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15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku, zapraszamy mieszkańców Gminy Mosina, a także naszych 
sąsiadów na imprezę plenerową „15 SIERPNIA W MOSINIE”. W programie o godz. 
12.00 w mosińskim kościele pw. św. Mikołaja – msza św. w intencji Ojczyzny. Od 
godz. 11.00, cykliczna prezentacja twórczości artystów oraz pasjonatów, hobbystów 
i kolekcjonerów „Szeroko na Wąskiej”, połączona z wieloma atrakcjami, a o godz. 
20.00 na pl. 20 Października w Mosinie zagra i zaśpiewa LemON!

LemON – jak napisano na jednym z portali muzycznych – to zespół, który udo-
wodnił, że ambitna muzyka na wysokim poziomie może trafić na pierwsze miejsca 
list przebojów. Takim przebojem stał się utwór ,,Napraw”, ,,Scarlett”, ,,Spójrz”, 
,,Nice”, czy ,,Jutro”. Grupa zdobyła uznanie w branży muzycznej, otrzymując 
nominacje do Fryderyków i liczne wyróżnienia.  Albumy ,,LemON”, ,,Scarlett”, 
,,Etiuda zimowa” uzyskały status złotych i platynowych płyt. Polsko-łemkowsko
-ukraiński zespół powstał w roku 2011. Jego nazwa pochodzi z połączenia nazwy 
Łemkowszczyzny „Lem” (tylko) oraz angielskiego „ON” (włącz) – w wolnym tłu-
maczeniu: „TylkoWŁĄCZ”.

Jako support, o godz. 18.30, przed koncertem grupy LemON wystąpi zespół Ann, 
którego utwory pojawiają się w propozycjach do Listy Przebojów Radiowej Trójki. 

ZARASZAMY! 

Komunikat dla mieszkańców
Organizatorzy uroczystości „15 SIERPNIA W MOSINIE” informują, że głów-

nym terenem realizacji poszczególnych form będzie plac 20 Października oraz 
ulica Wąska. Ze względu na wykorzystanie parkingów oraz niektórych ciągów 
komunikacyjnych nastąpią w dniach 14 i 15 sierpnia 2018 r. utrudnienia i zmiany  
w organizacji ruchu drogowego:
1. parking na ulicy Wąskiej będzie nieczynny od godz. 18:00 w dniu 14 sierpnia  
    2018 r. do godz. 18:00 w dniu 15 sierpnia 2018 r.;
2. parking główny na placu 20 Października oraz parking w obrębie Urzędu Miej-      
     skiego będą nieczynne od godz. 19:30 w dniu 14 sierpnia 2018 r. do godz. 23:30   
    w dniu 15 sierpnia 2018 r.;
3. pozostałe miejsca parkingowe na placu 20 Października będą nieczynne w dniu  
    15 sierpnia 2018 r.;
4. ul. Krotowskiego, na odcinku od ronda do Placu 20 Października będzie okresowo 
    zamykana dla ruchu kołowego.
Prosimy zachować szczególną ostrożność, rezygnację (w miarę możliwości)  
z wjazdu pojazdami mechanicznymi w rejon organizacji imprez plenerowych oraz 
o wyrozumiałość i stosowanie się do wskazań służb porządkowych. Jednocześnie 
prosimy o korzystanie z parkingów na ulicach Dworcowej, Rzecznej i Strzeleckiej, 
przy hali sportowej OSiR w Mosinie (ul. Szkolna 1), przy targowisku miejskim  
oraz sąsiedztwie kościoła parafialnego i cmentarza.     
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Półtora miliona do budżetu na Glinianki
Gmina Mosina otrzymała dofi nanso-

wanie na budowę małej infrastruktu-
ry – ścieżki dydaktycznej i ścieżki pie-
szo-rowerowej wokół Glinianek, które 
ostatecznie wyniosło   1 535 949,72 zł. 
Podpisano umowę z wyłonionym w prze-
targu wykonawcą, któremu przekazano 
już plac budowy.

W ramach projektu „Zmniejszenie 
nadmiernej i niekontrolowanej presji 
turystycznej na gatunki i siedliska na 
terenach chronionych Wielkopolskie-
go Parku Narodowego oraz obszarach 
Natura 2000, poprzez budowę małej 
infrastruktury – budowa ścieżki dy-
daktycznej”, na terenie pożegowskich 
Glinianek powstanie mała infrastruk-
tura, która niewątpliwie podniesie ich 
atrakcyjność turystyczną. Wybudowa-
na zostanie ścieżka pieszo-rowerowa 
o długości 1800 metrów, a także ścież-
ka dydaktyczna od parkingu na Górze 
Pożegowskiej do Jeziora Budzyńskiego 
i „szwedzkich gór” – obydwie z infra-
strukturą towarzyszącą. Na trasie ścieżki 
dydaktycznej pojawią się m.in. tabliczki 
z oznaczeniem gatunków i siedlisk chro-
nionych, tablice dydaktyczne, wiata do 
zajęć dydaktycznych dla dzieci i mło-
dzieży, a na trasie ścieżki pieszo-rowe-
rowej ławki, stojaki do rowerów, tablice 
informacyjne i edukacyjne. Na „szwedz-
kich górach”, wykonane zostaną schody 
drewniane, które poprowadzą na taras 
widokowy. Celem przedsięwzięcia jest 
podniesienie poziomu ochrony cennych 
gatunków i siedlisk na terenie Wielko-
polskiego Parku Narodowego, stopnia 

uporządkowania ruchu turystycznego, 
a także wiedzy społeczeństwa na temat 
ochrony środowiska i różnorodności 
biologicznej.

Realizacja tego projektu możliwa jest 
dzięki staraniom Urzędu Miejskiego 
w Mosinie o środki zewnętrzne z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 – 2020. Do-
finansowanie ostatecznie wyniosło 
1535 949,72 zł, co stanowi 85% cał-
kowitych kosztów, bo pozostałe 15% 
dołoży Gmina. Jednak pierwotnie kwota 
przyznanego dofi nansowania wyniosła 
1 126 196, 56 zł. Po rozstrzygnięciu 
przetargu na realizację projektu okazało 
się, że najkorzystniejsza fi nansowo ofer-
ta spośród 3 złożonych do przetargu, 
przekracza o pół miliona złotych koszt 
zadania. – Wystąpiliśmy do Centrum 
Koordynacji Projektów Środowiskowych 
z wnioskiem o aneks w zakresie kwoto-
wo-terminowym – o zwiększenie kwoty 
dofi nansowania i przedłużenie terminu 
realizacji do końca tego roku – informuje 
Magdalena Salewicz z Biura Zarządzania 
Projektami i Funduszami Europejskimi 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Udało 
się i dofi nansowanie wzrosło, choć taką 
sytuację należy uznać za ewenement na 
skalę województwa. Ostatecznie przy-
znana kwota jest większa o 409 735,16 
zł, przy czym z budżetu Gminy wyasy-
gnowano na ten cel dodatkowo 72 000 
zł. – Zwiększenie kwoty dofi nansowania 
pozwoliło podpisać umowę z wyłonionym 
w przetargu wykonawcą i uniknęliśmy 

ogłoszenia kolejnego przetargu z nie-
wiadomym zresztą fi nałem – wyjaśnia 
M. Salewicz.

Wykonawcą zadania jest fi rma BRUK 
POL Sp. z o.o. ze Strzelców Wielkich, 
a całkowity jego koszt wynosi 
1 806 999, 68 zł. Mała infrastruktura na 
terenie pożegowskich Glinianek wybu-
dowana zostanie do końca tego roku. 

Joanna Nowaczyk

Cieszyliśmy się z uzyskania dofi nanso-
wania w wysokości ponad 1,1 mln zło-
tych na projekt budowy ścieżki dydak-
tycznej na pożegowskich Gliniankach. 
Jakie było nasze zaskoczenie, kiedy mimo 
wydawałoby się realnego oszacowania 
kosztów, w przetargu okazało się, że naj-
niższa oferta była zdecydowanie droższa 
od założeń. 

Zwróciliśmy się do Centrum Koor-
dynacji Projektów Środowiskowych 
o zwiększenie dofi nansowania wskazu-
jąc, że koszty inwestycji budowlanych 
rosną nieustannie, co pokazały wyniki 
przetargu. Udało się, zwiększono kwotę 
dofi nansowania o ponad 0,4 mln złotych.

Bardzo rzadko zdarza się, aby podobne 
wnioski uzyskiwały akceptację. To owoc 
wielkich starań pracowników Urzędu 
Miejskiego, za co dziękuję. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina

- ważniejsze działania i decyzje 

26 maja –  25 czerwca

• przedłożono Radzie Miejskiej w Mosi-
nie na sesję wyznaczoną na dzień 27 czerw-
ca 2018 r.  projekty uchwał: w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2018 – 2022, w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2018,

• wystawiono 1580 upomnień w stosun-
ku do zalegających podatników z opłatą 
podatków i opłat lokalnych i podatku 
rolnego.

Inwestycje drogowe
• rozpoczęto roboty budowlane na ul. 

Czarnokurz w Mosinie,
• prowadzono przygotowania do przetar-

gu na wykonanie budowy ul. Kasprowicza,
• kontynuowano prace związane z bu-

dową: ul. Torowej w Mosinie i pobocza 
w Sowinkach,

• przekazano plac budowy dla chod-
nika w Żabinku – odcinek w kierunku 
Nowinek.
Oświetlenie

• zawarto umowy i przekazano place 
budów związanych z budową oświetleń 
drogowych z oprawami LED na terenie 
gminy Mosina – cz. I obejmujące zadania: 
Mosina - ul. Chrobrego, Śmiałego – etap 
V; ul. M. Konopnickiej (boisko sportowe) 
– etap II; ul. Fredry; przy ul. Powstańców 
Wlkp. (plac zabaw); Dymaczewo Stare, 
ul. Sosnowa – etap II; Drużyna, ul. Cho-
inkowa – etap I; Radzewice, ul. Piaskowa; 
Sasinowo, ul. Leśna – etap I; Pecna, ul. 
Polna,

• opracowano i wyłożono do publicz-
nego wglądu „Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Mosina na lata 

FINANSE

KRONIKA INWESTYCJI

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 125, 
tel. 61 8109 576, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.mosina.pl->mienie gminne
->sprzedaż mienia gminnego oraz na www.mosina.pl-> Dla inwestora. Do każdej 
wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% VAT.
MOSINA: W REJONIE UL. GAŁCZYŃSKIEGO - LEŚMIANA

Nieruchomości inwestycyjne o różnych powierzchniach, przeznaczone pod tereny 
produkcyjno- usługowe. Prąd, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa w drodze 
przy działkach. Działki położne w strefie przemysłowej Mosiny w rejonie ul. 
Śremskiej – Gałczyńskiego. Dobra komunikacja z centrum Mosiny i Poznaniem 
(nowy tunel pod torami w ciągu ul. Śremskiej).
Przetarg – 5 września 2018 r. od godziny 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie  
Pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Termin wpłaty wadium do dnia 29 sierpnia 
2018 r.
MOSINA: W REJONIE UL. GOMBROWICZA-SCHULZA 

Oferta dla inwestora. Nieruchomość stanowi siedem działek ewidencyjnych prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - nietworzących jedności 
gospodarczej, o powierzchniach od 600m² do 857m², o kształcie zbliżonym do 
prostokąta, niezabudowanych, niezagospodarowanych, porośniętych drzewami  
z samosiewu. Wszystkie działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg gminnych  
z pełną siecią uzbrojenia. Działki obciążone są napowietrzną linią elektroenergetycz-
ną SN 15 kV relacji „Mosina-Grodzisk” wraz ze strefą oddziaływania stanowiącą 
własność ENEA Operator Sp. z o.o. uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 
zabudowę do czasu likwidacji kolizji zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr 
KOL/OD5/ZR4/130/2017.

Przetarg – 5 września 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosi-
nie,  pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Termin wpłaty wadium do dnia 29 

sierpnia 2018 r.        
 oprac. JN

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach

W maju zakończono drugi etap rekrutacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przygotowano na przyszły rok szkolny pra-
wie 800 miejsc w gminnych przedszkolach i szkołach, z czego 477 to miejsca  
w przedszkolach. 

Dla dzieci młodszych (3 do 5 lat) zostało jeszcze kilka miejsc w Przedszkolu  
w Krośnie oraz w Przedszkolu „Słoneczko” w Rogalinku. Na dzieci realizujące 
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne czekają wolne miejsca w szkołach, 
a szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.  Anna Balcerek-Kałek
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2018 - 2033 – Aktualizacja dokumentu  
z roku 2015.
Inwestycje kubaturowe

• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Czapurach – kontynuacja prac,

• budowa hali widowiskowo – sportowej 
w Mosinie – kontynuacja prac,

• w trakcie realizacji II etap termomo-
dernizacji budynku świetlicy w Krosinku,

• roboty budowlane związane z prze-
budową i zmianą sposobu użytkowania 
części budynku w świetlicy wiejskiej  
w Borkowicach, 

• wykonywano roboty budowlane obej-
mujące termomodernizację świetlicy wiej-
skiej w Mieczewie oraz świetlicy wiejskiej 
w Daszewicach,

• kontynuacja robót budowlanych zwią-
zanych z kompleksową modernizacją ener-
getyczną budynków SP1 i sali OSiR,

• przygotowanie zapytania cenowego 
na projekt rozbudowy Przedszkola nr 3 
w Mosinie,

• przygotowanie umowy na remont 
Przedszkola nr 4 w Mosinie.
Pozostałe

• zlecono projekt techniczny: na dopo-
sażenie placu zabaw w Żabinku, na plac 
zabaw Dymaczewo Stare,

• wysłano zapytania ofertowe na wyko-
nanie i montaż altany przy ul. Jeziornej 
w Mosinie,

• w trakcie realizacji wykonanie miastecz-
ka rowerowego przy świetlicy w Krośnie 
– układanie kostki,

• wysłano zapytania ofertowe na wyko-
nanie zjazdu w Świątnikach,

•po raz trzeci złożono do Starostwa 
wniosek – zgłoszenie na budowę siłowni 
zewnętrznej  przy świetlicy w Krajkowie,

• wysłano zapytania ofertowe na wyko-
nanie psiego parku przy ul. Chełmońskiego 
w Mosinie,

• wybór wykonawcy na zadanie „Po-
prawa bezpieczeństwa, estetyki o funk-
cjonalności placu przy świetlicy wiejskiej  
w Daszewicach poprzez utwardzenie części 
reprezentacyjnej”,

• budowa parkingu z oświetleniem i od-
wodnieniem przy małej przystani – wybór 
dostawcy i wykonawcy oświetlenia,

• targowisko miejskie – utwardzenie po-
zostałej części: przeprowadzenie ofertyzacji 
na wyłonienie wykonawcy projektu oraz 
wybór wykonawcy i podpisanie umowy 
na wykonanie projektu,

• przedłużenie tunelu dla pieszych od 
strony dworca PKP w kierunku wschod-
nim - wystosowano pisma do PKP PLK 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie 
Wlkp. z ponowną prośbą o przedstawienie 
możliwości porozumienia regulującego za-

Konkurs na pracę dyplomową o Gminie 
Gmina Mosina jest od tego roku organizatorem „Konkursu na najlepszą pracę 

dyplomową dotyczącą Gminy Mosina”. Celem konkursu jest podejmowanie wśród 
młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających 
wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym 
zakresie. Zakres tematyczny prac może obejmować m.in.: turystykę i walory 
przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace dotyczące uwarunkowań społeczno
-ekonomicznych w tym również infrastruktury technicznej i drogowej. Zgłoszone 
prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie powinny być obronione w okresie 
od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2018 r. Ocenie będą podlegać m.in.: wartość 
poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość 
źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, ory-
ginalność ujęcia tematu. Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej, pracy 
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł. I chociaż termin składa-
nia prac upływa 10 października wszystkich, których zainteresował ten temat, 
zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały nr LXII/725/18 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mo-
sina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, opublikowanej  
w Biuletynie Informacji Pubicznej - Uchwała Nr LXII/725/18. 

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

Osiedle nr 7 „Nad Jeziorem”
Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Ewelina Matyla 
Zarząd Osiedla: Sylwia Dengusiak, Hanna Senftleben, Paweł Sroka, Estera Wekwert
Liczba mieszkańców: 278 (koniec 2017r.)

KRÓTKO O OSIEDLACH I SOŁECTWACH

Obejmuje ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Cent-
kiewiczów, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli 
Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza 

Domagali- ka, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna,  
Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimie-

rza Górskiego, Marii Konopnickiej  
(od ul. Orzeszkowej do granicy 

miasta), Kornela Makuszyńskie-
go, Krańcowa, Mariana Brandy-

sa, Marii Kownackiej, Marii 
Kuncewiczowej, Władysława 

Komara.
Kontakt: 785 715 248, e-mail:  

ewelina.matyla@gmail.com. Fb: Osiedle 
Nad Jeziorem Mosina. 
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sady współpracy przy inwestycji związaną 
z przedłużenia przejścia pod torami linii 
kolejowej E59 na stacji Mosina.
Kanalizacje i wodociągi

• uzgadnianie z Aquanet S.A lokalizacji 
przepompowni ścieków w Żabinku,

• przygotowanie do planowanego  
w dniu 29.06.2018 przekazania i podpisa-
nia z Aquanet S.A. umowy na Inwestor-
stwo  zastępcze dla zadania inwestycyjnego 
Drużyna Spokojna Krańcowa

 – prace budowlane sieć kanalizacyjna  
i sieć wodociągowa,

• podpisanie umowy na budowę wodo-
ciągu ul. Poznańska Czapury,

• wybór wykonawcy na realizację doku-
mentacji projektowej – kanalizacja desz-
czowa Szkoła w Daszewicach ul Szkolna, 

• wykonano szambo dla przystani że-
glarskiej, 

• wykonano modernizację toalet i na-
trysków w przystani żeglarskiej,

• zapytanie o cenę na aktualizację pozwo-
leń wodno-prawnych dla potrzeb kanali-
zacji deszczowej na terenie gminy Mosina,

• przygotowywano materiały dla potrzeb 
zapytania o cenę „zaprojektuj i wybuduj” – 
przydomowa oczyszczalnia ścieków i wód 
opadowych Mieczewo świetlica,

• przygotowanie materiałów do przetar-
gu kanalizacja deszczowa Daszewice ul. 
Poznańska – etap I,

• w trakcie przepisanie przez Aquanet 
pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej – Krosinko 
etap II celem podpisania umowy na prace 
budowlane.
Biuro zamówień publicznych

• przygotowanie przetargu: budowa 
drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie 
istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na 
drogę powiatową nr 2460P w Czapurach 
wraz z przebudową zjazdu; remont szatni  
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Mosinie, 

• w trakcie postępowania: Niskoemisyj-
ne przedsięwzięcia w zakresie transportu 
zbiorowego na terenie gminy Mosina – etap 
I - budowa zintegrowanego węzła przesiad-
kowego w Mosinie w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”,

• ocena ofert: budowa ścieżki dydak-
tycznej pieszo-rowerowej – teren wokół 
Glinianek w Mosinie; budowa zatok po-
stojowych dla autobusów w ciągu drogi 
powiatowej nr 2463P na odcinku ulicy 
Mostowej w Mosinie; zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego po północnej stronie 
Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”,

• zawarto umowę: wykonanie dokumen-
tacji projektowej budowlano-wykonawczej 

Inwestycje drogowe
• Kończy się budowa ulicy Torowej w Mosinie. 

Wykonawca zadania: Zakład Robót Budowlanych Marek Dachtera z Puszczyko-
wa. Koszt zadania – kwota zawarta w zamówieniu: 1 043 149,65 zł. Od roku 2013 
r. realizowane jest systematyczne utwardzanie ulic na Osiedlu nr 3 „Przy Strzel-
nicy w Mosinie: Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej.  
W roku 2015 zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej tych ulic, a w kolejnych latach 
nawierzchnię wybudowano na ul. Jesionowej, Dębowej i Ogrodowej. 
• Rozpoczęto budowę ul. Czarnokurz w Mosinie wraz z odwodnieniem. 

Obecnie trwa budowa kanalizacji deszczowej od strony ul. Szosa Poznańska. 
Na tym etapie prace przebiegają bezkolizyjnie. Wykonawca zadania: Maciej Ku-
bacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:  
1 450 000,00 zł.  
• Zakończono prace związane z utwardzeniem pobocza kostką pozbrukową we wsi 
Sowinki - I etap (prawa strona). Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG  
z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 300 000,00 zł
• Trwa przebudowa ul. Reymonta w Mosinie, z nowymi chodnikami, jezdnią i odwod-
nieniem. Wybudowano część kanalizacji i chodnika. Termin wykonania – do 18 listopada 
br. Wykonawca zadania: Ryszard Mielcarek Bud-Bruk z Czempinia. Koszt zadania – kwota 
zawarta w umowie: 673 630,34 zł. 
• Trwa budowa chodnika w Żabinku – części w kierunku Nowinek. Wykonawca zada-
nia: Tomasz Koralewski KORBUD Usługi Brukarskie z Sasinowa. Koszt zadania – kwota 
zawarta w umowie: 473 989,88 zł
• Została podpisana umowa na budowę zatok autobusowych na ul. Mostowej  
w Mosinie. Zadanie zrealizowane jest w ramach porozumienia z Powiatem Po-
znańskim, który poniesie połowę kosztów jego realizacji. Wykonawca zada-
nia: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta  
w umowie: 185 000,00 zł. Wkład własny Gminy Mosina – 90 000,00 zł.
• Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Sikorskiego 
i ul. Podgórnej  w Rogalinku. Długo oczekiwana inwestycja wymagała przeprowadzenia 
ok. 100 podziałów gruntów, co spotkało się z dużym zrozumieniem mieszkańców tych ulic.
• Trwa postępowanie przetargowe po ogłoszeniu drugiego przetargu na bu-
dowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej  
w Czapurach. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Zada-
nie bardzo ważne dla mieszkańców, będzie realizowane w ramach porozumienia  
z Powiatem Poznańskim, który sfinansuje połowę jego kosztów.
• Gmina Mosina wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 
utwardzenia jezdni na ul. Kasprowicza w Mosinie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. 
Torowej. W związku z tym rozpoczęły się przygotowania do opracowania materiałów 
przetargowych.
• Ogłoszono przetarg na budowę chodnika w ul. Agrestowej w Mosinie.  

tekst i fot. JN

Budowa ul. Torowej w Mosinie Budowa chodnika w Żabinku

Budowa ul. Czarnokurz Budowa chodnika w Sowinkach
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przebudowy ul. Podgórnej i Sikorskiego 
wraz z odwodnieniem w Rogalinku –  
2 zadania; przebudowa ul. Reja, Reymonta, 
Sienkiewicza, Prusa wraz z odwodnieniem 
w Mosinie: etap III – ul. Reymonta z od-
wodnieniem; budowa oświetleń drogo-
wych z oprawami LED – cz. I (9 zadań); 
budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 
przez wieś Żabinko; etap I - odcinek w kie-
runku Nowinek; konserwacja oświetlenia 
dróg i miejsc publicznych na terenie gminy 
Mosina, na urządzeniach pozostających 
we władaniu ENEA Oświetlenie. Sp. z o.o. 

• sporządzono uwagi do projektu umo-
wy na dzierżawę od Lasów Państwowych 
gruntu w Czapurach z przeznaczeniem na 
tereny rekreacji i zieleni,

• wydano 4 decyzje administracyjne 
o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w związ-
ku z podziałem ewidencyjnym działki,

• zlecono wykonanie operatów szacun-
kowych na potrzeby wykupów i sprzedaży 
gruntów (Daszewice, Mosina/Krosinko, 
Wiórek, Mosina),

• korespondencja z operatorem teleko-
munikacyjnym oraz operatorem elektro-
energetycznym w sprawie ustanowienia 
użytkowania nieruchomości na cele in-
frastrukturalne (Czapury),

• podpisano protokół uzgodnień z właści-
cielem nieruchomości w sprawie nabycia 
drogi przeznaczonej w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego pod 
drogę publiczną w Pecnej ul. Makowa,

• przeprowadzono 2 przetargi na sprze-
daż nieruchomości w Mosinie, przygoto-
wanie protokołów, publikacja wyników; 
ogłoszenie, publikacja i reklama ogłoszeń 
o przetargach w Mosinie (rejon Gombro-
wicza -Schultza oraz Gałczyńskiego- Le-
śmiana),

• wydano 13 decyzji administracyjnych 
zatwierdzających projekty podziału nie-
ruchomości oraz wydano 6 postanowień  
o pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego 
projektu podziału nieruchomości.

• lokale komunalne, socjalne i użytko-
we: trwa procedura związana z wymia-
ną częściową okien w budynku Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, zakończono termo-
izolację elewacji tylnej i bocznej budyn-
ku wielofunkcyjnego w Pecnej (BOGM 
2018), w którym wymieniono także część 
okien, zakończono naprawę instalacji od-
gromowej i stolarkę drzwiową metalową, 
wyłoniono najemcę budynku po szkole  

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

Inwestycje kubaturowe
• Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Krasickiego w Mosinie. 

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz utwardzanie terenu przed obiektem, 
gdzie powstaje plac parkingowy. Dwukondygnacyjna hala widowiskowo-sportowa o po-
wierzchni użytkowej 3 855,2 m2 i kubaturze 25 295,5 m3 będzie posiadać salę gimnastyczną 
o wymiarach 29,53 x 46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój trenera i magazyn sprzętu, 
kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety, w tym dla niepełnosprawnych – to 
wszystko na parterze. Na piętrze obiektu będą mieścić się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z 
zapleczami, szatnie, sauna oraz sala konferencyjna. Na widowni jednorazowo zasiądzie do 
364 osób. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w wysokości 2 500 000 zł. Wykonawca: 
Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak. Koszt zadania: ok. 13 000 000 zł

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach. Trwają prace wykończeniowe we-
wnątrz budynku. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna. Docelowo obiekt oświatowy  
w Czapurach wzbogaci się m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla dzieci przedszkolnych, bibliotekę, 
świetlicę, stołówkę, a także salę gimnastyczną o powierzchni 696,26 m2. W I etapie powstaje 
budynek dydaktyczny, który oddany zostanie do użytku w I kwartale 2019 r. Wykonawca: 
CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. Koszt zadania: 10 642 504,96 zł.
• Kryty basen w Mosinie

Zakończyły się prace nad projektem. Dokumentacja projektowa została złożona przez wy-
konawcę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  
W ramach pływalni zaprojektowane zostały dwa baseny: pełnowymiarowy basen pływacki 
o głębokości 1,3 – 1,8 metra i wymiarach 25 x 14 metrów z 6 torami, a także rekreacyjny – 
podzielony na dwie strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 metrów i głębokości 0,8 – 1,1 metra, 
połączone dwoma przelotami o szerokości ok. 3 metrów. Jedna z dwóch stref basenu rekreacyjne-
go będzie mogła służyć dzieciom do nauki pływania. W drugiej strefie przewidziano masażery, 
gejzery, przeciwprądy, leżankę rurową z napowietrzaniem. Udogodnieniem, będzie możliwość 
wejścia do basenu rekreacyjnego schodkami. W przestrzeni basenowej, zaprojektowana została 
jeszcze jedna część – z przeznaczeniem na jakuzzi. Oprócz basenów, w projekcie przewidziano 
zespół socjalny z trzema szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i dla rodzin. Każda z nich po-
mieści 60 osób. Powstanie również szatnia dla osób niepełnosprawnych i dwie sauny suche,  
a także winda na piętro obiektu. Na piętrze wyznaczona została część obiektu na wynajem 
pod działalność związaną z rozwojem kultury fizycznej lub zdrowotnej.

Pływalnia zlokalizowana zostanie przy Parku „Strzelnica”, między ulicą Leszczyńską  
a Strzelecką.              tekst i fot. JN 

MIENIE KOMUNALNE

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usy-
tuowanych na południe od północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 
163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, 
a ulicą Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią 
PKP Wrocław – Poznań wraz z tą linią wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
z którymi można zapoznać się 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 jest również zamieszczony na stronie internetowej 
Gminy pod adresem: www.mosina.pl->BIP->Organy Gminy->Burmistrz->Obwieszczenia 
planistyczne->Plany miejscowe. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gmi-
ny Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 
sierpnia 2018 r.           Oprac. JN

Budowa hali widowiskowo – sportowej przy  
ul. Krasickiego w Mosinie  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach

Wyłożenie planu – Krosno, część Drużyny
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w Dymaczewie Starym, zakończono mon-
taż szafek elektrycznych na terenie świetli-
cy wiejskiej w Mieczewie (zasilanie sceny 
i wiaty piknikowej), zlecono wymianę 
ogrodzenia przy budynku komunalnym 
w Rogalinie przy ul. Szkolnej,

• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie 
dróg, przygotowania do wykonywanie za-
dań z budżetu obywatelskiego 2018 oraz 
funduszy sołeckich, 

• prowadzenie spraw związanych z mo-
dernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną 
prze PKP PLK, wprowadzono zmianę orga-
nizacji ruchu na ul. Nowej (strefa zamiesz-
kania) i na ul. Wodnej/Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, trwa uzgadnianie projektu 
zmiany organizacji ruchu na ul. Leśnej  
i Krosińskiej w Mosinie (przystanki komu-
nikacyjne), trwa projektowanie zmiany or-
ganizacji ruchu na ul. Topolowej w Mosinie 
w zakresie przejścia przy szkole podstawo-
wej oraz uporządkowania oznakowania, 
trwa uzgadnianie projektu zmiany organi-
zacji ruchu na ul. Wiejskiej w Mosinie (ruch 
warunkowy dwukierunkowy od strony 
ul. Pożegowskiej do zwężenia), toczą się  
3 sprawy o likwidację szkód i odszkodowań 
komunikacyjnych,

• transport, Strefa Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego, odszkodowania: zlecono 
naprawę przystanków komunikacyjnych 
(wiat), zakończono rozbiórkę murowanej 
wiaty na przystanku komunikacyjnym  
w Rogalinie, toczą się 2 sprawy o likwidację 
szkód i odszkodowań mienia komunal-
nego,

• place zabaw, obiekty małej architektury: 
trwa procedura wyboru wykonawcy na-
praw po przeglądach rocznych obiektów 
małej architektury będących własnością 
Gminy Mosina; zakończono: naprawę belki 
na placu zabaw w Krosinku i Rogalinie 
oraz wymianę deski w schodach znajdu-
jących się na Gliniankach, naprawę stacji 
IBOMBO znajdującej się w Krośnie przy 
świetlicy wiejskiej, wykonanie i montaż  
3 tablic informacyjnych na terenie Glinia-
nek w Mosinie,

• oświetlenie uliczne będące własno-
ścią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie 
oświetlenia ulicznego zgodne z zapotrze-
bowaniem. 

Plany miejscowe na etapie rozpatrywa-
nia uwag 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni  
w Krosinku, ograniczonych od północne-
go zachodu Kanałem Mosińskim oraz od 
północy ul. Lipową w Krosinku,

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wnioski o świadczenia dla rodzin  
na okres 2018/2019 
Dobry Start (300+)

Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzono 
świadczenie w wysokości 300 zł. Zgodnie z brzmieniem rozpo-
rządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:

a). 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
b). 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Świadczenie nie przysługuje:
•  jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie 
śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

• na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane 

od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mosinie, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 
dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, 
przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” 
złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia 
oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów 
faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu  
z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który 
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana 
jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opieku-
nów faktycznych dziecka, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. 
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyzna-
nia świadczenia „Dobry start” oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 
świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry 
start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał 
adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał 
adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, 
informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świad-
czenia dobry start.

 Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 

są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres 
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik 
danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy oso-
ba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz  
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku 
gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 
października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata następuje do 
dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres 
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w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Krajkowo: dla południowo-za-

chodnich terenów wsi Krajkowo, usytu-
owanych pomiędzy drogami tj. działkami 
o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajko-
wo, granicą administracyjną Gminy oraz 
granicą administracyjną wsi,

• MPZP Czapury: dla północno-zachod-
nich terenów wsi Czapury, usytuowanych 
pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką War-
tą, granicą administracyjną Gminy oraz 
ulicą Poznańską,

• Mosina: PKP dla terenu części miasta 
Mosina, obejmującego działki o nr ewid. 
1975/3, 1975/4, 1975/5, 1976, 2010/3, 
2011/5, 2011/7, 2011/9, 2012, 2124/1, 
2125/1, 2129/4, 2033/1 obręb Mosina,

• Drużyna: PKP dla terenów części wsi 
Drużyna, obejmującego działki o nr ewid. 
48/1, 48/14, 49/1, 49/3, 50/1, 427, 450/1, 
452, 454 obręb Drużyna,

• Pecna: PKP dla terenu części wsi Pecna, 
obejmującego działki o nr ewid. 76/1, 76/2, 
81/1, 82, 83/1, 85/1, 85/2, 87/2, 114/18, 
316/2, 317/1, 318/24, 320/1, 321/10, 396/1, 
470/1, 471/1, 732/1, obręb Pecna,

• MPZP Krosinko: dla terenów części wsi 
Krosinko i terenów części miasta Mosina, 
usytuowanych pomiędzy drogą wojewódz-
ką nr 431 Kórnik – Mosina – Stęszew tj. 
ul. Wiejską w Krosinku oraz ul. M. Ko-
nopnickiej w Mosinie wraz z tą drogą,  
a Kanałem Mosińskim.

Dokumenty planistyczne na etapie wy-
łożenia do publicznego wglądu:

• MPZP Krosno – Drużyna: dla terenów 
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, 
usytuowanych na południe od północnej 
granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 
163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 63/5 
obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz 
z tym Kanałem, a ul. Wierzbową, ul. Po-
wstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą 
w Drużynie, linią PKP – Wrocław – Poznań 
wraz z tą linią.
Dokumenty planistyczne na etapie opi-
niowania i uzgadniania:

• MPZP Wschodnia obwodnica miasta 
Mosina: dla przebiegu wschodniej obwod-
nicy miasta Mosina – etap, łączącej ul. Pio-
tra Mocka w Mosinie z ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie 
z przeprawą mostową przez Kanał Mosiń-
ski – etap I,

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina, 

• MPZP Mosina – Sowiniec: dla terenów 
części miasta Mosina i części wsi Sowiniec, 
usytuowanych pomiędzy ul. Leśmiana i ul. 
Śremska w Mosinie wraz z tymi ulicami. 
Plany miejscowe na etapie sporządzania 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 
do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze-
go oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku, gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 
31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następne-
go roku. Formularze wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wzory wniosków 
o świadczenia dla rodzin, a także w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Z powiatu...
27 czerwca 2018 roku odbyła się 

XL Sesja Rady Powiatu w Pozna-
niu. Porządek  obrad składał się  
z dwóch części. W pierwszej – na-
grodami Starosty Poznańskiego 
w dziedzinie upowszechniania 
kultury, sportu - w różnych dys-
cyplinach i kategoriach, zostali 
wyróżnieni działacze kultury, za-
wodnicy oraz trenerzy. Wnioski  
o przyznanie nagród rozpatry-

wała komisja powołana przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego. Jej 
pracami kierował wicestarosta Tomasz Łubiński. W dziedzinie upowszechniania 
kultury, do Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu wpłynęło 7 wniosków z dziedzin: muzyka, fotografia, poezja, zespoły 
ludowe. Konkurencja dotycząca przedstawionych osiągnięć była bardzo duża. 
Miło poinformować Czytelników, że wśród zgłoszonych, Nagrodę Starosty IIIo  
w dziedzinie upowszechniania kultury uzyskało Stowarzyszenie Muzyczne Or-
kiestra Dęta im. hm Antoniego Jerzaka. Zdobyła uznanie komisji za swoją długo-
letnią pracę, liczne publiczne koncerty, różnorodność prezentowanych utworów 
i nagraniami płyt z koncertów, otrzymanymi nagrodami i wyróżnieniami, nie 
tylko na terenie naszego kraju, ale i  za granicą, ciągłą pracę szkoleniową nowych 
adeptów grania. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w ciągu ponad 70 letniej 
działalności, orkiestrę prowadziło tylko trzech dyrygentów: Antoni Jerzak, Marek 
Kordowski i od 2009 r. – Maciej Kubacki.  

Aktu wręczenia nagrody III dla Stowarzyszenia Muzycznego, które reprezentowali: 
Tadeusz Matusiak – prezes, Jerzy Klorek – skarbnik i Maciej Kubacki – kapelmistrz, 
dokonał  starosta Jan Grabkowski wraz z Grażyną Głowacką – przewodniczą 
Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. O nagrodę wnioskowali zastępca 
burmistrza Przemysław Mieloch i radny Rady Powiatu – autor wniosku.

W dziedzinie sportu, mieszkańcy naszej gminy odnotowali również sukces. Kon-
kurencja w tej dziedzinie była bardzo duża, ponieważ wpłynęło do rozpatrzenia 
ponad 80 wniosków. Rozpatrywano wnioski w/g przyjętych przez komisję kryte-
riów np.: kategoria wiekowa, dyscyplina, osiągnięte sukcesy – mistrz olimpijski, 
mistrz świata, mistrz Europy, mistrz Polski …

Wyróżnienie rzeczowe w kategorii Drużyna/młodzik uzyskała drużyna w składzie 
Wojciech Fajfer, Jacek Fajfer oraz Kacper Teska z Tarnowa Podgórnego. Repre-
zentują oni Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „SPEEDWAY  WAWRÓW”  
w dyscyplinie sportowej – motocykle mini żużel. Drużyna zajęła I miejsce – Puchar 
Polski Par Klubowych 80 – 125 cc oraz III miejsce podczas Mistrzostwa Polski 80 
– 125 cc. Bracia Fajfer są mieszkańcami naszej gminy. Wniosko-
dawcą był Maciej Fajfer. Materiały, jak i prowadzenie tej części 
sesji zostały przygotowane przez Wydział Promocji i Aktywności 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  
               Jacek Szeszuła

 Radny Rady Powiatu w Poznaniu 
Klub Niezależni dla Powiatu
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projektu:
• MPZP Żabinko: dla terenów wsi Ża-

binko w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi oraz terenów części wsi Sowiniec  
i Sowinki,

• MPZP Bolesławiec – Borkowice: dla 
południowych terenów wsi Bolesławiec 
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, 
usytuowanych na południe od Kanału 
Mosińskiego wraz z Kanałem Mosińskim,

• MPZP Krosno – Krosinko: dla terenów 
części wsi Krosno i Krosinko,

• MPZP Pecna: dla zachodnich i pół-
nocnych terenów wsi Pecna,

• MPZP Czapury: dla terenów przy ul. 
Poznańskiej w Czapurach,

• MPZP Mosina: dla terenów przy jezio-
rze Budzyńskim w Mosinie,

• MPZP Mosina: dla terenów przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana 
w Mosinie.

Plany miejscowe wymagające ponowie-
nia procedury planistycznej:

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla te-
renów przy Jeziorze Dymaczewskim  
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stę-
szew – 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.

Procedowanych jest obecnie 19 miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mosina. Informacje dotyczące 
wszystkich dokumentów planistycznych, 
obszaru objętego planami i etapu ich pro-
cedowania, można znaleźć na BIP-ie -> 
Organy gminy->Burmistrz->Obwieszczenia 
planistyczne->Wykaz dokumentów plani-
stycznych w trakcie sporządzania.

• przygotowanie projektów uchwał:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie Gminy Mosina, 
w sprawie projektu Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie gminy, w sprawie uzgodnienia prac 
wykonywanych na pomniku przyrody, 

• prowadzenie spraw związanych  
z organizacją systemu odbioru odpadów 
komunalnych na terenie gminy Mosina,

• prowadzenie postępowań admini-
stracyjnych: w sprawie usunięcia drzew  

OCHRONA ŚRODOWISKA

Parafianie podziękowali 
ks. Edwardowi Majce

24 czerwca parafianie kościoła pw. św. Mikołaja w Mo-
sinie pożegnali odchodzącego na emeryturę probosz-
cza – ks. kanonika Edwarda Majkę, który swoją funkcję 
gospodarza mosińskiej parafii sprawował na mosińskiej 
parafii przez 22 lata. Podczas pożegnalnej mszy św., spo-
łeczność lokalna Gminy Mosina podziękowała księdzu 
proboszczowi za lata posługi duszpasterskiej. Ks. Edward 
Majka swoją pracę duszpasterską w Mosinie, rozpoczął 22 
czerwca 1996 r. Wcześniej był proboszczem w Przemęcie, 
gdzie dał się poznać jako dobry zarządca i budowniczy. Za 
odbudowanie wieży na zabytkowym kościele pocyster-
skim i wyremontowanie obiektów klasztornych, został 
odznaczony przez Wojewodę Leszczyńskiego za zasługi 
w utrzymaniu zabytków. Również w parafii mosińskiej 
ksiądz proboszcz był świetnym gospodarzem. Dzięki jego staraniom udało się przepro-
wadzić wiele prac w kościele i wokół niego, między innymi wymienić poszycie dachowe 
kościoła, zbudować parking i drogę na cmentarz, poszerzyć i uporządkować cmentarz, 
wyremontować probostwo i wikariat oraz zrobić, odnowić czy wymienić wiele rzeczy, 
które nie rzucają się w oczy, jak nagłośnienie czy instalacja elektryczna w kościele.  
W czasie swojego proboszczowania w Mosinie, ks. Edward Majka brał aktywny udział 
w życiu społeczności lokalnej. Angażował się w inicjatywy o wymowie patriotycznej, 
społecznej i kulturalnej, interesował się sprawami swoich parafian. W roku 2005, za 
zasługi dla Ziemi Mosińskiej uhonorowany został najwyższym lokalnym wyróżnie-
niem – Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Gorąco dziękujemy Księdzu Proboszczowi za lata poświęcone Mosinie i życzymy 
zdrowia oraz niegasnącej pogody ducha.

Nowy proboszcz na mosińskiej parafii
Z dniem 1 lipca 2018 r. Arcybiskup Metropolita Poznański mianował proboszczem 

parafii p.w. św. Mikołaja w Mosinie ks. Adama Prozorowskiego, dotychczasowego 
proboszcza parafii p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym.

Ks. Adam Prozorowski przyjął święcenia prezbiteratu w 1991 roku i pracował jako 
wikariusz w Gostyniu (parafia Ducha Świętego) i w Poznaniu (parafie Opatrzności Bożej, 
Najświętszej Bogarodzicy Maryi i św. Krzyża). Od 2009 roku był proboszczem parafii 
w Tarnowie Podgórnym. Od najmłodszych lat związany był z Ruchem Światło – Życie, 
posługiwał również w Drodze Neokatechumenalnej oraz Odnowie w Duchu Świętym. 
Odpowiedzialny za Szkołę Biblijną w ramach Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej. 
Przewodniczący Komisji Biblijnej Synodu Archidiecezji Poznańskiej, rekolekcjonista  
i misjonarz diecezjalny. Jest absolwentem Instytutu Studiów Żydowskich przy Semi-
narium Baptystycznym w Radości, aktywnym uczestnikiem dialogu ekumenicznego  
w archidiecezji, ceniony mówcą na licznych rekolekcjach, spotkaniach i konferencjach, 
a także autorem licznych artykułów o tematyce żydowskiej i biblijnej. 

J. Nowaczyk / Fot. Fb Parafia św. Mikołaja w Mosinie
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SPOTKANIA

i krzewów, w zakresie zakłócenia stosun-
ków wodnych ze szkodą dla gruntów są-
siednich, w zakresie czasowego odbioru 
zwierząt,

• przyjmowanie wniosków: na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest, w sprawie 
szacowania strat w rolnictwie,

• prowadzenie procedury wyłączenia  
z produkcji gruntów leśnych Parku „Strzel-
nica”,

• realizacja porozumień w zakresie 
usuwania drzew i krzewów, pielęgnacja 
zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów 
na terenie gminy Mosina,

• przygotowanie projektów nasadzeń 
kompensacyjnych do decyzji Starosty 
Poznańskiego, zezwalających na usunię-
cie drzew z nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Mosina,

• przygotowanie dokumentacji przetar-
gowej w formule zaprojektuj i wybuduj dla 
projektu zagospodarowania terenu przy 
Kanale Mosińskim,

• prowadzenie sprawy dot. ekspertyzy 
dendrologicznej drzew przy ul. Kolejowej 
w Mosinie,

• zlecenie i nadzór: nad obsadzeniem 
letnimi donic na terenie miasta Mosina, 
nad nasadzeniami drzew na terenie gminy 
Mosina.

• udział w spotkaniu gmin Akcjonariuszy 
Spółki Aquanet S.A., którego tematem były 
m.in. WPRiM na lata 2018-2027 – założe-
nia do projektu i harmonogram działań, 
taryfy na wodę i ścieki, 

• udział w obradach Posiedzenia Rady 
Metropolii Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, 

• udział zastępcy burmistrza Przemy-
sława Mielocha w spotkaniu z Robertem 
Okińczycem, Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Babki w sprawie dzierżawy działki w Cza-
purach oraz ścieżki rowerowej Wiórek-
Sasinowo,

• udział zastępcy burmistrza Przemysła-
wa Mielocha w spotkaniu z Ireneuszem 
Niemcem, Zastępcą Dyrektora ds. Gospo-
darki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu w sprawie moż-
liwości umorzenia należności i opłat rocz-
nych z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej 
fragmentów Parku „Strzelnica”, 

• udział zastępcy burmistrza Przemysła-
wa Mielocha w Zebraniu Przedstawicieli 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów UM opracowała 
Joanna Nowaczyk.

Informacja o wycince drzew 
Na ul. Wawrzyniaka w Mosinie dokonano wycinki pięciu wierzb – drzew ro-

snących w pasie drogi powiatowej. O wydanie zezwolenia na ich usunięcie, na 
początku tego roku do Burmistrza Gminy Mosina wystąpił Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu. Po dokonaniu oględzin tych drzew przez pracownika 
Urzędu Miejskiego w Mosinie wspólnie z przedstawicielem ZDP, ze względu na 
stwierdzony ich zły stan fitosanitarny, takie zezwolenie zostało wydane. Wierzby 
osiągnęły znaczne rozmiary, a w ich konarach widoczny był posusz. Konary prze-
wieszały się nad chodnikiem, pomimo prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych 
łamały się, stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, a także dla mienia.  
Za wycinane drzewa zostaną wykonane nasadzenia zastępcze, które stanowią 
kompensatę przyrodniczą. Zaplanowano posadzenia kasztanowców czerwonych 
w odmianie Briotii.             

   JN

Rozporządzenie Wojewody 
Informujemy, że Wojewoda Wielkopolski wydał Rozporządzenie Nr 2/18    
z dnia 12 czerwca  2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 
na terenie powiatów poznańskiego i śremskiego.

Zgnilec amerykański jest chorobą pszczół, która niszczy ich larwy. Chorobę 
wywołuje bakteria Paenibacillus larvae, która atakuje od wiosny do jesieni,  
a najsilniej w lipcu i sierpniu. Choroba ta jest bardzo groźna i jest zwalczana  
z urzędu przez służby weterynaryjne. O jej występowaniu informują tabliczki  
z napisem  „Zgnilec amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”. Ten obszar 
obejmuje teren w promieniu 3 km od ogniska choroby. Zgnilec amerykański nie 
zagraża bezpośrednio ludziom, jednak może powodować trudności z zapylaniem 
roślin na terenach sadowniczych i ogrodniczych. 

Orac. JN, źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wnioski  o dotacje - weryfikacja
W dniach 17 – 31 lipca br. przeprowadzony został nabór wniosków o udzie-

lenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów 
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2018 roku 
na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne systemy 
grzewcze, Gmina Mosina przeznaczyła 100 000,00 zł. W wyniku naboru zło-
żono 79 wniosków i obecnie trwa ich weryfikacja formalna oraz merytoryczna. 

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” omyłkowo podanay 

został  jako termin rozpoczęcia naboru dzień 2 lipca br., za co Czytelników 
serdecznie przepraszamy. 

 J. Nowaczyk 
           

Dożynki w sołectwach
Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają na festyny dożynkowe:
• Sołectwa Czapury, Wiórek oraz Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna
1 września na parkingu przy kościele w Czapurach w godz. 16.00 – 23.00
godz. 16.00 -  Msza św. odpustowo-dożynkowa, po mszy św. festyn dożynkowy
• Sołectwa Rogalinek, Sasinowo 
26 sierpnia, godz. 11.30 msza św. w kościele w Rogalinku, godz. 15.30 korowód   

  dożynkowy z Sasinowa na plac przy ul. Wodnej w Rogalinku, godz. 16.00 ob 
   rzęd dożynkowy, godz. 17.00 - 23.00 atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 JN
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Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
czerwiec

Rada Miejska w Mosinie obradowa-
ła na dwóch sesjach 21 i 27 czerwca. 
Odbyła także 8 posiedzeń komisji sta-
łych. Przebieg posiedzeń przedstawiają 
protokoły zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej->Organy gminy
->Protokoły. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie, która odbyła się 21 czerwca 
wręczono stypendia sportowe oraz na-
grody i wyróżnienia dla zawodników, 
terenów i innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności spor-
towej.

Na sesji 27 czerwca radni podjęli 21 
uchwał, z czego 8 dotyczyło skarg miesz-
kańców. Na początku sesji odbyły się 
wybory uzupełniające ławników do 
Sądu Okręgowego w Poznaniu, zakoń-
czone podjęciem uchwały o wyborze 
na ławników: Krystyny Hoffa i Mał-
gorzaty Wilanowskiej. Następnie radni 
zmienili uchwałę regulującą wysokość  
i zasady ustalania oraz rozliczania udzie-
lanej dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce 
oraz zatrudniających dziennych opieku-
nów na terenie gminy Mosina, zmienili 
także uchwałę wprowadzającą Regula-
min udzielania stypendiów samorządu 
Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Mosina; Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Mosina oraz uchwałę w sprawie trybu 
i szczegółowych kryterów oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej. Kolejnymi 
uchwałami: przyjęto projekt Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie gminy Mosina; uzgod-
niono prace pielęgnacyjne wykonywane 
na pomniku przyrody; przystąpiono 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
działek o nr ewid. 109/1, 110, 74, obręb 
Sowiniec; zmieniono uchwałę budżeto-
wą na rok 2018; zmieniono Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Mosina na 
lata 2018-2022. Radni kolejną uchwałą 
ustalili wynagrodzenie Burmistrzowi 

Gminy Mosina, dostosowując zapisy 
dotychczasowej uchwały do obowiązu-
jących od 1 lipca przepisów wyższego 
rzędu. Rada Miejska w Mosinie zade-
cydowała także o udzieleniu pomocy 
finansowej powiatowi poznańskiemu: na 
zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
w Puszczykowie oraz na pokrycie części 
kosztów zlecenia wykonywania zadań 
izby wytrzeźwień. 

Z treścią wszystkich podjętych 
uchwał można zapoznać się w Biule-
tynie Informacji Publicznej w zakładce 
Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 
618109 541. Na stronie www.mosina.
esesja.pl można śledzić nadchodzące 
posiedzenia komisji oraz sesje, wraz 
z załączonymi dokumentami (projek-
ty uchwał, inne załączniki) oraz wy-
nikami głosowań w poszczególnych 
punktach obrad danej sesji. 

Terminarz 
posiedzeń Rady 
6 września, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa

Wręczenie nagród Burmistrza Gminy 
Mosina dla uczestników konkursu „Zie-
lona Gmina 2018”.

11 września, godz. 17.00 
– Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa

Tematy tego posiedzenia to: wnioski 
do budżetu Gminy Mosina na rok 2019 
(PSP, OSP, policja, straż miejska) i ana-
liza tych wniosków; bezpieczeństwo  
w drodze do i ze szkół; opiniowanie 
projektów uchwał; sprawy bieżące.

12 września, godz. 17.30 
– Komisja Rewizyjna

Tematy tego posiedzenia to: kontrola 
funkcjonowania przedszkoli publicz-
nych, których organem prowadzącym 
jest Gmina Mosina, w latach 2016-2017; 
sprawy bieżące.

13 września, godz. 17.30 
– Komisja Promocji Gminy 
i Współpracy Samorządowej

Tematy tego posiedzenia to: konkurs 
na najlepszą pracę dyplomową – pod-
sumowanie projektu, bieżąca analiza  
i stan prac; sprawy bieżące.

17 września, godz. 17.30 
– Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Tematy tego posiedzenia to: moderni-
zacja świetlic wiejskich; sprawy bieżą-
ce. Posiedzenie wyjazdowe w świetlicy 
wiejskiej w Mieczewie.

18 września, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony Zdrowia  
i Pomocy Społecznej

Tematy tego posiedzenia to: podsumo-
wanie przebiegu „Akcji Lato 2018” przez 
organizatorów letniego wypoczynku 
działających na terenie naszej gminy – 
OPS, OSiR, MOK, MKŻ, KSM, sołectwa 
i inni; jak ważny jest higieniczny tryb 
życia, zdrowe nawyki żywieniowe, ruch 
na świeżym powietrzu w odniesieniu do 
chorób układu oddechowego, profilakty-
ka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja; 
opiniowanie projektów uchwał; sprawy 
bieżące. Posiedzenie wyjazdowe w Szpi-
talu w Ludwikowie.

20 września, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: ; dosadza-
nie drzew i krzewów na terenie gminy 
Mosina, jakie koszty zostały wydatko-
wane i jakie gatunki zostały dosadzone; 
podanie konkretnych firm, które sadzi-
ły drzewa, krzewy, kwiaty oraz przed-
stawienie umów jakie Gmina zawarła  
z poszczególnymi podmiotami – firmami 
oraz jakie gwarancje Gmina zawarła na 
w/w zleceń-usług; wnioski do budżetu 
na 2019 r.; sprawy bieżące.

24 września, godz. 17.00 
– Komisja Budżetu i Finansów oraz 
Komisja Inwestycji, Mienia Komu-
nalnego i Ładu Przestrzennego

Tematy tego posiedzenia to: analiza 
zobowiązań zaciągniętych przez Gminę; 
stan realizacji zadań inwestycyjnych; 
inwentaryzacja istniejących projektów 
budowy ulic i chodników; sprawozdanie 
z dochodów i wydatków za I półrocze 
2018 r.; sprawozdanie ze zbycia mie-
nia komunalnego za I półrocze 2018 
r.; sprawozdanie z wykonania budżetu 
za I półrocze 2018 r.; wykonanie wydat-
ków niewygasających z 2017 r.; sprawy 
bieżące.

27 września (czwartek), godz. 16.00 
– sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Posiedzenia komisji stałych są otwarte 
dla mieszkańców i każdy może w nich 
uczestniczyć. Zwykle odbywają się  
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w budynku Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie. Bieżące informacje dotyczące 
posiedzeń, zamieszczane są na stronie 
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty 
oraz na stronie www.mosina.esesja.pl 
. Można je również uzyskać w Biurze 
Rady, tel. 61 8 109 541. 

Oprac. Monika Kujawska

Komisje w terenie
W czerwcu trzy komisje Rady: Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
odbyły wspólne posiedzenie na przystani 
Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Rad-
ni obejrzeli bazę MKŻ-tu, zapoznali się 
także ze szczegółami funkcjonowania 
klubu. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Kotwica” z Rogalinka, 
którzy przedstawili aktualne problemy 
związane z wykorzystania wód do celów 
turystycznych, w wyniku których może 
dojść do likwidacji przystani na rzece 
Warcie.

Komisja Budżetu i Finansów z kolei 
dokonała terenowego objazdu miejsc 
nasadzeń na terenach gminnych, z uwa-
gi na wysokie koszty ponoszone na ten 
cel przez Gminę. Obecny na posiedzeniu 
Michał Dudziak z Referatu Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wyjaśnił 
radnym, iż dobór i rodzaj stosowanych 
nasadzeń kompensuje te koszty w sto-
sunku do tańszych rozwiązań. 

Bez Budżetu 
Obywatelskiego

Rada Miejska w Mosinie nie uchwali-
ła w tym roku Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019. Projekt tej uchwały, który 
dwukrotnie trafił pod obrady Rady, na 
majowej sesji został ostatecznie wycofa-
ny z jejgo porządku. Okazało się, że nie 
uwzględniał on zapisów ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywa-
teli w procesie wybierania, funkcjonowa-
nia i kontrolowania niektórych organów 
publicznych. Ponieważ w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej została zaplano-
wana kwota na przyszłoroczny Budżet 
Obywatelski, zastępca burmistrza Prze-
mysław Mieloch zaproponował, by w tej 
sytuacji zaplanowane środki  przydzielić 
sołectwom i osiedlom środki jako dodat-

kową pulę do ich dyspozycji. Miałyby 
być przeznaczone na cele inwestycyjne 
i urządzanie i pielęgnację zieleni. Prze-
wodnicząca Rady Małgorzata Kaptur za-
proponowała, by radni wypowiedzieli się 
w sprawie takiego rozwiązania w drodze 
głosowania. Za propozycją pomysłem 
zastępcy burmistrza zagłosowało 13 rad-
nych, a 7 radnych – przeciw.  

Środki 
dla Szpitala

Jak co roku, Rada Miejska w Mosinie 
przekazała środki finansowe na wspar-
cie Szpitala w Puszczykowie. Na sesji 27 
czerwca radni podjęli uchwałę o pomocy 
finansowej dla Powiatu Poznańskiego – 
organu prowadzącego szpital, przyzna-
jąc na ten cel 25 000 zł. Kwota ta tym 
razem przeznaczona została na zakup 
sprzętu medycznego dla Oddziału Opie-
ki Paliatywno-Hospicyjnej działającej  
w puszczykowskim szpitalu. 

Profesor 
odebrał Medal

Podczas uroczyści zakończenia roku 
szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół 
im. Adama Wodziczki przy ul. Topolowej  
w Mosinie, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie Małgorzata Kaptur wręczyła 
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej jego 
laureatowi – prof. Antoniemu Dziadkowia-
kowi. To najwyższe lokalne wyróżnienie 
Rada Miejska przyznała profesorowi już 
w roku 2004, jednak ze względu na jego 
obowiązki zawodowe, nie było wcześniej 
okazji do oficjalnego wręczenia Medalu. 
Prof. Antoni Dziatkowiak – wybitny pol-
ski kardiochirurg, pochodzi z Mosiny.  
W roku 2001? wraz z żoną Hanną zało-
żył fundację stypendialną dla mosińskiej 
młodzieży, absolwentów szkół średnich. 
Antoni Dziatkowiak: „Po latach uznaję, 
że wpojony mi w domu i w Mosińskim 
Gimnazjum szacunek do pracy organicznej 
zaowocował osiągnięciami zawodowymi 
i najwyższymi zaszczytami w kraju i za 
granicą, o których jako młody, niezamożny 
chłopak nie miałbym odwagi nawet ma-
rzyć. Przeto pragnę okazać wdzięczność 
Mosinie i dać szansę studiowania następ-
nemu młodemu Koledze lub Koleżance, 
którzy chcieliby zgłębiać tajniki wiedzy, ale 
może ich na to materialnie nie będzie stać. 

Pragnę, by podczas studiów stypendysta 
nie musiał zarabiać na życie, by swój talent 
i drogocenny czas przeznaczył na kształ-
cenie się. Dlatego wspólnie z żoną Hanną 
ufundowaliśmy akademickie stypendium 
dla osoby na pięć lat studiów, w nadziei, że 
stanie się ono zalążkiem funduszu stypen-
dialnego również dla innych abiturientów 
– Mosiniaków. W ten symboliczny sposób 
pragniemy spłacić dług Rzeczpospolitej 
Mosińskiej.      

 Joanna Nowaczyk

Tu warto 
zajrzeć:
www.mosina.esesja.pl

Znajdziesz tutaj:

- informacje na temat nadchodzą-
cych posiedzeń komisji stałych  
i doraźnych oraz sesji Rady Miej-
skiej w Mosinie wraz z załącznikami  
w postaci projektów uchwał i innych 
dokumentów,

- rejestr podjętych uchwał,

- informacje o przebiegu sesji (wyni-
ki głosowań, czas trwania każdego  
z punktów porządku obrad). 
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25 maja - 21 czerwca
W okresie sprawozdawczym wylegitymo-

wano 59 osób, pouczono 31 osób, ukarano 
28 osób na kwotę 3 400,00  zł. Pouczeni: 
6 osób za usiłowanie spożywania alkoholu, 
3 osoby za zakłócanie spokoju publicznego, 
2 osoby za niezachowanie środków ostrożno-
ści przy trzymaniu psów, 6 osób za nieprawi-
dłowe parkowanie, 1 osoba za niezachowanie 
czystości w obrębie nieruchomości, 5 osób 
za nieobyczajny wybryk, 4 osoby w związku 
z prowadzeniem handlu, 4 osoby za prowa-
dzenie niewłaściwej gospodarki odpadami 
komunalnymi. Ukarani: 10 osób za spożywa-
nie alkoholu w miejscu publicznym, 9 osób 
za niezachowanie środków ostrożności przy 
trzymaniu psów, 2 osoby za spalanie odpa-
dów, 4 osoby za nieprawidłowe parkowanie, 
1 osoba za uszkodzenie znaku drogowego, 
1 osoba za niszczenie zieleni, 1 osoba za nie-
obyczajny wybryk.

W ramach służby patrolowej kontrolowane 
są miejsca szczególnie narażone na popeł-
nianie wykroczeń. Szczególnym nadzorem 
objęto rejon Glinianek, promenady, targo-
wisko miejskie wraz z Zielonym Rynkiem, 
Plac 20 Października, tzw. „Ptasi Park” 
z tężnią, ul. Ptasia – ławki przy fi gurze, place 
zabaw w Krośnie, Rogalinie i Dymaczewie 
Nowym, rejon sklepów spożywczych w Ro-
galinku przy ul. Podgórnej i ul. Poznańskiej, 
Park „Strzelnica”, kąpieliska w Dymaczewie 
Nowym oraz przystań wodną w Rogalinku.

Wybrane interwencje realizowane przez 
strażników miejskich:

• 26 maja dokonano kontroli targowiska. 
• 26 i 27  maja zabezpieczano „Dni Rze-

czypospolitej Mosińskiej” – 2 osoby bę-
dące pod wpływem alkoholu odwieziono 
do miejsca zamieszkania. Interweniowano 
w ZUK odnośnie braku porządku i przepeł-
nionych koszy ulicznych na Pl. 20 Paździer-
nika i na targowisku. 

• 28 maja spod SP nr 1 do miejsca zamiesz-
kania przewieziono młodego mężczyznę 
będącego pod wpływem alkoholu, którego 
oddano pod opiekę rodzicom. Na pograni-
czu Czapur i Poznania zlokalizowano w lesie 
„dzikie wysypisko odpadów” (ok. 20 monito-
rów komputerowych) – sprawę zgłoszono do 
Nadleśnictwa Babki.  Podjęto bezskuteczną 
próbę dokonania kontroli posesji na ulicy 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Właściciel nie 
wpuścił strażników na teren nieruchomości. 
Zgłoszenie dotyczyło wylewania szamba na 
ogród. Sprawę zostanie zgłoszona na Policję 
wraz z żądaniem ścigania i ukarania sprawcy 
przestępstwa określonego w art. 225 Kodeksu 
karnego. Ukarano mandatem kierowcę sa-

mochodu ciężarowego, który uszkodził znak 
drogowy na Pl. 20 Października w Mosinie. 

• 29 maja udzielono asysty lekarzowi we-
terynarii w Rogalinie podczas szczepienia 
14 psów. Kontrolowano miejsca zagrożone 
popełnianiem wykroczeń.

• 30 maja pełniono służbę z Policją 
– w Rogalinku na ul. Mostowej patrol wziął 
udział w zabezpieczeniu lądowania Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego oraz na ul. 
Gałczyńskiego w Mosinie odłowił psa, któ-
rego przewieziono do ZUK.

• 4 czerwca Patrol podjął interwencję po 
otrzymaniu informacji o tlącej się ławce 
w Parku „Strzelnica” – strażnik zagasił nad-
palone drewno we własnym zakresie. Ujęto 
i przewieziono do Komisariatu Policji w Mo-
sinie osobę spożywająca alkohol na Zielonym 
Rynku, została ukarana mandatem karnym. 

• 5 czerwca zabezpieczano przejście dzieci 
do szkoły na ul. Szosa Poznańska przy SP 
1 w związku z trwającą awarią sygnalizacji 
świetlnej. 

• 7 czerwca pouczono właścicielkę 
psa w związku ze skargą na szczeka-
nie. Zgłaszająca odmówiła świadcze-
nia w ew. postepowaniu przed sądem 
z art. 51 Kodeksu wykroczeń. Dokonano 
kontroli posesji w Mosinie w związku ze 
skargami lokatorów o libacjach alkoholowych 
mających się odbywać w jednym z miesz-
kań. Przeprowadzono rozmowę pouczająco 
– ostrzegawczą z lokatorem. Na Gliniankach 
podjęto interwencje dot. osłabionej małej sar-
ny znajdującej się na terenie zielonym przy 
wieży widokowej.

• 8 czerwca interweniowano w Parku 
Budzyń wobec osoby w stanie po spoży-
ciu alkoholu. W jednym z sołectw doko-
nano kontroli nieruchomości w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
polegającej na cięciu drewna opałowego. 
Notatki przekazano do UM celem dalszego 
wykorzystania służbowego. 

• 9 czerwca wraz z Policją kontrolowano fe-
styny organizowane z okazji „Dnia Dziecka”. 

• 12 czerwca na I zmianie pełniono wspólną 
służbę z Policją – podjęto interwencję po-
rządkową dotyczącą grupowania się osób  
spożywających alkohol w rejonie sklepu 
i szkoły w Czapurach. Na II zmianie odło-
wiono i przekazano do ZUK bezpańskiego 
psa. Właściciel psa został ukarany mandatem 
karnym. 

• 13 czerwca na I zmianie pełniono służbę 
z Policją kontrolując miejsca szczególnie za-
grożone popełnianiem wykroczeń na terenie 
Mosiny. Do ZUK zgłoszono uwagę dotyczą-
cą wykonania prac nad kanałem – koniecz-
ność uporządkowania zalegającego gruzu 
(oprócz zalegających opon i rury). Ponadto 
do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa zgłoszono podrzucone odpady 
na ul. Harcerskiej (stare okna).

• 14 czerwca zabezpieczono materiał z moni-
toringu miejskiego w sprawie pobicia na kładce 
w rejonie targowiska. Świadków przewieziono 
na komisariat celem złożenia zeznań. Odło-
wiono i przewieziono do ZUK psa biegają-
cego bez uwięzi w Mosinie. W tym samym 
dniu zgłosił się właściciel, którego ukarano 
mandatem karnym.

• 16 czerwca na promenadzie ukarano 
osobę spożywająca alkohol. Na terenie 
Dymaczewa Nowego ujawniono spalanie 
odpadów przez pracownika gospodarczego 
– ukarano go mandatem w wysokości 500 
zł. Ujawniono puszczanie psa bez uwięzi 
na plaży – w wyniku podjętych czynności 
odnaleziono właściciela zwierzęcia, którego 
ukarano mandatem karnym. Kontrolowa-
no rajd w Parku Budzyń i festyn rodzinny 
w Radzewicach.

• 19 czerwca zrealizowano interwencję 
w Wiórku  informując właściciela nierucho-
mości o konieczności przycięcia nadmier-
nie rozrośniętej roślinności wystającej poza 
ogrodzenie. 

• 20 czerwca na ul. Mickiewicza w Mosi-
nie ujawniono spalanie odpadów roślinnych 
na nieruchomości prywatnej. Właściciela 
ukarano mandatem i nakazano ugaszenie 
ogniska– co uczynił. W parku u zbiegu ulic 
Dworcowej i Kolejowej przy tężni ujawniono 
młodego mężczyznę spożywającego alkohol 
przy tężni. Sprawcę wykroczenia ukarano 
mandatem. Na zgłoszenie mieszkańców 
podjęto interwencję porządkową na nieru-
chomości przy ul. Mickiewicza w Mosinie. 
Jednego z mieszkańców pouczono z art. 117 
KW za składowanie odpadów na terenie po-
dwórza i wyznaczono termin na usunięcie 
zalegających przedmiotów.

• 21 czerwca Otrzymano zgłoszenie od 
zaniepokojonego mieszkańca, który infor-
mował o wylewaniu ścieków do Kanału 
z beczkowozów na ul. Sowińskiego. Po 
dokonaniu kontroli okazało się, że prowa-
dzone są prace związane z oczyszczaniem 
separatorów drogowych. W Krosinku przy 
ul. Wiejskiej dokonano kontroli nierucho-
mości na protokół (prowadzenie właściwej 
gospodarki odpadami). Na II zmianie pod-
czas wspólnej służby z Policją ujawniono 
2 nietrzeźwych kierowców, którzy uczest-
niczyli w kolizji drogowej. O godz. 18.00 
strażnik miejski uczestniczył w spotkaniu 
z mieszkańcami podczas zebrania Osiedla 
„Za Moreną”. Wysłuchał mieszkańców 
i przyjął od nich zgłoszenia o nurtujących 
ich problemach.         Część sprawozdania 

  Straż y Miejskiej w Mosinie
TEL. DO PATROLU:
501 467 311 LUB 312

STRAŻNICY MIEJSCY
INTWERWENIOWALI
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Działka rekreacyjno-wypoczynkowa  
na Oś. Leśnym w Czapurach

OŚ.6130.1.13.2017.MD

Plac zabaw

Street workout

Teren pod
imprezy osiedlowe

LEGENDA

drzewo liściaste

drzewo iglaste

krzewy liściaste
łąka kwietna

trawnik

plac zabaw - nawierzchnia

street workaut - nawierzchnia

ścieżka
ławka
kosz na śmieci
numer nieruchomości

267

granica opracowania
267

ul. Jagodowa

Obiekt

Treść rysunku

Nazwa jednostki

Wykonawca

Data nr rys.

numer sprawy

Urząd Miejski w Mosinie - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEREN ZIELNI PRZY UL. JAGODOWEJ W CZAPURACH
dz. nr ewid.: 267; obręb: Capury

wrzesień 2017

mgr inż. arch. kraj. Michał Dudziak
podinspektor ds. architektury zieleni miejskiej

Branża Zieleń Skala 1:500

01

W czerwcu br., po usilnych staraniach 
Gmina Mosina podpisała umowę dzier-
żawy z Nadleśnictwem w Babkach dla 
gruntu o pow. 7 200 m kwadratowych. 
Teren od południa graniczy z ul. Jago-
dową, a na północy dochodzi prawie 
do pasa lasu przy ul. Leśnej.

W zwartej zabudowie Os. Leśnego nie-
stety nie ma większego terenu, gdzie 
mieszkańcy, zwłaszcza młodzież czy 
mamy z dziećmi, mogliby przebywać 
wypoczywając w pobliżu miejsca za-
mieszkania. 

Zgodnie ze sugestią jednej z mieszka-
nek, Gmina Mosina podjęła starania  
o pozyskanie tego gruntu. Podejmowa-
liśmy działania zmierzające do zamiany 
gruntów (teren w Czapurach na ziemię 
w rejonie Radzewic i Świątnik). Osta-
tecznie ustaliliśmy, że Gmina Mosina 
wydzierżawi działkę, dzięki czemu 
mieszkańcy Os. Leśnego mogą mieć 
gwarancję, że nie powstanie na tym 
terenie nowa zabudowa.

Działka zgodnie z umową będzie wy-
korzystywana w celu urządzenia i utrzy-
mywania terenu rekreacyjno-wypoczyn-
kowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
nietrwale związaną z gruntem, zgodnie 
z projektem koncepcyjnym zagospoda-
rowania terenu przy ulicy Jagodowej  
w Czapurach, uzgodnionym z wydżier-
żawiającym teren.

Nadleśniczy Robert Okińczyc dopusz-
cza możliwość rozwinięcia koncepcji  
o nowe elementy. W tej sprawie będzie-
my konsultowali się z mieszkańcami 
Os. Leśnego. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina
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Około 30 osób – mieszkańców Mosiny, 7 lipca sprzątało 
przez kilka godzin, miejski odcinek Kanału Mosińskiego od 
torów kolejowych w kierunku ujścia do Warty. Zebrano około 
100 worków śmieci, opony, fragmenty sprzętu AGD i inne 
wyrzucone nielegalnie odpady.

Sobotnią akcję sprzątania Kanału Mosińskiego zorganizo-
wały zarządy dwóch osiedli – Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” 
i Osiedla nr 4 „Za Barwą” z inspiracji samych mieszkańców. 
Organizatorów wsparli personalnie, a także specjalistycznym 
sprzętem strażacy z OSP Mosina i OSP Radzewice. Na miejscu 
pojawiła się także Straż Miejska w Mosinie.

W społecznym przedsięwzięciu udział wzięło około 30 
mieszkańców Mosiny, choć uczestników właściwie nikt do-
kładnie nie policzył. Najważniejszy był bowiem cel działa-
nia – oczyszczenie z zalegających w ogromnych ilościach 
śmieci tego urokliwego zakątka miasta, by przywrócić mu 
naturalne piękno. W czasie pracy organizatorzy zapewnili 
im posiłek, a po zakończeniu akcji nagrody od sponsorów 
oraz organizatorów.

Sprzątano brzegi Kanału, a także jego wody, przy użyciu 
własnych rąk i kajaków udostępnionych na tę okazję przez 

Tomasza Kaczmarka. Z nabrzeża rzeki i z jej nurtu zebrano 
około 100 worków różnego rodzaju śmieci: szkła, plastiku, 
sprzętu AGD, fragmentów metalowych instalacji, prętów, 
a także 10 sztuk zużytych opon – to wszystko porzucone 
przez innych mieszkańców obojętnych na wspólne dobro  
i własne środowisko naturalne. Chociaż nie udało się zebrać 
wszystkiego, uczestnicy akcji uważają tę „pierwszą bitwę” 
za wygraną.

Społeczna inicjatywa oczyszczenia Kanału Mosińskiego  
z zalegających go śmieci jest godna uznania i podziękowa-
nia dla pomysłodawców, organizatorów oraz uczestników 
akcji. Pozostaje teraz zaapelować do tych, którzy porzucają 
swoje śmieci tam, gdzie nie powinni, by wreszcie zrozumieli, 
ile wysiłku kosztuje posprzątanie po ich bezmyślności i że 
wszystkim innym, także przyrodzie to po prostu przeszkadza.

Przepływający przez naszą gminę Kanał Mosiński łączy 
rzekę Obrę z Wartą, do której wpada w okolicy Rogalinka. 
Płyną w nim wody dawnej Mosinki, o której historyczne 
wzmianki pochodzą już z XIII wieku. 

 Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Mieszkańcy sprzątali rzekę

Ogólnopolskie sukcesy uczniów „dwójki” 

Zuzanna Musielak z SP 2 w Mosinie laureatką VI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Nasi sąsiedzi- Żydzi”. 

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci 
Narodowej wraz z Gminą Chmielnik, Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty  
w  Kielcach jest przywrócenie pamięci i popularyzowanie 
wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania 
sztetli na terenie Polski przed 1939 r. oraz Polaków ratujących 
Żydów w czasie II wojny światowej.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: wojewódzkim i ogól-
nopolskim. Jury, w skład którego weszli pracownicy Instytutu 
Pamięci Narodowej w Poznaniu, wyłonili laureatów etapu 
wojewódzkiego wśród których znalazła się praca Zuzanna 
Musielak. Laureaci etapów wojewódzkich rywalizowali  
o tytuł laureata etapu ogólnopolskiego. 

25 maja 2018 roku komisja konkursowa  w składzie: Agniesz-
ka Dziarmaga (Świętokrzyski Sztetl), dr Edyta Majcher-Ociesa 

(Instytut Historii UJK), dr Jan Główka (Muzeum Historii 
Kielc), Edyta Krężołek (Instytut Pamięci Narodowej), Wie-
sława Rutkowska (Archiwum Państwowe Kielce), Łukasz Maj 
(Kuratorium Oświaty Kielce), Magdalena Kubacka (Zespół 
Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskie-
go w Kielcach), Tomasz Świątkowski (Instytut Historii UJK) 
przyznała naszej uczennicy, Zuzannie Musielak, tytuł laureata 
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nasi sąsiedzi Żydzi.

Praca Zuzanny pt. „Mosiński kirkut”, dotyczyła mniejszości 
żydowskiej mieszkającej w Mosinie. Opiekunem merytorycz-
nym pracy była p. Beata Buchwald. Zuzanna wraz z nauczy-
cielką zostały zaproszone na uroczystą galę konkursową do 
Chmielnika koło Kielc. Gala rozpoczynała Spotkania z kul-
turą żydowską „Szalom na Wspólnej”. Zuzannie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Beata Buchwald

Nasi sąsiedzi- Żydzi
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Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że projekt 
Erasmus+ „Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą” zreali-
zowany przez Gimnazjum nr 1/Szkołę Podstawową nr 1 
w Mosinie, Liceul Matei Basarab Craiova z Rumunii oraz 
Istituto Comprensivo Muro Leccese z Włoch został uzna-
ny za jeden z najlepszych projektów w Polsce. Mosińska 
„jedynka” została wyróżniona jako jedna z 7 instytucji 
edukacyjnych w Polsce! Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się podczas gali w ramach  Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Szkoła w świecie zmian i nowych technolo-
gii” 21 maja w Zakopanem. Panie: Justyna Nojszewska, 
Agata Walter oraz dyrektor szkoły – pani Ewa Agnieszka 
Szymańska otrzymały nagrodę z rąk przedstawicieli za-
rządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Następnego 
dnia koordynatorki prezentowały nagrodzony projekt. 
Konferencja odbywała się pod hasłem „Zmień swoje myśli,  
a zmienisz swój świat”. Była niezwykłą okazją do refleksji 
na temat tego, jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku, 
w jaki sposób nauczać i wychowywać młodych ludzi, jakie 
kompetencje powinni rozwijać nauczyciele i uczniowie. 

Więcej informacji o wyróżnionym projekcie: https://
sp1mosina.edu.pl zakładka „Szkoła”,   „Erasmus+” oraz 
na http://www.brainsatschool.eu/. 

Najlepszy projekt Erasmus+ w Polsce!

Arsenał Pamięci
W dniach 14 – 16 czerwca uczniowie klasy VII B : Marta Przezak, 

Weronika Rossa i Jerzy Żerdziński pod opieką nauczycielki Beaty 
Buchwald, uczestniczyli w  gali finałowej XVII Ogólnopolskiego 
Konkursu „Arsenał Pamięci” w Łodzi.  Nasi uczniowie napisali 
prace konkursowe dotyczące wojennej historii ich rodzin i uzy-
skali zaszczytny tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu.  Praca 
Marty Przezak została dodatkowo wyróżniona tytułem Primus 
inter pare- pierwszy wśród równych.  Głównym recenzentem 
prac była pani Barbara Wachowicz. W czwartek  w XXIX Liceum 
Ogólnokształcącym w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowa-
nie konkursu oraz gry historyczne, które przygotowali dla nas 
pracownicy IPN-u.

W piątek braliśmy udział w ogólnopolskim rajdzie edukacyj-
nym  „Śladami bohaterów wojny 1920 roku po Łodzi - Stefana 
Pogonowskiego i Jana Kowalewskiego”, którego główną częścią 
była gra miejska. W trakcie gry pokonaliśmy 16 kilometrów, 
jednak najtrudniejszym dla nas zadaniem było zaśpiewanie pio-
senki Laguny w niebie.  Nasza drużyna była jedną z najmniej 
licznych drużyn z całej Polski. Pozostałe drużyny liczyły od 
10-18 osób, większość to uczniowie szkół licealnych. Za na-
sze zaangażowanie i prawidłowe wykonanie zadań zostaliśmy 
decyzją jury laureatami 3. miejsca, wyprzedziły nas dwa licea,  
w tym jedno z Łodzi.

W sobotę,  w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, miała 
miejsce uroczysta gala konkursu, na która przybyła także pani 
Małgorzata Przezak – mama Marty. Pan Krzysztof Jakubiec od-
czytał recenzje prac, które napisała Pani Barbara Wachowicz, 
której niestety zabrakło podczas naszej uroczystości. Pani Bar-
bara Wachowicz podarowała laureatom swoją ostatnią książkę, 
niestety nie zdążyła już wpisać do niej dedykacji. Gala była 
naszym pożegnaniem z panią Barbarą, którą większość z nas- 

opiekunów konkursu znała od lat i co roku było nam dane 
posłuchać wspaniałej Gawendy pani Barbary. Podczas tej uro-
czystości towarzyszyło nam wiele wzruszeń, szczególnie, kiedy 
ogłoszono, że Marta Przezak został uhonorowana zaszczytnym 
tytułem Primus inter pares. 

Pamięć nieustająca
W VI edycji  ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego 

„Pamięć nieustająca”dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej  zostaliśmy kolejny raz wyróżnieni.

Zespół recenzentów prac, któremu przewodniczył Romuald 
Karaś – reportażysta, literat, wydawca, prezes Stowarzyszenia 
im. Witolda Hulewicza przekazał do Jury konkursu wybór naj-
lepszych prac spośród kilkuset  nadesłanych z całego kraju. Jury 
postanowiło nagrodzić  5 szkół, w tym po raz drugi Szkołę Pod-
stawową nr 2 w  Mosinie za 12 nadesłanych prac. Jury doceniło 
aspekt badawczy prac,  opatrzenie  prac aparatem naukowym oraz 
dbałość o wysoką kulturę języka. W gronie laureatów w katego-
rii prac historyczno - literackich znalazły się Iga Lewandowska  
i Kasia Tomowiak za pracę „Historia rodziny Tomowiaków”, 
Zofia Mackowiak za pracę „Zginęli, bo byli Polakami”, Julia 
Piątek „Wojenna wyprawa Franciszka Kuśnierczaka”. Wyróż-
nienie otrzymała praca Zuzanny Pelińskiej „Najmroźniejsza 
pora życia Aleksandra Ostrowskiego”, Aleksandry Walkowiak 
„Wojenna historia mojej rodziny”, Natalii Szajek „Pamiętnik 
prapradziadka Stasia”. Gala konkursowa odbędzie jesienią  
w  Warszawie.  Prace powstały pod opieką merytoryczną Beaty 
Buchwald i Beaty Mazur. 

Beata Buchwald
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W Mosin ie , 
a  w c z e ś n i e j 
w Puszczykowie, 
zaprezentowany 
został niezwykły 
spektakl, w któ-
rym w roli akto-
rów wystąpiły 
dzieci. Teatralne 

przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Grupę Inicjatywną 
Baranówko w ramach ministerialnego programu „Lato w te-
atrze”, a przedstawienie nosiło tytuł „Twoje i Moje podwórko”. 
Projekt „Twoje i Moje Podwórko”, jak wyjaśniają organizatorzy 
przedsięwzięcia, to próba przejścia z dziecięcego podwórka do 
dojrzałości, a ścieżka ta wiedzie poprzez doświadczenie innych 
podwórek. Od początku lipca grupa dzieci pod okiem artystów: 
Grażyny Wydrowskiej-Wąsiel, Joanny Sykulskiej, Carlosa Rami-
reza, Krystyny Jasiczak, Magdaleny Albrecht-Walczak, Krzysztofa 
Widery i Ewy Brzychcy, przygotowywała spektakl inspirowany 
powieściami Janusza Korczaka „Król Maciuś na bezludnej wyspie” 
i Arkadego Fiedlera „Zwierzęta z lasu dziewiczego”. Miejscem 
twórczego działania było Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie, gdzie ogród tolerancji stał się „podwórkiem” innych 
kultur. Końcowy efekt przedsięwzięcia można było obejrzeć 13 
lipca w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, a 17 lipca 

w Mosińskim Ośrodku Kultury. Przedstawienie z elementami 
performansu wzbudziło zachwyt uczestników tego wydarze-
nia. Barwna podróż w świat dziecięcej zabawy, opowiedziana 
symbolicznymi obrazami, gestami i rekwizytami, poruszyła 
wyobraźnię niejednego widza. Dodać także należy, że elementy 
scenografi i były indywidualnymi wypowiedziami dzieci, ich 
własną wizualizacją z fotografi i i fi lmu podwórek. Było to wy-
jątkowe spotkanie z dziecięcą sztuką, wyobraźnią i spojrzeniem 
na otaczającą rzeczywistość, które Grażyna Wydrowska-Wąsiel 
podsumowała parafrazując słowa Jonasza Kofty - „Pamiętajcie 
o podwórkach, bo z tych małych podwórek tworzymy Ojczyznę..
”Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbi-
gniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem 
jest popularyzowanie pedagogiki teatru. Program składa się 
z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsz-
tatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu 
pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów 
objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 11. edycji 
programu dofi nansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Pol-
ski – 23 samorządowe instytucje kultury oraz 17 organizacji 
pozarządowych, między innymi Grupa Inicjatywna Baranówko, 
prowadzona przez Dorotę Lisiak. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru szkole 
w Rogalinie

Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się od kilkunastu 
miesięcy. Poprzez różne działania promowaliśmy sylwetkę 
naszego patrona Edwarda Raczyńskiego oraz historię pałacu 
w Rogalinie. Uwieńczeniem wszelkich aktywności było ofi cjalne 
nadanie Szkole Podstawowej w Rogalinie imienia Prezydenta 
RP Edwarda Raczyńskiego. Ta długo oczekiwana przez nas uro-
czystość odbyła się 25 maja 2018 roku. Ceremonię uświetnili 
swoją obecnością: profesor Andrzej Waśko - doradca Prezydenta 
RP, córki naszego patrona – pani Wirydianna Rey oraz Kata-
rzyna Raczyńska, Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator 
Oświaty, Przemysław Mieloch – Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina, Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie, Jacek Szeszuła – radny Powiatu w Poznaniu, pan 
Adam Machalski – zastępca dyrektora Biblioteki Raczyńskich 
w Poznaniu, pracownicy Muzeum – Pałacu w Rogalinie w oso-
bach: pani dr Ewy Leszczyńskiej, pani Danuty Horoszko, pani 

Małgorzaty Wilanowskiej, pana Piotra Wilanowskiego, Mikołaj 
Pietraszak-Dmowski – sekretarz Fundacji Raczyńskich oraz prezes 
Majątku Rogalin, Magdalena Jakubowska - komendant Hufca 
ZHP Mosina, Mariusz Kondziela – dyrektor Muzeum Śremskiego, 
Anna Balcerek-Kałek – kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 
Kultury i Sportu,  Roman Kolankiewicz – przewodniczący Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sportu, Waldemar Demuth – kierownik 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, Łukasz Werfl  – leśniczy 
Leśnictwa Rogalin oraz sołtysowie wsi, z terenu których dzieci 
uczęszczają do naszej szkoły, a także członkowie Zarządu Fundacji 
Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu  oraz byli 
dyrektorzy i nauczyciele szkoły w Rogalinie.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowe-
go oraz powitaniem gości przez dyrektora szkoły – Annę Bąk. 
Następnie pan profesor Andrzej Waśko odczytał uroczysty list 
gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy. Ksiądz Wojciech 
Kaźmierczak poświęcił sztandar podarowany przez Fundację. 
Kolejnym punktem było uroczyste ślubowanie uczniów oraz 
prezentacja sztandaru. Tego dnia po raz pierwszy zabrzmiał 
hymn naszej szkoły. Po  ofi cjalnej części uroczystości przyszła 
pora na chwilę rozrywki, którą zapewnili uczniowie klasy 3b, 
przygotowując pod okiem pani Ewy Cebulskiej oraz pani Ber-
nadetty Dworzańskiej przedstawienie, mające na celu przybli-
żenie wszystkim obecnym sylwetki naszego patrona – Edwarda 
Raczyńskiego. Ostatnim punktem obchodów nadania imienia 
było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie 
przygotowanych ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także 
złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.  
Uroczystość przebiegła w miłej  i wzniosłej atmosferze, pozo-
stawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych 
wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach. 

Anna Olejnik            

Pamiętajcie o podwórkach
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Drewniany kościółek w Rogalinku pw. św. Michała Archanioła 
i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych to najstarsza świątynia na 
terenie naszej gminy. Położony nad brzegiem Warty, w liczącej 
blisko 770 lat historii wsi Rogalinek, wzniesiony na przełomie 
XVII i XVIII wieku, stanowi dziś malowniczy element krajobrazu. 
W ołtarzu głównym stoi Matka Boska z Dzieciątkiem – wierna 
kopia skradzionej 16 lat późnogotyckiej rzeźby, którą według 
legendy przyniosła do wsi warciańską falą w wiklinowych ga-
łązkach, z których miejscowi mieszkańcy nauczyli się wyplatać 
koszyki. Ta piękna legenda, zabytkowe walory i urokliwe położe-
nie kościoła w Rogalinku sprawiają, że miejsce to jest miejscem 
magicznym. Żeby nie zniknęło na zawsze z naszego krajobrazu, 
starają się parafianie i proboszcz miejscowej parafii, którzy przed 
dwoma laty zainicjowali remont popadającej w ruinę świątyni.

Już w roku 2007 wiadomo było, że kościół wymaga 
pilnego remontu, dlatego opracowano projekt  
i rozpoczęto poszukiwania funduszy. Dopie-
ro w roku 2016, z pomocą Jacka Szeszuły 
– radnego powiatu poznańskiego, który 
wskazał Zbigniewowi Grygierowi, ini-
cjatorowi remontu kościółka, możli-
wość dofinansowania przedsięwzięcia 
z budżetu powiatu, na wniosek złożony 
przez parafię wpłynęły pierwsze środki  
i w tym samym roku prace rozpoczęły się. – 
Przy współpracy z radnym Jackiem Szeszułą 
udało nam się pozyskać ze Starostwa Powia-
towego już 3 transze na remont i przystąpiliśmy 
do trzeciego etapu prac – mówi Zbigniew Grygier 
z rady ekonomicznej parafii w Rogalinku, radny Rady 
Miejskiej w Mosinie. 

Z pierwszej transzy – 202 000 zł, w roku 2016 wymienione 
zostały fundamenty pod całym kościołem. W roku ubiegłym 
parafia uzyskała kolejne dofinansowanie – 104 000 zł. – Za to 
wykonaliśmy remont bocznych ścian, w tym wymieniono zmurszałe 
elementy ścian nośnych, zostały wymienione podpory, ściany zostały 
na nowo odeskowane, zakonserwowane i pomalowane, została 
wymieniona podwalina wokół całego kościoła,  także kościół jest 
posadowiony na nowej podwalinie – wylicza Z. Grygier. W tym 
roku Powiat przeznaczył na remont kościółka 80 000 zł, dzięki 
którym wymieniona zostanie tylna i przednia ściana kościoła. 
Będzie on cały zakonserwowany, pomalowany specjalnymi far-
bami, które są ognioodporne, z działaniem przeciw grzybiczym 
i przeciw insektom. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem 
Powiatowego Konserwatora Zabytków, a każdy etap prac jest 
przez niego zatwierdzany. – Nawet kolor farby – wyjaśnia pan 
Zbigniew – jest uzgadniany z konserwatorem.

Jednak środki zewnętrzne to tylko 80% wszystkich kosztów 
remontu. Pozostałe 30% musi zapewnić parafia, a na tę część 

składa się ofiarność parafian podczas comiesięcznych zbiórek 
remontowych, ale nie tylko. – Pozyskujemy środki także ze zbiórek 
– mówi ks. Eugeniusz Kiszka, proboszcz parafii w Rogalinku. 

Co roku parafia organizuje aukcję obrazów, przekazanych na 
ten cel przez Pracownię Artystyczną z Rogalinka pani Lucyny 
Smok, rozprowadza cegiełki – znaczki pocztowe, czy wizerun-
ki Matki Boskiej rogalinkowskiej na starych deskach kościoła, 
wykonane przez parafian. – Staramy się pozyskać środki także 
od indywidualnych darczyńców, a na specjalnie utworzone konto 
remontowe wpływają nawet zagraniczne wpłaty od osób, które  
w Rogalinku mają swoje korzenie...

Ks. Eugeniusz Kiszka, probostwo w Rogalinku objął w lipcu 
2016 r. i jak mówi, remont kościoła przyjął z dobrodziejstwem 
inwentarza. – Przyjście na tę parafię było radością, ale jedno-

cześnie wyzwaniem – stwierdza ks. proboszcz, który za sobą 
miał już dwa remonty kościołów w Zimnej Wodzie 

i Mieszkowie. Początek nie był dla niego łatwy 
ze świadomością, jaki jest stan posadowienia 

mocno podniszczonego kościoła i po wysłu-
chaniu fachowców, że grozi mu katastrofa 
budowlana. – Spotkałem pana Zbigniewa, 
który w pierwszej rozmowie skutecznie nasta-
wił mnie, żeby się nie bać i zaczęliśmy wspól-
nie działać. Poza tym położenie tej świątyni,  
w pobliżu Warty, na skraju Wielkopolskiego 

Parku Narodowego i z taką tradycją tej ziemi 
z pobliskim Rogalinem, to wszystko, jak mówi 

dalej, nastrajało go pozytywnie. – Przed dwoma laty 
– mówi ks. Eugeniusz Kiszka – oglądając stan kościoła, 

zobaczyłem takie obrazki, jak miejscami kościół stoi na piasku. 
Jak w Ewangelii, w przypowieści o domu na skale i domu na 
piasku, który runął, faktycznie tak mogłoby być, bo były takie 
miejsca, gdzie stary fundament był wymyty... Dzisiaj, dzięki 
determinacji inicjatorów i inwestorów remontu drewnianego 
kościółka, możemy mieć już właściwie pewność, że kościół  
w Rogalinku nie runie, bo stoi na mocnym fundamencie. Po-
trzebne są jednak dalsze środki, by dokończyć rozpoczęte przed 
dwoma laty dzieło. Parafia stara się o jego dofinansowanie przez 
inne niż Powiat instytucje, a o środki, by wyremontować dach  
– z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ks. proboszcz Eugeniusz Kiszka i Zbigniew Grygier gorąco 
dziękują za wsparcie tej inicjatywy wszystkim dotychczasowym 
Darczyńcom i osobom, które zaangażowały się w ratowanie 
zabytkowego kościoła i zwracają się o dalszą pomoc. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

„RATUJMY KOŚCIÓŁ W ROGALINKU”
Parafia pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomo-

żenia Wiernych w Rogalinku 54904800072001000039390001

Na mocnym fundamencie
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45 lat PZERiI w Mosinie
 W sobotę, 7 lipca mosiński oddział Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętował 45-lecie swo-
jej działalności. Jubileuszową uroczystość, zainaugurowała 
msza św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie 
odprawiona przez proboszcza tej parafii ks. Adama Prozo-
rowskiego oraz proboszcza parafii w Iłówcu ks. Stanisława 
Wiatrowskiego. Część oficjalną przygotowano w Mosińskim 
Ośrodku Kultury, w jego Sali Reprezentacyjnej.  45-letni ju-
bileusz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału 
Rejonowego w Mosinie, był okazją do złożenia podziękowań, 
gratulacji, a także uhonorowania jego członków za wielo-
letnią działalność na jego rzecz. Złotą Odznakę Honorową 
przyznaną przez Zarząd Główny PZERiI otrzymali: Krystyna 
Malinowska (duża odznaka) oraz Dorota Domagała i Zbigniew 
Bołoszko (mała odznaka), a  dyplom uznania wręczono Wan-
dzie Wojciechowskiej i Zbigniewowi Magierskiemu. Z kolei 
zarząd PZERiI Oddział Mosina wyróżnił działające prężnie 
oddziałowe koła. W uroczystości wzięli udział goście, między 
innymi reprezentacja mosińskiego samorządu – Burmistrz 
Gminy Jerzy Ryś, Przewodnicząca Rady Małgorzata Kap-
tur, radni Jolanta Szymczak i Dominik Michalak. Jubileusz 
uświetnił występ działającego przy oddziale chóru „Zawsze 
Młodzi” oraz  pokazy zumby.

W roku 1973 w Mosinie powstało Koło Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Oddziału Puszczykowo. W latach 1994 
– 1997 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
działał tu jako Oddział Gminy w Mosinie, a od roku 1998 
do chwili obecnej PZERiI Oddział Rejonowy w Mosinie.  
W międzyczasie powstało kilka kół terenowych: nr 1 Pecna 
(1994), nr 2 Dymaczewo Nowe (1999), nr 3 Rogalin (2000), 
nr 4 „Nauczyciele” (istniało do 2006 r.), nr 5 Daszewice 
(2004), nr 6 Czapury,  Wiórek (2005) i nr 7 Rogalinek (2006). 
Obecnie oddział zrzesza ok. 440 członków.

Kolejnymi przewodniczącymi zarządu mosińskiego koła, 
a potem oddziału byli: Stanisław Matysiak, Władysław Mi

chalak, Władysław Szydłowski, Leongina Pozorska. Od 2005 
roku funkcję tę pełni Jerzy Malinowski.  

Działalność związku oparta jest na pracy społecznej ogółu 
jego członków. Celem tej pracy jest poprawa warunków  so-
cjalno-bytowych członków, uczestnictwo w życiu społecznym, 
prowadzenie działalności kulturalnej, zdrowotnej, turystycz-
no-krajoznawczej.  Dla osób starszych Związek organizuje 
pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, by nie izolowali 
się w swojej samotności. Dla nich organizuje wiele atrakcji,  
z których chętnie korzystają. Są to spotkania opłatkowe, 
Dzień Babci i Dziadka, wieczorki przy muzyce, rajdy rowerowe  
i piesze, czy wycieczki po kraju i poza jego granice i piel-
grzymki. Członkowie oddziału, podczas wspólnych wyjazdów 
organizowanych przez swój zarząd, odwiedzili najdalsze za-
kątki Polski od Wybrzeża Bałtyckiego po Bieszczady w myśl 
przyświecającej im dewizy:  „Emeryci i renciści grosz do 
grosza zbierają i naszą piękną Ojczyznę zwiedzają”. Byli także  
w Chorwacji i na Lazurowym wybrzeżu. Mosińscy związkowcy 
bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach 
państwowych i lokalnych organizowanych na terenie gminy 
Mosina. Od 2008 roku przy oddziale rejonowym w Mosinie 
działa chór związkowy „Zawsze Młodzi”, który uświetnia 
wszystkie uroczystości związkowe i nie tylko.  – Każdy, kto 
wstępuje do związku znajduje lekarstwo na samotność, nudę  
i wszelkie życiowe problemy – uważają członkowie mosińskie-
go oddziału, którzy chętnie uczestniczą w różnych spotka-
niach – Tu mogą odetchnąć, zapomnieć o problemach życia 
codziennego, mogą nawiązać przyjaźnie, które trwają latami…  

Biuro PZEiR Oddziału Rejonowego w Mosinie mieści się 
w Mosińskim Ośrodka Kultury i czynne jest we wtorki,  
w godz. 10.00 –12.00. Spotkania związkowe odbywają się 
tu w każdą ostatnią środę miesiąca, a próby chóru, także  
w Mosińskim Ośrodku Kultury, w każdą środę od 15.00 - 
17.00.      Joanna Nowaczyk

Fot. A. Brączkowska, J. Nowaczyk
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Wędkarski jubileusz
Koło PZW Mosina Miasto obchodziło swoje 80-lecie działal-

ności. Jest to jedno z najstarszych polskich kół wędkarskich, 
najstarsze w okręgu poznańskim, starsze od Polskiego Związku 
Wędkarskiego i mimo tak szacownego wieku trzyma się zna-
komicie. W niedzielę 22 lipca Koło świętowało swój jubileusz, 
jak na wędkarzy przystało, nad brzegiem wód Kanału Mosiń-
skiego, na Zielonym Rynku w Mosinie. W uroczystości, którą 
poprowadził prezes Koła Andrzej Zalewski, uczestniczyli goście 
– przedstawiciele mosińskiego samorządu: burmistrz Jerzy Ryś  
i przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur, Jerzy Musiał – prezes 
zarządu Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, 
a także przedstawiciele innych, zaprzyjaźnionych kół i środowisk. 
Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia zasłużonym 
członkom odznaczeń i wyróżnień oraz pucharów dla zwycięzców 
zawodów, które poprzedziły niedzielną uroczystość. A po części 
oficjalnej, wędkarze świętowali swoje 80-lecie wspólną biesiadą...

Koło PZW Mosina Miasto, oprócz organizacji licznych za-
wodów, podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska  
i podobnie jak inne gminne koła, integruje mieszkańców - pa

sjonatów wędkowania – wokół wspólnej pasji.  W roku 1938  
w położonej nad Kanałem Obrzańskim niedaleko jego ujścia 
do Warty Mosinie, rozmiłowani w wędkarstwie obywatele 
tego miasteczka, zorganizowali się wokół  swojej pasji tworząc 
,,SPORTOWE KOŁO WĘDKARZY”. Założycielami tego koła 
byli m.in. Rembikowski, Śniady, bracia Józef i Bronisław May-
erowie, Antoni Woźniak. Dopiero po zakończeniu II wojny 
światowej w Poznaniu powstał Okręgowy Związek Wędkarzy,  
a w poszczególnych miastach - koła wędkarskie, m.in. w Mosinie. 
Koło o nazwie Związek Sportowy Wędkarzy ,,WARTA”, stało 
się spadkobiercą przedwojennej organizacji wędkarzy. Pierwsze 
zebranie tego koła odbyło się 1 czerwca 1945 r., a jego prezesem 
został  Maksymilianem Żelazek... Historia Koła, które dziś działa 
pod nazwą Koło nr 27 PZW Mosina Miasto, udokumentowana 
jest od samych początków w kronice pieczołowicie przechowy-
wanej i uzupełnianej przez wędkarzy. 

Z okazji jubileuszu 80-lecia, życzymy wędkarzom dalszych, 
wspaniałych lat wspólnej działalności, a każdemu z nich – ta-
aakiej ryby!            Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Nakładem wydawnictwa DEBIT ukazała się nowa książ-
ka Zofii Staniszewskiej: „Zagadka jaskini”. To już czwarta 
po „Zagadce Biblioteki”, „Zagadce Dębów Rogalińskich”  
i „Zagadce Królowej Parku” pozycja książkowa tej autor-
ki z dziecięcego cyklu „Ignacy i Mela na tropie złodzieja”  
i kolejna w jej dorobku pisarskim. 

„Zagadka jaskini” to kolejne, detektywistyczne opowiadanie 
o bliźniakach, bohaterach całego cyklu. Jak wyjaśnia autorka 
książki pomysł, by tym razem to jaskinia stała się miejscem ich 
przygód, narodził się podczas wypadu Dyskusyjnego Klubu 
Książki z mosińskiej biblioteki w Góry Złote. – Atrakcją wyjaz-
du – mówi Zofia Staniszewska – było spotkanie z Zbigniewem 
Piotrowiczem, pisarzem, który okazał się jednocześnie dzierżaw-
cą Jaskini Radochowskiej. Ponieważ oprócz zwiedzania jaskinia 
organizuje różne ciekawe wydarzenia, pan Zbigniew zapropo-
nował czytanie mojej serii detektywistycznej o Ignacym i Meli 
w niecodziennych warunkach – pod ziemią w świetle latarek. 
Stwierdziłam, że  jeśli już czytać dzieciom książkę w jaskini, to 
niech akcja powieści rozgrywa się w jaskini. I to tej konkretnej. 
Jak zwykle inspiracją do powstania detektywistycznej fabuły 
było życie i przygody, które nas spotkały. Ciąg dalszy tej hi-
storii, to nowa książka pani Zosi i warsztaty detektywistyczne  
z okazji Dnia Dziecka, które odbyły się na początku czerwca 
– w Jaskini Radochowskiej. 

Zofia Staniszewska, na co dzień mieszkanka naszej gminy, 
pracownik Mosińskiej Biblioteki Publicznej i – aktorka Teatru 
Bez Kurtyny, jest również utalentowaną pisarką. Dotychczas, 

oprócz cyklu ksią-
żek z cyklu „Igna-
cy i Mela na tropie 
złodzieja”, spod jej 
pióra wyszły: „Cza-
rownica z radosnej” 
(2008), „Moja les” 
(2009), „Ale plama! 
Czyli dobre manie-
ry i domowe afe-
ry” (2010), „Dzieci  
w sieci dobrych 
manier” (2015). 
Pisze także wier-
sze, dramaty, bajki  
i baśnie. Współpra-
cuje z czasopismem 
„Świerszczyk”, wy-
dawnictwem Publicat, kwartalnikiem artystyczno-naukowym 
Stowarzyszenia Autorów Polskich „ZNAJ”. Jest laureatką 
wielu nagród literackich, m.in. Grand Prix za sztukę teatralną 
„Urodziłaś się prostytutką” na Gdańskim Festiwalu Teatral-
nym , I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Poetyckim 
„O Miecze i Złote Kluczowe Tuchowa” oraz Złotego Radomira 
w V Konkursie Poezji im. Herberta.   

Joanna Nowaczyk

Zagadka jaskini – kolejna książka naszej pisarki

Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca odbył się w Żabinku 
integracyjny Dzień Dziecka połączony z „POTUPAJKĄ”.

Uroczystość uświetniły zabawy oraz konkursy dla najmłod-
szych. Zajęcia plastyczne, zamek dmuchany oraz rywalizacja 
w oponkach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla troszkę 
starszych dzieci przygotowane zostało mini boisko piłkarskie. 
Animatorzy przygotowali program, w którym każdy znalazł 
coś dla siebie. Dla odważnych i lubiących zwierzęta dzieci 

czekały przejażdżki konne. Spragnieni historii zapoznali się 
z prehistorycznymi kośćmi, o których opowiadał pan Walde-
mar Wiązek, a OSP Pecna organizowała przejażdżki wozem 
strażackim zachęcając do udziału w imprezie.

Tradycją stał się mecz piłki nożnej i tak też było w tym 
roku. Mecz był zacięty, a bramkarze dzielnie bronili bramek.

Dla najlepszych graczy przygotowane zostały koszulki, piłka 
a nagrodę główną, wręczył zastępca burmistrza Przemysław 
Mieloch.

W trakcie uroczystości każdy mógł poczęstować się kieł-
baską z grilla, „pyrą z gzikiem”, pysznymi plackami oraz 
galaretkami, a nawet szaszłykami z owoców oraz pieczywem 
chrupkim. W ten upalny dzień ochładzały nas zimne napoje 
malinowe, kompot truskawkowy oraz lody.

Dla wszystkich wędrowniczków, dzieci, mam, tatusiów, 
cioć, wujków, babć i dziadków ciekawych świata 27 maja 
odbył się wyjazd autokarowy do Zoo we Wrocławiu. Wszy-
scy podziwialiśmy goniące się małpy, odpoczywające sło-
nie oraz Afrykarium. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
gigantyczny żółw.

Każdy znalazł coś dla siebie z okazji tegorocznego Dnia 
Dziecka.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu
Dnia Dziecka i serdecznie zapraszamy za rok. 

Agnieszka Gorzyńska

Żabinko
DZIEŃ DZIECKA

AKTUALNOŚCI / SOŁECTWA I OSIEDLA



23

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

SOŁECTWA I OSIEDLA

Festyn z NGO
9 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie 

odbył się X Festyn Dnia Dziecka z Organizacjami Pozarzą-
dowymi.

Przedsięwzięcie to od dziesięciu lat jest organizowane wspól-
nie przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury, 
Szkołę Podstawową nr 1 w Mosinie oraz Radę Rodziców.

Spotkanie odbyło się dzięki pomocy i wsparciu organizacji 
pozarządowych. Świętowanie Dnia Dziecka, dla stowarzyszeń, 
fundacji czy klubów sportowych było okazją zaprezentowania 
swojej oferty i działania na rzecz lokalnej społeczności. Przez 
10 lat, w kolejnych edycjach Festynu uczestniczyło łącznie 
314 organizacji, w większości z terenu gminy Mosina oraz 
kilka z sąsiednich gmin oraz Poznania. 

W tym roku były podczas festynu zaprezentowały się: Mo-
sińskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych, 
Pracownia Artystyczna przy Towarzystwie Przyjaciół Dę-
bów Rogalińskich, Koło Gospodyń Wiejskich Rogalinek, 
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, Ośrodek ZHP Mosina, 
Stowarzyszenie Klub Bab Wspaniałych, Uczniowski Klub 
Sportowy Muszkieter, Klub Sportowy Shootboxer, Mosińskie 
Towarzystwo Motocyklowe, Sami Swoi, OSP w Nowinkach, 
OSP w Radzewicach, OSP w Mosinie, Stowarzyszenie Roz-
daj Siebie, Akademia Piłkarska Reissa, Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Poznaniu, Polski Związek Wędkarski Okręg 
Poznań, Koło nr 27 Mosina-Miasto. 

Program obejmował szereg atrakcji, zarówno dla młod-
szych, jak i nieco starszych dzieci i młodzieży. Kto brał udział 
w loterii przygotowanej przez szkoły, miał szansę wygrać 
atrakcyjne nagrody zebrane przez rodziców oraz przekazane 
przez sponsorów. Festyn był okazją do wręczenia nagród 
najmłodszym uczestnikom konkursu plastycznego „Mosina 
oczami dzieci”, którym gratulował osobiście zastępca burmi-
strza Przemysław Mieloch. Wśród wielu atrakcji znalazły  się 
rodzinne rozgrywki sportowe, pokaz sprzętu pożarniczego, 

a także loteria dla uczestników festynu. Artystyczną oprawę 
zapewnił zespół działający przy Mosińskim Ośrodku Kultury 
pod kierunkiem Danuty Nowak-Połczyńskiej, a także Capella 
CONTA BRASS. Na scenie można było także obejrzeć po-
kaz szermierki w wykonaniu Klubu Sportowego Muszkieter, 
a także walki kickboxerów z Klubu Sportowy Shootboxer. 
Miłym akcentem było wręczenie podziękowań organizacjom 
za aktywne uczestnictwo w  festynie oraz wspieranie naszej 
inicjatywy.

Stowarzyszeniami, które wspierały Festyn przez 10 lat to: 
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnospraw-
nych, Pracownia Artystyczna przy Towarzystwie Przyjaciół 
Dębów Rogalińskich, Koło Gospodyń Wiejskich Rogalinek, 
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, Ośrodek ZHP Mosina, 
Stowarzyszenie Klub Bab Wspaniałych, Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy w Poznaniu, Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczy-
kowo, Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań, Koło nr 27 
Mosina-Miasto. 

Organizatorzy dziękują wszystkim organizacjom, które 
wsparły tegoroczny Festyn, a także tym, które wspierały 
przedsięwzięcie przez wszystkie jego lata, życząc dalszych 
sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Oprac. JN 

3 czerwca na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia  
w Baranówku, okoliczne dzieci świętowały swój Dzień.  
Z myślą o najmłodszych swoich mieszkańcach, Rada So-
łecka Sołectwa Sowiniec, Sowinki przygotowała plenerową 
imprezę, w której udział wzięły także dzieci z Baranówka  
a nawet z Mosiny. 

Dzień Dziecka w tym sołectwie organizowany jest, także 
dzięki współpracy z Fundacją, od wielu lat i zawsze z jest 
pełen atrakcji. W tym roku, około setka dzieci uczestnicząca 
miała okazję „poszaleć” na zjeżdżalni, przejechać się bryczką 
lub koniem Fundacji albo motocyklem, którym przewoził 
Bolesław Kurowski z Klubu Biały Orzeł MC Poznań. Były 
zabawy, wata cukrowa, kiełbaski z grilla i domowe wypieki,  
a każde dziecko obdarowane zostało paczuszką przygotowaną 
przez organizatorów. 

Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Baranówku było okazją, 
by pożegnać odchodzącego na emeryturę ks. Edwarda Maj-
kę – proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie, której 
parafianami są mieszkańcy sołectwa.  

JN

 Sowiniec, Sowinki
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W niedzielę 3 czerwca mieszkańcy Osiedla nr 6 za Moreną (Budzyń, 
Pożegowo) obchodzili po raz drugi Dzień Sąsiada. Festyn współorgani-
zowany przez mieszkańców jest nawiązaniem do Europejskiego Dnia 
Sąsiada, który jest obchodzony w wielu krajach Unii Europejskiej. Dzięki 
zaangażowaniu dużej liczy osób, udało się zorganizować wiele atrakcji 
dla dzieci i nie tylko. Jednym z głównych wydarzeń była wystawa zdjęć 
z naszego Osiedla, która została przygotowana przez panią Józefę Ro-
szak-Rosić, wieloletnią mieszkankę naszego Osiedla. Kilka godzin na 
świeżym powietrzu, spędzonych na rozmowach przy kawie i słodkich 
przekąskach, upłynęły w miłej sąsiedzkiej atmosferze. Do zobaczenia 
za rok, podziękowania dla wszystkich zaangażowanych mieszkańców 
w organizację tego wydarzenia. Jak dobrze mieć sąsiada…

Pełna relacja i zdjęcia na stronie www.facebook.com/osiedle.zamorena 
Dominik Michalak

Jak dobrze mieć sąsiada

W niedzielę 3 czerwca odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez naszego Sołtysa 
i Radę Sołecką Sołectwa Krosno. Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy 
świetlicy wiejskiej w trasę rajdu, która przebiegała przez kilka miejscowości Gminy. 
Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Pomimo, że długość 
trasy liczyła ok. 15 km nie zabrakło najmłodszych uczestników rajdu… Oprócz prze-
jazdu zaplanowaną trasą przez miłą i spokojną okolicę dla uczestników rajdu zostały 
przygotowane punkty kontrolne, a tam konkursy, których każdy mógł spróbować 
swoich sił i niespodzianka - lody dla ochłody. Po powrocie z trasy rajdu na uczest-
ników czekały pyszne kiełbaski z grilla, chlebek ze smalcem, kiszone własnoręcznie 
przez Sołtysa ogórki, placki, kawka i czym „chata bogata” ;)  oraz uroczyste rozdanie 
nagród i pamiątkowych medali dla wszystkich... 

Rodzinny Rajd Rowerowy to już historia ale za to jak pozytywna!!! Dlaczego? Wy-
starczy przejrzeć zdjęcia z rajdu. Czyż uśmiechnięte i zadowolone twarze uczestników 
dorosłych i co najważniejsze dzieci nie są dowodem na udaną zabawę? Sami zobaczcie 
jak bawili się mali, więksi i całkiem dorośli rowerzyści podsumowując rajd. 

Wszystkim uczestnikom rajdu serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo. 
Do zobaczenia!

Katarzyna Rybicka-Statnik

Rodzinny rajd rowerowy

5 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 na obiekcie lekkoatle-
tycznym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie odbyło 
się podsumowanie współzawodnictwa oraz wręczenie nagród 
dla najbardziej usportowionych szkół powiatu poznańskiego.  

 Po zakończonej rywalizacji sportowej, która trwała od 
września 2017 r. do czerwca 2018 r., dla każdej szkoły zo-
stało zsumowanych po 10 najlepszych wyników osiągnię-
tych przez uczniów na zawodach powiatowych. W kategorii 
Igrzysk Dzieci – uczniowie klas 4-6 (rocznik 2005 i młodsi) 
udział wzięły 72 szkoły. Ostatecznie zwyciężyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, zdobywając 440,5 
pkt. oraz tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w powiecie 
poznańskim w roku szkolnym 2017/2018”.

Reprezentanci szkoły wspólnie z opiekunem odebrali z rąk 
starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego okazały puchar 
oraz dyplom. Po ubiegłorocznym zwycięstwie w tej samej 
klasyfikacji jest to kolejny sukces uczniów i trenerów Jedynki 
Mosina.       J. Nojszewska

Sportowe sukcesy mosińskiej Jedynki

SOŁECTWA I OSIEDLA / SPORT
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Mistrzostwa Świata w Mosinie

Za nami dwa dni niezwykłej sportowej rywalizacji. Mistrzo-
stwa Świata w Nordic Walking skupiły wokół siebie 14 państw: 
Białoruś, Czechy, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Kazach-
stan, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina i Włochy.   
W zawodach wzięło udział 543 zawodników.

30 czerwca na terenie „Podkowy Leśnej” w Krajkowie  odbyły 
się kwalifikacje na 5 km i 10 km oraz Drużynowe Mistrzostwa 
Świata. Emocji było wiele. Na scenie powiewało 14 flag różnych 
państw. Każdy chciał zająć miejsce na podium i uzyskać tytuł 
Mistrza Świata. Na starcie tego dnia pojawiło się 437 zawodników. 
Osoby rywalizowały o miejsce startu w finałach. Dodatkowo 
tego dnia odbyły się finały dzieci i młodzieży oraz Drużynowe 
Mistrzostwa Świata na dystansach 5 km i 10 km. Wystartowało 
w sumie 47 drużyn.  

Klasyfikację na niedzielę uzyskało 160 zawodników na 
dystansie 5 km oraz 180 zawodników na dystansie 10 km.  
W niedzielę odbyły się finały na dystansach 5 km, 10 km oraz 
21 km. Zawodnicy oraz kibice mieli niepowtarzalną okazję spo-
tkać twórcę Nordic Walking – Marko Kantanevę, który przybył 
do nas z Finlandii. Marko przeprowadził otwartą prelekcję na 
temat Nordic Walking na świecie. O walorach zdrowotnych 
Nordic Walking prezentację wygłosił znany poznański kardiolog 
Michał Sokólski. 

W miasteczku sportowym można było zobaczyć koszulki i flagi 
wielu narodowości. Każdy chciał jak najlepiej zaprezentować 
swój kraj. Na uczestników tej dwudniowej imprezy czekało wiele 
niespodzianek. Atmosfera mistrzostw udzieliła się nie tylko za-
wodnikom, ale również ich rodzinom i kibicom. Mieli oni okazję 
wziąć udział w animacjach, wieczornej zabawie przy muzyce, 
grill oraz pasta party. Przepiękna okolica, świetnie przygotowana 
trasa, miasteczko biegowe i gościnna Podkowa Leśna sprawiły, 
że atmosfera, która wytworzyła się wokół tego wydarzenia była 
niezwykła. Nie było jeszcze mistrzostw w tej dyscyplinie, która 
skupiłaby zawodników, aż z 14 państw z Europy i Azji. Całość 
dopełniła uroczysta dekoracja wraz z  hymnami państw, które 
zwyciężyły. W przygotowaniach i realizacji tego spektakularnego  
wydarzenia uczestniczyło blisko 120 osób. Mosina na dwa dni 
stała się światową stolicą Nordic Walking, a wydarzenie to odbiło 
się szerokim echem w kraju i za granicą.  To z pewnością wielka 
promocja Gminy Mosina oraz Polski. Organizatorzy: IDMAR 
GROUP, Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, OSiR w Mosinie 
oraz Nordic Walking Poland dziękują sponsorom i partnerom 
za pomoc w realizacji i promocji tego zadania. Uczestnikom tego 
wydarzenia składamy gratulacje i podziękowania za stworzenie 
niebywałej atmosfery prawdziwego sportowego święta. 

Wyniki dostępne są na stronie www. osirmosina.pl->Mistrzo-
stwa Świata NW 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Podczas uroczystej sesji 21 czerwca, nagrodzono wyróżniają-
cych się sportowców i trenerów z naszej Gminy za osiągnięcia 
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej w roku 2017. Od 
roku 2008 mosiński samorząd nagradza w ten sposób utalen-
towanych zawodników, przyznając im stypendia, nagrody  
i wyróżnienia. W roku 2011 po raz pierwszy nagrodzeni zostali 
także wyróżniający się trenerzy i działacze sportowi.

W tym roku I Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł, 
przyznano Kacprowi Kubiakowi (judo). II Nagrodę – 1 500 
zł otrzymał Albert Warzocha (pływanie), a III Nagrodę,  
1 000 zł, Sławomir Witczak (kajakarstwo).

Stypendia sportowe w wysokości 250 zł miesięcznie  
w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. otrzymali zawodnicy: 
Gniewomir Wiśniewski (brazylijskie ju- jitsu), Sara Żelchowska 
(szermierka), Wojciech Fajfer (mini żużel), Jacek Fajfer (mini żużel), 
Kacper Skrobiszewski (karate shotokan), Krzysztof Sajna (karate), 
Dominik Klemczak (karate), Zuzanna Klemczak (karate), Sara 
Gronek (kajakarstwo), Tatiana Tomczak (taekwondo olimpijskie).

Przyznano także kilka wyróżnień, które otrzymali: Łukasz 
Przybylski (biegi górskie długodystansowe), Zuzanna Barłożyk 
(taniec współczesny, jazz), Wiktoria Michalska (taniec współ-
czesny, jazz), Joanna Wojciechowska (kolarstwo górskie).

Nagrodę w wysokości 1 000 zł za osiągnięcia w działalności 
sportowej wręczono trenerowi Maksymilianowi Wiśniewskie-
mu, a statuetki i dyplomy – Agacie Ryll, Magdalenie Grajcar, 
Marcinowi Idkowiakowi i Łukaszowi Idkowiakowi.

Czerwcowa, uroczysta sesja była także okazją do pokazu filmu 
o rekonstrukcji proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z 26 
maja, którego premiera miała miejsce dwa dni wcześniej.  

Nagrody dla sportowców 
i trenerów

Quest Mosina w XIX wieku
Z okazji 170. rocznicy proklamowania Rzeczypospolitej Mo-

sińskiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie pod 
kierunkiem Anny Ciesielskiej i Beaty Buchwald ułożyli quest 
Mosina w XIX wieku. Inauguracja questu miała miejsce 8 maja, 
tego dnia w  grze terenowej uczestniczyło 7 szkół z naszej gminy. 
Quest jest dostępny na stronie naszej szkoły oraz w formie ulotki 
w Urzędzie Miejskim oraz w Bibliotece Publicznej w Mosinie. 
Quest zostanie umieszczony także na stronie http://regionwiel
kopolska.pl/turystyka/gry-terenowe.html. Nasza  gra trwa oko-
ło godziny i  jej zrealizowanie uczestnicy mogą potwierdzić   
w ostatnim punkcie gry.  Zachęcamy do poznania historii Mo-
siny śladem XIX- wiecznych budowli.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu questu Paniom  
z Gminnego Centrum Informacji oraz Państwu Magdalenie  
i Dariuszowi Madejom.      Beata Buchwald, Anna Ciesielska
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Premiera filmu z rekonstrukcji
19 czerwca w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka 

Kultury odbyła się premiera filmu dokumentującego rekon-
strukcję proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z 3 maja 
1848 r. Rekonstrukcja wykonana została w miejscu prokla-
macji – na pl. 20 Października w Mosinie, podczas festynu  
z okazji 170-lecia tego historycznego wydarzenia  
i w ramach jego obchodów. Premierowy pokaz filmu 
zrealizowanego na zamówienie Gminy Mosina przez 
StudioNet24 Dariusza Machelskiego, był okazją do po-

dziękowań ze strony władz samorządowych Gminy dla 
wszystkich, którzy wsparli obchody 170. rocznicy prokla-
macji Rzeczypospolitej Mosińskiej – dla organizacji, sto-
warzyszeń, instytucji i mieszkańców. Ich zaangażowanie  
w upamiętnienie ogłoszenia niepodległości w Mosinie w czasie 
Wiosny Ludów urzeczywistniło ideę wspólnego uczczenia 
przez całą społeczność lokalną tej ważnej dla naszej Małej 
Ojczyzny rocznicy, wpisującej się w ogólnonarodowe świę-
towanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości.  

Stowarzyszenie SAMI 
SWOI utworzyli przed 
czterema laty rodzice 
Agnieszki, Julii, Bartka, 
Kuby i dwóch Sebastia-
nów – sześciorga dzieci  
z głęboką niepełnospraw-
nością. Starają się o to, 
by zapewnić im właści-
wą opiekę terapeutyczną 
i rehabilitacyjną, kiedy 

osiągną dorosłość. Bo kiedy skończą 25 lat, zakończy się 
dotychczasowa pomoc systemowa państwa w tym zakresie, 
z której jeszcze teraz, jako podopieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, mogą korzystać. 

Stowarzyszenie, któremu przewodniczy Violetta Bartnikow-
ska, zwróciło się w tej sprawie o pomoc do posłów na Sejm 
RP Bartłomieja Wróblewskiego i Szymona Ziółkowskiego. 
17 maja rodzice z SAMYCH SWOICH, spotkali się z posła-
mi na terenie mosińskiego SOSW i przedstawili ten ważny, 
społeczny problem. Dotyczy on nie tylko ich pociech, ale  
i wszystkich dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w całej 
Polsce. Podczas majowego spotkania zastanawiano się wspól-
nie nad jego optymalnym rozwiązaniem. Efektem spotka-
nia było podjęcie rozmów przez Bartłomieja Wróblewskiego  

z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Ra-
falską w kierunku utworzenia ośrodków, które taką opiekę 
dla takich dzieci mogłyby świadczyć. 

24 lipca posłowie Wróblewski i Ziółkowski spotkali się po-
nownie ze stowarzyszeniem. W spotkaniu gościnnie uczestni-
czyli także kierownicy środowiskowych domów samopomocy 
– Monika Karwecka z „Kamyka” w Poznania i Jerzy Pelowski 
z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, a także Bo-
żena Mazur – dyrektor SOSW w Mosinie. Po zapoznaniu się  
z odpowiedzią minister Rafalskiej na postulaty stowarzyszenia, 
która uznała, że brak jest przeszkód prawnych, by tworzyć 
takie specjalistyczne ośrodki pomocy, dyskutowano nad pro-
ponowaną  przez panią minister kwotą możliwej dotacji do 
zapewnienia opieki rehabilitacyjno-terapeutycznej dla osób 
z niepełnosprawnością sprzężoną po 25 roku życia. W od-
niesieniu do realiów, jakie przedstawili posłom kierownicy 
ŚDS-ów, taka dotacja jest zdecydowanie niewystarczająca, by 
zaspokoić potrzeby głęboko niepełnosprawnych dorosłych  
i zapewnić im opiekę na dotychczasowym poziomie. Roz-
mowy z minister Elżbietą Rafalską, co zadeklarował Bartło-
miej Wróblewski, będą kontynuowane i miejmy nadzieję, że 
doczekają pozytywnego finału – dla dzieci i dla rodziców, 
którzy martwią się o ich los. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk  

O dorosłą przyszłość głęboko niepełnosprawnych

170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej
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Indywidualne podziękowania obecnym na spotkaniu zło-
żyli Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie i Przemysław Mieloch – Zastępca Burmistrza Gmi-
ny Mosina. Podziękowania przygotowano dla: Posła na Sejm 
RP Bartłomieja Wróblewskiego, Grupy Inicjatywnej Bara-
nówko, Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej, 
Stowarzyszenia Orkiestry Dętej im. hm Antoniego Jerzaka, 
Chóru pw. św. Cecylii,  Mosińsko-Puszczykowskiego Brac-
twa Strzeleckiego im. dr Tadeusza Jakubiaka, Mosińskiego 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Mosińskiego Towarzystwa 
Motocyklowego, Koła wędkarskiego PZW Mosina-Hobby, 
Mosina-Miasto i Mosina-Rogalin, Koła Łowieckiego Żbik, 
zarządów osiedli: nr 1 „Śródmieście”, nr 2 „Czarnokurz”, nr 6 
„Za Moreną”, nr 7 „Przy Jeziorze”, Fundacji Stworzenia Pana 
Smolenia, Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, Galerii Miejskiej 
i Izby Muzealnej w Mosinie, Witolda Wilhelma, Zbignie-
wa Krawczyka, Oddziału Reprezentacyjnego Towarzystwa 
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich, Stajni Radi Rogalinek, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2  
w Mosinie, Kamili Plumińskiej-Błoszyk, Jacka Szeszuły, Kręgu 
Instruktorskiego T.W.A. „Elita”, Teatru Bez Kurtyny, Pań-
stwa Bączyk, Sergiusza Myszograja i Grupy Rekonstrukcji 
Cywilno-Militarnej Semper Fidelis, Mosińskiego Ośrodka 
Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Rekonstrukcja proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej 
wykonana 26 maja, przyciągnęła licznych obserwatorów 
nie tylko z Mosiny. Widowisko według scenariusza Jacka 

Szeszuły   przygotowała Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Mili-
tarnej Semper Fidelis pod kierunkiem Sergiusza Myszograja, 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1, aktorzy, Krąg Instruk-
torski T.W.A. Elita i przyjaciele, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2, Teatr Amatorski Bez Kurtyny, Mosińskie Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie, Stajnia Radi Rogalinek, Urząd Miejski  
w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury. To wspólne przed-
sięwzięcie upamiętniające niepodległościowy czyn z czasów 
Wiosny Ludów, zakończyło główne obchody 170. rocznicy 
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej pod Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Niepodległości i Patronatem Honorowym 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, 
które trwały od  3 maja.

Film z rekonstrukcji proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej 
został zamieszczony w społecznościowych mediach Prezydenta 
RP – twitter@PL1918 i na fb PL1918 poświęconych Stuleciu 
Odzyskania Niepodległości. Można go do także znaleźć na 
stronie głównej mosina.pl w Galerii Video oraz w zakładce 
Gmina->170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej 

J. Nowaczyk
Fot. Agnieszka Machelska, Piotr Cybichowski

O obchodach 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej  
i rekonstrukcji mówili i pisali: TVP 3 Poznań, Radio Po-
znań, powiatowa17, Głos Wielkopolski, Gazeta Wyborcza, 
prezydent.pl, niepodległa.gov.pl, umww.pl, powiat.poznan.
pl, epoznan.pl, naszglospoznanski.pl.

170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej
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Józef Antoni 
Thomas

Żyjemy w ciągłej pogoni za upływają-
cym czasem. Nawet nie zauważamy, jak 
cicho odchodzą otaczający nas ludzie … 
Dlatego warto o nich pamiętać, o wkła-
dzie ich pracy dla naszego rozwoju, o śla-
dach, które po sobie pozostawili. Warto 
przypominać, że tacy byli i  żyli wśród 
nas. Jednym z nich był JÓZEF ANTONI 
THOMAS.  

Urodził się 13 lipca 1843 roku. Akt jego 
zgonu wypełniony w magistracie mosiń-
skim  podaje, że urodził się w Żabikowie, 
inne źródła wskazują na Krzesiny. Oj-
cem był Józef Henryk Thomas, pełnią-
cy funkcję inspektora (gospodarczego?), 
a matką - Agnieszka z Dzikowskich. Józef 
Antoni musiał być potomkiem rodziny 
o patriotycznych korzeniach. Jako 20-let-
ni młodzieniec, będąc wykształconym 
leśnikiem i zarazem rolnikiem, był uczest-
nikiem „Komitetu powstania narodowego 
1863 r.” z ideą odzyskania niepodległej 
Ojczyzny. Przegrana walka powstań-
cza spowodowała zmianę orientacji 
w dojściu do tego celu. Stał się gorącym 
orędownikiem pracy organicznej, pro-
pagowanej przez Patrona Maksymiliana 
Jackowskiego i Augusta Cieszkowskiego, 
związanej z budową silnych gospodarstw 
włościańskich, tworzeniem polskich kó-
łek rolniczych, propagowaniem oświaty 
rolniczej, utrzymaniem stanu posiadania 
ziemi przez Polaków. 

Już w sierpniu 1865 roku chlubnie za-
pisał się świadcząc pomoc mieszkańcom 
Dolska podczas wielkiego pożaru, pod-
czas którego spłonęło około 50 domostw. 
22.IV. 1866 r. został współzałożycielem 
Kółka Rolniczego w Dolsku, pierwszej 
takiej organizacji włościan na terenie 
Księstwa Poznańskiego. Już po roku 
działalności, w kwietniu 1867 r. władze 
organizacji postanowiły, że kółko będzie 
posiadało swój sztandar jako symbol jed-
ności i identyfi kacji. Wyznaczono sobie 
termin nadania – obchody święta Bożego 
Ciała tego roku. Angażował się bardzo 
w pracach towarzystwa działalności 
urzędników gospodarczych w Śremie. 
Na krótko Józef Thomas opuścił po-
wiat śremski. W sierpniu 1868 r.  już był 
w Szamotułach dokąd się przesiedlił. 
Tam natychmiast przystąpił do tej or-
ganizacji jako „czynny w mowie członek”. 
W styczniu 1874 r. ówczesny polski 
Dziennik Poznański podał, że Józef Tho-

mas był leśniczym w Pakosławiu, parafi a 
Brody koło Lwówka. Jednocześnie dalej 
pracował nad tworzeniem i organizowa-
niem kółek rolniczych. W tym samym 
miesiącu, działając z polecenia Patrona, 
zaprosił włościan wsi Brody po mszy św. 
w dniu 2.II.1874 r. do lokalu Lisińskie-
go, w celu założenia kółka rolniczego. 
Lata 1874/75 to również intensywna 
jego działalność w rejonie Trzebawia 
i  Stęszewa. W miejsce kółka w Trzeba-
wiu, doprowadził do jego reaktywowa-
nia w grudniu 1876 r., lecz już z siedzibą 
w Stęszewie. Prezesem z jego poręki zo-
stał Józef Pluciński, a po nim – jego syn 
Wacław. Działał też charytatywnie. Na 
rzecz inwalidów powstania listopadowe-
go 1831 r. przebywających w Londynie, 
przekazał w maju 1875 r. 3 marki. 

Liczne kontakty osobiste wynikające 
z działalności w rejonie podpoznańskim 
zaowocowały związkiem małżeńskim. 
Dziennik Poznański z 1.X.1874 r. doniósł 
„30.09.1874 pobłogosławiony został 
w Komornikach związek małżeński po-
między panną Anną Malinowską bra-
tanką czcigodnego proboszcza zasłużo-
nego na polu lingwinistyki słowiańskiej 
badacza ks. Malinowskiego z p. Józefem 
Tomasem [poprawnie Thomasem] pod-
leśniczym z Pakosławia.[Wielkopolskie 
Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO 
– parafi a Komorniki, akt nr 13, data ślubu 
29.09.1874. Józef Antoni Thomas lat 31, 
Anna Malinowska lat 21. Ślubu udzielił 
ks. Ignacy Niezieliński, proboszcz z Ko-
narzewa]. Z małżeństwa tego narodzi-
ło się czworo dzieci: najstarsza Helena 
w 1876 r., Stanisław 18.II.1877, Mieczy-
sław  w 1879 r. Na przełomie lat 70/80 
XIX w. rodzina zamieszkała wraz z matką 
Józefa - Anną z Dzikowskich w  Zanie-
myślu-Leśniczówka, dobra Skórzewskich, 
w bliskim sąsiedztwie jeziora Łękno. 
Anna z Dzikowskich zmarła 16.XII.1882 
r. i została pochowana na cmentarzu 
w Zaniemyślu. 18.II.1885 r. rodziców 
Annę i Józefa spotkała wielka tragedia. 
Dziennik Poznański z 20.02.1885 r. do-
nosił : „… Dwaj ich jedyni synkowie, 
ośmioletni Stasio (w swą rocznicę uro-
dzin) i sześcioletni Miecio, wyszedłszy 
na lód o kilka kroków po za dom rodzi-
cielski, znaleźli śmierć w nurtach jeziora 
Łękna. Matka ich chcąc pospieszyć na 
ratunek swym najdroższym dzieciom, 
skoczyła za niemi i byłaby niechybnie 
utonęła, gdyby nie przytomność opodal 
pracującego 70 letniego starca, który jej 
na pomoc pośpieszył. Ciałka małych to-
pielców wydobyto, lecz wszystkie środki 
i starania nie zdołały im życia przywró-

cić.…”. Po pogrzebie, J.A. Thomas po-
dziękował za udział, wyrazy współczucia 
oraz poinformował, że żona „cudem z 
pod lodu wyratowana, dzięki Bogu przy 
życiu się utrzyma…”. Kilka tygodni póź-
niej po tym tragicznym wydarzeniu Anna 
urodziła córkę, która wkrótce  zmarła. 
Została pochowana w mogile swojego 
rodzeństwa Zaniemyślu. Helena zosta-
ła jedynaczką i towarzyszyła rodzinie 
w kolejnych miejscach zamieszkania. 

Od sierpnia 1890 r. J.A. Thomas, wów-
czas nadleśniczy z Sowińca (majątek Ta-
czanowskich i następnie Unrugów) wraz 
z Józefem Jasieckim rządcą z Pakosławia, 
wydzierżawili na okres 10 lat od Zyg-
munta Niegolewskiego (z Niegolewa k. 
Buku) majątek Polwica – dobra posagowe 
Zofi i Skórzewskiej, żony Zygmunta. Nie 
dotrwał w dzierżawie lat 10. Od czerw-
ca 1897 r. został dzierżawcą folwarku 
w Żabikowie – własność Augusta Ciesz-
kowskiego, bliskiego współpracownik 
Patrona Maksymiliana Jackowskiego. 
Dzierżawił ten majątek do około 1900 
r. Udzielał się w pracy kółkowej w naj-
bliższej okolicy. Był prezesem Kółka 
Rolniczego w sąsiednich Wirach (1898-
1905), w którym skupiał i organizował 
włościan Dębca, Świerczewa, Żabikowa, 
Lubonia, Łęczycy, Puszczykowa i Wir. Na 
regularnych spotkaniach z włościanami, 
z racji swojego wykształcenia i praktyki 
zawodowej, prowadził specjalistyczne wy-
kłady z hodowli zwierząt, wykorzystania 
pasz, stosowania nawozów, uprawy roli 
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itp. Zajmował się również działalnością 
publicystyczną. Przebywając jako 73-letni 
działacz kółek w 1916 r. w Łysomicach/ k. 
Torunia, podał informację w tamtejszej 
Gazecie Toruńskiej, że ukazał się drukiem 
„Pamiętnik Jubileuszowy” dotyczący hi-
storii Kółek Rolniczych. Zawierał m.in. 
informację o złotym jubileuszu Kółka 
Rolniczego w Dolsku. Pamiętnik, skła-
dał się z dwóch części i można go było 
nabyć za 1,5 mk. Żył wówczas jeszcze 
jeden współzałożyciel Kółka w Dolsku 
– Michał Szczaniecki, właściciel majątku 
Łaszczyn pod Rawiczem. 

Po 1920 r. J.A. Thomas  zamieszkał 
w Mosinie. Już w II Rzeczypospolitej, 
dalej działał  na niwie społecznej i po-
litycznej. Był członkiem Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków, Bractwa Strze-
leckiego „Sokół” i „STELLI”. 1.IX.1924 
r., w ramach obchodów 15-lecia SOKOŁA 
w Mosinie, wraz z mosińskim powstań-
cem z 1863 r. Antoniewiczem, brał udział 
w odsłonięciu pierwszego w Wielkopolsce 
pomnika Tadeusza Kościuszki znajdują-
cego się na Rynku, autorstwa rzeźbiarza 
Władysława Marcinkowskiego. Dwa lata 
później w 1926 r., w związku z diamen-
tową rocznicą powstania Kółka Rolnicze-
go w Dolsku (22.IV.1866 r.), jako jedyny 
żyjący jego współzałożyciel i zarazem 83 

-letni działacz, udzielił w Mosinie wy-
wiadu redaktorowi Gazety Powszechnej, 
fragment : „… Nie jestem już takim, jak 
wtedy, kiedy byłem młody. Starość nie ra-
dość. Już wzrok i słuch nie dopisują mi we 
wszystkim. Pozatem serce moje prawidło-
wo pracuje a żołądek mój zdrów. Wstaję 
rychło, pracuję w ogrodzie, rąbię drzewo 
i jestem w stanie zrobić pieszo jeszcze 20 
kilometrów drogi. Praca, praca i poraz 
trzeci praca, a przytem życie umiarkowa-
ne podtrzymywały mnie zawsze. Niech 
jednak Pan nie myśli, Panie Redaktorze, 
że jestem abstynentem. Jeszcze dziś po-
trafi ę sobie wypić kieliszek wódki, ale 
oczywiście w miarę. Tej miary zawsze 
w życiu przestrzegałem…” Podczas uro-
czystych obchodów w Dolsku i Poznaniu 
(tylko w Poznaniu brał udział), został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, w dowód uznania za współzałożenie 
Kółka Rolniczego w Dolsku i 70 lat pracy 
społecznej. Odznaczenie wręczył minister 
rolnictwa Józef Raczyński. Nadano mu 
również Honorowe Członkowstwo Kółek 
Rolniczych oraz tytuł - Honorowy Oby-
watel miasta Dolska. Ukoronowaniem 
jego długoletniej działalności społecznej 
było nadanie w grudniu 1929 r.  orderu 
Polonia Restituta. 

Kres jego życia nastąpił w środę 

19.VIII.1931 r. „… o godz. 4 przed po-
łudniem…” w Mosinie. Zmarł w 90 roku 
życia. Jego zgon w tutejszym magistracie 
zgłosiła córka Helena. Niezmiernie uro-
czysty pogrzeb z udziałem licznych ofi -
cjalnych delegacji odbył się w sobotę 22 
sierpnia o godz. „pół do 9 rano”. Mowę 
pogrzebową wygłosił głosił hr. Bogusław 
Łubieński z Kiączyna, wiceprezes zarządu 
kółek włościańskich. J. Thomas został 
pochowany na miejscowym cmentarzu 
parafi alnym. W tej mogile spoczęła rów-
nież jego córka Helena w 1952 r. Od tego 
czasu grobem zajmowała się rodzina pp. 
Myszkierów, z których długoletni mosiń-
scy nauczyciele - Wiktoria i Kazimierz 
również tam spoczywają. 

   Jacek Szeszuła

Wykorzystano artykuły  w gazetach:
Dziennik Poznański, Kurier Poznański, 

Gazeta Powszechna, Gazeta Toruńska, 
Ziemianin, Wiarus, Wiadomości Para-
fi alne Mosina, Echo Lubonia – Izabella 
Szczepaniak, Wielkopolskie Towarzystwo 
Genealogiczne GNIAZDO.  

                      

          

Ludwik Lipiak
1899 - 1982

GALERIA KAWALERÓW MEDALU 
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Ludwik Lipiak uro-
dził się 22 czerwca 
1899 r. w Wojciecho-
wie w powiecie ja-
rocińskim. W wieku 
19 lat, wraz z bratem 
Władysławem uczest-
niczył w powstaniu 
wielkopolskim. Brał 
udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, za 
co odznaczony został 
orderem Virtuti Mi-
litari. W 1924 roku 

osiedlił się w Mosinie, gdzie od 1925 r. prowadził zakład kra-
wiecki. W okresie międzywojennym był aktywnym członkiem 
mosińskiego Bractwa Kurkowego oraz Towarzystwa Młodych 
Przemysłowców, członkiem Związku Powstańców i Wojaków 
Koła w Mosinie. Po II wojnie światowej został członkiem 
Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu Miasta 
Mosina, był też aktywnym członkiem komitetu odbudowy 

spalonego mosińskiego kościoła i inicjatorem przywrócenia 
krzyża przy ul. Poznańskiej. W tym samym czasie założył 
szwalnię mając na uwadze konieczność tworzenia miejsc pracy 
i potrzeby biednego po wojnie miejscowego społeczeństwa. 
Nieco później zainicjował zorganizowanie kursu kroju i szycia 
dla miejscowych kobiet. 

W roku 1947, za negatywny głos w referendum ludowym, 
został aresztowany i osadzony w więzieniu w Śremie. Po po-
wrocie z więzienia spalił wszystkie dokumenty i zdjęcia zwią-
zane z jego kombatancką przeszłością. Zamknął się w sobie 
i nie opowiadał dzieciom o swoim udziale powstaniu i wojnie 
polsko-bolszewickiej, prawdopodobnie w obawie o rodzinę. 
Współzałożyciel koła Stronnictwa Demokratycznego w Mo-
sinie. Ludwik Lipiak zmarł 14 czerwca 1982 r. w Mosinie.  

Oprac. JN na podstawie laudacji wygłoszonej na uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie przez Romana Czeskiego 
z okazji wręczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
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JĘZYK MIGOWY KINO PLENEROWE

ANKIETA SZKOLENIOWA SAMOOBRONA

LATO POD ŻAGLAMIMTB WIÓREK

VII Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Mosina w Kolarstwie 
Górskim i Przełajowym 
MTB Wiórek odbędą się 6. 
10.2018r. Zapisy interneto-
we oraz regulamin: wiestin.
pl, osirmosina.pl. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać na stronie 
osirmosina.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza na maraton „Jump 
on the beach”, godz. 19:00-
21:00 na plaży kąpieliska 
„glinianki”. Zapisy na mara-
ton treningowy, który poma-
ga wzmacniać i kształtować 
sylwetkę przy jednoczesnym 
czerpaniu frajdy ze skakania 
tel. 61 8132 903, więcej na 
osirmosina.pl.

Gmina Mosina przy 
współpracy z Fundacją 
Wspierania Młodych 
i Starszych Pokoleń podej-
mie bezpłatnie starania 
o pozyskanie dofi nansowania 
do kursu języka migowego- 
dla każdego uczestnika in-
dywidualnie.Przewidywany 
termin rozpoczęcia grudzień 
2018 r. Osoby zainteresowa-
ne  tel.: 61 8 192 746.

W sierpniu w wybrane dni 
zapraszamy na wieczorne 
pokazy kina plenerowego 
przy plaży na Gliniankach. 
Więcej informacji na mo-
sina.pl, kultura.gmina.pl, 
osirmosina.pl.

W GCI odbywają się bez-
płatne kursy komputerowe. 
Obecnie GCI stara się o 
uruchomienie kolejnych 
takich kursów. Chcieliby-
śmy poznać Państwa zda-
nie na temat przydatności 
urządzeń elektronicznych 
w codziennym życiu. pro-
simy o wypełnienie anoni-
mowej ankiety: gci.mosina.
pl.

Gminne Centrum Informa-
cji zaprasza na bezpłatne za-
jęcia z samoobrony. Zapisy 
pod numerem telefonu: 61 8 
192 746 w godz. 7.30-15.30 
lub email: gci@mosina.pl.

JUMP ON THE BEACH

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia 
zaprasza dzieci i młodzież na bezpłat-
ne Warsztaty Cyrkowe z Grupą Circus 
w dniach 23- 26 sierpnia br.

Jak co roku będziemy wspólnie uczyć 
się i bawić! Dodatkowe informacje i za-
pisy: aga@fundacja-smolenia.org.

Miejsce: Fundacja Stworzenia Pana 
Smolenia, Baranówko 21, 62- 050 Mo-
sina.

Spotkania informacyjno - konsulta-
cyjne. Stowarzyszenie Lider Zielonej 
Wielkopolski zaprasza na indywidulane 
spotkanie Informacyjno-konsultacyjne 
w sprawie naboru wniosków na realiza-
cję małych projektów infrastruktural-
nych i tzw. „miękkich” dla społeczności 
lokalnych. Dyżur pracowników LGD 
odbędzie się 20 sierpnia br. w godz. 
13.00-17.00 w Urzędzie Miejskim, bu-
dynek nr 2, ul. Dworcowa 3, I piętro, 
pokój nr 13. Zapraszamy  organizacje 
pozarządowe, instytucje publiczne.

 Zapisy w Gminnym Centrum Infor-
macji w Mosinie, tel. 61 8 192 746, gci@
mosina.pl.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza 4. edycję Konkursu Fotografi cz-
nego o Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Prace konkursowe 
należy zgłaszać do 7 września 2018 r. 
za pośrednictwem formularza zgłosze-
niowego dostępnego na stronie www.
fotokonkurs.wielkopolskie.pl. Obsługę 
konkursu prowadzi: Departament Spor-
tu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego – tel. 
+48 61 626 68 59, e-mail: turystyka@
umww.pl.
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W Rogalinku, na ścianach przystanku autobusowego 
przy ulicy Mostowej, kilka miesięcy temu pojawił się mural 
upamiętniający 100. rocznicę wybuchu powstania wielko-
polskiego. Sylwetka jego drugiego dowódcy – gen. Józefa 
Dowbor-Muśnickiego, a także wizerunek powstańczej fl agi, 
przypominają przejeżdżającym i przechodniom o niepodle-
głościowym czynie Wielkopolan sprzed 100 lat. Na jednej 
ze ścian, autorzy tego pięknego malowidła pozostawili także 
swój „podpis”. Taką ciekawą, artystyczną formę upamięt-
nienia powstania, wykonali z własnej inicjatywy i własnym 
sumptem mieszkańcy Rogalinka, sympatycy FC Lecha Po-
znań. Odnowili także przystankowe ławki, żeby miejsce to 
również swoją estetyką podkreślało pamiątkowy charakter 
muralu. Inicjatywa godna pochwały!

W imieniu wszystkich mieszkańców, których cieszy widok 
tak odnowionego przystanku – dziękujemy. 

J. Nowaczyk

Symbol pamięci

27 grudnia minie 100 lat od wybuchu powstania wielko-
polskiego 1918 – 1919. Tę ważną rocznicę chce uczcić także 
Gmina Mosina. Chociaż ominęły nas walki powstańcze, tutejsi 
mieszkańcy wzięli w nich czynny udział – na frontach daleko 
od domu. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamię-
ci powstania i jego bohaterów, zwłaszcza tych związanych 
z Małą Ojczyzną.

Przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego Gmina Mosina rozpoczęła już w roku 2016 
bezpłatną akcją znakowania grobów powstańców, którzy przez 
okres swojego życia byli mieszkańcami Ziemi Mosińskiej. Do 
udziału w akcji zaprosiliśmy rodziny powstańców wielkopol-
skich, zachęcając do zgłaszania woli oznakowania ich grobów. 
Dwa lata temu, w ramach pierwszego etapu, oznakowaliśmy 
28 grobów, a w tym roku  - kolejne 63 groby na cmentarzach 
parafi alnych w Mosinie i w Rogalinku. Znakowanie sfi nan-
sowała Gmina Mosina, a jego realizacja była możliwa dzięki 
zaangażowaniu regionalistów Włodzimierza Gabrielskiego, 
Jacka Szeszuły i Joanny Nowaczyk. O groby naszych powstań-
ców zadbali również instruktorzy z mosińskiego Kręgu T.W.A 
„Elita” znakując je własnoręcznie wykonanymi rozetkami, 
a także członkowie  mosińskiego FC Lecha Poznań, którzy na 
każdą rocznicę powstania zapalają na tych grobach znicze. 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie czynu 
zbrojnego naszych mieszkańców – powstańców wielkopol-
skich. Wspólnie uczcimy tę ważną w dziejach Wielkopolski 
i narodowych dziejach rocznicę – 100. rocznicę wybuchu po-
wstania wielkopolskiego. Zachęcam wszystkich mieszkańców 
do włączenia się w nadchodzące obchody.    

Patronat honorowy nad akcją Gminy Mosina objął Starosta 
Poznański oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918 – 1919. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

91 grobów powstańców oznakowanych

Powstanie Wielkopolskie – Gmina Mosina pamięta




