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Drodzy Czytelnicy, 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia  
i koniec roku, pierwszego roku nowego 
samorządu, a także „Informatora Mosiń-
skiego”. Tradycyjnie w taki czas oglądamy 
się trochę za siebie, dokonujemy rocznych 
podsumowań zastanawiając się, co się nam 
udało w ciągu tego mijającego roku, a co 
nie? Czy zrealizowaliśmy wszystkie swo-
je plany? Czy spełniliśmy oczekiwania 
innych? Czy nasze starania przyniosły 
spodziewane efekty? 

Mnie również, jako redaktorowi „Infor-
matora Mosińskiego”, przychodzi na myśl 
pytanie o dobrze wykonaną pracę – czy 

Czytelnicy naszej gazety znajdują w niej to, czego oczekują? Otrzymuję od Państwa 
wiele telefonów i maili z życzliwymi uwagami, pytaniami i propozycjami, które 
staram się, w miarę obiektywnych możliwości, realizować. 

Kończący się rok, to czas podsumowań, ale też czas postanowień na Nowy Rok, 
by to, czego nie udało się zrealizować w starym roku, spełniło się w najbliższej 
przyszłości. Dlatego zachęcam Państwa do aktywnego udziału w redagowaniu 
„Informatora Mosińskiego”, bo pismo samorządowe jest pismem całego samo-
rządu, a więc wszystkich mieszkańców. 

Wprowadzając w świąteczny nastrój, zapraszam Czytelników na gminny prze-
gląd jasełek i przedstawień bożonarodzeniowych, który obywać się będzie jeszcze 
w czasie Adwentu w Mosińskim Ośrodku Kultury. A jako prezent pod choinkę, 
przedstawiam sylwetkę  Remigiusza Szumana, utalentowanego muzyka z Mosiny, 
który opowie o swoim czwartym życiowym powołaniu.

Składam Państwu serdeczne życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia,  
a w Nowym Roku – zdrowia, optymizmu i samych sukcesów.

         
Zapraszam do lektury

Joanna Nowaczyk
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Szanowni Mieszkańcy!

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu 

wiele radości i rodzinnego ciepła, by nikt z Państwa w ten piękny, 

magiczny czas, nie pozostawał samotny. A pod świąteczną choin-

ką, niech spełnią się Państwa marzenia. Niech Nowy, 2016 rok ,  

przyniesie wszystkim obfitość zdrowia i spokoju, rozwiązanie  

wszelkich problemów oraz pomyślność.     

W imieniu samorządu Gminy Mosina

Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Kaptur

Burmistrz 

Jerzy Ryś
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Jasełka to widowiska o Bo-
żym Narodzeniu wzorowane 
na średniowiecznych miste-
riach franciszkańskich, a ich 
nazwa wywodzi się od sta-
ropolskiego słowa oznaczają-
cego stajnię, oborę, drabinkę 
zbitą z desek do zakładania 
paszy dla bydła. 

Pierwsze jasełka urzą-
dził św. Franciszek z Asyżu  
w 1223 r. w Greccio we 
Włoszech. Podczas pasterki  
w skalnej grocie zorganizował 
misterium narodzenia z praw-
dziwym żłóbkiem, żywymi 
zwierzętami, sianem i figurką 
dzieciątka Jezus. Wtedy też 
odśpiewano pierwsze bożona-
rodzeniowe pieśni – dzisiejsze 
kolędy. Jasełka św. Francisz-
ka zaczęły być naśladowane  
w innych krajach Europy. 
W Polsce pierwszy raz zor-
ganizowano je na dworze św. 
Kingi, żony Bolesława Wsty-
dliwego, pod koniec XIII w. 
Rozkwit tej tradycji nastą-
pił w wieku XVII i XVIII,  
a  w wieku XX jasełka trafiły 
do teatrów. Pierwszy zaczął 
je wystawiać wielki polski 
inscenizator Leon Schiller.  

Misteria bożonarodzeniowe 
przetrwały  w Polsce nawet 

w latach stalinizmu, mimo 
wyraźnego zakazu ich wy-
stawiania. Ponowny rozkwit 
jasełkowej tradycji nastąpił 
po roku 1980, gdy powiało 
solidarnościową nadzieją na 
zmiany. Obecnie tradycja ta 
kultywowana jest w całej Pol-
sce, także w naszej gminie. 

W Mosińskim Ośrodku Kul-
tury od 2003 roku odbywa 
się gminny przegląd jasełek. 
Jak wyjaśnia Małgorzata Witt 
z MOK-u, koordynatorka 
przedsięwzięcia, inspiracją 
organizowania takich prze-
glądów, była potrzeba za-
istnienia form teatralnych  
i parateatralnych, w któ-
rych szkoły i przedszkola 
mogłyby przedstawić swoje 
artystyczne dokonania. – Po-
stanowiliśmy w taki sposób 
kultywować piękną tradycję 
jasełek – tłumaczy M. Witt. 
– Okres przedświąteczny jest 
ponadto dobrym momentem 
w całym roku szkolnych, kiedy 
szkoły mogą się przygotować 
i wystąpić bez kolizji z har-
monogramem swojej pracy 
dydaktycznej. 

Wcześniej jasełka gości-
ły już w niejednej szkole  
i przedszkolu. Nauczyciele 

i uczniowie prezentowali je 
przed publicznością szkol-
ną, rodzicami, nierzadko  
w kościele. W Ośrodku Kul-
tury odbywały się z kolei 
międzyszkolne konkursy 
na szopkę betlejemską, któ-
rych owocem były wystawy 
pięknych bożonarodzenio-
wych szopek w bocznej na-
wie mosińskiego kościoła. 
Od kilkunastu lat, Mosiński 
Ośrodek Kultury proponu-
je wszystkim placówkom 
oświatowych z terenu gmi-
ny Mosina – przedszkolom, 
podstawówkom, gimnazjom 
i szkole ponadgimnazjalnej 
– prezentację bożonaro-
dzeniowych przedstawień  
w konwencji konkursowej. 

W tym roku, w dniach 14 – 
15 grudnia odbędzie się XIII 
przegląd jasełek i przedsta-
wień bożonarodzeniowych. 
– Niektóre prezentowane  
u nas spektakle odbiegają od 
tradycyjnej konwencji jasełek. 
Chcemy dać szansę również 
starszym uczniom, którzy się-
gają po poważniejsze utwory, 
by mogli zaprezentować swo-
je możliwości aktorskie. Wa-
runkiem jest tematyka bożo-
narodzeniowa przedstawień 

– informuje koordynatorka 
przeglądu. 

Zespoły rywalizują w 5 ka-
tegoriach wiekowych. Wśród 
zwycięzców poszczególnych 
kategorii, jeden zespół otrzy-
muje nagrodę Grand Prix  
i przywilej prezentacji swo-
jego przedstawienia pod-
czas finału konkursu. Jury 
przyznaje również nagrody 
indywidulane najbardziej 
uzdolnionym aktorom. Te-
goroczny finał przeglądu, 
czyli uroczysty koncert  
z udziałem uczestników zajęć 
artystycznych prowadzonych 
przez MOK, będzie miał miej-
sce 16 grudnia o godz. 18.00.   

Zarówno koncert finałowy, 
jak i cały przegląd, to wspa-
niałe widowisko doskonale 
wprowadzające w świąteczną 
atmosferę. – Wstęp jest oczy-
wiście wolny i każdy może  
w tym czasie usiąść na wi-
downi – zachęca Małgorzata 
Witt. – Zapraszamy serdecznie 
wszystkich mieszkańców!   

Szczegółowy program XIII 
przeglądu jasełek i przedsta-
wień bożonarodzeniowych  
na stronie 30 w rubryce „Wy-
darzy się”. 

Joanna Nowaczyk

Zapraszamy na jasełka
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FINANSE
• przedłożono Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Poznaniu i Radzie Miej-
skiej w Mosinie projekt budżetu na 2016 
rok i projekt Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2016 – 2020, 
• przygotowano na sesję Rady Miejskiej 
w Mosinie w dniu 5 listopada projekty 
uchwał: w sprawie WPF na lata 2015 
– 2020, w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości,  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
1dt żyta dla celów podatku rolnego na 
rok 2016, w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych,  
w sprawie zasad ustalania, poboru, 
terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej.  
• przygotowano i przedłożono na sesję 
Rady Miejskiej w Mosinie 26 listopada  
projekty uchwał: w sprawie WPF na lata 
2015 – 2020, w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2015, zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia wzo-
rów formularzy dla celów podatków: 
od nieruchomości, rolnego i leśnego, 
zmieniającą uchwałę w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.

KRONIKA INWESTYCJI
• budowa linii kablowej oświetlenia 
ulicznego  w miejscowości Drużyna 
ul. Piaskowa, Cicha, Borkowice ul. 
Krańcowa  (przynależna w części do 
Drużyny) – I ETAP,

Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina

- ważniejsze działania 
i decyzje 
29 października
- 26 listopada

Zimą mogą potrzebować pomocy
Apelujemy do mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji, by w okresie 

zimowych  warunków pogodowych okazać szczególne zainteresowanie rzeczy-
wistością sąsiedzką i włączyć się w zintegrowane działania systemowe. Prosimy 
o zainteresowanie się losem sąsiadów, osób niepełnosprawnych, samotnych,  
w podeszłym wieku, które wymagają pomocy. Nie bądźmy obojętni na sytuacje 
zagrożenia życia i zdrowia. Włączmy się w działania placówek udzielających 
pomocy w takich sytuacjach: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687,
• Straż Miejska w Mosinie, ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina, 
tel. 61 81 97 855, tel. kom. 501 467 312,
• Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, 62-050 Mosina
tel. 61 841 48 40 – sekretariat, tel. kom. 500 107 120 – patrol interwencyjny,
• Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, kom. 722 323 208 (czynny całodobowo). 

Kozia na liście
Gmina Mosina znalazła się na 6 miejscu wstępnej listy rankingowej Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (dawniej tzw. „schety-
nówka”), na dofinansowanie III etapu budowy ul. Koziej w Pecnej wraz z od-
wodnieniem i przebudową skrzyżowania. 

Dofinansowanie otrzyma 41 gmin na 83 złożone wnioski. – Wysokie, 6 miejsce 
wskazuje na to, że nasza gmina to dofinansowanie otrzyma – informuje Katarzyna 
Lewandowska, koordynator ds. zarządzania projektami i funduszami zewnętrz-
nymi. – Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, do 20 stycznia przyszłego 
roku  listę rankingową ostatecznie zatwierdzi minister właściwy do spraw transportu. 
Wtedy do 31 marca 2016 r. będziemy musieli ogłosić postępowanie przetargowe na 
wykonanie tego zadania. 

Przewidziana kwota dofinansowania to 557.939 zł, co stanowi ok. 50% szaco-
wanego kosztu całkowitego zadania – 1.115.879,39 zł. 

JN

„Powiatowa” wieża
W Internecie obejrzeć można krótki filmik o wieży widokowej w Mosinie  

w barwach jesieni. Zrealizowała go „Powiatowa 17” – program telewizyjny Sta-
rostwa Powiatowego, który można oglądać na antenie TVP Poznań i na stronie 
internetowej powiatu poznańskiego. – Materiał został przygotowany bezpłatnie  
i bezpłatnie wyemitowany w telewizji, w ramach promocji regionu – wyjaśnia Ka-
rolina Adamczyk-Pięta, koordynator Gminnego Centrum Informacji w Mosinie.  
– Z propozycją nakręcenia filmu zwrócił się do nas redaktor „Powiatowej 17” Maciej 
Maliński i trudno byłoby z tej propozycji nie skorzystać – dodaje pani koordynator.  

Widoki z wieży w barwach jesieni obejrzeć można na FB: Mosin@ turystycznie, a także 
na youtube.com/watch?v=ad2mz6GpeU4. Wieża widokowa stanęła na Pożegowie 4 
lata temu. Wybudowana została przy wsparciu funduszy unijnych. Niedawno obiekt 
został zamknięty z powodu konieczności przeprowadzenia konserwacji elementów 
drewnianych. Jak informuje Wojciech Górny, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Urzędu Miejskiego w Mosinie, drewniane elementy wieży oraz całego komplek-
su wokół niej, zostały zakonserwowane impregnatem. Była to pierwsza konserwacja 
tego obiektu od czasu jego powstania. Koszt wykonanych prac wyniósł 39.292 zł.   

W niedługim czasie po oddaniu wieży do użytku, doszło do uszkodzenia stopni 
prowadzących do wieży. – W wyniku obsypania podwalin piaskiem, w dwóch fragmen-
tach podwaliny nastąpiła degradacja biologiczna drewna. Uszkodzenie zostało w trybie 
awaryjnym naprawione i zabezpieczone,  w ramach środków finansowych wydanych 
wcześniej na konserwację – informuje kierownik Wojciech Górny.     JN
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• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Krośnie – bud. nr 2 przy ul. Krasickiego  
w Mosinie – w trakcie uzyskanie po-
zwolenia na użytkowanie,
• budowa ulicy Czereśniowej w Mosi-
nie – etap I,
• budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Cisowej, Ogrodowej, Dębowej i Jesio-
nowej w Mosinie, 
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa  oświetlenia drogowego   
z oprawami LED w  Mosinie przy ulicy 
Porazińskiej,
• projekt techniczny na zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu 
nr 5, siłownia zewnętrzna, 
• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Czapurach – w trakcie opracowywa-
nia projektu, 
• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Krosinku – w trakcie opracowywania 
– projekt złożony w Starostwie,
• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej przy Szkole   Podstawo-
wej nr 1 w Mosinie, 
• sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wo-
dociągowa  – Mosina  ul. Konopnickiej/ 
Orzeszkowej przygotowywanie dla AQU-
ANET S.A.  zaawansowanie 82% kana-
lizacja sanitarna wraz z przyłączami, 43 
% zawansowania sieci wodociągowej-
przejścia (przewierty sterowane) przez 
drogę wojewódzką wykonane 1 z 3,
• uzyskanie pozwolenia na budowę 
sieci wodociągowej w Drużynie ul. 
Graniczna, 
• budową chodnika w ciągu ul. Szerokiej 
w Mieczewie,
• budowa chodników w ciągu ulicy 
Różanej w miejscowości Pecna; etap II 
– chodnik lewostronny na odcinku od 
ul. Krótkiej w km 0+417,70 do ul. Leśnej   
w km 0+558,90 – zawarto umowę oraz 
rozpoczęto poczęto budowę.
Zawarto umowy:
• budowa chodników w ciągu ulicy 
Różanej w miejscowości Pecna; etap 
II – chodnik lewostronny na odcinku 
od ul. Krótkiej w km 0+417,70 do ul. 
Leśnej   w km 0+558,90,
• modernizacja źródeł ciepła  i instalacji  
c.o.  w budynkach oświatowych  Gminy 
Mosina – Przedszkole nr 2 w Mosinie, 
ul. Powstańców Wlkp. 1, 
• modernizacja źródeł ciepła  i instalacji  
c. o.  w budynkach oświatowych  Gminy 
Mosina – Przedszkole nr 4 w Mosinie, 
ul. Kasprowicza 28, 
Wybór ofert: 
• opracowanie projektu budowy chod-
ników do szkoły przy ul. Krasickiego  
w Mosinie; etap I – obustronny chodnik 

Nazwa jednostki Nr telefonu zimowe-
go utrzymania dróg

www, e-mail

Zakład Usług 
Komunalnych 
Spółka z o.o.

Mosina 
ul. Sowiniecka 6G

Dyżurny zimowego 
utrzymania ulic i dróg 

gminnych

697 887 371

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
w Poznaniu
ul. Zielona 8

61-851 Poznań

Dyżurny zimowego 
utrzymania dróg

powiatowych

61 85-93-446 
508-236-315                                                                                                                          

www.zdp.poznan.pl
zud@zdp.poznan.pl

Wielkopolski  
Zarząd  Dróg  

Wojewódzkich
w  Poznaniu 

ul. Wilczak 51,    
61-623 Poznań

Dyżurny zimowego 
utrzymania dróg

wojewódzkich

61 82-65-098
61 82-65-392 w.117

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych 

i Autostrad
Oddział 

w  Poznaniu
ul. Siemiradzkie-

go 5a 
60-763 Poznań 

Dyżurny zimowego 
utrzymania dróg

krajowych i autostrad

61 86-65-834
61 86-46-353
696-140-620

www.poznan.gddkia.gov.
pl

lpustelnik@gddkia.gov.pl
sekretariat@poznan.gdd-

kia.gov.pl

Zarząd Dróg 
Miejskich 

w Poznaniu
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

Zimowe utrzymanie 
dróg miejskich 

w Poznaniu

61 82-01-722
61 64-77-231

lub całodobowo
986 Straż Miejska  

zdm@zdm.poznan.pl

PKP wznawia roboty
12 listopada br. nowy wykonawca: TRAKCJA PRKiL S.A. realizujący zadanie 

pn. „Kontynuacja robót modernizacyjnych linii kolejowej E59 (roboty torowo
-podtorzowe i okołotorowe) w ramach Projektu POIiŚ 7.1.-5.1 „Modernizacja 
linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – 
Poznań”, rozpoczął prace na terenie Gminy Mosina. Roboty rozpoczną się ok. 
100 m za przejazdem kolejowym  Farbiarska-Targowa w Mosinie w kierunku 
Puszczykowa, a zakończą ok. 150 m od granicy Gmin Mosina i Puszczykowo  
w kierunku Puszczykowa. Obejmują odcinek ok. 1,8 km linii kolejowej. Nie będzie 
się to wiązało z zamknięciem przejazdów na Farbiarskiej i na drodze do Rogalinka. 

Zgodnie z informacją od ww. wykonawcy 9 grudnia br. zostaną wznowione 
roboty w rejonie ul. Śremskiej w związku z budową wiaduktu kolejowego.     JN

Zimowe utrzymanie dróg

Komunikat
Informujemy mieszkańców, że w dniu 24 grudnia br., Urząd Miejski w Mosinie będzie nie-

czynny, natomiast w dniu 31 grudnia br., będzie otwarty od godz. 07.00 do godz. 13.00. 
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na ul. Odnowiciela.
Ocena ofert: 
• rozbudowa i przebudowa pomiesz-
czenia spotkań wiejskich w budynku 
wielofunkcyjnym.
Ogłoszono przetarg: 
• sukcesywna dostawa lekkiego oleju 
opałowego do placówek oświatowych 
w 2016 r.
Ponadto: 
• wykonano zabudowę sceny  przy bu-
dynku gminnym w Nowinkach,
• w trakcie realizacji remont posadzki 
w OSP w Radzewicach, 
• zakupiono i dostarczono kostkę bru-
kową do Sowinek.

GEODEZJA 
I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI
• podpisano akty notarialne zbycia nie-
ruchomości w trybie przetargowym – 
Mosina ul. Stryjeńskiej oraz Czapury 
rejon ul. Dębowej,
• ogłoszono 5 przetargów na zbycie 
nieruchomości gminnych -> s. 12 In-
formacja o przetargach, 
• wydano 16 decyzji zatwierdzających 
projekty podziału nieruchomości,
• przygotowywano zapytanie ofertowe 
na wybór geodety obsługującego Urząd 
Miejski w Mosinie na 2016 r., 
• zlecono do rzeczoznawcy majątkowego 
wraz z materiałami wykonania operatów 
szacunkowych celem ustalenia opłaty 
adiacenckiej – 12 szt,
• zorganizowano przetargu ograniczo-
nego na dzierżawę nieruchomości rolnej 
położonej w Borkowicach,
• wyłoniono nabywcę w trybie przetar-
gu nieograniczonego na nieruchomość 
przeznaczoną pod mieszkalnictwo jed-
norodzinne w Czapurach.

MIENIE 
KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie 
dróg zgodne z zapotrzebowaniem, trwa 
inwentaryzacja wraz z fotorejestracją 
dróg gminnych wraz z wykonaniem 
przeglądów rocznych, trwa wykona-
nie zjazdu przy Świetlicy Wiejskiej w 
Żabinku,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: 
wydano 24 zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, wydano 10 uzgodnień lo-
kalizacji zjazdów indywidualnych lub 
publicznych z dróg gminnych, wydano 
warunki techniczne dla przebiegu traso-
wego 28 urządzeń w pasie drogowym, 
uzgodniono 4 projekty tymczasowej 
organizacji ruchu, uzgodniono 1 pro-

Składanie wniosków i uwag do planów 
Przystąpienie do sporządzenia 6 mpzp – możliwość składania wniosków 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego:  dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, 
dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów części 
wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina, dla południowych terenów 
wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla terenów części wsi 
Krosno oraz części wsi Drużyna, dla terenów części wsi Krosno. 

Z uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia wymienionych planów oraz załącz-
nikami można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl →-> BIP ->→ prawo ->→ uchwały 
Rady -> kadencja 2014-2018 ->→ numer sesji i jej data -> → numer uchwały, a także  
w Biurze Rady Miejskiej, tel. 61 8109 541. 

Do powyższych planów, zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do 
21 grudnia br.  Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina 
na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wyłożenie projektu mpzp dla terenów pomiędzy ul. Jurgielewiczowej, Lema, 
Makuszyńskiego, Konopnickiej
Do 31 grudnia 2015 r., do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomię-
dzy ul. Jurgielewiczowej, Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej w Mosinie wraz  
z prognozą oddziaływania na środowiskowego, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 
62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. 
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zo-
stanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.
mosina.pl -> BIP →-> Organy Gminy ->→ Burmistrz ->→ Obwieszczenia planistyczne 
Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 15.00 w sali 110 Urzędu Miejskim  
w Mosinie. Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nie-
przekraczalnym terminie do 18 stycznia 2016 r. 

Interwencje 
Czytelniczka z Rogalinka napisała 

w sprawie drogi na ul. Sikorskiego 
od nr 1 do nr  9 w Rogalinku. Cią-
gły problem z drogą trwa tam już 
od wielu lat jednak, jak pisze, nikt 
w tej sprawie nic nie robi. Należy 
zaznaczyć, iż ani droga ani chodnik 
nie nadają się do użytku. Na ulicy 
mieszkają starsi  ludzie, którzy nie 
mogą wyjść ze swoich posesji. Czytelniczka przesłała także dokumentację foto-
graficzną. 

– Mamy na uwadze problem ulicy Sikorskiego. W projekcie budżetu Gminy Mosina 
na rok 2016 zostały uwzględnione środki na wykonanie projektu budowy tej ulicy 
wraz z odwodnieniem. Jest to pierwszy krok do rozwiązania problemu – informuje 
zastępca burmistrza Przemysław Mieloch.

Ponadto Leszek Najderek z Referatu Mienia Komunalnego poinformował, że na 
ul. Sikorskiego w przyszłym roku zostanie wykonana opaska chodnikowa, aby 
połączyć dwa istniejące odcinki chodnika.         
           JN
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w toku o likwidację szkód i odszkodo-
wań komunikacyjnych, uzgodniono 18 
przyłączy kanalizacji sanitarnej objętych 
KPOŚ,
• transport: ustalenie warunków świad-
czenia obsługi płatnej strefy parkowa-
nia dla miasta Mosina przez ZUK wraz  
z przygotowaniem do przekazania, 
uzgodnienie świadczenia usług trans-
portu publicznego w 2016 r. na terenie 
gminy przez ZUK, rozliczenie dotacji dla 
Miasta Poznań za 2015 r. za świadczenie 
usług transportu publicznego na terenie 
gminy Mosina przez ZTM,
• place zabaw: podpisanie umowy na 
dostawę i montaż elementów małej ar-
chitektury na plac zabaw w Mosinie przy 
ul. Nałkowskiej, 
• inne: podpisanie umowy na grupowy 
zakup energii elektrycznej dla obiektów 
gminnych i jednostek gminnych na 2016 
r., ustalenia dotyczące przekazania po-
mieszczenia na rzecz Powiatu Poznań-
skiego w ramach bezpłatnej obsługi 
prawnej dla mieszkańców na 2016 r.

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Czapury (północny-zachód): 
dla północno-zachodnich terenów wsi 
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, grani-
cą administracyjną Gminy oraz ulicą 
Poznańską, 
• MPZP Mosina Wawrzyniaka – Łazien-
na: dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka  
i ulicy Łaziennej w Mosinie, usytuowa-
nego pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i uli-
cą Niezłomnych wraz z tymi ulicami, 
Kanałem Mosińskim oraz ulicą Łazienną 
w Mosinie, 
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla tere-
nów usytuowanych przy ulicy Leszczyń-
skiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosi-
nie, terenu parku gminnego „Strzelnica” 
oraz terenu usług na działce o nr ewid. 
1829/3 obręb Mosina obejmujących ob-
szar pomiędzy ulicą Jarzynową, Buko-
wą, Kalinową, drogą tj. działką o nr 
ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi 
ulicami, ulicą Strzelecka i Leszczyńską, 
terenu parku gminnego „Strzelnica”, 
usytuowanego na działce o nr ewid. 
1827 obręb Mosina oraz terenu usług na 
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina, 
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana: 
dla terenów zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej i terenów zabudowy miesz-
kaniowej z usługami przy ulicy Śrem-
skiej w Mosinie, obejmujących obszar 
pomiędzy bocznicą kolejową od linii E 

Apel do mieszkańców

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
się im płaci. 

[Wisława Szymborska]

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mosińskiej zwraca 
się z prośbą o wsparcie inicjatywy budowy nagrobka 
znanemu i cenionemu lekarzowi pokoleń Mosiniaków,
doktorowi Kazimierzowi Maciejewskiemu. Jeśli popierasz 
naszą inicjatywę, przekaż swoje wsparcie na nr konta: 38 
1240 6595 1111 0010 6581 4607 (konto będzie otwarte 
do 31 marca 2016 r.).

Wanda Bech, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mosiń-
skiej:  Pomysł zbiórki funduszy na nagrobek dla wieloletniego 
lekarza, dr Kazimierza Maciejewskiego został zainicjowany przez 
mieszkańców naszego miasta. Dotarł do członków Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Mosińskiej, którego celem działania jest m.in. 
pamięć o ludziach znanych i oddanych społeczeństwu Mosiny. 
Jednym z nich był lekarz kilku pokoleń Mosiniaków, dr Kazi-

mierz Maciejewski. Kiedy byłam małym dzieckiem widywałam młodego doktora 
chodzącego z teczką do moich chorych kolegów. Po latach ten sam doktor leczył 
moje dzieci. Zawsze miły, delikatny, nie budził strachu u maluchów. Dziś, spoczywa 
na naszym cmentarzu, w skromnej mogile. Chcemy tym samym zaapelować do 
wszystkich mieszkańców Mosiny o wsparcie tej inicjatywy. Zbiórka funduszy na 
specjalnie otwarte dla tego celu konto będzie trwała do 31 marca 2016 r.

Krzysztof Lipiak, dziekan Kapituły Medalu Rzeczypospoli-
tej Mosińskiej: Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższe 
wyróżnienie, jakie może otrzymać osoba działająca dla dobra 
naszego miasta - przyznawany jest od 1999 roku. Jakub Krauthofer- 
Krotowski, prezydent Edward Raczyński i Kazimierz Maciejewski 
to nasi pierwsi laureaci. Umieszczenie doktora Maciejewskie-
go – osoby aktywnej jeszcze wtedy zawodowo – obok postaci 
historycznych świadczy o tym, jak bardzo znaczącą  był On osobą w  środowisku 
mosińskim. Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej z pełnym przekonaniem 
wspiera inicjatywę Towarzystwa Miłośników Ziemi Mosińskiej.  Apelujemy do Mo-
siniaków: bądźcie hojni! 

Węgiel brunatny wraca?
Na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano „Białą Księgę Ochrony Złóż 

Kopalin”, a właściwie – złóż kopalin strategicznych. Prace nad nią rozpoczęły się pod 
koniec 2014 r. Zawiera ona analizę problemu ochrony złóż kopalin strategicznych, 
zarówno energetycznych, jak i nieenergetycznych, w tym opis i diagnozę sytuacji, 
przedstawienie zasad waloryzacji, zaproponowanie wykazu złóż kopalin strategicznych 
oraz określenie ścieżek prawnych ochrony tych złóż. W „Białej Księdze” zawarto listę 
kopalin, które będą podlegały prawnej i planistycznej ochronie. Wymieniono w niej 
również złoże węgla brunatnego w Mosinie. Objęcie ochroną złóż danego obszaru 
oznacza zakaz zabudowy na wyznaczonym terytorium, a w perspektywie powstanie 
kopalni odkrywkowej. Dla Gminy Mosina oznaczałoby to radykalne ograniczenie 
rozwoju, jak i groźbę pozbawienia wód gruntowych i zniszczenia wód wydobywanych 
przez Aquanet. Władze samorządowe podjęły już pierwsze działania: spotkanie z za-
stępcą prezesa Aquanet Włodzimierzem Dudlikiem celem określenia ram współpracy 
(27 listopada br.), udział w konferencji „Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin – wyzwanie 
dla samorządów” w Legnicy (3 grudnia br.). Przygotowywane jest stanowisko Rady 
Miejskiej w sprawie „Białej Księgi”. Podejmowane będą dalsze działania. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
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-59 Wrocław-Poznań, ulicą Leśmiana, 
ulicą Śremską wraz z tymi ulicami oraz 
torami kolejowymi linii E-59 Wrocław 
Poznań.
Projekty planów miejscowych na eta-
pie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek 
(grunty rolne i leśne) dla terenów czę-
ści wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. 
dla terenów lasów, terenów rolniczych 
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami 
osadniczymi na obszarze wsi Babki, 
Sasinowo i Rogalinek, 
• MPZP Mieczewo (grunty rolne i le-
śne), dla terenów części wsi Mieczewo tj. 
terenów lasów, terenów potencjalnych 
dolesień, terenów łączników ekologicz-
nych, terenów rolniczych na obszarze 
wsi Mieczewo, 
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów 
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy 
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2, 
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą 
administracyjną Gminy oraz granicą 
administracyjną wsi,
• MPZP Wschodnia obwodnica mia-
sta Mosina, dla przebiegu wschodniej 
obwodnicy miasta Mosina – etap, łą-
czącej ulicę Mocka w Mosinie (droga 
wojewódzka nr 431) z ulicą Powstańców 
Wielkopolskich w Nowinkach – Druży-
nie (droga powiatowa nr 2465P) z prze-
prawą mostową przez Kanał Mosiński,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów 
przy Jeziorze Dymaczewskim w Dyma-
czewie Nowym, usytuowanych pomię-
dzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew 
– Mosina – Kórnik (zachodnią granicą 
działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo 
Nowe), wschodnią granicą działek o nr 
ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo Nowe, 
południową granicą działki o nr ewid. 
58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią 
granicą jeziora Dymaczewskiego (działki 
o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) 
i północnymi granicami działek o nr 
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo 
Nowe, 
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni 
w Krosinku, ograniczonych od północ-
nego zachodu Kanałem Mosińskim oraz 
od północy ulicą Lipową w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Roga-
lin w granicach obrębu ewidencyjnego 
wsi. 
Projekty planów miejscowych na eta-
pie rozpatrywania uwag:
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Le-
śmiana dla terenów przy ul. Gałczyń-
skiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usy-

Konkursy NGO

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
- Otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Mosina.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocz-
nych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina 
realizowanych od 13 stycznia do 30 grudnia 2016 r. Do konkursu,  mogą przystą-
pić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 
Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 230 000 zł. 

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: 
a) pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny – 29 000 zł, 
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgno   

      wania polskości, rozwoju świadomości narodowej – 49 000 zł, 
c) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł, 
d) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – 10 000,00 zł, 
e) upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki – 47 000,00 zł, 
f) ochrony przeciwpożarowej – 2 000,00 zł,
g) bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa – 4 000,00 zł.

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych 
konkursem. Termin składania projektów i ofert konkursowych – od 2 grudnia 
2015 r. do 5 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 
Października 1, 62-050 Mosina. Szczegółowe warunki udziału w ogłoszonych 
konkursach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie mosina.pl 
-> Dla mieszkańca -> Organizacje pozarządowe -> Ogłoszenia NGO. Informacji 
udziela także inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy 
publicznej Ewelina Waligórska tel. 61 8109 525.  

ZUK przejął Strefę Płatnego Parkowania
Informujemy, że 1 grudnia tego roku administratorem 

mosińskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 
jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie. 
W związku z tym, Biuro Strefy będzie znajdowało 
się w budynku ZUK sp. z o.o. w Mosinie przy ul. 
Sowinieckiej 6G. 

Biuro jest czynne w czasie obowiązywania Strefy 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 9:00 
– 14:00. Telefon do Biura: 697 888 435. Opłaty za postój w strefie pozostają bez 
zmian. Utrzymana zostaje również możliwość korzystania z płatności poprzez 
aplikację moBILET. 

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wprowadzona została uchwałą Rady 
Miejskiej w styczniu 2010 r. Obejmuje obszary: I – między ulicami Poznańską, pl. 
20 Października, Kościelną, Kościuszki, Wąską, Tylną, Garbarską, Słowackiego 
wraz z tymi ulicami; II – ul. Dworcowa, III – ul. Farbiarska. 

W SPPN obowiązują następujące stawki opłat, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 9.00 do 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00: 

Opłaty jednorazowe wnoszone w parkomacie: opłata min. za 25 min. – 0,50 zł, 
za 60 min. – 1,40 zł, za 120 min. – 3,00 zł, za 180 min. – 4,80 zł, każde następne 
60 min. – 1,40 zł. Opłaty abonamentowe: Abonament „M” dla mieszkańców 
strefy i najemców lokali użytkowych (półroczny) – 50,00 zł, Abonament „M” 
dla mieszkańców strefy i najemców lokali użytkowych (roczny) - 80,00 zł.  

W przypadku przekroczenia czasu parkowania lub niedokonania opłaty za par-
kowanie obowiązują opłaty dodatkowe. 

Szczegóły: mosina.pl -> Dla mieszkańca-> Strefa płatnego parkowania.  
JN
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tuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką, 
ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz 
z tymi ulicami, bocznicą kolejową od 
linii E-59 Wrocław-Poznań oraz torami 
linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań  
Ponadto: 
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej, 
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej 
dla terenu usytuowanego pomiędzy 
ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, 
K. Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej 
w Mosinie – trwa wyłożenie planu -> s. 
6 Plany zagospodarowania
• Przystąpiono do sporządzenia 6 
MPZP: Przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego:  dla terenów wsi Ża-
binko oraz terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki, dla terenów części miasta 
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla 
terenów części wsi Krosinko oraz części 
terenów miasta Mosina, dla południo-
wych terenów wsi Bolesławiec oraz za-
chodnich terenów wsi Borkowice, dla 
terenów części wsi Krosno oraz części 
wsi Drużyna, dla terenów części wsi 
Krosno – możliwość składania wnio-
sków -. s. 6 Plany zagospodarowania 

Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina. Informa-
cje dotyczące wszystkuch dokumentów 
planistycznych, obszaru objętego planami  
i etapu ich procedowania, można znaleźć 
na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/
Burmistrz/Obwieszczenia planistycz-
ne/Wykaz dokumentów planistycznych  
w trakcie sporządzania.

OCHRONA  
ŚRODOWISKA
• przekazanie psów z przytuliska w Mo-
sinie do Schroniska w Skałowie,
• współpraca z referatem IK, Strażą 
Miejską oraz Spółką AQUANET S.A. 
– aktualizacja ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków,
• współpraca z SELEKT-em w zakresie 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi,
• prowadzenie 9 postępowań admini-
stracyjnych w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach,
• prowadzenie 54 postępowań admi-
nistracyjnych w sprawie wydawania 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
• realizacja nasadzeń drzew i krzewów
na terenie Gminy Mosina oraz wymiana 

Most w Borkowicach otwarty 
Zakończyły się objazdy 

w związku z trwającą od 
maja tego roku budową 
nowego mostu w Bor-
kowicach, który jest już 
przejezdny. Inwestycję 
prowadził Zarząd Dróg 
Powiatowych.  

KOMUNIKAT
W związku z organizowanymi corocznie uroczystościami z okazji 50-lecia po-

życia małżeńskiego, uprzejmie prosimy pary małżeńskie, które będą obchodzić 
Złote Gody w roku 2016 i chcą, aby w ich imieniu wystąpić do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskiego”, 
o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego, pl. 20 Października 1, pokój 
112 i 113 – do 15 stycznia 2016r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia 
wniosku o nadanie odznaczenia.          Marzena Obst

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie 

Straż Miejska informuje
Skrzynka na listy jest obowiązkowa!

Od 1 stycznia 2013 r. na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo pocztowe, 
właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, ma obowią-
zek posiadania i umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej. Zgodnie z nowymi 
przepisami brak takiej skrzynki skutkować może karą finansową do 10.000 zł. 

Zgodnie z ustawą, skrzynka pocztowa musi być umieszczona przed drzwiami 
wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, np. na 
bramce wejściowej do posesji lub ogrodzeniu tak, aby kurier lub listonosz mógł 
zostawić przesyłkę pod nieobecność lokatorów. Brak skrzynki niesie za sobą kon-
sekwencje. Nieodebranie korespondencji np. z sądu czy z urzędu (awiza) spowo-
duje, że  po upływie terminu jakieś czynności, adresat przesyłki nie będzie mógł 
domagać się przywrócenia terminu, bo nie podważy prawidłowości doręczenia 
powiadomienia o przesyłce. Zgodnie z ustawą, wysokość kary pieniężnej za brak 
oddawczej skrzynki pocztowej, gdy jest się zobowiązanym do jej posiadania, określi 
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zależności od stopnia szkodliwości 
czynu, a wynieść może od 50 zł do 10.000 zł. 

Konstrukcja skrzynki pocztowej powinna spełniać wymagania technicznie: 
być wykonana z materiału zapewniającego ochronę przed kradzieżą i poufnością 
umieszczanych w niej przesyłek, posiadać zamknięcie na klucz. Wielkość skrzynki 
określa Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji  z dnia 3 kwietnia 
2014 r. Powinna ona umożliwić umieszczenie w niej przesyłki o wymiarach 229 
mm x 324 mm (koperta C 4,  w której mieści się arkusz papieru A4), o łącznej 
grubości co najmniej 60 mm, z odpowiednim otworem wrzutowym – o szeroko-
ści nie mniejszej niż 325 mm i nie większej niż 400 mm w przypadku skrzynek,  
w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki, nie 
mniejszej niż 230 mm i nie większej niż 280 mm w przypadku umieszczania 
przesyłek krótszą krawędzią, a wysokości nie mniejszej niż 30 mm i nie większej 
niż 45 mm. 

Niestety nie wszyscy mieszkańcy naszej Gminy respektują obowiązek posiada-
nia oddawczej skrzynki. Właściciele posesji nie dbają również o to, choć tu nie 
ma takiego obowiązku, by umieścić przycisk dzwonka w celu 
lepszego kontakt z mieszkańcami posesji.  

Andrzej Woźniak
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie  
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materiału roślinnego,
• weryfikacja wniosku o zatwierdze-
nie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na okres od 1 stycznia 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r., opracowanego 
przez Aquanet S.A., 
• współpraca z Referatem PP oraz MK  
w zakresie właściwego utrzymania ro-
wów melioracji szczegółowej na terenie 
wsi Daszewice, 
• przygotowanie zestawienia zbior-
czego dla Wojewody Wielkopolskiego  
w sprawie zdarzeń noszących znamiona 
klęski żywiołowej w rolnictwie, które 
miały miejsce na terenie Gminy Mosina 
w 2015 r.

SPOTKANIA
• z prezesem Poznańskiej Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Janem Mazurcza-
kiem w sprawie współpracy w zakresie 
rozwoju turystyki, w tym wsparcia Mu-
zeum w Rogalinie, 
• z Prezesem ZUK Andrzejem Strażyń-
skim w sprawie przejęcia Strefy Parko-
wania w Mosinie, 
• z użytkownikami kładów i motocykli 
crossowych w celu poszukania alterna-
tywnych terenów do jazdy oraz adop-
towania ich na cele toru crossowego, 
• z przedstawicielami firmy NAPE (Na-
rodowa Agencja Poszanowania Ener-
gii) w celu omówienia dotychczasowej 
koncepcji zagospodarowania terenu 
pomiędzy ulicami: Leszczyńską i Strze-
lecką. Dalej podejmowane będą prace 
nad wkomponowaniem basenu wraz 
ze strzelnicą w koncepcję kompleksu 
obiektów sportu i rekreacji, 
• z wiceprezesem zarządu Spółki Aqu-
anet S.A. Włodzimierzem Dudlikiem  
w sprawie omówienia regulacji terenowo 
prawnych związanych z projektowaniem 
przez Aquanet S.A. inwestycji na terenie 
Gminy Mosina, 
• z przedstawicielami firmy Trakcja PR-
KiI odpowiedzialnymi za realizację prac 
w zakresach: Modernizacja linii kolejo-
wej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, 
Etap III, Odcinek Czempiń-Poznań (2 
spotkania), 
• z przedstawicielami dyrekcji PKP PLK 
i wykonawców, inżynierami kontraktów 
i inżynierami budów – Burmistrz Gminy 
Mosina zażądał od zastępcy Dyrektora 
PKP PLK S.A Centrum Realizacji In-
westycji Oddział w Poznaniu Janusza 
Błachuta sprecyzowania ostatecznych 
harmonogramów prac, zarówno przy 
budowie wiaduktu na ul. Śremskiej  
w Mosinie jak i przy pracach moderni-

Zmiany w planowaniu
Artykułem 41 ustawy z dnia 18 listopada 2015 r. o rewitalizacji, wprowadzone 

zostały zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

W zakresie procedury sporządzania planów miejscowych, zmiany te dotyczą 
m.in. konieczności sporządzania projektu planu miejscowego zawierającego część 
tekstową i graficzną, a także – uzasadnienie. Oznacza to, że uzasadnienie do 
projektu planu miejscowego powinno powstać na etapie sporządzania projektu 
planu miejscowego. Tym samym całość, tj. projekt planu wraz z uzasadnieniem 
oraz oceną oddziaływania na środowisko, powinien być uzgadniany, opiniowa-
ny oraz wyłożony do publicznego wglądu. Nowelizacja ta nie zawiera żadnych 
przepisów przejściowych, co oznacza, że należy ją stosować do wszystkich planów 
miejscowych będących w trakcie sporządzania. 

Obecnie, w uzasadnieniu do projektu planu miejscowego należy w szczególności 
odnieść się do szeregu elementów niezbędnych do uwzględnienia w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodności z wynikami analizy dotyczącej 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktualności obowiązujących 
dokumentów planistycznych, czy też wpływu na finanse publiczne, w tym na 
budżet gminy. 

 

Michalina Szeliga
Referat Planowania Przestrzennego

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Informacja dla deweloperów
Deweloperzy prowadzący lub zamierzający prowadzić inwestycje na terenie 

Gminy Mosina, proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim w Mosinie, tel. 61 
8109 528, promocja@mosina.pl.

Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina:  
Zebrane informacje o zgłaszających się deweloperach pomogą 
przygotować listę podmiotów, które zostaną zaproszone na spo-
tkanie w urzędzie.

Spotkanie z deweloperami, będzie to druga po debacie i nie 
ostatnia okazja do rozmów na temat problemów gminy. Oczy-
wiście w rozmowach tych gmina nie będzie skupiała się tylko na 

deweloperach. Na pierwsze spotkanie „branżowe” zostaną zaproszeni deweloperzy, 
bo na przestrzeni ostatnich 10 lat to właśnie budownictwo mieszkaniowe i silny 
wzrost wpływów z podatku PIT umożliwia gminie prowadzenie inwestycji. W czasie 
najbliższych kilku lat, dalej będzie to źródło najsilniejszych przyrostów dochodów 
gminy. Takie wnioski wypływają z debaty, która skrótowo została opisana w listo-
padowym „Informatorze Mosińskim”. 

Za dewelopera uznawany jest każdy podmiot, choćby osoba fizyczna, która buduje 
dom na sprzedaż. Na spotkanie zaproszeni będą wszyscy deweloperzy, od najmniej-
szego do największego. Informacja w „Informatorze Mosińskim” służy temu, aby 
każdy deweloper mógł zgłosić swój akces do działań promocyjnych gminy, aby nikt 
z chętnych nie był pominięty.

Celem spotkania będzie określenie jednolitych zasad dla każdego, od najmniej-
szego do największego dewelopera, w takich sytuacjach, kiedy prawo dopuszcza 
pewną uznaniowość urzędu. Będzie to służyło rozwojowi budownictwa miesz-
kaniowego i pozyskaniu zwiększonych środków z tytułu udziału w PIT, w sytu-
acji, kiedy samorząd zdecydował się na poniesienie kosztów na budowę szkół  
w Czapurach i Krosinku.

Spotkanie z deweloperami w styczniu 2016 r., jak i z innymi grupami mieszkań-
ców oraz firm w latach kolejnych, staną się regułą. Każda działalność samorządu 
wymaga przejrzystości i jednakowych zasad.              JN
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zacyjnych toru nr 1 na odcinku Mosina- 
Puszczykowo, 
• z wójtem Komornik Janem Brodą, 
burmistrzem Puszczykowa Andrzejem 
Balcerkiem w sprawie możliwości uru-
chomienia przytuliska dla bezdomnych 
zwierząt wspólnego dla tych gmin, 
• z przedstawicielami spółki Bet-Exim 
S.A. , dotyczące terenów w Mosinie (te-
ren firmy Pozbet wynajęty spółce), na 
których spółka prowadzi działalność 
gospodarczą w sprawie określenia prze-
widywanego harmonogramu prac zwią-
zanego z budową II etapu obwodnicy 
(etap I – „czerwonka”) po ewentualnym 
wykupie gruntu, 
• udział w spotkaniu w sprawie zawar-
cia umów na grupowy zakup energii 
elektrycznej pomiędzy uczestnikami 
Poznańskiej Grupy Zakupowej a spółką 
PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 
• udział w spotkaniu w Urzędzie Miej-
skim w Poznaniu – podpisanie Listu 
Intencyjnego w sprawie powstania Wiel-
kopolskiego Klastra Rzecznego przez 
prezydenta Miasta Poznania, dyrekto-
ra Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, burmistrzów miast 
i gmin: Śrem, Oborniki, Luboń, Czer-
wonak, Mosina, Komorniki, Murowana 
Goślina, Suchy Las, Puszczykowo.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego 
– opracowała Joanna Nowaczyk.  

Podziękowania
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mo-

sinie składa serdeczne podziękowania 
Zarządowi Koła Pszczelarzy Mosina
-Puszczykowo za przekazanie miodu. 
Pomoc trafi do rodzin najbardziej po-
trzebujących.

Obowiązek 
meldunkowy nadal

aktualny
W związku z nowelizacją ustawy  

o ewidencji ludności, Burmistrz Gminy 
Mosina zawiadamia, że termin zniesie-
nia obowiązku meldunkowego został 
przesunięty z dnia 1 stycznia 2016 r. 
na dzień 1 stycznia 2018 r. 

INFORMACJA O WYWIESZENIU 
WYKAZU NIERUCHOMOŚCI 

GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH W NAJEM 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu w dniu 3 grudnia 2015 r. 
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej 
Gminy Mosina -> bip.mosina.wokiss.pl -> mienie gminne -> najem mienia gmin-
nego wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres 
do 3 lat Zarządzeniem Nr MK.00501.207.2015.AW z dnia 2 grudnia 2015 r. 

Ważne decyzje - podatki i opłaty na 2016 r. 
Na sesji 5 listopada, Rada Miejska w Mosinie uchwaliła podatki na 2016 r. W podatkach 

od nieruchomości, większość z nich pozostała na takim samym poziomie co w roku 2015, 
za wyjątkiem podatku od budynków pod działalność gospodarczą. Ten został obniżony 
o 1 zł za metr kwadratowy.  Takie stawki na rok 2016 zaproponował burmistrz Jerzy Ryś. 
Jego propozycja spotkała się z jednomyślnym poparciem Rady Miejskiej. Obniżeniu uległ 
podatek od wszystkich środków transportowych. W tym przypadku wstępna propozycja 
burmistrza dotyczyła 25-procentowego obniżenia stawki od części pojazdów, których  
w gminie jest najwięcej. Radni uważali jednak, że tak samo należy obniżyć stawki od 
wszystkich pojazdów. Burmistrz przychylił się do tej opinii i autopoprawką wprowa-
dził taką zmianę do projektu uchwały. Ostatecznie Rada przegłosowała o 25% niższy 
podatek od wszystkich środków transportu. Z kolei średnią cenę skupu 1 q żyta, Rada 
Miejska obniżyła do 45 zł. Nie zmieniły się stawki opłaty targowej w stosunku do 
roku 2015. Patrz: także -> s.15 Podatki w opinii komisji.

Jerzy Ryś, Burmistrz Gminy Mosina: Obniżając podatek 
od budynków pod działalność gospodarczą, przychylamy się 
do wniosków przedsiębiorców, którzy uważają, że dotychcza-
sowa skala tego podatku była w Gminie Mosina wysoka. Li-
czymy, że będzie to zachęta dla inwestorów zewnętrznych,  
a także dla rozwoju miejscowych firm, na czym nam bardzo zależy. 

Wzrost wpływów z tytułu tego podatku wyszedłby naprzeciw naszym potrzebom budżetowym.  
Z kolei obniżeniem podatku od środków transportowych, chcemy zatrzymać u nas branżę 
transportową. Bardzo zależy nam szczególnie na związanej z transportem branży maga-
zynowej, bo nie jest ona uciążliwa dla środowiska.        

Stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych na 2016 r. dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce Prawo->Podatki i opłaty lokalne. Informacji w tej 
sprawie, udzielą także: Honorata Przybylska – tel. 618109 517 oraz Iwona Dubert – 
tel. 618109 520 z Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie.     
Stawki podarku od nieruchomości na 2016 r.

• Od budynków lub ich części (za 1 m2 powierzchni użytkowej): 
a) mieszkalnych 0,68 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,34 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

wanym materiałem siewnym 10,65 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego 7,51 zł.
• Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,83 zł za 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi pły-

nącymi z jezior i zbiorników sztucznych 4,51 zł od 1 ha powierzchni 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 od 1 m2 powierzchni.
• Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i  ust. 3 

ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  
Oprac. JN
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Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina 

Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 578 oraz na stronie internetowej:  bip.mosina.pl. -> mienie gminne -> sprzedaż mienia gminnego  oraz 
www.mosina.pl -> dla inwestora. Do każdej wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT. Wpłaty wadium do 5 stycznia 2016 r.

Krosno - ul. Boczna

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 83/18 1000 PO1M/00021489/5 144, 000 14, 400

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem Mj na rysunku planu. Przetarg w dniu 12 stycznia 2016 r. o g. w 
Urzędzie Miejskim – sala nr 110. 

Czapury - w rejonie ul. Świerkowej - Dębowej

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

2. 235/102 559 PO1M/00031246/3 74. 000 7.400

3. 235/104 582 PO1M/00031246/3 76 000 7.600

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 13MN i 16MN na rysunku planu. Przetarg w dniu 12 stycznia 2016 
r. o g. 11.30 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110.

Pecna - w rejonie ul. Polnej

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 410/12 792 PO1M/00021798/4 47.000,00 4.700,00

Przeznaczenie: budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Przetarg w dniu 12 stycznia 2016r. o g. 11.15 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110.

Mosina - w rejonie ul. Strzeleckiej – Zofii Stryjeńskiej – Jacka Malczewskiego

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

2. 2690/16 1126 PO1M/00021193/3 130.000 13.000

3. 2690/17 1026 PO1M/00021193/3 120.000 12.000

Przeznaczenie: budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w bryle budynku na każdej z nich. Przetarg w dniu 12 stycznia 2016 r. o g. 10.30 w Urzędzie 
Miejskim – sala nr 110. 

Mosina - w rejonie ul. Fiedlera

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 237/51 744 PO1M/00021193/3 85.000,00 8.500,00

2. 237/52 594 PO1M/00021193/3 72.000,00 7.200,00

3. 237/58 570 PO1M/00021193/3 74.000,00 7.400,00

Przeznaczenie: działka nr 1 i  nr 2 – budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej; działka nr 3 – budynek mieszkalny jednorodzinny. Przetarg 
w dniu 12 stycznia 2016 r. o g. 10.00 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110. 
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AKTUALNOŚCI

Jubileusze
14 listopada Klub Sportowy 1920 Mosina obchodził ju-

bileusz 95-lecia. Z tej okazji reprezentacja klubu rozegrała 
na stadionie przy ul. Konopnickiej mecz z Concordią Mu-
rowana Goślina, a w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły 
się jubileuszowe uroczystości. Z kolei 21 listopada Mosiński 
Chór Kościelny pw. św. Cecylii świętował 110 lat swojej 
działalności. O tym ponad stuletnim, muzycznym jubi-
leuszu napiszemy w następnym numerze. Dziś kilka słów  
o sporcie, czyli o KS 1920 Mosina. 

Ciekawa, a zarazem zawiła jest historia Klubu Sportowego 
KS 1920 MOSINA. Jego sportowe korzenie sięgają Towarzy-
stwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, powstałego w 1909 roku. 
Natomiast typowo piłkarski klub o nazwie „MOSINKA” został 
nieformalnie powołany do sportowego życia w 1920 r. 

Dzisiejsza nazwa klubu nawiązuje do tamtej „MOSINKI” 
i jest kontynuacją jej sportowej tradycji. Trzeba jednak zdać 
sobie sprawę z tego, że klub w ciągu swej wieloletniej historii 
często zmieniał swoją nazwę. W 1925 r. został zarejestrowany 
na podstawie statutu określającego jego działalność jako „VE-
NUS”, w Urzędzie Policyjnym w Mosinie. Po roku, ze względu 
na swoją nazwę, zmienił ją na „OBRA”. Był już zarejestrowany 
w Poznańskim Związku Piłki Nożnej. Swoje mecze rozgrywał 
na boisku, którym jest obecny plac „przy Strzelnicy”. Konku-
rencja sportowa w międzywojennej Mosinie była duża. W piłkę 
nożną grały nieformalne drużyny poszczególnych „dzielnic” 
Mosiny, piłkarsko silne było KSMM oraz „SOKÓŁ”, po obu 
stronach obecnej ulicy Dworcowej. Nie należy się dziwić, że  
w końcu 1930 r. Klub „OBRA” rozwiązał się,  a sprzęt przekazał 
na rzecz KSMM i „SOKOŁA”. 

Wybuch II wojny światowej i okupacja hitlerowska spo-
wodowały m.in. zakaz wszelkiej działalności organizacji  

w tym sportowej. Nieliczne były przypadki konspiracyjnych 
rozgrywek sportowych w Mosinie, organizowane z narażeniem 
się na kary. Wielu sportowców mosińskich poniosło podczas 
wojny ofiarę życia. 

22 09.1945 roku, grupa 42 osób zebranych w sali obecnej 
„SZWALNI”, reaktywowało MOSIŃSKI KLUB SPORTOWY 
- MKS MOSINA, który został przyjęty do PZPN w Pozna-
niu. Ta nazwa klubu długo nie utrzymała się. W zależności 
od trendu politycznego, zmiana nazwy następowała często.  
I tak mieliśmy nazwy: w 1949 r. - „CHEMIK” i „UNIA”,  
w 1954 r. „SPÓJNIA”, w 1955 r. „SPARTA”,  a od 1957 r. MO-
SIŃSKI KLUB SPORTOWY – MKS. Już w 1983 r., w wyniku 
reorganizacji klubu powstał MZKS „OBRA”, który w 1991 
r. przekształcił się w MOSINSKI KLUB SPORTOWY – MKS 
„OBRA”, aby w końcu, bo od kwietnia 1997 r. do nazwy 
obecnej klubu – KLUB SPORTOWY – KS 1920 MOSINA. 

W historii klubu uprawiano różne dyscypliny sportowe jak: 
lekką atletykę, pływanie, sporty motorowe, boks, tenis sto-
łowy, piłkę siatkową i koszykową. Zawsze jednak królowała 
piłka nożna. 

Jacek Szeszuła   

Mosiński klub piłkarski - lata 50-te
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RADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 

30 października
 –  26 listopada

Rada Miejska w Mosinie obradowała 
na 2 sesjach i 10 posiedzeniach komisji 
stałych. 

Komisje zajmowały się przede wszyst-
kim opiniowaniem projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2016, a także: 
Komisja Porządku Publicznego i Bez-
pieczeństwa – opiniowaniem nowych 
nazw ulic; Komisja Rewizyjna – planem 
pracy na rok 2016; Komisja Promocji 
Gminy i Współpracy Samorządowej – 
konsultacjami w sprawie nadania pa-
trona dla Stadionu Miejskiego w Mo-
sinie, opracowaniem apelu w sprawie 
nadawania nazw ulic w gminie Mosina, 
działalnością Galerii i Izby Muzealnej 
w Mosinie, imprezami plenerowymi 
MOK-u; Komisja Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej – programem 
działania OSiR-u i KS 1920 Mosina  
w kierunku ochrony lub poprawy zdro-
wia dla wszystkich grup wiekowych 
mieszkańców naszej gminy; Komisja 
Budżetu i Finansów – opiniowaniem 
podatków i opłat lokalnych na 2016 r.; 
Komisja Inwestycji, Mienia Komunal-
nego i Ładu Przestrzennego (wspólnie  
z Komisją Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa – opiniowaniem projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni w 
Krosinku; Komisja Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa – rozporządzeniami Dyrek-
tora RZGW w odniesieniu do: budowy 
obwodnicy Mosiny oraz odwodnienia 
Nowego Krosna i przyległych terenów; 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 
projektem uchwały w sprawie ustalenia 
trybu udzielania, rozliczania i kontroli 
dotacji dla przedszkoli prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne, dla niepu-
blicznych przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego, dla niepu-
blicznych szkół o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Mosina oraz ustalenia trybu i za-
kresu prawidłowości ich wykorzystania. 

Na nadzwyczajnej sesji zwołanej na 
wniosek Burmistrza w dniu 5 listopada, 
Rada Miejska w Mosinie uchwaliła po-
datki i opłaty lokalne na 2016 r. -> s. 15 
Podatki w opinii komisji, s. 11 Ważne 
decyzje. 

Na sesji planowej, 26 listopada, pod-
jętych zostało 21 uchwał. Rada uchwa-
liła Roczny program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 r., Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2016. Radni zaopiniowali pozy-
tywnie projekt uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyznaczenia granic 
aglomeracji Poznań. Ustalili także tryb 
udzielenia, rozliczania i kontroli dotacji 
dla publicznych przedszkoli prowadzo-
nych przez osoby prawne i fizyczne, dla 
niepublicznych przedszkoli oraz innych 
form wychowania przedszkolnego, dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych na 
terenie gminy Mosina. Stosowymi 
uchwałami Rada dokonała zmian: bu-
dżetu Gminy Mosina rok 2015, a także 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Mosina na lata 2015-2020. Podczas 
tej sesji, nadane zostały nowe nazwy 
ulic: „Szyszkowa” – drodze wewnętrznej  
w Daszewicach, „Stokrotkowa” – dro-
dze wewnętrznej w Dymaczewie Sta-
rym, „Azaliowa” – drodze wewnętrznej  
w Krosinku, „Jesienna” – drodze  
w Sasinowie, „Podróżników” – drodze  
w Sasinowie. Rada Miejska zmieniła 
także uchwałę nr IX/52/15 z 26 mar-
ca 2015 r. w sprawie przejęcia od po-
wiatu poznańskiego zadania z zakre-
su zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi, dotyczącą budowy ul. 
Sowinieckiej, a także uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości i formularzy 
podatkowych w zakresie dot. obszarów 
rewitalizowanych. Komisja Rewizyjna 
otrzymała od Rady zlecenie zbadania 
zasadności skargi Tadeusza Vogta z dnia 
21 października 2015 r. Rada także roz-
patrzyła skargę Tadeusza Vogta z dnia 
9 września 2015 r., a skargę z dnia 17 
listopada na Radę Miejską przekazała 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. Skargę 
Romualda Zwierzyckiego z dnia 12 li-
stopada 2015 r. na bezczynność urzęd-
ników, przekazała Burmistrzowi Gminy 
Mosina. Radni przyjęli też plan pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Z treścią wszystkich podjętych 
uchwał i stanowisk można zapoznać 
się w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Prawo, a także w Biurze 
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, tel. 618109 541. 

Terminarz 
posiedzeń
od 14 do 30 grudnia

14 grudnia g. 17.30 – Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu: 

Podsumowanie działalności komisji  
w 2015 roku; Realizacja złożonych przez 
komisję wniosków; Zatwierdzenie planu 
pracy na 2016 rok.

15 grudnia g. 17.30 – Komisja 
Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej:

 Podsumowanie pracy komisji w roku 
2015; Zapoznanie się ze specyfiką pracy 
wszystkich aptek z terenu naszej gminy; 
Przedstawienie planu pracy komisji na 
rok 2016; Sprawy bieżące. 

17 grudnia, g. 16.00 
– Sesja Rady Miejskiej.

16 grudnia g. 17.30 – Komisja  
inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego wspólnie 
z Komisją Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa: 

Podsumowanie prac komisji za rok 
2015; Plan pracy na 2016 r.; Sprawy 
bieżące.

28 grudnia g. 17.00 – Komisja 
Budżetu i Finansów: 

Plan pracy komisji na rok 2016; Pod-
sumowanie prac komisji w roku 2015; 
Realizacja złożonych wniosków w 2015. 

30 grudnia g. 16.00 – Sesja Rady 
Miejskiej. 

Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może 
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywa-
ją się w budynku Urzędu Miejskiego  
w Mosinie. Podane wyżej terminy 
mogą ulec zmianie. Bieżące informacje 
dotyczące posiedzeń, zamieszczane są 
na stronie mosina.pl w zakładce Ko-
munikaty. Można je również uzyskać  
w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.
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RADA MIEJSKA

Podatki w opinii 
komisji

Propozycje wysokości wszystkich sta-
wek podatkowych i opłat lokalnych, 
przedstawione Radzie Miejskiej, opi-
niowała Komisja Budżetu i Finansów 
na swoim dodatkowym posiedzeniu 
w dniu 4 listopada.  

Wiesława Mania, 
przewod n icz ąca 
Komisji Budżetu 
i Finansów: Bur-
mistrz przedstawił 
p ropoz yc j e  s t a -
wek, które nie za-

w i e ra ł y  podw y ż ek  pod a t ków,  
a w dwóch pozycjach wobec niewielkiej 
deflacji obniżkę.

Radni omawiając propozycję obniże-
nia podatku o 1 zł od budynków zaję-
tych pod działalność gospodarczą jed-
nogłośnie przyjęli proponowaną stawkę, 
licząc, że pobudzi to gospodarkę.

Podatek od środków transportowych to 
druga pozycja, której dotyczyła obniżka. 
Burmistrz zaproponował, aby obniżyć 
podatek o 25 % dla pojazdów których 
liczebność jest największa.

Po przeprowadzonej dyskusji komisja 
podjęła wniosek o obniżenie podatku 
dla wszystkich pojazdów o 25% tak, aby 
wszystkie firmy transportowe zarówno 
i te małe, i te duże, miały równe podat-
ki.  Komisja podjęła również wniosek  
o obniżenie średniej ceny skupu 1 q żyta 
dla celów podatku rolnego z kwoty 50 
zł do 45 zł, ze względu na suszę jaka 
miała miejsce w roku 2015. 

Na sesji nadzwyczajnej w dniu 5 li-
stopada Rada Miejska przyjęła wnioski 
Komisji Budżetu i Finansów podejmując 
uchwałę podatkową.

Podsumowując rok 2016, nie będzie 
droższy dla mieszkańców Gminy Mosi-
na z tytułu lokalnych podatków. Liczę, 
że zmniejszenie podatków spowoduje 
ożywienie w gospodarce oraz większą 
chęć inwestowania w gminie. Takie 
działania przyciągają inwestorów. 

W sprawie podatku rolnego na rok 
2016, wypowiedziała się także Komi-
sja Ochrony, Środowiska i Rolnictwa, 
która podobnie jak Komisja Budżetu  
i Finansów, zawnioskowała o obniże-
nie ceny skupu 1 q żyta dla celów po-
datku rolnego z kwoty 50 zł do 45 zł. 
Burmistrz uwzględnił wnioski komi-

sji jako autopoprawki do projektów 
podatkowych uchwał. Rada Miejska  
w Mosinie, na sesji w dniu 5 listopada 
przyjęła podatkowe propozycje bur-
mistrza, uwzględniając tym samym 
wnioski obydwu komisji. Patrz także 
-> s. 11 Ważne decyzje 

   

Sztandar Miasta 
i Gminy Mosina

To najważniejszy sztandar wystawiany 
podczas gminnych uroczystości. Miastu 
i Gminie ufundowała go społeczność 
lokalna w latach 80. 

W roku 1985 zawiązał się Społecz-
ny Komitet Fundacji Sztandaru, który 
skierował wezwanie do społeczeństwa: 
„Ufundujmy miastu i gminie sztandar, 
który będzie symbolem przebytej drogi 
i zachętą do dalszych wysiłków na rzecz 
rozwoju pięknej Mosiny i okolicy”.  Po 
tym apelu na konto Społecznego Komi-
tetu wpłynęły pieniądze zebrane przez 
kwestorów wśród mieszkańców miasta  
i sołectw, przelane przez samorządy i kie-
rownictwa zakładów pracy i instytucji, 
a także przez młodzież szkolną. W ciągu 
dwóch miesięcy sztandar był gotowy. 

Uroczystość jego wręczenia miała 
miejsce w sali Banku Spółdzielczego  
w 20 października 1986 r. w 47 rocznicę 
rozstrzelania przez hitlerowców obywa-
teli ziemi mosińskiej w czasie uroczystej 
sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 
Mosina. Wydarzenie to opisuje Ludwik 
Koszor w „Ziemi Mosińskiej” nr 11  
z listopada 1986: „Przewodniczący WRN 
(Tadeusz Czwojdrak, przyp. red.) wręcza 
przewodniczącemu Rady Narodowej Mia-
sta i Gminy Mosina Zygmuntowi Marcin-
kowskiemu, który ze wzruszeniem odbiera 
sztandar i wręcza go chorążemu pocztu 
sztandarowego Stefanowi Jabłońskiemu 
(radny MRN, przyp. red). (…) Prof. Tade-
usz Czwojdrak dokonuje dekoracji sztan-

daru. Zwracając się do przewodniczącego 
Rady Narodowej Miasta i Gminy  oraz ze-
branych, profesor Tadeusz Czwojdrak pod-
kreślił patriotyzm cechujący społeczność 
ziemi mosińskiej w przeszłości i współcze-
snym okresie oraz pogratulował sztandaru  
i odznaczenia, a także życzył dalszych 
bardziej widocznych i odczuwalnych suk-
cesów w rozwoju jego regionu.” 

Po wyborach samorządowych w 1990 
r. nowe władze przejęły sztandar, a orzeł 
otrzymał koronę. Przez wiele lat sztan-
dar wisiał w gablocie w Sali Radnego. 
Obecnie wyeksponowany jest w holu 
Urzędu Miejskiego na I piętrze. 

Sztandar jest symbolem Gminy Mo-
sina o najwyższej randze. Obecny jest 
podczas najważniejszych  lokalnych uro-
czystości z udziałem gminnych władz. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w poczcie 
sztandarowym występuje przedstawiciel 
mosińskiego Urzędu Miejskiego i dwóch 
radnych Rady Miejskiej w Mosinie.     

Oprac. na podstawie artykułu Małgo-
rzaty Kaptur, Historia Sztandaru Miasta 
i Gminy Mosina, źródło: czasmosiny2.pl
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16 OŚwIATA

9 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Mosinie im. Janusza 
Korczaka, odbył się międzyszkolny konkurs 
wiedzy o patronie tej placówki, zorganizowa-
ny z okazji 3 rocznicy nadania szkole imienia.  
W konkursie udział wzięło pięć 3-osobowych 
zespołów gimnazjalnych ze Szkół Specjalnych 
z województwa wielkopolskiego, które rywa-
lizowały ze sobą w quizie z życia i twórczości 
Korczaka, w konkursie plastycznym, a także 
w konkursie na przebranie i ucharakteryzowa-
nie za postać z utworów Korczaka lub samego 
Doktora. Ostatecznie zwyciężyła  drużyna z Ze-
społu Szkół Specjalnych we Wrześni, II miejsce 
zajęli gospodarze, a miejsce III – gimnazjaliści 
z Zespołu Szkół Specjalnych ze Stęszewa. Wy-
różnienia otrzymały drużyny z Zespołu Szkół 
Specjalnych z Ostrowa Wielkopolskiego i Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   
z Wągrowca. Konkurs zorganizowały nauczy-
cielki: Monika Jankowska i Monika Bajstok. 

27 października w Szkole Podstawowej nr 1 
w Mosinie gościł poznański podróżnik Maciej 
Pastwa, który przemierzył ponad 90 krajów na 
sześciu kontynentach. Tym razem przyjechał  
z pokazem multimedialnym dotyczącym Ne-
palu, kraju będącego małą plamką na mapie 
świata, umieszczoną między dwoma kolosami: 
Indiami i Chinami. Opowiedział uczniom o wa-
runkach życia Nepalczyków. Zwrócił się także 
o wsparcie inicjatywy jego oraz poznańskiego 
Stowarzyszenia „Lepszy Świat” na rzecz odbu-
dowy szkoły we wsi Bakhrang-6 w dystrykcie 
Gorkha, zniszczonej przez trzęsienie ziemi. 
Inicjując tę akcję sam podróżnik sprzedał swe 
mieszkanie, by zyskać dużą część środków. 
Więcej informacji znajdą zainteresowani na 
blogu podróżniczym Macieja Pastwy: pastwa.eu

Zespół Szkół w Daszewicach uczestniczy  
w akcji WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”. 
Do udziału w RUR zgłosiło się 60 uczniów tej 
szkoły (klasy IV-VI SP i I-III Gimnazjum). 16 
października na szkolnej sali gimnastycznej 
zaprezentowali oni swoje umiejętności, wiado-
mości z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym w różnych zdarze-
niach. Na zakończenie bicia rekordu uczestni-
cy otrzymali apteczki wraz z wyposażeniem.  
Z wydarzenia przygotowany został film, który 
szkoła przesłała na adres WOŚP. 

17 października członkowie Szkolnego Koła 
PCK Gimnazjum w Daszewicach wzorem lat 
ubiegłych, wzięli udział w ulicznej kweście na 
rzecz „Walki z głodem”. Jest to prawdopodob-
nie jedyne gimnazjum, które systematycznie 
uczestniczy w kwestach. 

W SKRÓCIE Gimnazjaliści w Seelze  

Piętnastu uczniów z Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. 
Sowinieckiej odwiedziło pod koniec września szkołę Humboldt-Schule 
w Seelze. Gimnazjalistom towarzyszyły nauczycielki Kinga Wośkowiak  
i Justyna Górna. Grupę młodzieży z Mosiny wraz z opiekunkami gościły 
u siebie niemieckie rodziny.

W czasie kilkudniowego pobytu, nasza młodzież miała okazję uczest-
niczyć w lekcjach w niemieckiej szkole. – Zaskoczeniem było dla nas, 
że jedna lekcja u naszych rówieśników trwa nie jak w Polsce – 45 minut, 
lecz 90. Dużo osób było podekscytowanych możliwością wzięcia udziału  
w zajęciach w innym języku – opowiada jedna z uczennic, Zuzanna Kwa-
śniewska. Mosińscy gimnazjaliści między innymi spotkali się z burmistrzem 
Seelze Detlefem Schallhornem, zwiedzili miasto Celle, gdzie atrakcją była 
wizyta w aquaparku, a w mieście Steinhude odwiedzili muzeum tkactwa. 
W Hannoverze z kolei obejrzeli eksponaty Muzeum Historii. – Było to 
bardzo ciekawe doświadczenie dla każdego z nas, ponieważ muzeum było 
interaktywne – relacjonuje Z. Kwaśniewaka. – Mogliśmy na własne oczy 
przekonać się jak działa maszyna do pisania oraz inne sprzęty używane 
w przeszłości. Zuzanna jest uczennicą klasy 3 B. – Dla niektórych osób 
– stwierdza gimnazjalistka – była to pierwsza, a dla niektórych ostatnia 
wymiana. Jednak był to wspaniały tydzień, który dał nam możliwość po-
znania innej kultury, rzeczy, języka oraz wspaniałych osób. 

Zespół Szkół w Mosinie współpracuje ze szkołą w Seelze od 11 lat. 
Koordynatorem tej współpracy z ramienia szkoły jest Kinga Wośkowiak, 
nauczyciel języka niemieckiego. – Tradycyjnie już nasza młodzież wyjeżdża 
do Niemiec jesienią, a na wiosnę to szkoła w Mosinie jest gospodarzem dla 
uczniów i nauczycieli zza granicy – wyjaśnia K. Wośkowiak. Jak informuje 
dalej, głównym celem spotkań w ramach wymiany jest współpraca mło-
dzieży, która realizowana jest w trakcie wspólnych projektów i wycieczek. 
– Udział młodzieży w wymianie polsko-niemieckiej jest doskonałą okazją 
do nawiązania nowych znajomości, przełamania stereotypów, ćwiczenia 
komunikacji i umiejętności językowych, rozwijania samodzielności. Pogłę-
biają się przyjaźnie nawiązane podczas poprzednich wizyt  – uważa koor-
dynatorska szkolnej współpracy. – Nasze spotkania wspiera organizacja 
Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, bez której realizacja wymian 
nie byłaby możliwa – za wsparcie serdecznie dziękujemy. 

J. Nowaczyk
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Ciekawe projekty realizuje Prywatne Przedszkole „Koni-
czynka” w Mosinie. W czerwcu tego roku podopieczni pla-
cówki poznawali kontynenty w ramach rocznego projektu 
„Mały podróżnik”, który odbywał się pod patronatem Kry-
styny Fiedler. Nagrodą główną w konkursie z wiedzy o kuli 
ziemskiej był 3-dniowy pobyt zwycięzcy wraz z opiekunem  

w Muzeum In-
dian Północno-
amerykańskich 
im.  Sat- Ok ha  
w Wymysłowie k. 
Tucholi. W gronie 
finalistów: Nikoli 
Lenort, Pauliny 
Karolczak, Mał-
gorzaty Zegan  
i Cezarego Kar-
pezo najlepszy 
okazał się Czarek 
i on „zgarnął” 
główną nagrodę. 

Jak spędził czas wśród Indian? O to zapytała małego po-
dróżnika Kamila Plumińska-Błoszyk. 

Kamila Plumińska-Błoszyk: Czarku, co najbardziej podo-
bało Ci się na wakacjach w Wymysłowie?

Cezary Karpezo: Podobało mi się Muzeum i totem,  pod nasz 
balkon podchodziły daniele, które mogłem oglądać.

KB: Co najczęściej wspominasz z wakacji? 
CK: Najbardziej pamiętam pobyt w Muzeum i domek – tipi 

zamieszkiwane przez Indian. Super też było pływanie w basenie!
Projekt przygotowały nauczycielki: Kamila Plumińska-Bło-

szyk, Anna Kawczyńska, Krystyna Jasiczak, Joanna Rataj-
czak, Katarzyna Pachura, Anna Szymkowiak, Alina Blimel, 
Paulina Lewandowska.

W październiku zakończył się drugi przedszkolny projekt 
,,Mały Olimpijczyk’’ pod patronatem  mistrza olimpijskiego 
Szymona  Ziółkowskiego. Podczas jego inauguracji z udziałem 
przedstawicieli mosińskiego samorządu oraz Szymona Ziół-
kowskiego, dzieci z oddziału na ul. Bolesława Krzywouste-
go zaprezentowały przedstawienie o początkach olimpiady  
i o olimpijskich tradycjach. Poprzez losowanie poszczegól-
nym przedszkolom zostały przydzielone dyscypliny oraz 
kontynenty, które będą przez nie reprezentowane w trakcie 
finału projektu, w czerwcu przyszłego roku. Ogłoszony też 
został konkurs plastyczny, pod patronatem Krystyny Fiedler 
„Konkurencje sportowe letnich igrzysk- praca grupowa”. Ko-
lejna atrakcją spotkania było wylosowanie nagrody, biletu na 
przejażdżkę z wicemistrzynią w psich zaprzęgach Krystyną 
Jasiczak. Atrakcją imprezy był występ harfisty Michała Zato-
ra. Inaugurację projektu przygotowały nauczycielki: Kamila 
Plumińska-Błoszyk (scenariusz, kostiumy), Krystyna Jasiczak, 
Joanna Ratajczak, Katarzyna Pachura, Anna Szymkowiak, 
Alina Blimel (scenografia), Paulina Lewandowska.          JN

Przedszkolaki w podróży i na olimpiadzie

Piosenka lekko zapomniana
W ostatnią sobotę listopada, Krąg Instruktorski T.W.A. 

„Elita” przy Ośrodku ZHP Mosina zorganizował tradycyjny, 
jesienny koncert. Zespół muzyczny kręgu i jego przyjaciół 
pod kierownictwem artystycznym Marcina Lewandowskiego, 
przedstawił przed 70-osobową widownią „Piosenki znane – 
lekko zapomniane”. W programie koncertu, który odbył się 
w świetlicy Zespołu Szkół w Mosinie, znalazły się piosenki 
z repertuaru Maryli Rodowicz, Pod Budą, Tadeusza Woź-
niaka, Lady Pank, Perfectu czy Leonarda Cohena. Zespół 
wystąpił w składzie: Marcin Lewandowski (gitara, klawisze, 
trąbka, fletnia pana, śpiew), Ewa Buksalewicz-Moskal (gi-
tara, śpiew), Kinga Tubis (gitara, śpiew), Joanna Nowaczyk 
(gitara, śpiew) Andrzej Kreczmer (gitara, akordeon, śpiew), 
Krzysztof Lipiak (gitara, śpiew), Piotr Wilczak (gitara prowa-
dząca, instrumenty perkusyjne). – Jesienne koncerty należą 
już do naszej tradycji – mówi Olga Jurgiewicz, przewodni-
cząca „Elity”. – Od kilku lat je organizujemy i zawsze spo-
tykają się z ciepłym przyjęciem wielbicieli dobrej piosenki. 
Zapraszamy wszystkich na kolejny koncert, w przyszłym ro-
ku.                                                                                      JN    
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Pożyteczne hobby
Strona internetowa „wiórek.pl.tl” została wojewódzkim fi-

nalistą III edycji konkursu SOŁECTW@ w sieci. Na konkurs 
zgłosiło się 230 stron całego kraju. Witryna Sołectwa Wiórek 
została wybrana jako jedna z 16 najlepszych i najlepsza wśród 
zgłoszonych stron wielkopolskich. 

Stronę założył i prowadzi Adam 
Włodarczak, mieszkaniec Wiór-
ka. Pewnego zimowego popołudnia,  
w roku 2007, postanowił nauczyć się wy-
korzystywać internet w praktyce. – Po-
nieważ nie chciałem zaczynać przygody  
z budową stron opartych na mało istot-
nych gadżetach rozrywkowych, jakie często 
stosowali w tym czasie inni początkujący 
koledzy, wpadłem na pomysł stworzenia 

czegoś realnego – wyjaśnia genezę swojego przedsięwzięcia. – Tym 
najbliższym koszuli tematem, na wyciągnięciu ręki, a przy tym 
jeszcze nie zarezerwowany przez nikogo w sołectwie było tworzenie 
strony wsi Wiórek – stwierdza Adam Włodarczak. 

Okres budowania tej strony, jak mówi, był dla niego mozolnym 
procesem uczenia się. – Nigdy wcześniej nie miałem kontaktu 
z programowaniem, ale jako laik postanowiłem wszystko pojąć 
czerpiąc z książek i wszechwiedzącego Googla. Co prawda zasto-
sowałem wariant, gdzie stronę tworzy się gratis, ale wymagała 
częściowego poznawania technik pisma HTML, dziś już rzadziej 
stosowanego. Tak więc, po poznaniu wszystkich najpotrzebniejszych 
metod, sztuczek, dziś ograniczam się do tej formy tworzenia stron 
– opowiada o swoim doświadczeniu A. Włodarczak.  

Obecnie nabyte umiejętności w tym temacie wykorzystuje on 
do budowania stron zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom, kolegom, 
czy do „konsultacji” w parafialnej stronie. Adam Włodarczak 
przez kilka miesięcy zbierał materiały dotyczące sołectwa, aż 
powstała witryna internetowa, która w maju 2008 r. została 
upubliczniona, a następnie rozpowszechniona poprzez portale 
społecznościowe:. W tym roku Internetowy Informator Wiejski 
Wiórek.pl przystąpił do III już edycji konkursu „SOŁECTW@ 
w sieci”, którego organizatorem jest Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Jego główny cel, to przeciwstawienie się wyklucze-
niu cyfrowemu na obszarach wiejskich oraz promocja dobrych 
praktyk aktywizacji społeczności wiejskich w cyberprzestrzeni.

Strona Adama Włodarczaka została oceniona jako najlepsza 
w Wielkopolsce i tym samym znalazła się w gronie finalistów 
konkursu. Administrator otrzymał nagrodę – aparat cyfrowy, 
który ma pomóc w dokumentowaniu życia wsi. Pozwoli także 
rejestrować dobrej jakości filmy do zamieszczania np. na oficjal-
nym kanale YouTube.  – Z czasem hobby mimowolnie przeradza 
się w pracę na rzecz społeczeństwa i miło jest, gdy jest postrzegana 
jako coś udanego przez szersze audytorium – komentuje swój sukces 
Adam Włodarczak. – Chciałbym przy tej okazji podziękować za 
nieustanną współpracę kronikarzowi Wiórka pani Eli Przybyl-
skiej, panu Sołtysowi Marianowi Osuchowi za duchowe wsparcie,  
a także wszystkim dotychczasowym czytelnikom.

Panu Adamowi gratulujemy inicjatywy oraz sukcesu  
i dziękujemy za wspaniała promocję wsi Wiórek i Gminy Mo-
sina! 

Joanna Nowaczyk 

Krótko o wyborach
9 listopada Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 1 
„Śródmieście” w Mosinie wybrało na czteroletnią kaden-
cję Przewodniczącego oraz Zarząd. Zarząd Osiedla nr 1 
„Śródmieście” : Małgorzata Bartnik, Wanda Gąsiorow-
ska, Czesław Przybyła, Marcin Roszyk, Krzysztof Soboń, 
Czesław Tomczak.

Przewodniczący Zarządu  
Wojciech Olszewski  

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej
Medal Rzeczypospolitej Mo-

sińskiej Rada Miejska w Mosinie 
nadaje od 1999 roku. 

Jest on najwyższym wyróżnie-
niem przyznawanym osobom, 
które w sposób szczególny po-
zytywnie przysłużyły się nasze-
mu miastu i gminie, promując 
je swoją osobowością, wiedzą, 
działalnością, pracą, niezależnie 

od miejsca urodzenia i zamieszkania. 
Medal jest wyrazem uznania i moralnego zadośćuczynienia 

dla tych, którzy nie szczędząc sił, czasu, walcząc z różnymi 
przeciwnościami starali się, aby nasze miasto żyło i rozwi-
jało się.

Pierwszymi laureatami zostali w 1999 roku Jakub Krautho-
fer-Krotowski, Edward Raczyński i Kazimierz Maciejewski. 
Przyznano dotąd 48 medali naukowcom, lekarzom, księżom, 
samorządowcom, żołnierzom, artystom, przedsiębiorcom  
i działaczom społecznym. 

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia – czas spotkań  
w gronie rodzinnym – może być okazją do zastanowienia się 
i wymiany poglądów, kogo z naszego otoczenia należałoby 
wyróżnić w 2016 roku.
Procedura przyznawania Medalu jest następująca:

Do końca lutego 2016 roku, należy złożyć w Biurze Rady 
Miejskiej (osobiście lub korespondencyjnie) pisemny wniosek 
do Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, charakte

ryzujący kandydata. Wniosek taki mają prawo przedstawić 
zarówno organizacje, grupy mieszkańców, jak i osoby pry-
watne. Kapituła Medalu składająca się z pięciu członków 
powołanych przez Radę Miejską na ośmioletnią kadencję, 
zbierze się w pierwszych dniach kwietnia 2016 roku w celu 
zapoznania się z wnioskami. Wszystkie kandydatury będą 
omawiane i następnie głosowane. Regulamin zobowiązuje 
Kapitułę do tajnego głosowania i rekomendowania Radzie 
Miejskiej tylko tych kandydatów, którzy otrzymali akceptację 
wszystkich głosujących. Na kwietniowej sesji Rada Miejska 
podejmie stosowną uchwałę, a wręczenie medali nastąpi  
w czasie Uroczystej Sesji, w maju 2016 roku. 

Krzysztof Lipiak Dziekan Kapituły
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Pamięci Żołnierza Wyklętego
W przeddzień Narodowego Święta 

Niepodległości, w Krosinku na ul. 
Stęszewskiej odsłonięta została tabli-
ca pamięci pułkownika Stanisława 
Kasznicy – ostatniego komendanta 
Narodowych Sił Zbrojnych.  Fundato-
rem tego miejsca pamięci jest Dyrekcja 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Tablicę umieszczono na skraju lasu, 
przed domem rodzinnym Żołnierza 
Wyklętego.  Stanisław Józef Kasznica 
(1908–1948), pseudonimy „Maszkow-
ski”, „Przepona”, „Wąsal”, „Wąsow-

ski”, „Stanisław”, „Stanisław Piotrowski”, był porucznikiem 
Wojska Polskiego, podpułkownikiem i komendantem  Narodo-
wych Sił Zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy 
i dwukrotnie Krzyża Walecznych. Ukończył studia prawnicze 
na Uniwersytecie Poznańskim. Uczestniczył w wojnie obronnej 
1939 r. w szeregach Wielkopolskiej Brygady  Kawalerii. Konspi-
racyjną działalność niepodległościową rozpoczął w szeregach 
Grupy „Szańca”. Po utworzeniu NSZ pełnił funkcję szefa Ad-
ministracji Ogólnej w strukturach Służby Cywilnej Narodu. 
Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Od września 1944 r. 
do stycznia 1945 r. był komendantem Okręgu NSZ Częstocho-
wa, następnie – komendantem Inspektoratu „Zachód”, szefem 
wywiadu OP, a od sierpnia 1945 r. p.o. komendanta głównego  

NSZ-OP.  Aresztowany w lutym 1947 r. w Zakopanem, pod-
czas śledztwa był torturowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Warszawie z 2 marca 1948 r. został skazany na 
karę śmierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948 r. w więzieniu 
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Rodziny nie powiadomiono  
o miejscu pochówku. W roku 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego uznał wyrok za nieważny. W roku 2009, Stanisław 
Józef Kasznica został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W roku 2012, Rada Miejska w Mosinie 
jako wybitnego mieszkańca Ziemi Mosińskiej,  uhonorowała go, 
wraz z jego ojcem Stanisławem Wincentym (wybitny prawnik, 
rektor Uniwersytetu Poznańskiego, senator II RP) najwyższym 
lokalnym wyróżnieniem – Medalem Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. W lutym 2013 r., na warszawskiej „Łączce” (kwatera 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach), w czasie prac nad 
identyfikacją ofiar ter-
roru komunistycznego 
prowadzonych przez 
Instytut Pamięci Naro-
dowej, zidentyfikowano 
szczątki Stanisława Józe-
fa Kasznicy – ostatniego 
komendanta Narodo-
wych Sił Zbrojnych.  
   
                 J. Nowaczyk

Narodowe Święto Niepodległości

97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 
11 listopada świętowano w Rogalinie, w Mosinie, w Dasze-
wicach, Czapurach i w Świątnikach.  
W Mauzoleum rodziny Raczyńskich w Rogalinie, przy sarko-
fagu Prezydenta na uchodźstwie hrabiego Edwarda Bernarda 
Raczyńskiego, delegacja mosińskiego samorządu: Burmistrz 
Gminy Mosina Jerzy Ryś oraz Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Małgorzata Kaptur, w obecności zgromadzonych miesz-
kańców, złożyli kwiaty i znicze.  W kościele parafialnym  
w Mosinie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, 
którą uświetnił występ Mosińskiego Chóru p.w. św. Cecylii. 

Po mszy św., pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Hitleryzmu na 
miejskim rynku obok wiązanek kwiatów, zapłonęły znicze. 
Zwieńczeniem mosińskich obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości była uroczystość w sali reprezentacyjnej Ośrodka 
Kultury, podczas której zaprezentowany został film Tomasza 
Bagińskiego „Animowana historia Polski”. W ramach części 
artystycznej, widowisko słowno-muzyczne zaprezentował 
duet artystów – Grzegorz Tomczak i Iwona Loranc. Po od-
prawionej w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny Mszy 
św., mieszkańcy Daszewic uczcili rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości poprzez złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy przed tablicą poświęconą pamięci rozstrzelanych  
w Kórniku w 1939 r. W świetlicy wiejskiej w Świątnikach, 
w ramach obchodów Narodowego  Święta Niepodległości 
odbyło się „Wieczorne śpiewanie pieśni patriotycznych”,  
z udziałem Carlosa Ramireza z młodymi gitarzystami oraz 
Scholi Domini. 

Joanna Nowaczyk
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Strażnicy interweniowali
1  –  23 LISTOPADA

Przeprowadzono 139  interwencji porząd-
kowych, 45 interwencji drogowych. 39 razy 
Straż Miejska zabezpieczała dojście dzieci do 
szkół. Ukarano 1 osobę mandatem karnym 
na kwotę 50 zł. W dniach 30 października 
do 1 listopada, Straż Miejska zorganizowała  
i wspólnie z Ochotniczymi Strażami z Pecnej  
i Nowinek, członkami Mosińskiego Oddziału 
Automobilklubu Wielkopolskiego, Policją Ko-
misariatu w Mosinie oraz Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Mosinie, Szkołą Podstawową 
nr 1 w Mosinie i Mosińsko-Puszczykow-
skim Związkiem Strzeleckim, zabezpieczyła 
parkingi przed cmentarzami na Wszystkich 
Świętych. Z Policją Komisariatu w Mosinie 
zabezpieczono 2 imprezy dla mieszkańców. 

Zgłoszono 21 interwencji w stosunku do 
zwierząt. Dotyczyły głównie bezpańskich 
psów oraz dzików, których odłowienie prze-
kazano zgodnie z podpisaną umową przez 
Urząd Miejski firmie FALCO. Po odłowie-
niu psy zostały umieszczone w mosińskim 
przytulisku. 

Strażnicy miejscy działając w ramach za-
bezpieczenia przydzielonych miejscowości 
oraz współdziałając z sołtysami i innymi 
Referatami UM, przeprowadzili 122 kontrole, 
zwracając szczególną uwagę na porządek przed 
posesjami, oznaczenie posesji, wyrastające z 
posesji krzewy i konary drzew, jak również 
prowadzili kontrolę pod kątem prawidłowego 
zabezpieczenia podłączenia zasilania energe-
tycznego do posesji (czy rosnące drzewa nie 
dotykają linii energetycznej zasilającej posesję).

Straż Miejska przy pomocy osób ukara-
nych przez Sąd Rejonowy wykonywaniem 
prac społecznie użytecznych, walczy z niele-
galnymi wysypiskami śmieci. Oprócz form 
restrykcyjnych, nadzoruje i uczestniczy w 
sprzątaniu terenów należących do Gminy, 
w wyniku czego w listopadzie osoby ukara-
ne likwidowały nielegalne wysypiska śmieci, 
zrywały nielegalnie rozwieszane na słupach 
oświetleniowych ogłoszenia, sprzątały po-
zarastane trawą chodniki, zbierały śmieci. 
Jedenastu ukaranych przepracowało łącznie 
128 godzin na rzecz Gminy Mosina.

W czasie wspólnych patroli z Policją prowa-
dzono kontrole stanu zabezpieczenia mienia 
gminnego oraz kontrole kierowców pojazdów 
samochodowych. Z pomocą monitoringu 
miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący 
przemieszczania się osób i pojazdów po tere-
nach objętych systemem kamer.

„Łamigłówki” drogowe
Napisał do nas Czytelnik w sprawie skrzyżowania ulic Libelta/Kasprowicza  

w Puszczykowie i błędnie jego zdaniem działającej tam sygnalizacji świetlnej – 
sygnał zielony świeci się jednocześnie dla osób jadących ul. Libelta oraz dla osób 
jadących ul. Kasprowicza od strony ul. Dworcowej. 

Problem zdaniem Czytelnika pojawia się gdyby chciał skręcić z ul. Libelta w lewo. 
Według niego zielony sygnalizator informuje, że ma pierwszeństwo niezależnie 
od tego, czy skręcałbym w prawo czy w lewo. Jednocześnie samochód jadący ul. 
Kasprowicza od strony Dworcowej też ma zielony sygnalizator i też ma w tym 
samym czasie pierwszeństwo, przez co może zdarzyć się wypadek. 

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przeze mnie w tej sprawie do Komendy 
Miejskiej Policji, otrzymałam informację, iż policjant z Zespołu Organizacji Służby 
WRD KMP w Poznaniu dokonał wizji lokalnej w/w miejsca, gdzie potwierdził nie-
prawidłowości związane z nadawaniem sygnału zielonego na sygnalizatorze „S-1”. 
Zastępca Naczelnika WRD KMP w Poznaniu kom. Jarosław Nowacki, zwrócił się 
do Burmistrza Miasta Puszczykowo o podjęcie działań naprawczych związanych 
z wyeliminowaniem tych nieprawidłowości. Czytelnikowi za przekazany sygnał 
bardzo dziękuję!        Joanna Nowaczyk 

Straż Miejska w Mosinie
Kontakt: straz.miejska@mosina.pl,  tel. 61 8197 855
 

Andrzej Woźniak – Komendant  tel. 510 143 150
Stefan Silski – Z-ca Komendanta  tel. 730 037 352

Kontaktuj się ze strażnikiem „dzielnicowym”: 

• Rewir 1: Mosina – Pożegowo i Czarnokurz, Mieczewo, Rogalin, Rogalinek, 
Sasinowo, Świątniki, Radzewice - Mariusz Szczukocki  tel. 730 555 117,

• Rewir 2: Mosina – Osiedle nr 4 i Osiedle nr 5 - Dariusz Żurawski tel. 730 882 531,
• Rewir 3: Mosina – Osiedle nr 3, Krosno od Kanału do torów - Sławomir Sob-

kowiak tel. 730 860 599,
• Rewir 4: Mosina Osiedle nr 1, Osiedle nr 6, Osiedle nr 7 - Włodzimierz Głuchy 

tel. 501 467 311,
• Rewir 5: Babki, Czapury, Daszewice, Sasinowo - Mirosław Przynoga  tel. 730 

838 055,
• Rewir 6: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Kro-

sinko, Ludwikowo, Pecna - Wojciech Kubiak tel. 730 547 024,
• Rewir 7:  Baranowo, Baranówko, Drużyna, Krajkowo, Nowinki, Sowinki, So-

winiec, Żabinko, Krosno ul. Spokojna, Krosińska do Nadleśnej, Leśna, Nadleśna, 
Słoneczna do Jasnej - Grażyna Cichocka tel. 730 857 365. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Mosina utworzony 
został w 1973 r. W międzyczasie, w Gminie Mosina powstało kilka kół terenowych: nr 1 
Pecna (1997), nr 2 Dymaczewo Nowe (1999), nr 3 Rogalin (2001), nr 5 Daszewice (2004) 
i nr 7 Rogalinek (2006). Obecnie Związek Zrzesza około 450 osób w wieku 40-96 lat. 
Dla osób starszych, Związek organizuje pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, 
przeciwdziałając izolowaniu się takich osób w samotności. Realizując takie właśnie cele 
organizuje cotygodniowe spotkania, cykliczne imprezy, takie jak spotkania opłatkowe, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora oraz spotkania na wyjeździe, 
„Spotkania Seniorów” z całej Wielkopolski na Świętej Górze w Gostyniu. Zarząd sta-
ra się aktywnie wypełniać czas członkom związku organizując dla nich wycieczki 
krajoznawcze jedno i wielodniowe. Przyświeca temu jego własna dewiza: „Emeryci 
grosz do grosza zbierają i naszą Ojczyznę zwiedzają”. Na przyszły rok planowane są: 
wyjazd do Świnoujścia, wycieczka do Krakowa,  Sandomierza i Kazimierza, letni pobyt  
w Sarbinowie oraz jednodniowe wycieczki po Wielkopolsce. Jak co roku przewidziane 
są także okolicznościowe spotkania i uroczystości. Przy Związku działa chór „Zawsze 
młodzi”, który m.in. występował podczas imprezy „Szeroko na Wąskiej”, podczas 
„Dni Mosiny, w Psarskiem w Domu Pomocy Społecznej, w Krośnie podczas dożynek 
parafialnych, na kiermaszu wielkanocnym „Zielony Rynek”, na spotkaniu seniorów 
w Gostyniu, a także podczas spotkań związkowych. – Warto być pomiędzy ludźmi, 
otworzyć się na drugiego człowieka, służyć pomocą jeden drugiemu, nie zamykać się  
w 4 ścianach i oglądać tylko seriale. Warto wyjść do ludzi, bo jest ważne, gdy człowiek ma 
przy sobie drugiego człowieka, zwłaszcza w starszym wieku. Zachęcam do korzystania  
z naszego dobrodziejstwa, bo może ono być jak lekarstwo – przekonuje Jerzy Malinowski, 
przewodniczący mosińskiego oddziału PZERiI. Biuro Związku czynne jest  na terenie 
Mosińskiego Ośrodka Kultury we wtorki, w godz. 10-12, tel. 61 8132 909 w.28. Spo-
tkania związkowe odbywają się w MOK-u, w każdą środę od 15-17. 

Dzień Seniora w Mosinie
18 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury, nasi mieszkańcy przeżywający jesień 

swojego życia, świętowali Ogólnopolski Dzień Seniora.  Imprezę zorganizował mosiński 
oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wśród uczestników tej 
uroczystości byli ci najstarsi, a także grupa młodzieży, bo jak wyjaśnił Jerzy Malinow-
ski, przewodniczący mosińskiego oddziału PZERiI, młodzieżą czują się wszyscy jego 
członkowie w wieku do lat 80-ciu… 

Razem z seniorami świętowali goście, a wśród nich przedstawiciele mosińskiego 
samorządu z burmistrzem Jerzym Rysiem i przewodniczącą Rady Małgorzatą Kap-
tur. Uroczystość uświetnił chór związkowy „Zawsze młodzi” pod kierownictwem 
E. Górnego, który zaśpiewał znane i lubiane piosenki. Nie zabrakło także występów 
indywidulanych, no i wspaniałych wypieków. 

Życzenia, które złożył obecnym na sali J. Malinowski, dedykujemy wszystkim senio-
rom z naszej gminy:  Życzymy zdrowia, optymizmu, radości i samych pogodnych dni. 
Oby w dalszych Waszych dniach świeciło Wam słońce, a uśmiech gościł na Waszych 
twarzach. Oby przeżyte przez Was lata zaowocowały zdobyciem skarbnicy mądrości  
i doświadczenia, które przekazujecie młodszym pokoleniom. Dziękujemy Wam za to  
i z chęcią będziemy korzystać z Waszych dalszych życiowych wskazówek. 

JN

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy Mosina

IV Rodzinny Rajd Harcerski

W niedzielę 4 października 2015 r., 
przy świetlicy wiejskiej w Krośnie mia-
ła miejsce IV edycja Rodzinnego Rajdu 
Harcerskiego, zorganizowanego przez 
instruktorów szczepu środowiskowe-
go WATRA z Mosiny. W tegorocznej 
edycji rajdu  wzięło udział blisko 200 
osób tworzących zorganizowane pa-
trole piesze oraz rowerowe.

Główną myślą przewodnią rajdu 
były tematyki obozów harcerskich  
z poprzednich lat. Na każdym punk-
cie uczestnicy musieli zmierzyć się  
z zadaniem charakteryzującym wybra-
ny obóz letni. Nie zabrakło labiryntu  
z czasów Bogów na Olimpie (rok 2011), 
konkurencji turnieju rycerskiego (rok 
2013), Dzwoneczka z bajki „Piotruś 
Pan” (rok 2014) czy zadań tegorocznej 
tematyki obozowej Władcy Pierścieni 
oraz realizowanej wśród zuchów- Afry-
ki Nowaka.

Dużą popularnością cieszyła się 
zorganizowana po raz pierwszy trasa 
rowerowa, gdzie uczestnicy musieli 
rozwiązywać dodatkowo zagadki oraz 
łamigłówki, przemieszczając się swoim 
ulubionym środkiem lokomocji.

Po przebytej trasie rajdowej, wszyscy 
zostali zaproszeni do ogniska, gdzie 
wśród rozmów i harcerskich piose-
nek można było upiec sobie kiełba-
sę i poczęstować się czymś słodkim  
z kawiarenki.

Zakończeniem tegorocznego rajdu 
było rozdanie dyplomów oraz nagród. 
Dziękujemy za wsparcie państwu: 
Katarzynie Bruder-Gulcz, Marlenie 
Chmielewskiej, Wojciechowi Kiełba-
siewiczowi, Andrzejowi Walenciak, Ry-
szardowi Rybickiemu oraz wszystkim 
darczyńcom. Jesteśmy przekonani, że 
miłe wspomnienia zostaną z uczest-
nikami rajdu na długo. Zapraszamy 
za rok! 

Czuwaj!
Dh. Marianna Leszczyńska
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Oto pokój jednego z domów w centrum 
Mosiny: porozkładane instrumenty mu-
zyczne, biurko, komputer i wygodny fotel 
– królują gitary. Przychodzi tu codziennie 
rano. W pracowni ma wszystko, co jest 
mu potrzebne do pracy. Słucha, czyta, 
komponuje, bo to jego pasja. Remigiusz 
Szuman jest muzykiem i poetą. Mówi, że 
czuje się artystą i że jest to jedno z jego 
życiowych powołań. A pozostałe? – Po 
pierwsze, zostałem ochrzczony. Po drugie, 
jestem mężem cudownej żony. Po trzecie 
– ojcem wspaniałych dzieci. Po czwarte – 
właśnie artystą – wylicza muzyk. 

Droga do muzyki
Z muzyką zaprzyjaźnił się już we 

wczesnym dzieciństwie, gdy zamiast 
do przedszkola rodzice prowadzali go 
do dziadków. Dziadek grał na skrzyp-
cach i na akordeonie. Akordeon stał się 
pierwszym, muzycznym doświadczeniem 
przyszłego gitarzysty. – Badanie możli-
wości tego instrumentu było dla mnie 
fascynującym doświadczeniem – wspo-
mina Remigiusz. Później uczył się gry na 
pianinie, mimo że na pierwszej lekcji, 
jak mówi dowcipnie, nauczyciel stwier-
dził u niego brak muzycznego słuchu.  
– W wieku 13 lat, w internacie, zaraziłem 
się gitarą. Potem było ognisko muzyczne 
i muzyczna szkoła. Dopiero w wieku 35 
lat, zdecydowałem się, by gitarę klasyczną 
studiować – opowiada. 

Dziś jest Absolwentem Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu w klasie gitary kla-

sycznej. Jest też kompozytorem, autorem 
piosenek z pogranicza poezji śpiewanej  
i liderem zespołu rockowego. No i do-
skonałym nauczycielem – udziela lekcji 
gry na gitarze.   

Remigiusz Szuman od dziecka nie wi-
dzi, dlatego jego droga do muzycznych 
umiejętności była trudniejsza. – Nuty 
pisane brajlem są dość trudno dostęp-
ne, dlatego osobie niewidomej, znacznie 
trudniej uczyć się muzycznych utworów. 
Trzeba korzystać dużo z własnego słuchu 
i pomocy osób trzecich – wyjaśnia. 

Ale udało się – został muzykiem, wy-
marzonym gitarzystą. Remigiusz uważa, 
że to efekt wytrwałości, którą odziedzi-
czył po ojcu. – Pasją taty była woda – 
wspomina. – Już od wczesnej młodości 
marzył o morzu i tej pasji trzymał się 
przez całe życie.  

Taka pasja
Początkowo jako gitarzysta wykonywał 

muzykę instrumentalną i akompaniował 
wokalistom. Koncertował dzieląc scenę 
z zespołami Raz Dwa Trzy, Cree, Wolna 
Grupa Bukowina czy Harlem. Pisał też 
piosenki i wykonywał je w domu, dla ro-
dziny i przyjaciół. W końcu namówiono 
go, żeby zaśpiewał je publicznie. W roku 
2008 Remigiusz Szuman zadebiutował 
ze swoją autorską piosenką na Ogólno-
polskim Spotkaniu Młodych Autorów  
i Kompozytorów SMAK w Myśliborzu  
i od razu zdobył III miejsce. W następnych 
latach, znalazł się m.in. wśród finalistów 

Międzynarodowego Festiwalu Bardów  
OPPA 2009, zdobył I nagrodę na ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Nieobojętnej 
„Włóczęga” w Zielonej Górze, wyróżnienie 
na XXXVII Ogólnopolskich Spotkaniach 
Zamkowych w Olsztynie, Giełdzie Pio-
senki Turystycznej w Szklarskiej Porębie, 
I nagrodę na Festiwalu Piosenki Niepokor-
nej we Wrocławiu. W roku 2011, Starosta 
Poznański Jan Grabkowski docenił talent 
Remigiusza i przyznał mu I nagrodę za 
osiągnięcia artystyczne. 

Swoje autorskie piosenki, Remigiusz 
Szuman wydał na płycie „Opowieści 
Frontowe”, na której gościnnie zagrali  
i zaśpiewali m.in.: Marek Piekarczyk, Ro-
bert „Litza” Friedrich, Mateusz Pospieszal-
ski, Andrzej „e-moll” Kowalczyk i Heinz 
Fallmann. Mimo pasma sukcesów muzyk 
przekonał się, że uprawianie sztuki nie jest 
wcale łatwe. – Teraz, są jakieś festiwale, są 
jakieś nagrody, ale przecież przez wiele lat 
nic takiego nie miało miejsca. Często jest 
pod wiatr, bo to nie przynosi dochodów, 
dlatego taka pasja wymaga samodyscypliny, 
żeby przy niej wytrwać. 

W niszy 
To prawda, że w Polsce nie jest łatwo 

przetrwać na muzycznym rynku zwłasz-
cza, gdy jest się artystą niszowym, a Remi-
giusz za takiego się uważa. – Ja funkcjonuję 
na jakimś marginesie, czuję się outsiderem, 
co daje dużą wolność, ale z drugiej strony 
wymusza codzienną weryfikację, po co się 
to robi – tłumaczy. – Większość pracy, którą 

Po czwarte artysta
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wykonuję w życiu, to praca, za którą nie 
otrzymuję honorarium, nie licząc lekcji 
gry na gitarze – wyjaśnia dalej. Dlacze-
go zatem muzyk przychodzi codziennie 
rano do swojej pracowni, słucha, czyta, 
komponuje, pisze, uczy się różnych rze-
czy? – Jest to potrzebne mnie samemu, jest 
to potrzebne moim dzieciom, które widzą 
jakiś przykład – wyjaśnia artysta. – Czasem 
przypominają mi się  często cytowane słowa 
Jana Pawła II, że nawet jeśli inni od was 
nie wymagają, wymagajcie od siebie sami.  

Kiedy najmłodszy syn Remigiusza, dziś 
4 i pół letni Franciszek był malutki, on 
spacerował z nim, ciągnąc wózek za sobą. 
Niektórzy dziwili się temu, ale jak się nie 
widzi, nie można przecież wózka pchać 
przodem. Remigiusz kwituje ten przykład 
krótko: jak nie można do przodu to trze-
ba do tyłu, bo ważny jest ruch. Dlatego 
artysta nie stoi w miejscu.     

     
Szumni i co dalej 

W sierpniu ubiegłego roku podczas mo-
sińskiej imprezy „Szeroko na Wąskiej”, 
zadebiutował zespół rockowy „Szumni”. 
Tę nazwę wymyślili koledzy z zespołu, 
żeby związana była z nazwiskiem lidera, 
głównego kompozytora i autora tekstów 
wykonywanych utworów – Remigiusza 
Szumana. – Przez ostatni rok sporo praco-
waliśmy, nagraliśmy 3 piosenki, zrobiliśmy 
do nich klipy, zagraliśmy parę koncertów. 
Byliśmy nawet na rozbiegu listy przebojów 
Radia Merkury – relacjonuje muzyk. Zespół 
zaistniał w dwóch wariantach – jako mocny 
rockowy i w wersji „acustik”. – Wiosną tego 
roku wystąpiliśmy w Muzeum Polskiego 
Rocka w Jarocinie. To było bardzo nobili-
tujące, bo zagraliśmy tam na zaproszenie 
Marka Piekarczyka, który z nami także 
zaśpiewał – opowiada artysta.

Piosenkę autorską przez ostatni rok pracy 
z „Szumnymi”, Remigiusz odłożył na bok, 
ale jej nie zaniechał. – Moich piosenek, 
które wykonuję solo mam bardzo dużo. Wy-
starczyłoby ich na kolejną płytę, a może i na 
dwie – zapewnia. Niestety wydanie płyty 
wymaga wsparcia, zwłaszcza, gdy rzecz 
dotyczy muzycznej niszy. – Jeśli przyjdzie 
jednak odpowiedni czas  i zaistnieją warun-
ki, będę przygotowany do zajęć.

Teraz przygotowuje się do recitalu we 
Wrocławiu u Pieśniarzy i w Warszawie, 
w Klubie Muzycznym Skład Butelek na 
Pradze, gdzie zagra koncert „Niewidzial-
ność”. – Dotykam rzeczywistości ze swojej 
perspektywy, czyli osoby, która sama nie 
widzi fizycznie, kierując uwagę na to, co 
między wierszem, co dzieje się za dekoracją, 
za makijażem. Jak w mojej piosence „Pieśń 
tułacza”- „świateł, dekoracji, makijaży nie 

widzę”, więc zaglądam dalej – wyjaśnia 
tytuł swojego recitalu. Znajdzie się w nim 
także kilka jego wierszy, które Remigiusz 
pisze, gdy nie myśli o muzyce.

Jego miejsce – Mosina
Remigiusz Szuman prawie całe życie 

spędził w Mosinie. Tu mieszka razem  
z żoną Joanną i dziećmi: Sarą, Olgą, Do-
minikiem i Franciszkiem. Dla Mosiny wy-
myślił kiedyś Ogólnopolski Festiwal Gitary 
„Bez barier” (odbywający się do dziś pod 
nazwą Ogólnopolskie Dni Artystyczne  
z Gitarą) i poprowadził go przez pierwsze 
2 edycje. Swoje rodzinne miasto artysta 
„zabiera” ze sobą gdziekolwiek śpiewa. 
Że jest z Mosiny, podkreśla na każdej 
scenie, także w studio radiowej „Trójki”, 
gdzie gościnnie zagrał w koncercie Marka 
Piekarczyka. – Takie miasteczko – mówi 
– jest bardzo dobrym miejscem do życia. 
Tutaj się dobrze czuję, tu doświadczam też 
różnych oznak życzliwości. 

Nadchodzi Boże Narodzenie. W rodzi-
nie Szumanów w ten świąteczny czas na 
pewno zagości kolęda, bo żona oraz dzieci 
Remigiusza także muzykują. – Chcę prze-
kazać moje najlepsze życzenia świąteczne 
dla wszystkich mieszkańców. Bardzo sobie 
cenię to miejsce, w którym żyję – Mosinę. 

Prezentem pod choinkę od artysty dla 
Czytelników jest tekst jego autorskiej pio-
senki zatytułowanej „Adwent”. 

Joanna Nowaczyk

Klipy „Szumnych” można obejrzeć na 
you tube, korzystając także z profilu fb. 
Szumni Oficiall. 

Adwent

Chyba nie było wtedy śniegu,
Choinki i świecidełek też.

Tyle co zawsze ludzkiej biedy,
Czekanie na….

Objawiony sens.
Historia w czasie i fakt poza czasem

Tylko czy miejsce znajdzie się?
Za każdym razem każdy inaczej

Może zobaczyć
Albo nie.

Raz jeszcze jeden, jeszcze raz!
Daj się rozpoznać tym co czekają.
W potędze bezbronności dziecka,

W nadziei dla tych,
Co źle się mają.

Więc najpierw Słowo, potem pytanie:
„jakże to może zdarzyć się?

Że Słowo jedno stanie się ciałem
Teraz i tutaj,
Na tej ulicy!?

Raz jeszcze jeden, jeszcze raz!
Daj się rozpoznać tym, co czekają.
W potędze bezbronności dziecka,

W nadziei dla tych,
Co źle się mają. 

W zimnych, nieoświetlonych domach,
Gdzie dawno nikt nie spotkał Cię,
W winie i chlebie przy wspólnym 

stole…
Przyjdź nas pocieszyć!

Daj znaleźć się.
Remigiusz Szuman
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Konkurs dla Czytelników
Ogłaszamy konkurs z nagrodami. By wziąć 

w nim udział, wystarczy odpowiedzieć prawi-
dłowo na następujące pytanie konkursowe:

Jakie znasz zwyczaje związane  
z Adwentem? Wymień co najmniej dwa. 

Odpowiedź należy przesłać mailem na 
adres: informator@mosina.pl, jednak nie 
wcześniej, niż od dnia 14 grudnia 2015 r. 
Nagrodzeni zostaną autorzy 5 pierwszych, 
prawidłowych odpowiedzi. 

Do wygrania – zestawy upominków. Na-
grodą specjalną jest płyta CD Remigiusza 
Szumana „Opowieści frontowe” z autografem 
artysty.
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

SVANTE PÄÄBO „NEANDERTALCZYK. 
W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH GE-
NOMÓW.” 

Ostatnio modne stało się poszuki-
wanie swoich przodków. Powstały 
nawet specjalistyczne firmy, które 
zajmują się odkrywaniem nieznanej, 
zamierzchłej historii rodu i budo-
waniem drzewa genealogicznego. Ja 
tej pasji nie podzielam, choć mam 
trochę zbieżne hobby – wciągają 
mnie wszelkie publikacje dotyczą-
ce pochodzenia człowieka, czyli nie 
tyle historia, ale prehistoria rodza-
ju ludzkiego. Dlatego z ciekawo-
ścią sięgnęłam po książkę Svante 
Pääbo, dyrektora Zakładu Genetyki  
w Instytucie Antropologii Ewolucyj-
nej w Lipsku. W 2009 r. tygodnik 
„Time” zaliczył go do stu najbar-
dziej wpływowych ludzi świata. 
„Neandertalczyk. W poszukiwaniu 
zaginionych genomów” opowiada 
o przełomowym odkryciu, jakim 
stało się w roku 1996 zsekwencjo-
nowanie DNA neandertalczyka, 
gatunku wymarłego około 40 ty-
sięcy lat temu. Już wcześniej odkryto 
intrygujące podobieństwa między 
zachowania naszymi i neandertal-
czyków, którzy opiekowali się ran-
nymi, urządzali rytualne pogrzeby, 
a może nawet tworzyli muzykę. 
Do tej pory naukowcy spierali się, 
czy jesteśmy spokrewnieni z tym 
przedstawicielem hominidów, te-
raz zyskali dowód na krzyżowanie 
się populacji. W badaniach DNA 
neandertalczyków, przeprowadzo-
nych przez Instytut Antropologii 
Ewolucyjnej porównano sekwencję 
DNA o łącznej długości 4 miliardów 
nukleotydów, pobranego z kości,  

z odpowiednimi sekwencjami DNA 
żyjącej populacji ludzkiej w Afryce, 
Azji i Europie. Znaleziono większe 
podobieństwo z Europejczykami  
i Azjatami niż z Afrykańczykami, 
czyli każdy Europejczyk i Azjata 
ma domieszkę genów neander-
talczyka. Te naukowe doniesienie 
śledziłam wcześniej w prasie, teraz 
więc z ciekawością zagłębiłam się  
w materiały źródłowe. Gdyby 
jeszcze autor trochę mniej miejsca 
poświęcił na peany nad własną 
genialnością, książkę czytałabym 
z tym większą przyjemnością, ale 
może niepospolitemu naukowcowi 
należałoby taki drobiazg wybaczyć?

Zofia Staniszewska

„WIERSZE NIECIERPLIWE” – NOWY 
TOMIK WITKA RÓŻAŃSKIEGO

19 listopada w Poema Cafe  
w Poznaniu odbyła się promocja 
nowego tomiku Witka Różań-
skiego pt. „Wiersze niecierpliwe”, 
wydanego przez wydawnictwo ME-
DIA RODZINA. Wiersze do druku 
przygotował i posłowiem opatrzył 
Tadeusz Żukowski, przy współpracy 
Małgorzaty Kasztelan-Różańskiej  
i konsultacji merytorycznej Jerzego 
Szatkowskiego. W książce wykorzy-
stano grafiki Hieronima Różańskie-
go. W miłej, uroczystej atmosferze 
przyjaciele Witka odczytywali jego 
wiersze, często otwierając odrucho-
wo książkę. Żartowano nawet, że to 
ręka Witka wybierała strony.

W tomiku pojawia się też mosiń-
ska nutka:

Mosińska Biblioteka Publicz-
na zaprasza do wypożyczania 

tomików poezji Witka.

Latarkowe czytanie
W poniedziałek 23 listopada, kolejny raz w oddziale 

dla dzieci Biblioteki w Mosinie spotkali się miłośnicy 
czytania przy latarce. W ciemności, przy zapalonych la-
tarkach, dzieci wysłuchały bajek, tym razem o misiach: 
„ Uciekł niedźwiedź”, „Kamilka i jej misiaczek” i Bajek 
Misia Uszatka. Z zaproszenia skorzystały dzieci w różnym 
wieku, ale najmłodszą była 1,5 roczna Julka, która wysłu-
chała bajek do samego końca. W listopadowym czytaniu 
uczestniczyło ok. 15 dzieci. Na kolejne czytanie zapraszamy  
w styczniu, w czasie ferii zimowych. 

Lucyna Jakś

W Galerii Miejskiej 
Malarstwo Macieja Przybylskiego

Maciej Przybylski jest absolwentem PWSSP w Pozna-
niu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), gdzie 
obronił dwa dyplomy – w zakresie grafiki warsztatowej 
i rysunku. Po studiach pozostał w macierzystej uczel-
ni i od 1999 roku jest asystentem w pracowni rysunku 
prowadzonej przez prof. Jacka Strzeleckiego. W 2007 r. 
obronił doktorat, a w 2013  habilitację w dziedzinie sztuk 
plastycznych. Wystawiał w kraju i za granicą. W galerii 
mosińskiej zaprezentował się już po raz trzeci. – Moje 
malarstwo – twierdza artysta – jest obrazem  przeżyć, we-
wnętrznego czucia, wewnętrznego świata. Materia tych 
doznań wykracza poza nasz język, a on wyznacza granice 
naszego poznania. Możliwe jest jednak posługiwanie się 
językiem intuicyjnym, wtedy moim zdaniem zaczynam 
dotykać zagadnień niedefiniowalnych... 

Alicja Tanew w Salonie 
Alicja Tanew, poetka i kompozytorka gościła w Salonie 

Poetyckim Galerii Miejskiej. Poetka prowadzi w Krakowie 
własną Piwnicę Artystyczną ATA. Mosińskie spotkanie 
poprowadziła Kamila Izabela Zioła.  – To był magiczny 
wieczór – uważa Dorota 
Strzelecka, kierownik ar-
tystyczny Galerii. – Alicja 
Tanew zachwyciła swoja 
poezją i własną aranżacją 
muzyczną, wspaniałym wy-
konaniem utworów przy 
akompaniamencie piani-
na. Powiew metafizycznej  
atmosfery Krakowa zachwy-
cił obecnych na spotkaniu go-
ści.                                JN 
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Leworęczni mistrzowie ortografii 
Około stu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

z całej gminy wzięło udział w VI Gminnym Dyktandzie dla 
Leworęcznych. Finał tego konkursu, spośród 30 finalistów 
wyłonił Mistrzów Ortografii Leworęcznych 2015. 

Dyktando dla leworęcznych organizowane przez Mosińską 
Bibliotekę Publiczną ma już 11-letnią tradycję.  – Do pierw-
szego konkursu w roku 2005, zgłosiło się 6-cioro dzieci. Później 
konkurs zaczął się rozwijać – wspomina bibliotekarka Lucy-
na Jakś z oddziału dziecięcego Biblioteki, pomysłodawczy-
ni dyktanda. W jego III edycji uczestniczyło już  20 osób,  
a w roku 2008, oprócz uczniów ze szkół mosińskich, bibliote-
karka zaprosiła też do udziału leworęcznych z Krosna. Od 6 lat 
w ortograficznym konkursie, który odbywa się już teraz jako 
Gminne Dyktando dla Leworęcznych, udział biorą uczniowie  
z całej gminy. W tegorocznych eliminacjach przeprowadzo-
nych w mosińskiej Bibliotece oraz jej filiach udział wzięło 
105 uczniów.   

Mosińskim dyktandem dla leworęcznych interesuje się profesor 
Grzegorz Króliczak, neuronaukowiec z Instytutu Psycholo-
gii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który  
w swoim dorobku naukowym, ma także badania nad leworęcz-
nością.  Jak wynika z tych badań, ok. 70 % osób posługujących 
się lewą ręka ma zlokalizowane funkcje językowe typowo, jak 
praworęczni – też w lewej półkuli, 20% obustronnie, a tylko 
ok. 10% w prawej. – Jeżeli u tych ostatnich – uważa profesor 
– funkcje językowe mogą być zorganizowane w mózgu inaczej 
niż u większości to oznacza, że ich lewa (dominująca) ręka może 
mieć lepszy dostęp do tzw. leksykonu czy też słownika, a więc 
obszarów mających swój wkład w ortograficzne pisanie. Dlatego 
próba robienia dyktand dla leworęcznych to znakomity pomysł.

Prof. Grzegorz Króliczak nie słyszał, by taki konkurs or-
tograficzny odbywał się gdziekolwiek w Polsce, czy nawet 
na świecie. Można powiedzieć, że patronuje on tej ciekawej 
imprezie i także w tym roku uczestniczył, wraz ze swoimi 
doktorantkami: Agnieszką Kubiak i dr Agnieszką Nowik,  
w finale dyktanda który miał miejsce 13 listopada w Mosiń-
skim Ośrodku Kultury.

Leworęczni stanowią dziś ok. 10% ziemskiej populacji. 
Choć kiedyś pogardliwie nazywano ich mańkutami, dzisiaj 
naukowcy kategorycznie stwierdzają, iż to właśnie wśród 
posługujących się lewą ręką występuje znakomity procent 
uzdolnień. Ludwig van Beethoven, Jimmy Hendrix, Pablo 
Picasso, Albert Einstein, Aleksander Wielki, Napoleon Bo-
naparte, Joanna d’Arc, Winston Churchill i Barack Obama, 
wreszcie Goethe, Greta Garbo i Robert de Niro – lista wy-
bitnych leworęcznych jest znacznie dłuższa. 

Na szczęście dezaprobata dla leworęczności odeszła dziś  
w niepamięć, a zamiast przestawiać te dzieci na rękę prawą, 
stosuje się różne sposoby, by ułatwić im życie. Leworęcz-
ni na całym świecie mają też swoje święto – 13 sierpnia,  
a w Mosinie – w listopadzie. Właśnie w tym miesiącu mo-
sińska Biblioteka organizuje dyktando o tytuł Mistrza Or-
tografii Leworęcznych. Nowym Mistrzom składamy gorące 
gratulacje! 

Joanna Nowaczyk

Tegoroczni Mistrzowie Ortografii 

Klasy 1 – 3:
Zuzanna Jakubowska – Mistrz Ortografii Leworęcznych, 

SP nr 1 Mosina. Wyróżnienia: Julia Pitoń i Maja Jarosińska, 
SP Czapury

Klasy 4 – 6:
Zofia Nojszewska – Mistrz Ortografii Leworęcznych SP nr 

1 Mosina. Wyróżnienia: Mikołaj Biederman, SP Daszewice 
i Tymoteusz Wincek, SP Rogalin

Gimnazjum:
 Natalia Ambroziak – Mistrz Ortografii Leworęcznych, 

Gimnazjum nr 1 Mosina. Wyróżnienia: Dominika Baraniak, 
Gimnazjum Daszewice i Marcin Organiściak, Gimnazjum 
Rogalinek. 



26

INFORMATOR MOSIŃSKI grudzień 2015

KULTURA

WOŚP w Mosinie
Już 10 stycznia 2016 r. w całej Polsce znów zagra Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od samego rana w naszej 
gminie kwestować będą wolontariusze, w Mosińskim Ośrodku 
Kultury odbędą się występy artystyczne i licytacje, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji organizuje II Bieg Zimowy „Policz się  
z cukrzycą”, natomiast Automobilklub Wielkopolski Dele-
gatura Mosina przeprowadzi XII Mosiński 
Rajd Orkiestrowy. Ze wszystkich tych wy-
darzeń dochód zostanie przeznaczony na 
zakup urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów.

W zeszłym roku zebraliśmy 47114,31 zł. W 
tym roku zgodnie z hasłem Finału „Mierzymy

wysoko” i liczymy na jeszcze lepszy wynik! W ramach 
24. Finału WOŚP zagramy również w sobotę, 9 stycz-
nia. W Rio Grande w Krosinku odbędzie się impreza 
„Stary Dziki Zachód”, będzie można też wziąć udział  
w turnieju FIFA. Na wszystkie imprezy towarzyszące 
Finałowi serdecznie zapraszamy! Wszelkie informacje  

o rejestracji wolontariuszy, która trwa do 10 
grudnia oraz wydarzeniach w ramach 24. 
Finału WOŚP można uzyskać na stronie in-
ternetowej sztabu pod adresem www.wosp.
mosina.pl, na Facebooku WOŚP Mosina oraz 
na stronach internetowych partnerów Finału 
w Mosinie.  Dominik Janik – szef sztabu 
WOŚP w Mosinie

3…2…1…startujemy!!!
Wielkimi krokami nadchodzi 24 finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W związku z tym, zapra-
szamy wszystkich na inną niż wszystkie imprezę karnawałową 
w stylu „Stary Dziki Zachód”,  w dniu 9 stycznia 2016 r. 
Dlaczego inną? Bo tylko na niej, oprócz wyśmienitej zabawy 
każdy z uczestników zostanie darczyńcą na szczytny cel.

Dochód ze sprzedaży biletów, losów, jak i z licytacji, zostanie 
przekazany „do puszki” WOŚP.

Wśród atrakcji tej zabawy przewidziany jest m.in. pokaz 
mody z możliwością zakupu podczas licytacji, a także loteria 
ze wspaniałymi nagrodami-niespodziankami. Oczywiście 
obowiązuje strój tematyczny, dla opieszałych – chociaż kape-

lusz. Zaznaczamy, że ilość miejsc jest ogra-
niczona, a decyduje kolejność zgłoszeń i zakup biletów. Wszel-
kich informacji o sprzedaży biletów oraz szczegółach imprezy 
udzielają: Paulina Neumann i Anna Baraniak: tel. 516 130 
998, 61 8136-079. Bilety można nabyć również w Spółdzielni 
Socjalnej Print2You w Mosinie, ul. Nizinna 4, tel. 531 641 
531. Już teraz dziękujemy tym osobom, które zgodziły się 
nam pomóc. Zapraszamy także do współpracy wszystkich, 
którzy chcą dołączyć i wesprzeć naszą inicjatywę.
Zapraszamy! „Stary Dziki Zachód”,  start: 9 stycznia 2015 
r.,  czas: 20:00, miejsce: Western City Rio Grande Krosinko, 
cena biletu 80 zł od osoby.  „siema” - Organizatorzy 

Jesienna zaduma
17 listopada br. odbyły się eliminacje gminne w powiato-

wym konkursie młodych recytatorów „Jesienna Zaduma”. 
Laureatami eliminacji, którzy wezmą  zostali: Wojciech 
Malecha z klasy III c Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, 
Maria Troszczyńska z klasy VI Zespołu Szkół w Krośnie oraz 
Adela Witkowska z klasy IIA Gimnazjum im. Orła Białego  
w Daszewicach. Pozostałe miejsca klasyfikowane: w kategorii 
klas I – III szkół podstawowych drugie miejsce uzyskał Ste-
fan Sławiński z klasy III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół  
w Rogalinie, a trzecie miejsce zdobył Jan Murawa z klasy III 
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach. 
Drugie miejsce w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych 
uzyskała Julia Narowska z klasy V Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera w Czapurach, trzecie miejsce zdobyła Kinga 

Polit z klasy IV Zespołu Szkół im. Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego w Mosinie.

W kategorii gimnazjum drugie miejsce zdobyła Urszula 
Arlt-Stelmachowska z klasy III Zespołu Szkół im. Jakuba 
Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, natomiast trzecie 
miejsce przypadło Wiktorii Hauke z klasy III Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Rogalinku.

Prezentacje recytatorów oceniało Jury w składzie: Anna Bal-
cerek-Kałek – Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie, Zofia Staniszewska 
– pisarka i bibliotekarka Mosińskiej Biblioteki Publicznej, 
Andrzej Kasprzyk i Joanna Janecka-Rembowska – animatorzy 
oraz instruktorzy Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

Źródło: kultura.gmina.pl
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Antoni i Zosia medalistami
21 listopada w Śremie rozegrane zostały Mistrzostwa Wiel-

kopolski Szkół Podstawowych w Szermierce. Niespełna rok od 
powstania klubu UKS MUSZKIETER Mosina, nasi zawodnicy 
z impetem wtargnęli na podia tych mistrzostw. W katego-
rii chłopców, po niezwykle emocjonującej walce pierwsze 
miejsce i złoty medal zdobył Antoni Nieckarz. Na trzecim, 
także medalowym miejscu uplasowała się Zosia Lachowicz 
walcząca w kategorii dziewcząt. Równie emocjonujące wal-
ki oraz wysokie lokaty zajęli pozostali zawodnicy naszego 
klubu, niejednokrotnie zaskakując swoich przeciwników  
z klubów Wielkopolski.  W kategorii dziewcząt kolejne miejsca 
zajęły: Garbarek Oliwia miejsce 7, Żerdzińska Magdalena 
miejsce 9, Lange Aleksandra miejsce 12, Czajka Łucja miej-
sce 13, Mirowska Aleksandra miejsce 14, Pohl Zofia miejsce 
15. W kategorii chłopców kolejne miejsca zajęli: Murawski 
Filip miejsce 6, Kaczmarek Kacper miejsce 9, Florek Hubert 
miejsce 13, Hajkowicz Karol miejsce 15, Gazda Piotr miejsce 
16, Paszak Aleksander miejsce 17, Grabarkiewicz Wojciech 
miejsce 18, Jurkiewicz Borys miejsce 19, Kotara Aleksander 
miejsce 21, Karczewski Michał miejsce 22.

Zarówno zawodnicy jak i trener Jarosław Roszak odebrali 
szereg gratulacji od swoich konkurentów. Należy wspomnieć, 
że oprócz barw klubowych zawodnicy także reprezentowali 

swoje szkoły. Oczekując dalszych, tak samo dobrych wyników 
Mosina może być dumna ze swoich młodych szermierzy. 
– Jeszcze przed zawodami brałbym miejsca w pierwszej piątce  
w ciemno, jednak apetyt na medal jest zawsze i mogę powie-
dzieć, że zarówno Antoni jak i Zosia przysłowiowo „ograli” 
swoich rywali. Uważam, iż Mosina ma nową dyscyplinę spor-
tu z perspektywicznymi zawodnikami i wcale nie myślę tylko  
o tej dwójce zawodników - podkreśla trener. 

UKS Muszkieter

Siatkarskie zmagania
W październiku ruszyła faza rozbudowana mini piłki siat-

kowej – jest to cykl turniejów organizowanych przez WZPS-w 
Poznaniu. Pierwszy turniej odbył się w Jarocinie. Dziew-
czyny z klubu UKS Kotwica Rogalinek startowały w kate-
gorii dwójki – dwa zespoły i kategoria trójki – jeden zespół.  
W każdej kategorii startowało 16 zespołów. Klasyfikacja po 
pierwszej rundzie:

• Dwójki: Ola Sobańska, Kamila Krzyżaniak 8 punktów 
i VI miejsce

• Dwójki: Paulina Rybska, Oliwia Kaczmarek, Maja Szulc 
na razie bez punktów i 14 miejsce

• Trójki: Wiktoria Napierał, Wiktoria Król, Wiktoria Nowak 
5 punktów i VI miejsce. 

14 listopada w Śremie odbył się turniej mini siatkówki 
dziewcząt z okazji Dnia Niepodległości. W turnieju wzięło 

udział 17 zespołów z wielkopolski. UKS Kotwicę Rogalinek 
reprezentowały: Wiktoria Napierała, Wiktoria Król, Aleksan-
dra Sobańska oraz Kamila Krzyżaniak. Po pierwszej rundzie 
dziewczyny z Rogalinka grając dobrą siatkówkę zajęły II miej-
sce w grupie i trafiły do finałowego koszyka grając o miejsca 
1-6. – Niestety w tej rundzie traciliśmy punkty po własnych 
błędach i byliśmy zmuszeni „gonić” wynik – relacjonuje wy-
stęp siatkarek z Rogalinka Stefan Wieczorek – W końcowej 
klasyfikacji dziewczyny zajęły VI miejsce, biorąc pod uwagę 
fakt, że zespołów było 17 i wszyscy grali na bardzo dobrym 
poziomie to wynik końcowy cieszy. Nie wynik jednak w tym 
turnieju był najważniejszy, ale uczestnictwo i konfrontacja  
z innymi zespołami z Wielkopolski. Wszystkim dziewczynom 
gratuluję, bo wiem że starały się wypaść jak najlepiej. 
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Powstaniec
Powstanie wielkopolskie 1918-1919 pochłonęło ponad  

2 tysiące ofiar. Jednym z poległych był 21-letni Piotr Mocek, 
który zginął w dniu 11 stycznia 1919 r. na dworcu kolejowym  
w Kołaczkowie, a jego ciało pochowano na cmentarzu parafial-
nym w Mosinie.  Piotr Mocek urodził się 16 października 1897 
r. w Mosinie, w „domku dróżnika” przy kolejowym przejeździe 
na drodze do Rogalinka, bo jego ojciec był zwrotniczym. Latem 
1916 r., gdy trwała I wojna światowa, spotkał go los ten sam, 
co innych młodych Wielkopolan. Gdy osiągnął pełnoletniość 
został wcielony do pruskiej armii. O jego żołnierskich losach, 
opowiadają dziś stemple na kartkach wysłanych z wojennej, 
przymusowej tułaczki. Na jednej z nich napisał: „Kochani 
Rodzice, przesyłam wam widok wszystkich towarzyszy, którzy 
leżemy w jednej izbie. Proszę nie zapomnieć mi przysłać szczoteczki 
do zębów. Serdeczne pozdrowienia zasyłam wszystkim – Piotr.”  
Kartka tej właśnie treści, nadeszła z Zossen k. Berlina, gdzie 
stacjonowała niemiecka 5 Bateria Regimentu Artylerii Polowej. 
Z tą jednostką, Piotr przemierzył cały jej szlak bojowy na za-
chodnim froncie. Dopiero w grudniu 1918 r., mógł powrócić 

do domu. Ale to czas, gdy kończy się wojna, bo w listopa-
dzie cesarstwo niemieckie ogarnia rewolucja, a jedenastego 
dnia tego miesiąca w Compiegne ma miejsce rozejm Niemiec  
z państwami Ententy. Wtedy Polska budzi się z niewoli. 27 
grudnia Wielkopolanie chwytają za broń, by walczyć o polskie 
granice swojej rodzinnej ziemi. 

Kiedy Piotr dowiedział się o powstaniu, natychmiast wypra-
wił się do Poznania, gdzie zgłosił się jako ochotnik do oddziału 
ppor. Ciążyńskiego Konnych Strzelców Straży Poznańskiej. 
Był to zalążek 15 Pułku Ułanów Poznańskich. 6 stycznia 
oddział Ciążyńskiego wziął udział w zdobyciu Ławicy, a 3 dni 
później został wezwany do wsparcia oddziałów walczących 
o Szubin. 11 stycznia ok. 7.30 szwadron dojeżdża do Kcyni, 
skąd wyrusza do Kołaczkowa. Tam ma wysadzić tory, by 
nie dopuścić niemieckich posiłków w pociągu pancernym 
do Szubina. Ciążyński zdobywa wieś, a jego strzelcy zajmują 
dworzec. Gdy nie udaje się rozerwać toru, urządzają „barykadę 
na szynach, z wozów, szyn i podobnych przedmiotów”. Ok. 
20.00 od strony Bydgoszczy nadjeżdża pociąg z pancerną 
lokomotywą. Wtedy pada rozkaz: „Nie strzelać, aż Niem-
cy opuszczą wagony!” Jednak powietrze, przeszywa świst 
kul wystrzelonych przez kolonistów niemieckich. Niemcy 
wychodzą z wagonów i uderzają wręcz na załogę dworca. 
Reflektory z pociągu oświetlają polskich powstańców i wte-
dy pada strzał, który śmiertelnie rani w szyję walczącego  
w pierwszym szeregu starszego strzelca z Mosiny.

Piotr pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mo-
sinie. Uroczystości pogrzebowe, które odbyły się 24 stycznia 
1919 r., opisał ówczesny „Kurier Poznański” w artykule pt. 
„Pogrzeb bohatera”: W smutnej, a tak podniosłej uroczystości 
rozpoczętej przemówieniem p. aptekarza Kitlera[Rittera – przy. 
autor] w domu żałoby, miasto i okolica wzięły liczny udział. 
Po solennej mszy św. ks. prob. Kałkowski wstąpił na kazalni-
cę i przemówił na cześć młodzieńca, pierwszego z obywateli 
mosińskich, który w obronie świętej sprawy poniósł śmierć 
bohaterską, po czym żołnierze na barkach unieśli trumnę  
z kościoła…

W okresie międzywojennym w czasie świąt nad jego grobem 
stawała żołnierska warta honorowa. Podczas okupacji hitle-
rowskiej, w obawie przed represjami, z jakimi mogła spotkać 
się rodzina powstańca, ówczesny proboszcz mosińskiej parafii 
ks. Haendschke wydarł stronę z księgi cmentarnej z wpisem  
o pochówku Piotra. Rodzina usunęła też tablicę na jego grobie 
i ukryła, zakopując gdzieś w okolicy. Jeszcze w 1958 r. trwała 
lokalna pamięć o poległym powstańcu. Z okazji 40. rocznicy 
wybuchu powstania Miejska Rada Narodowa nadała szosie 
do Rogalinka imię „Piotra Mocka”. Jednak w czasach współ-
czesnych na wiele lat imię bohatera zniknęło z nazwy ulicy, 
a jego postać uległa zapomnieniu. Przypomniana została 
dopiero w 2008 r. na łamach „Faktów Mosińsko-Puszczy-
kowskich” w artykule autorki „Mocek – bohater nieznany”. 
Piotr Mocek stał się m.in. bohaterem reportażu radiowego. Na 
jego ulicy mosiński magistrat ustawił nowe tablice z pełnym 
brzmieniem jej nazwy, a na rodzinnym grobowcu powstańca 
zawieszono tabliczkę z jego imieniem i nazwiskiem. W maju 
2009 r. Rada Miejska w Mosinie uhonorowała pośmiertnie 
poległego powstańca Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
W tym samym roku, na skwerze przy ul. Piotra Mocka stanął 
pamiątkowy obelisk poświęcony jego pamięci. 

Reportaż radiowy o Piotrze Mocku:  polskieradio.pl/80/1007/
Artykul/344919,Powrot-bohatera

Joanna Nowaczyk
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Mieczysław Konieczny

GALERIA KAWALERÓW MEDALU 
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Mieczysław Konieczny zo-
stał uhonorowany Meda-
lem w roku 2001. Urodził 
się w 1919 r. w Czekano-
wie. Druh Mieczysław był 
znany wielu mieszkańcom 
Mosiny z szerokiej i bar-
dzo wszechstronnej dzia-
łalności społecznej. Jego 
związki z ZHP trwały 
nieprzerwanie kilkadzie-
siąt lat. Był też naocznym 
świadkiem dziejów harcer-
stwa w naszym mieście. 

Przewodził zuchom i harcerzom, współtworzył drużyny 
harcerskie, czuwał, jak tylko było to możliwe nad „czy-
stym”, skautowym obliczem ZHP, pozostając apolitycznym 
i bezpartyjnym. Druh Mieciu był orędownikiem harcer-
stwa, w którym drużynowy wychowuje młodych ludzi 
poprzez własny przykład: uczciwości, odwagi, patrioty-
zmu, pracowitości i odpowiedzialności. Do harcerstwa 
wstąpił w 1929 r. W roku 1935 wraz z rodziną zamieszkał 
w Mosinie, gdzie zgłosił się do 19 Drużyny Harcerskiej 
im. Bolesława Chrobrego. W lipcu 1935 r. brał udział  
w Światowym Zlocie Harcerzy w Spale, na terenie letniej 
rezydencji Ignacego Mościckiego. W 1936 r. powierzono 
mu prowadzenie w naszym mieście Gromady Zuchowej,  
a od września 1938 do wybuchu II wojny światowej, pełnił 
funkcję drużynowego „dziewiętnastki”. 

W czasie okupacji włączył się w działalność Szarych Sze-
regów. Brał udział w prowadzeniu obserwacji siedziby 
Greisera. W styczniu 1943 r. nastąpiły pierwsze masowe 
aresztowania mieszkańców Mosiny. Nie ominęły one rów-
nież harcerzy. 2 marca gestapo aresztowało 10-ciu z nich, 
w tym druha Mieczysława. Po siedmiu miesiącach pobytu 
w Forcie VII Mieczysław Konieczny został przewieziony 
do Oświęcimia, a następnie do obozów na terenie Rzeszy. 
W maju 1945 r. powrócił do domu i włączył się w nurt 
odradzającej się działalności harcerstwa – poprowadził 
19 DH im. Bolesława Chrobrego. Był także współorgani-
zatorem utworzonej w 1946r. Harcerskiej Orkiestry Dę-
tej. W latach 1947-49 pełnił funkcję komendanta Hufca 
Poznań-Powiat Zachód. Za swoją wieloletnią i ofiarną 
działalność dh Mieczysław Konieczny został uhonoro-
wany odznaczeniami: w 1971 r. – Krzyżem Zasługi ZHP, 
w 1979 r. – Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski,  
w 1988 r. – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Mieczysław Konieczny do końca swoich dni utrzymywał 
stały kontakt z mosińskimi druhami, bo harcerzem jest się 
przez całe życie. Zmarł 6 października 2005 r. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Mosinie. 

hm Danuta Białas 

DOM POD nr 1 W RYNKU
Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Swoim wy-
glądem odbiega od pozostałej zabudowy. Niektóre elemen-
ty zdobnicze zachowały się do dnia dzisiejszego. Powstał  
w II połowie XIX w. wraz z zabudową gospodarczą od stro-
ny ul. Poznańskiej, podwórzem przylegającym do ul. Wą-
skiej i miał nr 118. Do końca lat 60. XX w. miał dwa wejścia:  
z Rynku i ze szczytu od strony ul. Poznańskiej. 

Właścicielem tego domu była rodzina SILBERSTEIN, która 
prowadziła tutaj HOTEL SILBER wraz z restauracją i kawiarnią. 
Po I wojnie światowej, rodzina ta wyemigrowała do Niemiec.  
W I poł. lat 20-tych XX w. budynkiem gospodarował kupiec 
Jan Pudelski. Prowadził handel głównie artykułami żelaznymi. 
Jego subiektem był Leon Kołtoniak z pobliskiego Żabna. Naj-
prawdopodobniej ok. 1924 lub 1925 r., Jan Pudelski zlikwidował 
swój skład i przeniósł się do Poznania. Jego miejsce wykupił 
Aleksander Frąckowiak (brat Jana, właściciela młyna przy ul. 
Kolejowej, rozstrzelanego 20.X. 1939), uruchamiając SKŁAD 
KOLONIALNY I ŻELAZA. Znajdował się na I piętrze, na które 
prowadziły od strony Rynku duże szerokie schody. Oprócz tego 
Franciszka Frąckowiak prowadziła tam sklep spożywczy. A. 
Frąckowiak był hurtowym kupcem materiałów budowlanych, 
artykułów żelaznych oraz prowadził też piekarnię. 

Do wybuchu II wojny światowej, dotychczasowe polskie wła-
dze miejskie urzędowały w budynku przy ul. Słowackiego. Był 
mało reprezentacyjny, ciasny i usytuowany w bocznej ulicy 
miasta. Na początku 1940 r., władze hitlerowskie po przeję-
ciu budynku Frąckowiaka, przeprowadziły w nim gruntowny 
remont. Został przystosowany do pełnienia potrzeb admi-

nistracyjnych. Urzędowali w nim burmistrzowie Otto Högÿ  
i Wilhelm Greabert wraz z urzędnikami niemieckimi i polskimi.  
W szczycie budynku z widokiem na ul. Kościelną i z wejściem od 
ul. Poznańskiej mieściła się siedziba policji. Na dachu budynku 
została zainstalowana syrena alarmowa. Przed budynkiem od 
strony Rynku, hitlerowcy wyłożyli jezdnię zdemontowanymi 
płytami nagrobnymi z pobliskiego cmentarza żydowskiego 
(macewami). W zabudowaniach gospodarczych przygotowali 
areszt. Od 1945 r. budynek jest w dalszym ciągu siedzibą władz 
administracyjnych. Chociaż był okres, że działała tutaj biblioteka 
miejska, była siedziba KM PZPR, znajdowało się mieszkanie 
pracownika urzędu. Zwiększający się zakres działań i zadań 
urzędu oraz zwiększenie liczby pracowników spowodowały, że 
pod koniec lat 80-tych, budynek został rozbudowany o nowe 
skrzydło, po wyburzeniu zabudowań gospodarczych. Stanowi 
siedzibę władz Gminy Mosina.     Jacek Szeszuła 
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Serdecznie zapraszamy wszystkie 
Panie w wieku 50-69 lat na bez-
płatne badanie mammograficzne 
(prześwietlenie piersi) w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesne-
go wykrywania Raka Piersi. Panie  
w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapra-
szamy na bezpłatne badania mam-
mograficzne w ramach Funduszy 
Norweskich! Konieczna wcześniejsza 
rejestracja i skierowanie lekarskie.
Mosina, przy Mosińskim Ośrodku 
Kultury, ul. Dworcowa 4, 25 stycznia 
2016 r. godz.9-16. Zapisy od pn.-pt.  
w godz. 8:00-20:00, sob.-nd. w godz. 
9:00-18:00 pod nr tel. 58 666 24 44 
lub na stronie internetowej mammo.
pl.

Mosiński Ośrodek Kultury po raz 
trzynasty organizuje Gminny Przegląd 
Jasełek i Przedstawień Bożonarodze-
niowych w Mosinie. 14 grudnia br. 
od godziny 10:00 odbywać się będą 
przesłuchania grup z przedszkoli  
i klas 0 – III szkół podstawowych, na-
tomiast 15 grudnia od godziny 12:00  
w Mosinie spotkają się grupy z klas 
IV – VI szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Organizatorzy zapraszają również na 
finał przeglądu, który połączony bę-
dzie z koncertem - 16 grudnia godzi-
na 18:00 Mosiński Ośrodek Kultury. 
Zapraszamy na kulturagmina.pl oraz  
profil facebook.

19 grudnia 2015 r.  
w hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosi-
nie odbędzie się mecz III Ligi  
piłki siatkowej mężczyzn. 
Zagrają drużyny: UKS Mo-
sińska Jedynka oraz Noteć 
Czarnków. Mecz rozpocznie 
się o godz. 18:00 - zaprasza-
my kibiców. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo Fighters Mosina 
zaprasza na treningi, które 
odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek w ZS w Mosinie ul. 
Sowiniecka 75. Trenerem Klu-
bu jest Wielokrotna Mistrzyni 
Polski, członkini Kadry Na-
rodowej, posiadaczka czar-
nego pasa 1 DAN - Angelika 
Rydlewska-tel. 883 296 202.

Mosiński Ośrodek Kultury 
zaprasza na zajęcia Pracow-
ni Plastycznej. Świąteczne 
warsztaty dla dorosłych oraz 
seniorów: 9 oraz 16 grudnia 
w godzinach 15:00 - 18:00 
w MOK.

Od 11 grudnia w Galerii 
Miejskiej trwać będzie wy-
stawa pt. „Sen” - Emilia 
Bogucka – rzeźba. Mosina, 
ul. Niezłomnych 1. Więcej 
na stronie internetowej kul-
tura.gmina.pl.

31 grudnia o godzinie 23:30 
odbędzie się Powitanie Nowe-
go Roku z udziałem Władz Sa-
morządowych Gminy Mosina. 
Zapraszamy na Plac Tadeusza 
Kościuszki przed Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury, ul. Dwor-
cowa 4.

Najnowsza akcja edukacyjna 
Ministerstwa Finansów trwa 
od 1.10.2015 r. do 30.9.2016 
r. Aby wziąć udział, trzeba 
dokonać zakupu towaru 
lub usługi za minimum 10 
zł brutto, mieć świadczą-
cy o tym paragon fiskalny  
i w miesiącu zakupu zgłosić 
się do loterii za pośrednic-
twem strony internetowej 
loteriaparagonowa.gov.pl.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mo-
sinie zaprasza do udziału w II Biegu 
Zimowym po Wielkopolskim Parku 
Narodowym, który odbędzie się w 
ramach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy 10 stycznia 2016 r. 
Zeszłoroczna edycja spotkała się ze 
sporym zainteresowaniem  nie tylko 
Mosiniaków, ale również biegaczy z 
terenu całej Wielkopolski. W drugiej 
edycji zwiększamy limit biegnących – 
400 osób. Trasa biegu  będzie przebie-
gać  malowniczymi ścieżkami WPN. 
Zapisy na bieg są prowadzone drogą 
elektroniczną. Na stronie www.osir-
mosina.pl w zakładce Bieg Zimowy.

BIEG ZIMOwYBIEG ZIMOwY



31

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

KącIK hISTORyczNy

Pamiętajmy o bohaterach
27 grudnia minie 97 rocznica wybuchu powstania wielko-

polskiego. W tym zwycięskim zrywie, który zadecydował o 
przynależności Wielkopolski do Rzeczypospolitej, udział 
wzięli ówcześni i późniejsi mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w 
liczbie ok. 170. Ponad trzydziestu spoczywa na mosińskim 
cmentarzu parafialnym, wśród nich poległy w powstaniu 
Piotr Mocek.

Z okazji nadchodzącej rocznicy wybuchu powstania, Krąg 
Instruktorski TWA „Elita” przy Ośrodku ZHP Mosina, prze-
prowadzi akcję oznakowania rozetką powstańczą grobów 
powstańców pochowanych w Mosinie. Mieszkańców, którzy 
odwiedzą w tym czasie cmentarz i zauważą rozetkę w na-
rodowych barwach na którymś z cmentarnych pomników, 
prosimy o chwilę historycznej zadumy. Zachęcamy też do 
zapalenia świeczki na grobie któregoś z powstańców, ku pa-
mięci jego bohaterstwa. 

Rodziny powstańców, których groby nie zostaną oznaczone 
rozetkami, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy 
redakcji: informator@mosina.pl lub pod numerem telefonu: 
530017261. 

Symbolika powstańcza  
Historia rozetki, jaką 

przypinali powstańcy 
wielkopolscy, sięga czasów 
znacznie wcześniejszych 
niż rok 1918. Już wieku 
XIX stała się symbolem 
tradycji niepodległościo-
wej. Barwy biała i czer-
wona zostały uznane za 
narodowe po raz pierwszy 
3 maja 1792, gdy podczas 

obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji damy 
wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, 
a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy. Nawiązano 
tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego 
Orła na czerwonej tarczy 
herbowej. 

Po raz pierwszy polskie 
barwy narodowe zostały 
skodyfikowane uchwałą 
Sejmu Królestwa Polskie-
go z 7 lutego 1831, gdzie 
wspomniano również o 
narodowych kokardach 
nawiązujących do barw 
Królestwa Polskiego oraz 
Litwy: „Kokardę Narodową 
stanowić będą kolory herbu 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest 
kolor biały z czerwonym.”

Kokardy narodowe przypinane były na manifestacjach pa-
triotycznych oraz w czasie powstań narodowych: w 1846 r. 
powstańcy w Krakowie, w 1848 r. powstańcy Wiosny Ludów, 
w 1863 r. powstańcy styczniowi, w latach 1914-1918 ułani 
Legionów Polskich, a w 1918 r. powstańcy wielkopolscy. 

Początkowo uczestnicy powstania wielkopolskiego walczyli 
bez mundurów albo w mundurach niemieckich z demobilu. 

Dlatego, aby wyróżnić powstańców, przypinano im rozetki. 
Dopiero pod koniec powstania pojawił się mundur, który 
przejęty został przez Armię Wielkopolską. 

Miejsca pamięci 
W Gminie Mosina znajduje się kilka miejsc pamięci związa-

nych z powstaniem wielkopolskim. Powstańcom poświęcona 
jest jedna z tablic na Pomniku Pamięci Ofiar Hitleryzmu, 
który stoi w centralnym miejscu rynku w Mosinie. U zbie-
gu ulicy Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej stoi 
kamień pamięci poległego ułana. Powstańcy Wielkopolscy 
są patronami ulicy w Mosinie i w Drużynie. Ich pamięci 
poświęcona jest także tablica pamiątkowa znajdująca się na 
mosińskim cmentarzu parafialnym. W roku 2008, w 90. 
rocznicę wybuchu powstania, ukazało się pierwsze opraco-
wanie z biogramami powstańców. Publikacja dostępna jest 
w Mosińskiej Bibliotece, a także w wersji PDF na stronie: 
zolnierzewolnosci.pl. 

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskie-

go”, w rubryce „Galeria Kawalerów Medalu Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej” zaprezentowana została syl-
wetka ks. Czesława Szperzyńskiego, uhonorowanego 
Medalem pośmiertnie w roku 2001. W artykule tym 
został podany nieprawidłowy zapis nazwiska Laureata  
w brzmieniu „Sperzyński”.  Rodzinę ks. Czesława Szpe-
rzyńskiego bardzo przepraszam za pomyłkę, a Czytel-
ników – za wprowadzenie w błąd.    Joanna Nowaczyk

redaktor naczelny
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