nauczycielskich o 12 a to oznacza dalszy wzrost
kosztów gminnej oświaty. W 2020 r. wydatki na
oświatę i wychowanie wyniosły 61,3 mln zł (w
tym zaledwie 26,7 mln zł to subwencja oświatowa, czyli środki z budżetu państwa).
Odpady nadal deficytowe
Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska,
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
analizowano koszty systemu zagospodarowania odpadów w 2020 r. Z tytułu opłat od
mieszkańców do budżetu wpłynęło 8,3 mln zł.
Koszt odbioru i zagospodarowania wyniósł 9,8
mln zł. Mimo podniesienia w 2020 r. opłaty od
1 mieszkańca deficyt wyniósł 533 tys. zł. Według
danych z 30.04.2021 r. w systemie jest 31 382
mieszkańców (liczba zameldowanych wynosi
32 725).
Na posiedzeniu w dniu 20 maja radny Andrzej
Raźny przedstawił wniosek dot. wyodrębnienia
popiołu jako dodatkowej frakcji odpadów. Cena
czystego popiołu w ZGO Jarocin jest obecnie
o 120 zł za tonę niższa niż cena za 1 tonę odpadów zmieszanych. Dodatkowo odpady zmieszane
bez popiołu są tańsze o 50 zł za tonę. Gdyby
wniosek radnego poparty jednogłośnie przez
wszystkich członków Komisji wszedł w życie,
Gmina zaoszczędziłaby blisko pół miliona złotych rocznie. Komisja zobowiązała burmistrza
i prezesa spółki PUK sp. z o.o. w Mosinie do przeanalizowania możliwości zbiórki nowej frakcji.
Zaproponowano także rozważenie nieodpłatnego
wyposażenia mieszkańców w pojemniki na ten
odpad. Optymalnym terminem dla wprowadzenia tego obowiązku zdaniem wnioskodawcy jest
początek sezonu grzewczego.
Posiedzenie Komisji w dniu 10 czerwca 2021
r. było poświęcone bezpieczeństwu w gminie.
W dyskusji o sieci komórkowej piątej generacji
5G wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa
Cyfryzacji. Straż Miejska w Mosinie przedstawiła radnym wykaz 20 miejsc niebezpiecznych
w ruchu drogowym na terenie gminy.
Raport o stanie Gminy Mosina w 2020 r.
22 czerwca na posiedzeniu wspólnym czterech komisji radni zadawali pytania, zgłaszali
wątpliwości co do zawartości otrzymanego
w dniu 31 maja Raportu. Dzielili się też uwagami
co do sposobu przedstawienia danych. Na pytania
odpowiadał burmistrz Przemysław Mieloch oraz
Ryszard Grobelny, przedstawiciel firmy CURULIS, która Raport opracowała. Debata, w której
radni dokonają podsumowania działalności
Burmistrza Gminy Mosina
w minionym roku odbędzie
się 28 czerwca 2021 r. 
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie

RADA MIEJSKA

mosina.pl

7 Bieg „Elegant na 5”

Za nami 7 Bieg „Elegant na 5”, który odbył się 20 czerwca 2021 r. w Wiórku na przepięknych terenach Nadleśnictwa Babki. Nawet nie zdajcie sobie
sprawy, jak po tylu miesiącach zamknięcia, ostrych obostrzeń cudownie
było wrócić do organizacji imprez sportowych.
Upalne słońce wcale nie pomagało w pokonaniu pięciokilometrowej trasy,
ale jak na „Eleganta” przystało gorąco być musiało. O godz. 9:00 rozpoczęliśmy starty dzieci i młodzieży podzielonych na następujące kategorie
wiekowe: przedszkolaki, klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy IV-VI szkól
podstawowych oraz VII-VIII. Bieg ukończyło 104 zawodników.
O godz. 11:00 rozpoczął się bieg główny na dystansie 5 km. mimo upalnej
pogody wszyscy zawodnicy z sukcesem, a nawet życiówkami ukończyli bieg.
Na mecie czekał na wszystkich pamiątkowy, okazjonalny medal, woda,
drobny posiłek. 175 zawodników ukończyło z sukcesem bieg.
Serdecznie podziękowania kierujemy do partnerów oraz sponsorów zadania:
Mosinova, Idmar group, Karczma Podkowa Leśna, Przyczepy Kempingowe
Wiórek, Nadleśnictwo Babki, OSP Radzewice, Gmina Mosina, wolontariusze
działający przy OSiR w Mosinie.
Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie www.mosinskiegp.pl oraz
www.osirmosina.pl 

Zawody szkolne

Powrót do ławek szkolnych oznaczał również powrót współzawodnictwa
sportowego. Mosina jako jedyna ze wszystkich gmin powiatu poznańskiego
podjęła się organizacji zawodów chcąc umożliwić dzieciom i młodzieży
udział w sportowej rywalizacji. Od 1 czerwca na terenie Mosiny: hala OSiR
ul. Krasickiego 16, hala OSiR ul. Szkolna 1, stadion OSiR ul. Konopnickiej
31 oraz kompleks ORLIK ul. Krasickiego 16, odbyły się 23 konkurencje
w ramach Mistrzostw Gminy Mosina oraz Mistrzostw Powiatu Poznańskiego. Nasza gmina zajęła wysokie miejsca we wszystkich konkurencjach.
We wszystkich zawodach udział wzięło ponad 0,5 tys. zawodników.
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się następujące
zawody:
Mistrzostwa Gminy Mosina
koszykówka chłopców – I miejsce: SP nr 1 w Mosinie, koszykówka dziew-
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cząt – I miejsce: SP w Krośnie, piłka siatkowa chłopców – I miejsce: SP a nr
1 w Mosinie, piłka siatkowa dziewcząt – I miejsce: SP w Rogalinku; piłka
siatkowa plażowa chłopców: I miejsce – SP nr 1 w Mosinie, piłka siatkowa
plażowa dziewcząt: I miejsce – SP w Rogalinku.
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
piłka siatkowa plażowa dziewcząt – I miejsce: SP w Rogalinku, piłka siatkowa
plażowa chłopców – I miejsce: SP nr 1 w Mosinie, piłka siatkowa dziewcząt
– I miejsce: SP nr 2 w Murowanej Goślinie, piłka siatkowa chłopców –
I miejsce: SP w Lusowie, koszykówka dziewcząt – I miejsce: SP w Krośnie,
koszykówka chłopców – I miejsce: SP w Skórzewie, piłka nożna dziewcząt
– I miejsce: SP w Kamionkach.					
OSiR
Od 1 czerwca na terenie Mosiny: hala OSiR ul. Krasickiego 16, hala OSiR
ul. Szkolna 1, stadion OSiR ul. Konopnickiej 31 oraz kompleks ORLIK ul.
Krasickiego 16, odbyły się 23 konkurencje w ramach Mistrzostw Gminy
Mosina oraz Mistrzostw Powiatu Poznańskiego. Nasza gmina zajęła wysokie
miejsca we wszystkich konkurencjach. We wszystkich zawodach udział
wzięło ponad 0,5 tys. zawodników.
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się następujące
zawody:
Mistrzostwa Gminy Mosina
koszykówka chłopców – I miejsce: SP nr 1 w Mosinie, koszykówka dziewcząt – I miejsce: SP w Krośnie, piłka siatkowa chłopców – I miejsce: SP a nr
1 w Mosinie, piłka siatkowa dziewcząt – I miejsce: SP w Rogalinku; piłka
siatkowa plażowa chłopców: I miejsce – SP nr 1 w Mosinie, piłka siatkowa
plażowa dziewcząt: I miejsce – SP w Rogalinku.
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
piłka siatkowa plażowa dziewcząt – I miejsce: SP w Rogalinku, piłka
siatkowa plażowa chłopców – I miejsce: SP nr 1 w Mosinie, piłka siatkowa dziewcząt – I miejsce: SP nr 2 w Murowanej Goślinie, piłka siatkowa
chłopców – I miejsce: SP w Lusowie, koszykówka dziewcząt – I miejsce:
SP w Krośnie, koszykówka chłopców – I miejsce: SP w Skórzewie, piłka
nożna dziewcząt – I miejsce: SP w Kamionkach. 			
OSiR
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Seminarium i regaty
– takie po raz pierwszy!

W sobotę, 15 maja, na Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim odbyły się
I Międzyklubowe Regaty o Puchar Przechodni Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie. Wspaniała, żeglarska rywalizacja towarzyszyła „I seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie”. Wydarzenie,
które wsparła finansowo Gmina Mosina, zorganizował Mosiński Klub
Żeglarski przy współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach. Była to pierwsza tak duża, międzyklubowa impreza żeglarska na naszym jeziorze i na przystani MKŻ
w Dymaczewie Nowym.
Na „I seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa nad wodą”,
do Dymaczewa Nowego przyjechali żeglarze reprezentujący cztery powiaty: poznański, śremski, kościański i leszczyński. Wydarzenie otworzył
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, a gościem żeglarskiej
imprezy był także Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński.
W ramach seminarium uczestnicy wysłuchali wykładu na temet bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego, który zakończył się dla wszystkich
egzaminem. Po części seminaryjnej, żeglarze mieli okazję zmierzyć się na

Żeglarze świętowali
30 lat temu, na początku 1991 roku, do rejestru związków i stowarzyszeń wpisany został Mosiński Klub Żeglarski. Klub powstał z inicjatywy
dwóch pasjonatów żeglowania - Jeremiego Salomończyka i Stanisława
Tubisa, którzy ideę żeglarską postanowili zaszczepić mieszkańcom Ziemi Mosińskiej, szczególnie dzieciom i młodzieży. Na początku, nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim powstała skromna baza. Dziś, dzięki
niezliczonej ilości godzin pracy społecznej
klubowiczów, przy wsparciu kolejnych władz
samorządowych, mosińskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, a także innych instytucji i osób,
MKŻ może pochwalić się świetnie urządzoną
Przystanią. Jednak nie korzystają z niej tylko
i wyłącznie tutejsi żeglarze, bo tę Przystań i
swoje umiejętności udostępniają wszystkim
chętnym mieszkańcom, szczególnie dzieciom
i młodzieży. W taki właśnie sposób, od 30 już
lat, realizują konsekwentnie zamysł inicjatorów i założycieli Mosińskiego
Klubu Żeglarskiego. Obecnie liczy on …..członków, a jego komandorem
jest Jacek Mądrawski.
19 czerwca, na Przystani MKŻ w Dymaczewie Nowym, odbyły się
oficjalne obchody żeglarskiego jubileuszu. Zapoczątkowały je XXX Regaty Powitania Lata, a w nich wystartowało 12 załóg w klasie Omega.
Pierwsze miejsce zajęła załoga Wilczków, na II miejscu uplasowały się
Puszczyki. Trzecie miejsce na podium przypadło drużynie 4M. W Regatach dla młodszych żeglarzy, w klasie Optymist, wystartowała dziesiątka
odważnych dzieci, z których najlepszym okazał się Wojtek Drapikowski,
a kolejne miejsca zdobyli: Joasia Podwika i Adam Grześkowiak.
Wciągnięciem flagi na maszt rozpoczął się uroczysty, jubileuszowy apel,
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wodzie, oczywiście w ramach sportowej rywalizacji. W regatach o puchar
przechodni ufundowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie,
udział wzięło 13 załóg wystawionych przez 5 żeglarskich klubów: Klub
Wodny „Saling” z Puszczykowa, Klub Żeglarski „Odlewnik” ze Śremu,
Letniej szkoły Żeglarskiej w Boszkowie, Kościański Klub Żeglarski oraz
gospodarz – Mosiński Klub Żeglarski. Kilkugodzinnym, międzyklubowym regatom towarzyszyła zdrowa, żeglarska rywalizacja i wspaniała
atmosfera. W pierwszych, międzyklubowych regatach na Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim I miejsce na podium zdobyła załoga KŻ „Odlewnik”
w Śremie w składzie: Jakub Szymenderski – sternik, Paweł Szymenderski
oraz Maciej Rochowski i do nich powędrował puchar przechodni, który
wręczył osobiście kierownik OSiR Waldemar Demuth. Kolejne miejsca
na podium zajęły załogi MKŻ i KKS Kościan.
Atrakcją wydarzenia był niewątpliwie widowiskowy pokaz ratownictwa wodnego wykonany na jeziorze przez strażaków z OSP Radzewice
i żeglarzy MKŻ. Tę udaną imprezę zakończyły tradycyjne dla żeglarzy,
wspólne szanty, przy ognisku i pieczonej kiełbasce.
„I seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa nad wodą”
dofinansowane zostało z budżetu Gminy Mosina w ramach realizacji
zadania z zakresu pożytku publicznego. 

który był okazją do gratulacji dla klubu, podziękowań i uhonorowania
osób zasłużonych dla działalności klubu. Przyznawaną z okazji każdego
jubileuszu Złotą Odznakę MKŻ otrzymali wyróżniający się członkowie
klubu i zasłużeni przyjaciele: Arleta Forszpaniak, Anna Skorczyk, Barbara
Wiśniewska, Arkadiusz Cebulski, a także Przemysław Mieloch - Burmistrz
Gminy Mosina i Zbigniew Sołtysiński - Dyrektor Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Klub podziękował również innym osobom za wsparcie
działalności klubu. Tytuł Honorowego Członka Klubu otrzymał Norbert
Kopydłowski, a za szczególne zaangażowanie w klubową pracę nagrodzeni zostali młodzi członkowie MKŻ: Zofia
Czaplicka, Emilia Gońciarz i Dawid Betka.
Na żeglarskiej uroczystości nie zabrakło
jubileuszowego tortu, zabaw terenowych dla
dzieci i nieodłącznej kulturze żeglarzy szanty.
Atrakcją wieczoru był koncert w wykonaniu
charyzmatycznego szantymana Grzegorza
Guru Tyszkiewicza – solisty, autora tekstów,
marynarza, laureata wielu nagród w kategorii
pieśni żeglarskiej – szanty. Na scenie wystąpiła także Grupa „Po Trzecie” – mosińskie trio też pieśni żeglarskiej, z
powodzeniem występujące nie tylko na lokalnej scenie. Szanty ze sceny
przeniosły się potem między świętujących żeglarzy i ich gości, a śpiewy
trwały dalej pod gwiazdami…
Mosiński Klub Żeglarski to już długa historia zapisana skrzętnie w klubowych kronikach, które zaprezentowane zostały również podczas jubileuszowej uroczystości. Na ich kartach, na pewno odnajdzie się niejeden
mieszkaniec naszej Gminy, uczestnik „Lata pod żaglami” lub innych wydarzeń organizowanych przez MKŻ. Historia tego klubu i jego działalność
wpisała się na trwałe w dorobek kulturowy naszej społeczności lokalnej…
W imieniu mieszkańców gratuluję i dziękuję! 
Joanna Nowaczyk
Fot. Ewa Buksalewicz-Moskal/J.Nowaczyk
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Nagrody dla uczniów, sportowców i trenerów
23 czerwca w hali widowiskowo-sportowej OSiR, nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród Samorządu Gminy Mosina dla uzdolnionych uczniów
i wyróżniających się sportowców oraz trenerów.
Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół, których organem prowadzącym
jest Gmina Mosina, zostali nagrodzeni już po raz trzeci. Taką nagrodę,
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską, mogą otrzymać
uczniowie, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, laureatami lub finalistami
olimpiad przedmiotowych wpisanych na listę Ministra Edukacji Narodowej,
zajęli miejsca od I do III w wysokiej rangi konkursach ogólnopolskich.
Maksymalna wysokość nagrody dla ucznia nie może przekroczyć 500
zł, a łączna kwota przeznaczona na ten cel to 2500 zł rocznie.
W tym roku o taką nagrodę ubiegało się 53 wnioskodawców, z czego 15
wniosków spełniło regulaminowe kryteria. Po zapoznaniu się z wynikami
prac komisji opiniującej wnioski Burmistrz Gminy Mosina postanowił
przyznać nagrody dla następujących uczniów: Zuzanny Wawrzyniak,
Michaliny Dudek, Jana Szufnarowskiego i Emila Szufnarowskiego ze
Szkoły Podstawowej w Rogalinku, Zofii Bogumiły Pohl, Zofii Heleny
Brzozowskiej i Faustyny Tomczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Julii Wiatrowskiej ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach oraz Mai
Woźny z Zespołu Szkół w Krośnie.
Oprócz nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych, od 20 lat z początkiem każdego roku szkolnego Samorząd Gminy Mosina przyznaje
stypendia naukowe najlepszym uczniom gminnych szkół. Od roku 2008
nagradzani są także utalentowani sportowcy osiągających sukcesy na
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, przyznając im stypendia,

nagrody i wyróżnienia. W roku 2011 po raz pierwszy do sportowców
dołączyli wyróżniający się trenerzy i działacze sportowi. W edycji 2021
takie nagrody otrzymali sportowcy:
Stypendium sportowe w wysokości 300 zł miesięcznie, w okresie od lipca
do listopada 2021 r. (łączna kwota 1 500 zł): Dominik Klemczak, Bartosz
Karasiński, Wiktoria Musialska, Maja Woźny, Taja Zoll, Szymon Szot.
Stypendium sportowe w wysokości 250 zł miesięcznie, w okresie od
lipca do listopada 2021 r. (łączna kwota 1 250 zł): Wiktoria Wośkowiak,
Adam Ziółkowski, Jolanta Kóska, Emilia Gilowska, Tomasz Jóźwiak,
Julia Wiśniewska, Emil Misiorny, Grzegorz Żurek, Gustaw Warzocha,
Kaja Projs, Krzysztof Sajna.
Stypendium sportowe w wysokości 150 zł miesięcznie, w okresie od lipca
do listopada 2021 r. (łączna kwota 750 zł): Faustyna Tomczak, Wojciech
Szymandera, Wiktor Frydrychowicz, Jakub Wiencław.
Nagrody pieniężne: I nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł – Kacper
Skrobiszewski, II nagroda pieniężna w wysokości 1 500,00 zł – Tatiana Tomczak, III nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł – Albert Warzocha.
Wyróżnienia w formie statuetki i dyplomu: Wiktoria Matuszak, Iwo
Woźniak, Emilia Osses, Barbara Bobrowska, Aleksandra Wiencław.
W kategorii nagród dla trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej, nagrodę w wysokości 1 000 zł otrzymał Marek
Pawlaczyk – trener MUKS Karate Dynamic Akademia, a wyróżnieni
zostali: Monika Michalak-Kóska, Andrzej Bartosiewicz, Bartosz Kołecki.
Uczniom, sportowcom i trenerom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 				
Joanna Nowaczyk

Quest znany w Polsce

Dziennikarze nagrodzeni

Trzy lata temu, z okazji 170. rocznicy proklamowania „Rzeczypospolitej Mosińskiej”, uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mosinie pod kierunkiem nauczycieli: Anny Ciesielskiej i Beaty Buchwald, ułożyli quest
Mosina w XIX wieku. Quest prowadzi nieoczywistymi
zakątkami Mosiny, pokazując jej XIX-wieczne oblicze
i mnóstwo ciekawostek. Jego inauguracja miała miejsce w maju 2018
r. i po trzech latach, wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem,
przybierając coraz większy zasięg.
Quest „Mosina w XIX wieku” jest obecnie jednym z 16 wielkopolskich
questów biorących udział w akcji „Turystyczne gry terenowe z TRAMPkiem
i TeniSówką. Na tropie skarbów w powiecie poznańskim”. Znalazł się
także w bazie wielkopolskich questów dla Odznaki Odkrywców Tajemnic,
a także - ogólnopolskiej Odznaki PTTK Questy - Wyprawy Odkrywców.
Jak informuje Beata Buchwald, jedna z opiekunek projektu, ze szkolnego Questu korzysta wiele osób spoza Gminy Mosina– takie informacje
docierają do szkoły. – Turyści z różnych regionów Wielkopolski przyjeżdżają do Mosiny, by z questem w ręku odkrywać historię naszego miasta
i uczestniczyć w turystycznych wyzwaniach – mówi Beata Buchwald.
Szczegóły dotyczące Questu, a także ulotka do pobrania, znajdują się na
stronie szkoły -> sp2mosina.edu.pl, na stronie Powiatu Poznańskiego->
powiat.poznan.pl-> Na Tropie Skarbów z TRAMPkiem i TeniSówką, na
stronie regionwielkopolska.pl->gry terenowe->questy, a także na mosina.
pl->gry turystyczne. Kto jeszcze nie skorzystał z Questu, zachęcamy do
udania się śladem XIX-wiecznej Mosiny!  			 JN
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W tegorocznym konkursie dziennikarskim
Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich
wyróżnieni zostali między innymi mieszkańcy Mosiny.
Barbara Miczko-Malcher – reportażystka Radia Poznań, która
w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy zawodowej w Polskim
Radio, uhonorowana została Laurem Wielkopolskiego Oddziału
SDP za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. Do dziś prowadzi
własną audycje poświęconą kulturze i historii, a wciągu półwiecza działalności dziennikarskiej, niejedną audycję poświęciła
swojej rodzinnej Mosinie. Miałam okazję współpracować z panią
Basią przy realizacji jednej z audycji, dlatego szczególnie miło
mi pogratulować jej tego wyróżnienia i w imieniu mieszkańców
– podziękować za wkład w popularyzację dorobku kulturowego
Ziemi Mosińskiej!
Wojciech Czeski – dziennikarz Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, został laureatem Nagrody dla Młodych Dziennikarzy za cykl
artykułów: „Węzeł gordyjski <>, „Pożoga 1848”, „ Krauthoferowe
wieści”. 		
		
					
Z gratulacjami
Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny
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Sołecki Dzień Dziecka

31 maja, na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia dzieci
z Sołectwa Sowiniec, Sowinki świętowały swój Dzień Dziecka,
przygotowany dla nich po raz kolejny przez Sołtysa i Radę Sołecką przy wsparciu Fundacji. W organizację tej bogatej w atrakcje
imprezy, zaangażowało się wiele osób, a na festynie bawiły się nie
tylko dzieci „sołeckie”, ale gościnnie także dzieci z bliższej i dalszej
okolicy, nawet z Poznania.
Przy pięknej, słonecznej aurze, siedziba Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia w Baranówku, wypełniła się licznie dziećmi, które na
doroczny festyn z okazji ich święta przybyły w towarzystwie swoich rodziców, babć, czy dziadków. A czekało na nie tu moc niespodzianek. Były niekonwencjonalne konkurencje sprawnościowe
z nagrodami, końskie „rodeo” dla śmiałków obdarzonych odwagą,
a do jazdy na konikach ze stajni Fundacji ustawiała się cały czas
kolejka. Taka wspaniała jazda nie ominęła żadnego, chętnego dziecka!
Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki bryczką
zaprzęgniętą w piękną Vinandę. W miejscu wydarzenia zjawił się
także „patrol” Policji, lecz wcale nie interwencyjnie, a gościnnie.
Uczestnicy dziecięcego festynu, mogli nie tylko bliżej poznać policjantów, ale wziąć udział w lekcji udzielania pierwszej pomocy.

czerwiec 2021

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich sowity poczęstunek
„pod chmurką” – kiełbaski z rusztu, przekąski i pyszne, domowe
placki prosto z piekarników członków Rady Sołeckiej Sołectwa
Sowiniec, Sowinki. A na najmłodszych mieszkańców sołectwa,
z okazji ich święta czekały podarunki.
Impreza z okazji Dnia Dziecka była okazją do złożenia życzeń
obchodzącej swoje urodziny pani Kaczmarek - 91-letniej mieszkance Sowińca, której odśpiewano chóralnie „Sto lat!” Dla Jubilatki
i dla wszystkich uczestników niespodzianką był koncert znanych
i lubianych piosenek w wykonaniu Renaty i Andrzeja Kostrzewskich.
Festyn sfinansowany został ze środków sołeckich z budżetu Gminy,
przy dużym wsparciu sponsorów i własnego wysiłku organizacyjnego. Zorganizowanie tak atrakcyjnego święta dla dzieci nie byłoby
możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, z panią Sołtys Klarą
Kurowską na czele, której pomagała cała rodzina, a także Rady Sołeckiej, Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i wolontariuszy. Imprezę
wsparł organizacyjnie Jacek Rogalka, który zapewnił nagłośnienie
i poprowadził konferansjerkę, z gościnnym udziałem Andrzeja Kasprzyka – emerytowanego Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Uradowane, rozbawione, obdarowane dzieciaki, to chyba najlepsza
nagroda z kolei dla dorosłych, za ich wysiłek. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

MŁODZI SZERYFOWIE NA START

20 czerwca odbyły się w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, pierwsze w Polsce, w Europie
i na świecie zawody „Zlot Szeryfów”. 🐴🤠💪🐴🤠💪
Dzieci usprawniane hipoterapeutyczne w Baranówku pokonywały nowy, mobilny i stały
tor przeszkód, który powstał niedawno dzięki zaangażowaniu wielu osób. W zawodach
wystartowało 21 zawodników podzielonych na siedem grup. Każdy pokonał konno tor
Polish Cowboy Race i Extreme Trail, każdy otrzymał medal i nagrody. Odbyły się również
zapierające dech w piersiach pokazy mi.in. akrobacji, władania biczem, jazdy western.
Zawody organizowane były we współpracy z Polish Cowboy Race!
Szefową i pomysłodawczynią imprezy była Joanna Kubisa, dla której do teraz spływają
gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i wysoki poziom imprezy, na profilu fb
Fundacji możemy przeczytać pozytywne reakcje uczestników: „Bardzo, BARDZO DZIĘKUJEMY!!! ❤️Niezapomniane, niewysłowione emocje!!! Ekstremalna pogoda, ekstremalne
emocje, ekstremalne zaangażowanie i skupienie uczestników. Ekstremalne zaangażowanie
organizatorów i Pani Joasia! Po prostu Extreme Trial i Polish Cowboy Race. Gratulacje dla
wszystkich! Jesteście NAJWSPANIALSI!!! - pisze Dorota. Wsparcia udzielił Powiat Poznański
oraz Miasto Poznań. Zawody mogły się odbyć dzięki pomocy wielu osób, a w szczególności
Jacka Groblenego - sędziego (przewodniczącego Komisji ds. PCR), trenera jazdy konnej II
klasy, instruktora wykładowcy jazdy western PLWiR, wielokrotnego mistrza Polski w konkurencjach z bydłem oraz trailu, trenera i wychowawcy wielu medalistów MP, nauczyciela
akademickiego na AWF we Wrocławiu prowadzącego specjalizację instruktorską z jazdy
konnej.  					
K.Leszczyńska / fot. Jacek Grobelny
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BOHDAN SMOLEŃ UPAMIĘTNIONY

11 czerwca w Poznaniu odsłonięto pomnik Bohdana Smolenia. Odsłonięciu rzeźby towarzyszył pokaz sztucznych ogni i występy kabaretów.
Stanął utalentowanego artysty, współtwórcy poznańskiego kabaretu
Tey, ale też założyciela Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, stanął na
poznańskim skwerze między ulicami Rybaki i Strzałową.
Bohdan Smoleń w roku 2004 swiązał się z naszą Gminą – zamieszkał
w Baranówku. Założył tu fundację zajmującą się hipoterapią dla niepełnosprawnych
dzieci. Zmarł po długiej chorobie – 15 grudnia 2016 r. Założona przez niego fundacja,
której prezesem jest Joanna Kubisa, kontynuuje dzieło Bohdana Smolenia. 
Red.
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Sukces Fightersów

W majowy weekend (8 – 9 maja) w Warszawie odbyły się zawody
Pucharu Polski P2 Młodzików, w których swoje umiejętności
zaprezentowało 4 zawodników z Gminy Mosina.
W konkurencji Kyourugi, czyli walce sportowej Wiktor Frydrychowicz zdobył złoty medal, natomiast Wojtek Szymandera
wywalczył srebrny medal w swoich kategoriach wagowych. Anna
Dera i Emilia Osses, musiały
uznać wyższość przeciwniczek.
Wszyscy zawodnicy na co dzień
trenują w klubie UKS Fighters
Mosina. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  UKS
Fighters

Utalentowani wokaliści zaśpiewali
W słonecznej, właściwie letniej już scenerii, w środę 9 czerwca odbył się
XX Gminny Przegląd Piosenki dla uczniów naszych szkół, tym razem
w formule plenerowej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, wieloletni
organizator tej imprezy, zaprosiła uczestników przeglądu do amfiteatru
na swoim, szkolnym boisku.
Utalentowani muzycznie uczniowie – przedstawiciele gminnych szkół,
rywalizowali o najlepsze wykonanie wybranej przez siebie piosenki jako
soliści i zespoły, w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie Anna
Balcerek-Kałek – Kierownik Referatu Oświaty UM, Alicja Trybus– dyrektor
mosińskiej „dwójki” i pisząca te słowa – redaktor „Informatora Mosińskiego”, ale też pasjonatka muzyki, oceniało dobór repertuaru, muzykalność,
poprawność wykonania, umiejętności wokalne i wyraz artystyczny
prezentujących się na scenie uczestników. Mimo widocznej, mniejszej
lub większej tremy, można powiedzieć, że wszyscy zaprezentowali się na
scenie wspaniale, a poziom uczestników był bardzo wyrównany. Dlatego
jury miało nieco trudne zadanie w wyborze najlepszych wykonawców.
Ostatecznie, zwycięzcami XX Gminnego Przeglądu Piosenki zostali:
Soliści
klasy I-III: I miejsce – Justyna Lossy (SP2 Mosina), II miejsce – Emilia
Szulakiewicz (SP2 Mosina), III miejsce ex aequo – Krzysztof Kowalczykiewicz (SP2 Mosina) i Dorota Stasiak (SP Czapury),
klasy IV-VI: I miejsce – Jakub Wiśniewski (SP Czapury) , II miejsce ex
aequo – Martyna Kilian (SP 2 Mosina) i Oliwia Anna Ptaszyńska (SP
Pecna), III miejsce ex aequo – Klara Szmigielska (SP 2 Mosina), Gabriela
Banach (SP 1 Mosina) i Liliana Dengusiak (SP 1 Mosina),
klasy VII – VIII: I miejsce –Adrianna Płończak (SP Krosno) , II miejsce
ex aequo – Jagoda Markiewicz (SP Pecna) i Zuzanna Przybył (SP 1 Mosina), III miejsce ex aequo – Emilia Siepa (SP Czapury) i Julia Osiowy
(SP 1 w Mosinie).

Zespoły:
Klasy I-III: I miejsce – Lena Czeszyńska, Michalina Sobek, Malwina
Dobrzańska, Katarzyna Wilczak (SP2 Mosina) II miejsce – Lena Maćkowiak, Emilia Szulakiewicz, Zosia Stypińska, Maryna Górna , III miejsce
- Milena Jarmuszczak, Tamara Plewińska, Oliwia Przybylska, Liliana
Sudol, Lila Maćkowiak (SP2 Mosina)
Klasy IV-VI: I miejsce – Faustyna Tomczak, Maria Rudnicka (SP 2
Mosina), II miejsce – Michalina Lange, Urszula Lachowicz (SP 1 Mosina).
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a zwycięzcy oczywiście nagrody. Całość wydarzenia przygotował organizacyjnie Paweł
Szukalski – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 2. Na organizację XX Gminnego Przeglądu Piosenki, szkoła otrzymała wsparcie
Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.
Pomysłodawczynią i pierwszą organizatorką tej cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów imprezy muzycznej, była Anna Balcerek-Kałek – przed 20 laty nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rogalinie,
później dyrektor mosińskiej „dwójki”, obecnie Kierownik Referatu
Oświaty mosińskiego magistratu. Miałam okazję brać udział w tym
przeglądzie od samych jego początków, najpierw jako mama dorosłej
już dziś uczestniczki konkursu, później jako juror, czy obserwator. Na
przestrzeni 20 lat, choć zmienił się nieco repertuar wykonywany przez
występujących uczniów, zmienił się też ich poziom artystyczny sięgając
niemal profesjonalizmu, nie zmieniło się jedno – wspaniała zabawa,
dobre emocje towarzyszące imprezie, zarówno uczniów, jak i widowni
i wyśmienita okazja do ujawnienia uczniowskich talentów na małej
scenie. Ale przecież od takiej małej sceny może właśnie zacząć się ich
muzyczna kariera. Sądząc po poziomie artystycznym wielu tegorocznych
wykonawców, w przyszłości, bliższej lub dalszej, duża scena stoi przed
nimi otworem! Z gratulacjami dla wszystkich występujących uczniów. 
Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny
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Skwer w Daszewicach
– zasługą mieszkańców

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice” i ogromnego
zaangażowania mieszkańców skupionych wokół tego stowarzyszenia, w Daszewicach powstał fragment zielonego skweru – piękna
namiastka zmiany krajobrazu centralnego punktu wsi, która przykuwa uwagę i cieszy oko.
Jacek Godurkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”: Ze środków, które udało się zebrać od darczyńców, zakupione
zostały i posadzone z wielkim entuzjazmem różnorodne rośliny
w miejscu uprzednio, przygotowanym jako kolejny etap bardzo
ciekawego projektu związanego z uatrakcyjnieniem skweru daszewickiego, który od lat był nijaki.
Drzewa i krzewy w roli głównej, z czasem rozrosną się, tworząc
zakątek zieleni dostępny dla każdego. Widoczny rezultat działań
wszystkich tych, którzy chcą poprawy jakości i estetyki życia w miejscu
swojego zamieszkania. Przy pomocy roślin możemy zmienić swoje
otoczenie w bardziej przyjazne, a tym samym sprawić ,że zwiększy
to poczucie komfortu, bezpieczeństwa i spokoju. Pielęgnowanie roślin przypomni też, by bardziej dbać o siebie. Nadmienić należy, że

Gibanie po raz dziewiąty

To był bardzo ekscytujący dzień! Po roku nieobecności, wróciliśmy z Gibaniem nad Kanał Mosiński
i gdyby nie pandemia, 29 maja świętowalibyśmy
10. rocznicę naszych zawodów. Tym razem, po raz
dziewiąty, wystartowały dzielne załogi, zmagając
się z prądem kanału. Laury i wygraną w postaci
markowych zegarków otrzymali Dawid Nowak
i Dawid Leśniewicz z czasem 1:40 . Puchary za II i
III miejsce wywalczyły dwójki kajakowe – Barbara
Łopusińska z Hubertem Lisiakiem, którzy dotarli do
mety z wynikiem 1:54 oraz Paweł Silski z Januszem
Miedziarkiem osiągając niewiele słabszy

Harcerski Mosin
Mosińska „mennica” Witolda Wilhelma, wyemitowała kolejną edycję
„1 Mosina” – naszej lokalnej monety.
„1 Mosin”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2004, to wspólny
pomysł dwóch mieszkańców naszego miasta – Witolda Wilhelma i nieżyjącego już Mariana Strenka. Rewers monety wszystkich edycji upamiętnia
fakt proklamacji Polski Powstającej w czasie Wiosny Ludów – „Rzeczpospolitej Mosińskiej”. Awers z kolei, co roku inny, przedstawia wizerunek osób
zasłużonych dla Ziemi Mosińskiej, postaci historycznych i współczesnych
– tych, którzy już odeszli.
Tegoroczna edycja poświęcona została hm. Mieczysławowi Koniecznemu,
jednemu z prekursorów idei skautingu na Ziemi Mosińskiej, którego związki
z ZHP trwały nieprzerwanie kilkadziesiąt lat – od 1929 r. aż do chwili śmierci
w roku 2005. Druh Mieczysław był znany wielu mieszkańcom Mosiny
z szerokiej i bardzo wszechstronnej działalności społecznej na rzecz ludzi
skupionych wokół harcerstwa, ale nie tylko. Obecnie jest patronem jednego
ze szczepów Hufca ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego.
Wybór tej postaci – legendy mosińskiego harcerstwa – do tegorocznej
edycji monety „1 Mosin” nie jest przypadkowy, bo w tym roku przypada
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czerwiec 2021
praca związana z upiększaniem roślinami jest wyjątkowo wdzięczna, wszak kto nie kocha urokliwych zakątków zieleni choćby tych
najmniejszych, ogrodów, parków... Cieszy również fakt, że wszelkie
społeczne inicjatywy integrują, relaksują i sprawiają, że stajemy się
twórcami a jednocześnie odbiorcami zieleńca, który jeżeli będziemy
o niego się troszczyć, zostanie wpisany w wizytówkę naszej wsi na
wiele pokoleń.
Inicjatywa daszewickiego stowarzyszenia na rzecz poprawy najbliższego otoczenia, jest godna uznania! Pokazuje także, że faktycznie –
razem faktycznie można więcej.  Z gratulacjami Joanna Nowaczyk

wynik 1:58. Zwycięzcom i uczestnikom GRATULUJEMY! To nie
jest łatwe zadanie pokonać nurt rzeki!
Wielkie podziękowania dla WSZYSTKICH, których ciężka praca
zaowocowała reaktywacją konkursu, szczególnie koordynatorowi
zawodów Łukaszowi Silskiemu i niezastąpionej Młodzieży: Weronice Banach, Magdalenie Łopusińskiej, Piotrowi Egelowi, Filipowi
Marciniakowi, Hubertowi Przybyłowi oraz Paulinie Marcinak Podziękowania także dla Waldemara Demutha - Kierownika OSiR,
który sprowokował naszą mobilizację, zadbał o czystość miejsc
startowych i super puchary. Pamiętajcie, że za rok czeka nas 10
edycja konkursu. Będzie się działo! Projekt dofinansowany został
ze środków Gminy Mosina. 

setny jubileusz ZHP na Ziemi Mosińskiej. Z tej okazji, Witold Wilhelm
przygotował dla Hufca ZHP Mosina także dodatkowo edycję specjalną
swojej monety - „100 lat harcerstwa na ziemi mosińskiej”.
Pan Witold jest regionalistą i społecznikiem, pasjonatem rodzinnego miasta,
jego historii i tradycji. W roku 2009 Rada Miejska w Mosinie uhonorowała
go najwyższym lokalnym wyróżnieniem – Medalem Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Jego moneta „1 Mosin” znajduje się w zasobach wielu kolekcjonerów, nie tylko w kraju, ale także za granicą. 
Joanna Nowaczyk
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Inauguracja 100-lecia harcerstwa na ziemi mosińskiej

Otwarciem wystawy „100 lat harcerstwa na ziemi mosińskiej” w dniu 22
maja, zainaugurowany został przypadający w tym roku jubileusz jednej
z najstarszych organizacji w naszej Gminie, obecnie działającej jako Hufiec
ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. Wystawę „100 lat harcerstwa na
ziemi mosińskiej” przygotowała Galeria Sztuki w Mosinie i Hufiec ZHP
Mosina. Patronatem honorowym objęli ją Burmistrz Gminy Mosina oraz
Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, a sfinansowali wspólnie: Galeria Sztuki, Gmina Mosina oraz Hufiec ZHP Mosina.
Na wystawie zaprezentowane zostały dokumenty historyczne, kroniki
i pamiątki harcerskie, proporce, sztandary, plakietki, książki, czy śpiewniki
z okresu stu lat. Na planszach obejrzeć można również fotografie stanowiące swoisty reportaż historyczny z harcerskich wydarzeń na przestrzeni
wieku, pokazujące jej bohaterów. Na pewno wielu spośród mieszkańców
odnajdzie siebie i swoich bliskich, przyjaciół na tych zdjęciach, bo też
wielu, w przeciągu swojego życia zetknęło się z mosińskim harcerstwem.
Jedna z plansz poświęcona została instruktorom, którzy odeszli już na
wieczną wartę, wśród nich hm. Kazimierz Maślak, znany w Polsce kolekcjoner pamiątek harcerskich. Część jego kolekcji została udostępniona
na czas ekspozycji przez rodzinę zmarłego w tym roku druha. Należne
miejsce na wystawie znalazła też działalność harcerskiej orkiestry dętej,
która w tym roku, jako Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm.
Antoniego Jerzaka obchodzi swoje 75-lecie.
Tę bogatą ekspozycję, z ramienia Hufca ZHP Mosina przygotowali instruktorzy z Kręgu Instruktorskiego T.W.A „Elita”, harcmistrzowie: Danuta
Białas (wieloletnia komendantka mosińskiego ośrodka ZHP), Olga i Jan
Jurgiewiczowie oraz Agnieszka Bereta z Galerii Sztuki w Mosinie przy
wsparciu phm. Martyny Łubińskiej i phm. Adama Becha. Zgromadzone materiały pochodzą nie tylko z harcerskich archiwów. Na potrzeby
wystawy były również zbierane przez drużynowych mosińskiego Hufca.
Na inauguracji wystawy, która potrwa do września tego roku, obecni byli
przede wszystkim zasłużeni harcerze, wśród nich: najstarsza harcerskim
stażem druhna Helena – wdowa po hm. Mieczysławie Koniecznym, jednym
z prekursorów skautingu na ziemi mosińskiej, a także obecny Komendant
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński i pochodzący
z naszej Gminy, były Naczelnik ZHP hm. Ryszard Wosiński. W uroczystości
udział wzięli także przyjaciele mosińskiego harcerstwa, osoby i przedstawiciele instytucji wspierających jego działalność. Za wkład w życie lokalnej
społeczności naszym harcerzom dziękowali Zastępca Burmistrza Tomasz
Łukowiak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dominik Michalak oraz
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek. Wydarzenie było
okazją do wręczenia przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
Honorowej Odznaki „Harcerska Służba Ziemi Mosińskiej” zasłużonym
harcerzom mosińskiego hufca. Otrzymał ją pośmiertnie hm. Bronisław
Nowak, a także druhny i druhowie: phm. Elżbieta Okoń, pwd. Krzysztof Lipiak, phm. Jolanta Szota, pwd. Anna Lewandowska, pwd. Paulina
Grabarkiewicz, pwd. Paula Sianos, pwd. Michalina Sarzyńska, Paulina
Ludwiczak. Instruktorzy phm. Michał Janecki i hm. Joanna Walachowska
zostali uhonorowani najwyższym wyróżnieniem ZHP - Brązowym Krzyżem
„Za Zasługi dla ZHP”. Z kolei Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” uhonoro-

AKTUALNOŚCI

wał osoby wspierające jego działalność odznaką „Przyjaciel Kręgu”, którą
przewodnicząca Kręgu, hm. Olga Jurgiewicz, wręczyła Dorocie Strzeleckiej,
Agnieszce Berecie, Józefie Roszak-Rosić i Andrzejowi Kasprzykowi. A po
zakończeniu uroczystości, podczas alarmowej zbiórki Kręgu, skupieni
w nim instruktorzy oraz jego przyjaciele otrzymali także ustanowione na
jubileuszową okoliczność odznaki.
W dniu inauguracji obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi mosińskiej,
Komendantka Hufca ZHP Mosina hm. Magdalena Jakubowska powołała
rozkazem Hufcową Komisję Historyczną, której przewodniczącym został
phm. Adam Bech. 100-letnia historia idei skautingu na ziemi mosińskiej,
o którą przedstawia jubileuszowa wystawa w Galerii Sztuki, jest bardzo
ważna w przekazywaniu tej idei następnym pokoleniom. Właśnie do niej,
do historii mosińskich harcerzy, nawiązywano szczególnie podczas sobotniej
uroczystości. Obecny na niej Jan Marciniak, przypomniał postać swojego
stryja Floriana Marciniaka, pierwszego komendanta Szarych Szeregów.
Do historii odwołała się także, otwierając wystawę Komendantka Hufca
ZHP Mosina hm. Magdalena Jakubowska. Zwróciła uwagę na rolę jaką
historycznie i dziś odgrywają w harcerstwie drużynowi, przekazujący ideę
harcerskiego wychowania kolejnym pokoleniom. – Bylibyśmy dzisiaj –
powiedziała miedzy innymi komendantka - na pięknej wystawie organizacji
historycznej, a dzięki osobom, które są dziś, jesteśmy na wystawie żywej
organizacji, która czerpie inspirację z ciągłości pokoleń twórców mosińskiego
harcerstwa…
Wystawę „100-lecie harcerstwa na ziemi mosińskiej” można obejrzeć
od wtorku do piątku w godz. 10-15 w Galerii Sztuki w Mosinie, przy ul.
Niezłomnych 1. Kalendarium obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi
mosińskiej. Wielka Księga Twórców Mosińskiego Harcerstwa. 
Joanna Nowaczyk
Fot. Paulina Ludwiczak, Agnieszka Bereta, Joanna Nowaczyk

Znamiona czasu

Galerii Sztuki w Mosinie zaprasza na wystawę, malarstwa Bogdana Wegnera - „Znamiona czasu”, którą obejrzeć można do 8 sierpnia.
Prof. Bogdan Wegner, artysta malarz, pedagog, profesor zwyczajny poznańskiej uczelni artystycznej, której jest także absolwentem. Jest także
mieszkańcem Mosiny. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Prezentowane obecnie w Galerii Sztuki obrazy
„Znamiona czasu” nie są pierwszą pokazaną w Mosinie ekspozycją jego
prac. W roku 1993 swoją indywidualną wystawą zainaugurował działalność Galerii Sztuki w Mosinie, której razem prof. Jackiem Strzeleckim,
był pomysłodawcą i inicjatorem.
- Dla Wegnera pejzaż od zawsze był i jest „inspiracją, myślą, ideą ,która
w procesie kreacji obrazu staje się przeżyciem – zauważył wiele lat temu Tadeusz
A. Jakubiak - … Istotnym atutem prac Bogdana Wegnera – uważał wtedy
recenzent – jest ich precyzyjnie uporządkowana struktura, a o mistrzostwie
świadczy sposób budowania płaszczyzny obrazu, technika nakładania farby.
(…) Obcując z wyrafinowanym pięknem, mamy poczucie doskonałości formy,
w której zostało zamknięte”. Nic się tu nie zmieniło. Ale najnowsze prace
artysty mogą zaskoczyć jego odbiorców. Zamknięta w nich refleksja jest
zaproszeniem do zupełnie innych, nierzadko zaskakujących, rozmów.
Zachęcamy do obejrzenia wystawy obrazów prof. Bogdana Wegnera.
Oprac. J. Nowaczyk
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Pamięć o bohaterach
W zwycięskim zrywie Wielkopolan 1918 – 1919 udział brało
około 300 powstańców związanych z Ziemią Mosińską. Chociaż
wszyscy już odeszli, pozostała po nich pamięć. Pielęgnujemy ją nie
tylko w kolejne rocznice wybuchu powstania. Działania Gminy na
rzecz upamiętniania naszych powstańców wielkopolskich wspierają
kibice z mosińskiego FC Lecha Poznań, którzy od lat prowadzą
w tym zakresie także własne akcje.
Przed kilkoma laty, Gmina rozpoczęła znakowanie grobów naszych powstańców. Do tej pory oznakowaliśmy ich ponad setkę,
a w tym roku przybyły kolejne cztery oznakowania. Także w ostatnim czasie, dzięki staraniom FC Mosina Lecha Poznań,
Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz dokonało renowacji grobu
naszego powstańca Leona Wojtaszewskiego na Cmentarzu
Górczyńskim parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Leon Wojtaszewski, za życia mieszkaniec Mosiny, był
najmłodszym powstańcem wielkopolskim gnieźnieńskiej
kompanii telegraficznej, a w naszym mieście znany był
jako nauczyciel tutejszej, ówczesnej szkoły zawodowej.
Grób tego powstańca odnalazł na cmentarzu górczyńskim
Włodzimierz Gabrielski, zbierając własne materiały do
publikacji „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”, współredagowanej z Przemysławem Mielochem, Jackiem Szeszułą i piszącą
te słowa. Publikacja z cyklu Biblioteka Ziemi Mosińskiej ukazała
się w roku 2018, na 100-lecie wybuchu powstania. Informację
o podupadającym, pozostającym bez opieki grobie, przekazaliśmy
kibicom z mosińskiego FC Lecha Poznań, którzy podjęli działania,
by uratować mogiłę powstańca z Mosiny. W ostatnim czasie przedsięwzięcie zostało sfi nalizowane – dzięki staraniom FC Mosina,
Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz, które prowadzi akcję renowacji

Szukamy informacji
o powstańcach

Prawie 15 lat temu rozpoczęliśmy badania nad losami Powstańców
Wielkopolskich związanych za życia z naszą Gminą. Mieliśmy wówczas
wiedzę o 30 takich osobach. Z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania,
w roku 2008 opublikowaliśmy pierwsze opracowanie „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” ze 130 biogramami powstańców. 10 lat później,
w kolejnym wydaniu publikacji, znalazło się ich około 300. Jak się jednak
okazuje, to nie wyczerpuje naszej całej wiedzy o bohaterach zwycięskiego
zrywu Wielkopolan z Gminy Mosina.
Po opublikowaniu przez Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne listy
ponad 80 tys. nazwisk uczestników powstania, panowie Włodzimierz
Gabrielski i Jacek Szeszuła, współautorzy naszej, wspomnianej wyżej publikacji, przeprowadzili kwerendę na podstawie listy WTG i ustalili kolejnych
50 nazwisk powstańców związanych z Ziemią Mosińską. Brakuje jednak
szczegółowych informacji, takich jak ustalenie miejsca ich pochówku dla
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grobów powstańców wielkopolskich, z własnych środków wyremontowało grób Leona Wojtaszewskiego na poznańskim Górczynie.
We wtorek, 15 czerwca, Burmistrz Przemysław Mieloch spotkał
się z Tomaszem Wiciejewskim, wieloletnim szefem mosińskiego FC
Lecha, by podziękować, w imieniu społeczeństwa Gminy Mosina
i własnym, za jego osobiste starania o renowację grobu powstańca
z Mosiny, a przy okazji także za inne działania upamiętniające
bohaterów powstania. Podobne podziękowanie skierowane zostało
także do Marcina Borowiaka z mosińskiego FC, a także do Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz. We wtorkowym spotkaniu udział
wzięli również pozostali, obok Przemysława Mielocha,
autorzy wspomnianej wyżej publikacji oraz Filip Werner,
jako przedstawiciel mosińskich kibiców.
Podczas spotkania poznaliśmy szczegóły związane z renowacją grobu Leona Wojtaszewskiego, której, jak przekazał nam Tomasz Wiciejewski, kamieniarską ręką dokonał
były bramkarz Lecha Poznań Norbert Tyrajski, wspierający
akcję Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz renowacji grobów
powstańców wielkopolskich. Odnowiona mogiła powstańca otrzymała także oznakowanie – z racji na lokalizację
grobu w Poznaniu, oznakowanie zapewniło Muzeum Powstania
Wielkopolskiego.
Rozmawialiśmy także o dalszych, wspólnych działaniach upamiętniających zwycięski zryw Wielkopolan. Dzięki takim inicjatywom
pamięć o bohaterach przetrwa do następnych pokoleń. 
Joanna Nowaczyk
Fot. M. Kujawska, W.Gabrielski

oznakowania mogiły. Chcielibyśmy również dotrzeć do rodzin tych powstańców, by poznać ich życiowe losy.
Zwracamy się do Państwa z prośbą – jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek informacje dotyczące wymienionych na zamieszczonej niżej liście
osób, prosimy o kontakt: Joanna Nowaczyk tel. 530 017 261, Włodzimierz
Gabrielski – 506 077 809, Jacek Szeszuła – 605 380 487.
Przemysław Mieloch
Lista odnalezionych Powstańców
Opracowanie: Włodzimierz Gabrielski, Jacek Szeszuła
• Adamski Józef – (ur. 6 III 1876 r. w Mosinie – zm. ?). Syn Franciszka.
Szeregowiec. • AndrzejewskI Jan – (ur. 5 XII 1893 r. w Mosinie – zm. ?).
Syn Stanisława i Agnieszki. Sierżant • Banaszk Wojciech – ( ur.7 IV 1898
r. w Rogalinku – zm. 10 VIII 1963 r.). Szeregowiec. • ĆwiklińskI Stanisław
– (ur. 5 IV 1899 r. w Wiórku – zm. ?). Syn Antoniego i Anny. Szeregowiec.
• Charemski Ignacy – (ur.12 VII 1896 r. w Mieczewie – zm. ?). Syn Stanisława. Ogniomistrz. • Duszyński Marian – ( ur.4 V 1893 r. zm.5 VII
1986 r.). Syn Stefan i Apolonii. • Dworczyk Marian – (ur.23 III 1894 r.

KĄCIK HISTORYCZNY

mosina.pl
w Rogalinku – zm.16 IX 1970 r. Pochowany na cm. Warszawa –Powązki ).
Syn Mieczysława i Władysławy. Sanitariusz. • Dworczyk Zygmunt – ( ur.4
VIII 1895 r. w Rogalinku – zm.? w Liege (Belgia) i tam pochowany). Syn
Mieczysława i Władysławy. Porucznik. • Fenger Walenty – (ur.14 II 1897 r.
w Sowińcu – zm. ? ). Syn Jana i Antoniny. Kapral. • Foltyn Stanisław – (ur.21
IV 1884 w Daszewicach – zm. ?). Syn Andrzeja. Szeregowiec. • Frąckowiak
Jan – (ur.7 VI 1880 r. lub 6 VII 1885 r. w Mieczewie – zm. ?). Szeregowiec. •
Frąckowiak Franciszek - (ur.12 I 1900 r. w Babkach – zm. ?). Syn Andrzeja
i Katarzyny. • Giersch Wacław – ( ur.17 IX 1886 r. w Wiórku – zm. ? ). Syn
Jana. Szeregowiec. • Gronostaj Antoni – (ur.9 I 1897 r. w Żabinku – zm.?).
Syn Piotra i Franciszki. Szeregowiec.. • Jankowiak Wincenty – (ur. 1 X
1879 r. w Krajkowie – zm.?). Syn Józefa i Franciszki. • Jarmuszkiewicz Franciszek – (ur.31 III 1899 r. w Daszewicach – zm.?). Syn Jana. Szeregowiec. •
Judek Ignacy – (ur. 30 VI 1895 r. w Dymaczewie – zm.?) . Syn Szczepana.
Plutonowy. • Każmierczak Hipolit – (ur.9 VIII 1877 r. w Sasinowie – zm.
?).Kanonier. • Kmieciak Józef – (ur. 11 III 1894 r. w Mosinie – zm.?). Kanonier. • Koziołek Jan – (ur.30 XI 1901 r. w Mosinie – zm. ?). Syn Antoniego
i Marii. Szeregowiec. • Kubisiak Jakub – (ur. 1 VII 1870 r. w Sowińcu – zm.
?). Syn Feliksa. Sierżant sztabowy. • Łażewski Stanisław – (ur.13 IV 1898
r. w Daszewicach – zm.?). Szeregowiec. • Łukaszewicz Władysław – ( ur.
2 V 1895 r. w Krajkowie – zm.?). Syn Szczepana i Jadwigi. Szeregowiec.
• Madelski Józef – (ur.31 I 1897 r. w Daszewicach – zm. ?). Syn Jakuba.
Kapral. • Malicki Józef – (ur.22 III 1898 r. w Mosinie –zm.13 V 1965 r.
data pogrzebu). Syn Jana. Kapral. • MarcinkowskI Roman – (ur.31 VII
1901 r. w Mosinie – zm.?). Syn Andrzeja . Strzelec. [Wojskowe • Marcinkowski Walenty - (ur. 11 II 1892 r w Żabinku k/Mosiny – zm. 8 IV 1961
r w Poznaniu). Syn Mariana i Petroneli. • Marzyński Józef – (ur.6 III 1889

Żabinko – pamięć będzie trwała

Pamięci nauczyciela
20 czerwca w Żabinku odsłonięto obelisk pamięci Alojzego Kujatha, jednego z 15 obywateli
z Mosiny i okolic rozstrzelanych przez Niemców w Mosinie w 1939 r. Alojzy Kujath był nauczycielem, pracował i mieszkał wraz z rodziną
w miejscowej szkole. Właśnie vis a vis budynku,
w którym mieściła się dawniej wiejska szkoła,
z woli mieszkańców Żabinka postawiono upamiętniający go obelisk.
Alojzy Kujath urodził się w 1910 r. w Żerkowie k. Jarocina. Studiował w Poznaniu, a w Żabinku pod Mosiną dostał pierwszą swoją
pracę. Aresztowany przez Niemców 17 lub 18 października 1939
r., uwięziony razem z innymi zakładnikami w mosińskiej bóżnicy,
został stracony 20 października 1939 r.
Obelisk jego pamięci stanął wspólnym wysiłkiem Sołtysa, Rady
Sołeckiej i OSP Żabinko, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Brodnickiej Gniazdo. Pomysłodawcą takiego upamiętnienia
nauczyciela z Żabinka był Andrzej Kasprzyk, emerytowany dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury, miłośnik Ziemi Mosińskiej.
– W czasie jednej z rozmów z Jackiem Szeszułą zrodziła się taka myśl,
żeby w miejscowościach, w których mieszkali obywatele rozstrzelani
w Mosinie w 1939 r., zostawić po nich jakąś pamiątkę – mówi Andrzej Kasprzyk. – Dzięki pani sołtys Agnieszce Gorzyńskiej, która
jest motorem tej wsi, udało nam się to przedsięwzięcie zrealizować
w Żabinku. Jak wyjaśnia dalej, we wrześniu zostanie odsłonięty
taki obelisk upamiętniający Piotra Bartkowiaka. – Ja się cieszę –
dodaje A. Kasprzyk – że turyści, mieszkańcy, szczególnie młodzież,
będą czytać napis na tablicy poświęconej Alojzemu Kujathowi. Dzięki
temu pamięć o nim będzie trwała.
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r. w Daszewicach – zm.?). Syn Walentego i Katarzyny. Starszy sierżant. •
Niemczewski Feliks – (ur.4 V 1882 r. w Mosinie – zm.?). Syn Józefa i Anny
• Paszkiewicz Antoni – (ur. 1 IV 1898 r. w Wiórku – (zm. ?). Syn Ignacego
i Katarzyny. • Pawłowski Franciszek – (ur.4 X 1889 r. w Daszewicach – zm.
? ). Syn Andrzeja i Jadwigi. Kapral. • Potocki Antoni – (ur.13 VI 1895 r.
w Krajkowie – zm. ? ). Syn Antoniego i Elżbiety. Strzelec. • Pruszkowski
Feliks – (ur. 5 V 1898 r. w Sowińcu – zm. ?). Kapral. • PrzybylskI Jan – (ur.21
I 1896 r. w Koninko pow. Śrem – zm. 11 V 1919 r. pochówek cm. Sasinowo). Syn Jana i Józefy. Sierżant lub Szeregowiec. • Ratajczak Jakub – (ur.30
VI 1869 r. w Krajkowie (lub Żabnie)– zm. ?). Syn Mikołaja. Szeregowiec.
• Ratajczak Jan – ( ur.5 III 1897 r. w Baranówku k/Mosiny – zm. ?). Syn
Tomasza i Marii. Podporucznik. Żołnierz Batalionu Saperów na Wildzie.
• Remlein Franciszek – (ur. 26 XI 1897 r. Czapurach, zm. ?) .Sierżant. •
Skrzypczak Józef – (ur.17 III 1895 r. w Dymaczewie Nowym – zm. ?). Syn
Szczepana . Kapral. • Snusz Leon - (3 IV 1898 r. w Rogalinku – zm. ?).
Plutonowy . Oddział Powstańców Żerków. • Sowiński Józef – (ur.10 III
1892 r. w Mosinie - zm. ?). Syn Teofila. Starszy Szeregowiec. • Stachowiak
Stanisław – (ur.2 V 1896 r. w Rogalinku – zm. ?).Syn Andrzeja . Kapral. • Szyk
Wincenty – (ur.10 I 1888 r. w Czapurach, zm.?). Syn Floriana. Plutonowy.
• Trąbka Michał – (ur. 7 IX 1893 r. w Mosinie zm. ?). Syn Józefa i Józefy.
• Wiśniewski Marcin – (ur.29 X 1890 r. w Mieczewie – zm. 13 X 1988 r.).
Syn Walentego i Franciszki. Szeregowiec. Pochowany w Swarzędzu. Cm.
przy ul. Poznańskiej. • Witczak Władysław – (ur. 18 VI 1889r.w Mieczewie – zm.?). Szeregowiec. • Zbierski Jan – (ur.? W Mosinie. Zm.?). więzień
w domu karnym w Gollnow • Zekier Andrzej – (ur.10 XI 1901 r. w Mieczewie - zm.?). • Zekier Franciszek – ( ur. 7 XI 1891 r. w Mieczewie – zm.?). 

Od powietrza, głodu i wojny…
Kilka lat temu, na jednym z zebrań wiejskich w Żabinku, mieszkańcy wsi zastanawiali się jak rozdysponować środki sołeckie. Jak relacjonuje Agnieszka Gorzyńska,
Sołtys Sołectwa Żabinko, proponowano
różne zadania, takie jak doposażenie placu zabaw, ocieplenie świetlicy, remont
przystanku autobusowego. – W pewnym
momencie z końca Sali usłyszeliśmy głos – „krzyż”. Po głębszej analizie oraz upływie czasu, stwierdziliśmy, że wysłuchać trzeba każdego
głosu. Mamy plac zabaw, przystanek, altankę, docieplenie, więc przyszedł czas na krzyż. Za taką decyzją dodatkowo stał fakt, że jeszcze
w czasie II wojny światowej, w Żabinku krzyż stał. Ludność niemiecka, która opuszczała wieś wraz z jej końcem, ten krzyż powaliła. We
wrześniu 2020 r., społeczność Żabinka wniosła go na nowo, blisko
miejsca jego dawnej lokalizacji. – Krzyż został wzniesiony w intencji,
aby nas mieszkańców chronił przed wszelkim złem przed klęskami
żywiołami chorobami i wojną, został wzniesiony w imię historii która
mówi, że taki krzyż w Żabinku był, my postaraliśmy się o jego powrót.
Dziś dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę siłę i czas
w odtworzeniu krzyża w Żabinku – mówi Agnieszka Gorzyńska,
Sołtys Sołectwa Żabinko.
Joanna Nowaczyk
Fot. Marta Mrowińska
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