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Szanowni Czytelnicy,
15 sierpnia obchodzić będziemy święto Wojska Polskiego

na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 r.  Za-
decydowała ona o niepodległości Polski, ale też o dalszych
losach Europy, której groziła ekspansja bolszewickiej rewo-
lucji. Warto pamiętać, że w wojnie polsko-sowieckiej 1919
– 1921  udział brało także kilkudziesięciu mieszkańców Zie-
mi Mosińskiej.  15 sierpnia 2016 r. W rocznicę „Cudu nad
Wisłą” Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich do
świętowania tego historycznego wydarzenia podczas „Spot-
kania z Polską”. Z tej okazji na łamach „Informatora Mo-
sińskiego”, o mało znanym fakcie związanym z bitwą war-
szawską pisze zastępca burmistrza Przemysław Mieloch.

Gmina Mosina występuje ze Związku Międzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT. O tym,
jakie jest tego podłoże, co to oznacza dla mieszkańców, 
a także o innej ważnej decyzji dotyczącej wody dla zawar-

ciańskich wsi – rozmowa z burmistrzem Jerzym Rysiem.
Bardzo ważną inicjatywę podjęli parafianie kościoła w Rogalinku. Ta piękna, zabytko-

wa świątynia wymaga bardzo pilnego remontu. Parafia pw. św. Michała Archanioła roz-
poczęła jej ratowanie od fundamentów i prosi mieszkańców Gminy Mosina o wsparcie tego
dzieła. 

Korzystając z uroków lata i wakacyjnych urlopów, nie zapominajmy, ile atrakcyjnych 
i ciekawych miejsc mamy w zasięgu ręki na terenie naszej pięknej, zielonej gminy Mosi-
na.  Są to między innymi nadwarciańskie krajobrazy i pięknie położony drewniany koś-
ciółek w Rogalinku. Zapraszam do lektury. 

Joanna Nowaczyk  
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Znikąd pomocy

W rozstrzygających chwilach roku
1920, do Polski nie spływała żadna po-
moc. Wsparcie Francji, w dużej mierze na
kredyt, było ograniczone przez blokadę
transportową sąsiadów. Wolne Miasto
Gdańsk, Niemcy, Czechosłowacja, jak 
i okresowo dalej położona Austria (skąd
dalej przez Węgry, Rumunię), nie prze-
puszczały zaopatrzenia do Polski. 
W Wielkiej Brytanii związkowcy portowi
ulegający ideom komunistycznym blo-
kowali załadunek, a brytyjski premier
David Lloyd George dążył od kwietnia
1920 roku do bezpośredniego porozu-
mienia z Leninem, który miał zorgani-
zować nowy ład w Europie Wschodniej.

Węgierska odsiecz

W roku 1918 doszło do wybuchu re-
wolucji komunistycznej na Węgrzech. Na-
cjonalizacja na ogromną skalę, cenzura,
prohibicja, terror, walka z tradycją, ka-
tastrofa gospodarcza – to wszystko spra-
wiło, że rządy komunistów trwały jedy-
nie 133 dni. Mając to w pamięci, już 
4 marca 1919 r. Polska i Węgry podpisały
formalną konwencję w sprawie dostar-
czania zaopatrzenia wojennego. W sa-
mym 1919 r. Polska otrzymała 20 mi-
lionów sztuk amunicji, 20 tysięcy ładun-
ków artyleryjskich, znaczną liczbę kuch-
ni przewozowych, kuchni przenośnych
i pieców polowych.

6 marca 1920 r., gdy władze w Buda-
peszcie dowiedziały się o wojskowych
przygotowaniach bolszewików do nowej
ofensywy na Polskę, zamówiły w fabry-
ce Manfreda Weissa na Csepelu 40 mln
szt. amunicji i 30 mln szt. części za-
miennych do Mausera w celu wysyłki do
Polski. Węgierskie transporty od po-
czątku napotykały jednak na wielkie
trudności, przede wszystkim ze strony
władz czeskich, które nie przepuszczały

do Polski jakichkolwiek transportów 
z wojskowym zaopatrzeniem. W Ko-
szycach nawet zarekwirowano trans-
port. Blokada zaopatrzenia była jed-
nym z powodów załamania się frontu na
wschodzie.

Ostatecznie uzgodniono, iż transporty
będą przeprowadzane przez Rumunię.
Koleje węgierskie nadały najwyższy prio-
rytet składom pociągów z zaopatrze-
niem dla Polski. Aby transport odbywał
się sprawniej, strona rumuńska zgodziła
się, by polscy żołnierze sami konwojo-
wali pociągi na terenie Rumunii. 
W dniu 8 lipca rząd węgierski rezerwu-
je wszelkie zapasy fabryki "Csepel" na
pomoc dla Polski, więcej – całą produk-
cję z następnych dwóch tygodni także po-
stanowił przekazać na potrzeby naszej
walki.

Broń w końcu trafia 12 sierpnia 1920
r. do Skierniewic. Było tego 80 wagonów,
w których przewieziono m. in. około 22
milionów nabojów. Amunicję rozdys-
ponowano do 14 sierpnia. "Cud Nad
Wisłą" rozpoczyna się 15 sierpnia. Jest
prawdopodobne, że nie byłoby zwycię-
stwa, gdyby zabrakło amunicji z Węgier. 

Węgrzy jednak nie przerywają pomocy.
13 września polscy delegaci zawarli 
z Królewskimi Kolejami Węgierskimi
konwencję w sprawie przesłania 400 wa-
gonów materiałów wojennych obcych 
i 200 wagonów materiałów węgierskich
drogą żelazną przez Rumunię. Tylko 
w 1920 r. pomoc węgierska wyniosła 48
milionów nabojów Mausera, 13 milio-
nów nabojów Mannlichera, 240 kuchni
przewozowych, 200 przenośnych, 80
pieców polowych i kilka milionów częś-
ci składowych do Mauserów. Co więcej,
Węgry jako jedyne państwo było skłon-
ne wspomóc Polskę własnymi siłami
zbrojnymi. Węgry uzyskały zgodę Fran-
cji na wysłanie do Polski 20 000 – 30 000
kawalerii. I znów na przeszkodzie stanął

brak zgody Czechosłowacji na prze-
marsz wojsk. Niestety, Rumunia również
nie wyraziła zgody.

Węgry! Dziękujemy!

Sprawa pomocy węgierskiej w czasie
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921
to bardzo mało znany wątek naszej his-
torii. Tym bardziej ważny, że bez tej po-
mocy, prawdopodobnie nie byłoby zwy-
cięstwa w Bitwie Warszawskiej, jak 
i w całej wojnie. Co tym bardziej zasługu-
je na podkreślenie, pomocy bezpłatnej,
za darmo!

Jak spisał Michał Czajkowski w książce
„Dziwne życie Polaków i Polek” (Lipsk:
F.A. Brockhaus, 1865, s. 155,193) od cza-
sów konfederacji barskiej funkcjonuje po-
wiedzenie, które zacytuję w oryginale:
„Węgier, Polak dwa bratanki i do konia
i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, nie-
ch im Pan Bóg błogosławi.”

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina

„Cud na Wisłą” 
– węgierska pomoc

Miklós Horthy de Nagybánya – regent 
Królestwa Węgier w latach 1920 – 1944

Dzieje wojny polsko bolszewickiej 1919-1921 przynajmniej 
w ogólnych zarysach są nam wszystkim znane. Jednak niemal
nikt nie wie o tym, że „Cud nad Wisłą” prawdopodobnie nie
mógłby się wydarzyć, gdyby nie pomoc… Węgrów.
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje - czerwiec

FINANSE 
• przedłożono Radzie Miejskiej w Mo-

sinie na sesję 29 czerwca projekty
uchwał: w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2016 – 2020;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2016; w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i
wykupu; w sprawie zaciągnięcia pożycz-
ki z WFOŚiGW – budowa kanalizacji de-
szczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap
II; w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie,

• wystawiono 1 830 upomnień w sto-
sunku do zalegających podatników 
z opłatą podatków i opłat lokalnych oraz
podatku rolnego.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono: 
• opracowanie projektów na: plac za-

baw i siłownię zewnętrzną w Babkach,
rozbudowę placu zabaw w Mieczewie,
siłownię zewnętrzną w Dymaczewie
Starym, wymianę balustrad przy kana-
le w Baranówku, 

• zamontowanie klimatyzacji w bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Krosinku,

• II etap budowy ul. Czereśniowej 
w Mosinie,

• budowę sieci kanalizacji deszczowej
w części ul. Poziomkowej, 

• budowę sieci wodociągowej do Ro-
galina Podlesie – Kubalin w m. Babki,
gm. Mosina. 

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• przekazanie placów budów wyko-

nawcom dla budowy ulic: Wodnej, Pru-
sa, Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mo-
sinie,

Ważne decyzje
Gmina Mosina występuje ze Związku Międzygminnego SELEKT. Na czerwco-

wej sesji Rada Miejska poprała propozycję Burmistrza w tej sprawie, podejmując
stosowną uchwałę. Na tej samej sesji Burmistrz przedłożył Radzie projekt
uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
opracowanych przez Majątek Rogalin Sp. z o.o.

O tych dwóch ważnych decyzjach i ich konsekwencjach, z burmistrzem Jerzym
Rysiem rozmawiała Joanna Nowaczyk.

Jaka była przyczyna przedłożenia Radzie propozycji odmowy zatwierdzenia ta-
ryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 18 lipca 2016 do 17 sierpnia
2017, które opracował Majątek Rogalin? Przypomnijmy, że ustawodawca powierzył
kompetencje zatwierdzania takich taryf właśnie radom gmin – każdorazowo na
okres jednego roku. 

Podstawą propozycji odmowy zatwierdzenia taryf opracowanych przez Majątek Ro-
galin Sp. z o.o., było wykazanie, że proponowana taryfa została opracowana niezgodnie
z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy, czyli do roz-
porządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie okreś-
lenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Doszło przy tym do
naruszenia 9 paragrafów przytoczonej ustawy, co wykazaliśmy szczegółowo w ob-
szernym uzasadnieniu do projektu uchwały przedłożonego Radzie. Rada Miejska zgo-
dziła się z propozycją burmistrza, przyjmując uchwałę 19 głosami „za” przy jednym
głosie wstrzymującym się. 

Majątek Rogalin zaopatruje w wodę Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Świątniki,
Radzewice i Sasinowo. Jakie problemy związane z wodą mają mieszkańcy tych wsi? 

Podstawowym problemem dla mieszkańców wymienionych wsi jest zbyt niskie ciś-
nienie wody w sieci wodociągowej obsługiwanej przez spółkę Majątek Rogalin. To
także bardzo niska wydajność tej sieci w okresach wzmożonego rozbioru wody, głównie
w porze letniej. Kolejnym problemem jest ograniczona liczba nowych przyłączy, będąca
pochodną zarówno ciśnienia wody w sieci, wydajności ujęć, wydajności filtrów uzdat-
niających oraz wydajności elementów retencjonujących wodę uzdatnioną w wybra-
nych miejscach sieci. W celu utrzymania parametrów technicznych sieci na nie-
zmiennym poziomie Majątek Rogalin znacząco ogranicza wydawanie warunków tech-
nicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych właścicielom nieruchomości na
nowo powstałych terenach. Warunków takich nie otrzymują praktycznie także właś-
ciciele nieruchomości, przy których istnieje sieć wodociągowa. 

W jaki sposób Gmina zamierza skutecznie rozwiązać te problemy?
Możliwe są dwa scenariusze, w oparciu o które możemy skutecznie zrealizować za-

danie Gminy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rogalina, Rogalinka, Mieczewa,
Świątnik, Radzewic i Sasinowa. Jeden z nich, to zawarcie stosownego porozumienia
ze spółką Aquanet na dostawę wody dla tych wsi. Prawdopodobnie o tej możliwoś-
ci będziemy rozmawiali z Aquanet-em w najbliższym czasie. Scenariusz drugi to wy-
korzystanie własnych środków oraz potencjału technicznego naszej spółki – Zakładu
Usług Komunalnych w Mosinie, którego Gmina jest jedynym właścicielem. ZUK dys-
ponuje kadrą oraz możliwościami technicznymi pozwalającymi na poprawienie pa-
rametrów sieci wodociągowej obsługującej Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Świątni-
ki, Radzewice i Sasinowo. Potencjał Gminy oraz ZUK, a także możliwe do pozyska-
nia środki zewnętrzne na rozwój sieci wodociągowej, powinny pozwolić nam na po-
prawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców tych wsi. 

Czy zostały już podjęte w tej sprawie kroki?
Od kilku miesięcy trwają analizy możliwych rozwiązań. Wiele czynników przemawia

za tym, by dzielić pomiędzy różnych operatorów zadania związane z dostawą wody
pitnej oraz z odbiorem ścieków komunalnych. W przypadku dostaw wody do wsi Ro-
galin, Rogalinek, Mieczewo, Świątniki, Radzewice i Sasinowo, niezbędne jest za-
rządzanie istniejącą infrastrukturą z zachowaniem dostępu do niej, czyli dostępu do
terenów, na których zlokalizowane są urządzenia techniczne służące do wydobycia,
uzdatnienia i przesyłu wody. W tej sprawie rozpoczęliśmy już rozmowy z Agencją Nie-
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• przekazanie placów budów wyko-
nawcom dla budowy chodników 
w ciągu ul. Sosnowej w Mosinie i Kroś-
nie oraz Łąkowej w Mosinie, 

• wykonywanie robót budowlanych
związanych z budową: ul. Koziej w m.
Pecna, ul. Dębowej, Jesionowej w Mo-
sinie oraz chodników w ciągu ul. Łąko-
wej, Sosnowej w Krośnie i Mosinie, 

• uzgodnienie projektu budowlano-wy-
konawczego na budowę oświetlenia dro-
gowego typu LED w ul. Lipowej, Klo-
nowej i w części odcinka ul. Kasztano-
wej w Daszewicach, 

• budowa linii kablowej oświetlenia
drogowego z oprawami LED w miejsco-
wości Mosina ulica Sowiniecka i droga
do miejscowości Sowiniec – etap II, 

• budowa oświetlenia drogowego Mo-
sina "PROMENADA 2” od ul. Mostowej
do ul. Niezłomnych – etap II - od stro-
ny ul. Rzecznej, 

• budowa linii kablowej energetycznej
oświetlenia drogowego z oprawami LED
w ul. Pożegowskiej w Mosinie – etap II
(w stronę wieży), 

• budowa oświetlenia boiska sporto-
wego przy ul. Poznańskiej 78 w miejs-
cowości Czapury (boisko o nawierzchni
sztucznej przy Szkole Podstawowej 
w Czapurach),

• budowa oświetlenia drogowego z opra-
wami LED w Rogalinie tzw. Osada, 

• budowa oświetlenia drogowego 
z oprawami LED w ul. Poznańskiej w Ro-
galinie,

• budowa oświetlenia drogowego 
z oprawami LED w ul. Gruszkowej 
w Mosinie,

• w trakcie opracowania dokumenta-
cja projektu budowlano-wykonawczego
na budowę sieci wodociągowej w ul. Dol-
nej w Daszewicach, 

• w trakcie opracowania dokumenta-
cja projektu budowlano-wykonawczego
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sa-
nitarnej na przedłużeniu ul. Brandysa -
(rejon ul. Fredry) w Mosinie.

Zawarto umowy:
• na budowę siłowni zewnętrznej w Ra-

dzewicach, 
• na budowę siłowni zewnętrznej 

w Nowinkach – kontynuacja,
• na opracowanie projektów: boisko

typu lekkoatletycznego przy Zespole
Szkół nr 2 w Mosinie; ogrzewania i za-
gospodarowanie poddasza w budynku
świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 

• na opracowanie kosztorysów: wy-
konanie ogrodzenia placu zabaw i ogro-
dzenia boiska sportowego w Sowin-
kach,

• na budowę chodników: w ciągu 

Budżet Obywatelski – złóż wniosek! 
Do końca lipca br. został wydłużony termin składania propozycji zadań inwe-

stycyjno-remontowych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina. Przypominamy,
że w ramach tej inicjatywy mieszkańcy mają prawo rozdysponowania części środ-
ków z budżetu Gminy Mosina na 2017 rok, czyli kwoty 1 202 915 zł na cele, któ-
re sami uznają za najważniejsze dla rozwoju sołectwa czy osiedla. Z tych środków,
zgodnie z ustalonym podziałem, będą finansowane zadania inwestycyjno-re-
montowe należące do zadań własnych Gminy, możliwe do realizacji w trakcie jed-
nego roku budżetowego, np. nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, chodnik. Na
propozycje mieszkańców czekamy do 31 lipca 2016 r. 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z pracownikami
urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej budzet.obywatelski@mosi-
na.pl. Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej
www.mosina.pl/bogm oraz FB https://www.facebook.com/BOGM.MOSINA/,
gdzie można znaleźć m.in. cennik usług czy urządzeń, które w ramach BOGM
mogą zostać wykonane czy zakupione. 

Pierwsze propozycje wpłynęły już do Urzędu Miejskiego w Mosinie. Teraz cze-
kamy na Ciebie. Pamiętaj – to Ty współdecydujesz o tym, w jakim kierunku bę-
dzie rozwijała się Twoja Gmina!

ruchomości Rolnych Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicie-
lem tych terenów.

Jaki jest powód, dla którego władze samorządowe Gminy Mosina zdecydowały
się wystąpić ze Związku Międzygminnego SELEKT i jakie będą z tego tytułu ko-
rzyści dla Gminy?

Mosina jest trzecią gminą, która postanowiła podjąć teraz decyzję o wyjściu ze
Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.
Wcześniej zrobiły to gminy: Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Główną przyczyną wy-
konania takiego kroku była zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmieniona
ustawa dała możliwość udzielanie zamówień (in house) własnej, gminnej spółce bez
ogłaszania przetargu. Powstały tryb zamówienia pozwala Zakładowi Usług Komu-
nalnych w Mosinie na przystąpienie do realizacji zamówienia na odbiór odpadów
komunalnych bez konieczności stawania do przetargu z dużymi firmami działający-
mi na zasadach korporacyjnych. Zakład Usług Komunalnych musiałby przystąpić do
przetargu już tej jesieni, gdybyśmy pozostali w związku SELEKT, przy czym szanse
na wygranie przez ZUK takiego przetargu były minimalne. Z kolei utrata zamówie-
nia na odbiór odpadów komunalnych, to pogorszenie kondycji naszej spółki, ko-
nieczność sprzedaży części wyposażenia lub przyjmowanie mało intratnych kontraktów
na zasadzie podwykonawcy. To także redukcja zatrudnienia, a pracownicy ZUK-u to
przecież głównie mieszkańcy naszej gminy. 

Nowelizacja prawa poprawiła w tym zakresie sytuację spółek komunalnych i gmin
posiadających takie spółki.

Czy Zakład Usług Komunalnych w Mosinie jest przygotowany na to, by
przejąć w całości zadanie wywozu nieczystości stałych na terenie całej gminy? 

Tak, nasza spółka może z powodzeniem realizować to zadanie. Jak zapewnia jej pre-
zes, pan Andrzej Strażyński, zakład ma nieodzowny sprzęt oraz przeszkoloną kad-
rę, która sprawdziła się w tej działalności nie tylko na terenie gminy Mosina. Spółka
jest także gotowa do zakupu dodatkowego sprzętu, jeśli okaże się to konieczne.

Czy dla mieszkańców coś się w związku z tym zmieni? Czy mogą obawiać się
na przykład wzrostu opłaty za wywóz śmieci?

Dotychczasowe analizy wskazują na to, że nie należy spodziewać się podwyżek cen
usług związanych z opłatami za odbiór odpadów stałych z naszych posesji. Przykład
Miasta Luboń pokazuje, że samodzielne gospodarowanie odpadami stałymi w gmi-
nie, nie musi wiązać się z wysokimi opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, ani
z ich podwyżkami. Właśnie Luboń, który już w roku 2013 podjął decyzję o wystąpieniu
z SELEKT-u udowodnił, że gospodarując racjonalnie można te koszty także obniżać. 

Dziękuję za rozmowę.
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ul. Łąkowej w Mosinie i ul. Sosnowej 
w Mosinie i Krośnie,

• na budowę ul. Prusa wraz z odwod-
nieniem w Mosinie: etap II,

• na budowę ul. Wiosny Ludów i So-
wińskiego w Mosinie, 

• na budowę ul. Polnej w Krośnie na
odcinku od ul. Strzeleckiej do 
ul. Głównej; etap I – odcinek od km
0+007,00 do km 0+639,77.

W trakcie procedury przetargowej:
• Hala widowiskowo-sportowa w Mo-

sinie – w trakcie sprawdzania ofert i uzu-
pełniania przez oferentów brakujących
dokumentów,

• wysłanie zapytań ofertowych do wy-
konawców o przedstawienie wyceny
na: budowę siłowni zewnętrznej w Ro-
galinku, budowę siłowni zewnętrznej 
w Rogalinie, wykonanie naprawy dachu
nad budynkiem socjalnym Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mosinie, wymianę
części okien w budynku wielofunkcyj-
nym w Pecnej,

• sprawdzenie ofert wykonawców na: bu-
dowę ul. Polnej w Krośnie, budowę syg-
nalizacji na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej
z ul. Krasickiego w Mosinie, budowę
chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej 
w Krosinku, budowę chodnika w ciągu ul.
Bankowej w Wiórku, budowę chodnika 
w ciągu ul. Długiej w Radzewicach,

• ogłoszenie przetargu nieograniczo-
nego na budowę oświetleń drogowych 
z oprawami LED na terenie gminy Mo-
sina obejmujące zadania: 

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia
drogowego z oprawami LED w ul. Kost-
rzewskiego w Rogalinku,

Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia dro-
gowego z oprawami LED w Mosinie w re-
jonie ul. Żeromskiego – I etap. 
W I etapie w części ulic: Boya-Żeleńskie-
go, Iwaszkiewicza, Schulza oraz w ulicy
Gombrowicza w Mosinie, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Mosinie ul. Krótka – otwarcie przetargu,

• budowa chodników: w ciągu ul. Ban-
kowej w Wiórku i ul. Długiej w Radze-
wicach,

• budowa chodnika w ciągu ul. Lud-
wikowskiej w m. Krosinko; etap I – od-
cinek od km 0+000 do km 0+309, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Mosinie ul. Krótka,

• budowa oświetleń drogowych z opra-
wami LED na terenie gminy Mosina. 

Ponadto: 
• złożono wniosek o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę dla budowy
chodników w ciągu ul. Odnowiciela 
w Mosinie,

Nowa linia 693 

Od 1 lipca br. uruchomiona została li-
nia komunikacyjna nr 693 na trasie:
Mosina – Sowiniec – Sowinki – Barano-
wo – Krajkowo, z wykorzystaniem ist-
niejących przystanków komunikacyjnych.
Nową linię obsługuje Zakład Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Mosinie. Tym-
czasowy rozkład jazdy tej linii dostępny
jest na www.mosina.pl->Dla mieszkańca-
>Komunikacja. Stały rozkład, który będzie

obowiązywał od 1 września, opublikuje-
my we wrześniowym numerze „Infor-
matora Mosińskiego”. 

Zmiany w rozkładzie 

Od 1 lipca br. zmianie uległ rozkład
jazdy dla bezpłatnej komunikacji zastęp-
czej, obsługującej trasę: Śremska – Lema
– Gałczyńskiego – Sowiniecka – Waw-
rzyniaka – Dworcowa – Kolejowa – So-
winiecka – Gałczyńskiego – Lema –
Śremska.

Zmiany komunikacyjne

Trwa moderniza-
cja linii kolejowej
E-59 na odcinku
Czempiń – Poznań
skutkująca utrud-
nieniami w ruchu
drogowym, rów-
nież na terenie
naszej gminy. 

W związku 
z budową wia-
duktu kolejowego
w ciągu ul. Śrem-
skiej w Mosinie,
zamknięty jest
tam przejazd kole-
jowy dla ruchu
samochodowego, a także pieszego. Na ten czas, by zmniejszyć dyskomfort miesz-
kańców, Burmistrz Gminy Mosina uruchomił bezpłatną komunikację zastępczą
obsługującą trasę: Śremska – Lema – Gałczyńskiego – Sowiniecka – Wawrzyniaka –
Dworcowa – Kolejowa – Sowiniecka – Gałczyńskiego – Lema – Śremska. Aktualny
rozkład jazdy autobusu tej linii znajduje się poniżej. 

Czasowo zamykane są także przejazdy kolejowe na ul. Sowinieckiej, Farbiarskiej,
Piotra Mocka, a także przejazdy kolejowe w Puszczykowie. 

Informacje o terminach bieżących zamknięć tych przejazdów ukazują się na stro-
nie www.mosina.pl w zakładce Komunikaty. 

JN

Trwa budowa wiaduktu



INFORMACJE Z URZĘDU 7

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

• budowa sieci wodociągowej w Dy-
maczewie Nowym – zgoda Aquanet S.A
.z dnia 24.05.2016 r na inwestorstwo za-
stępcze. Dofinansowanie w kwocie
1.030.000,00 zł netto – dokumenty do
przetargu przygotowane. 

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• podpisanie aktów notarialnych na
zbycie nieruchomości gruntowych
położonych w Dymaczewie Starym oraz
w Mosinie (rejon ul. Piaskowej) na rzecz
osób wyłonionych w trybie przetargo-
wym (4 nieruchomości),

• zawarcie umowy notarialnej nabycia
działek drogowych w Pecnej oraz Cza-
purach, 

• przygotowanie regulaminu przetar-
gów na zbycie oraz na dzierżawy nieru-
chomości.

MIENIE KOMUNALNE 
• lokale komunalne, socjalne, użytko-

we: odbiór prac remontowych pomiesz-
czeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz
pomieszczeń Straży Miejskiej, zakup
krzeseł bankietowych do świetlicy wiej-
skiej w Żabinku, 

• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
zgodne z zapotrzebowaniem, 

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania:
wydano 30 zezwoleń na zajęcie pasa dro-
gowego, warunki techniczne dla prze-
biegu trasowego 34 urządzeń w pasie dro-
gowym, uzgodniono 4 projekty tym-
czasowej organizacji ruchu, w toku spra-
wy o likwidację szkód i odszkodowań
komunikacyjnych (3), mienia komunal-
nego (2), prowadzenie spraw związanych
z modernizacją linii kolejowej E-59 rea-
lizowaną prze PKP PLK, 

•  transport: organizowanie nowej linii
komunikacyjnej na trasie Mosina – So-
winiec – Sowinki – Baranowo – Krajko-
wo; uzgodnienie zmian w rozkładzie jaz-
dy linii zastępczej Mosina – Nowe Kros-
no, 

• place zabaw: zlecono do wyceny: na-
prawę daszków na urządzeniach gmin-
nych placów zabaw, montaż ławek par-
kowych na gminnych placach zabaw, wy-
miany ogrodzenia na placu zabaw 
w Krośnie; podpisano umowę na na-
prawę urządzeń małej architektury, na re-
nowację pomnika Tadeusza Kościuszki
w Mosinie, 

• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie. 

WYKAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEK-
TRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ODBIERANYCH W RAMACH ZBIÓRKI: od-
pady wielkogabarytowe (stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wóz-
ki dziecięce, armatura sanitarna i łazienkowa), opony od samochodów osobowych,
ramy okienne, drzwi oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tonery i kartridże
od drukarek, stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD).

UWAGA! FIRMA NIE ODBIERZE: odpadów budowlanych, rozbiórkowych (w tym
gruz, rury PCV, okna), części samochodowe, opon od pojazdów rolniczych i ciężaro-
wych (przemysłowe), lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć
oraz urządzeń zawierających freony. Powinny one zostać przekazane przez mieszkańca
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempiń
(poniedziałek-piątek 7:00-22:00, sobota 8:00-14:00, tel. 61 28 26 541). 

Co jest zielone
W związku z prowadzoną zbiórką odpadów zielonych, Zakład Usług Komunalnych

w Mosinie przypomina, że odpady zielone to odpady stanowiące części roślin po-
chodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liś-
cie, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszcze-
nia ulic i placów.

Segregujemy je w workach lub pojemnikach, które powinny być wystawione przed
posesję do godz. 6.30 w dniach wyznaczonych w harmonogramie. Odpady zielone
można również: zagospodarować w przydomowych kompostownikach, dostarczyć bez-
pośrednio do punktu odbioru w siedzibie ZUK-u w Mosinie, ul. Sowiniecka 6 G 
w okresie prowadzenia zbiórki, w godz. 7.00 – 17.00, dostarczyć do kontenerów 
w miejscach wyznaczonych przez Gminę. 

Zakład Usług Komunalnych, e-mail: wywozy@zukmosina.pl, tel. 618 132 321 w 41,
697 888 420.

Harmonogram wywozu odpadów zielonych opublikowany został w marcowym numerze
„Informatora Mosińskiego”. Dostępny jest także na stronach: www.mosina.pl oraz
www.zukmosina.pl. JN

Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych 

II półrocze 2016 
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INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

PRZEZNACZONYCH W NAJEM

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu w dniu 8 lipca 2016 roku
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej
Gminy Mosina:

bip.mosina.wokiss.pl > mienie gminne > najem mienia gminnego wykazu nie-
ruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat za-
rządzeniem Nr MK.00501.311.2016.AW z dnia 7 lipca 2016 r.
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządza-

nia:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla tere-

nów usytuowanych przy ul. Leszczyń-
skiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosi-
nie, terenu parku gminnego „Strzelnica”
oraz terenu usług na działce o nr ewid.
1829/3 obręb Mosina obejmujących ob-
szar pomiędzy ul. Jarzynową, Bukową,
Kalinową, drogą tj. działką o nr ewid.
1829/1 obręb Mosina wraz z tymi uli-
cami, ul. Strzelecką i Leszczyńską, tere-
nu parku gminnego „Strzelnica”, usy-
tuowanego na działce o nr ewid. 1827
obręb Mosina oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina, 

• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej i terenów zabudowy miesz-
kaniowej z usługami przy ul. Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar po-
między bocznicą kolejową od linii E-59
Wrocław – Poznań, ulicą Leśmiana, 
ul. Śremską wraz z tymi ulicami oraz to-
rami kolejowymi linii E-59 Wrocław Poz-
nań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i So-
winki, dla terenów części miasta Mosi-
na oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych tere-
nów wsi Bolesławiec oraz zachodnich te-
renów wsi Borkowice, dla terenów częś-
ci wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
dla terenów części wsi Krosno,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: prze-
znaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy.

Projekty planów miejscowych na eta-
pie opiniowania i uzgadniania:

• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów częś-
ci wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla
terenów lasów, terenów rolniczych oraz
terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiej-
skiej, poza zwartymi jednostkami osad-
niczymi na obszarze wsi Babki, Sasino-
wo i Rogalinek, 

• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomię-
dzy drogami tj. działkami o nr ewid.
173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, gra-
nicą administracyjną Gminy oraz granicą
administracyjną wsi,

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina, dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej
ul. Mocka w Mosinie (droga wojewódz-
ka nr 431) z ul. Powstańców Wielko-

W ostatni piątek czerwca ponad 3300 uczniów Gminy Mosina rozpoczęło waka-
cje. Prawie 600 z nich otrzymało promocję z wyróżnieniem do następnej klasy. Na
dalsze, wakacyjne dni życzymy nauczycielom oraz uczniom odpoczynku i tylko słonecz-
nych przygód podczas letnich wędrówek.

W ostatnich
dniach roku szkol-
nego szkoły gim-
nazjalne otrzymały
wyniki pisanego 
w kwietniu egza-
minu gimnazjalne-
go. W tym roku
przystąpiło do nie-
go 268 uczniów z 6
gimnazjów naszej
gminy. Najlepsze
wyniki uzyskali
uczniowie z Roga-
lina i Rogalinka. Średni wynik Gminy Mosina jest wyższy od średniej województwa
we wszystkich częściach egzaminu, niższy jednak nieco od średnich powiatu. Największa
rozbieżność w wynikach naszych szkół wystąpiła w egzaminie z matematyki (prawie
14 %) oraz rozszerzonej znajomości języka angielskiego (ponad 13%). Szczegółowe wy-
niki egzaminu i sprawdzianu znajdziecie Państwo na stronie http://www.oke.poznan.pl.

Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych byli ostatnim rocznikiem, który pisał
sprawdzian. Uczniowie szkół Gminy Mosina uzyskali na nim wysokie wyniki i śred-
nia ze sprawdzianu przewyższa średnią powiatu, województwa i kraju. Szczególne gra-
tulacje dla uczniów i nauczycieli z Rogalinka, Daszewic i Szkoły Podstawowej nr 
2 w Mosinie, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Sprawdzian klas VI pisało 265 uczniów
i jak wynika z przestawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian, to oni
będą ostatnim rocznikiem 3-letnich gimnazjów. 

Minister Edukacji Narodowej 27 czerwca przedstawiła projekt reformy edukacji. Na-
jistotniejsze zmiany, to powołanie szkół powszechnych składających się z dwóch eta-
pów: kl. I-IV etap podstawowy i kl. V-VIII etap gimnazjalny; tworzenie szkół
branżowych (zamiast zawodowych) i 4 letnich liceów. 

Podsumowanie egzaminów
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polskich w Nowinkach – Drużynie (dro-
ga powiatowa nr 2465P) z przeprawą
mostową przez Kanał Mosiński,

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy Jeziorze Dymaczewskim w Dy-
maczewie Nowym, usytuowanych po-
między drogą wojewódzką nr 431 Stę-
szew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dy-
maczewo Nowe), wschodnią granicą
działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dyma-
czewo Nowe, południową granicą działki
o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe,
zachodnią granicą Jeziora Dymaczew-
skiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dy-
maczewo Nowe) i północnymi granica-
mi działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18 ob-
ręb Dymaczewo Nowe, 

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

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi, 

• MPZP Czapury (północny – zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poz-
nańską,

• MPZP Mosina Wawrzyniaka 
– Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzy-
niaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usy-
tuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka
i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami,
Kanałem Mosińskim oraz ul. Łazienną
w Mosinie. 

W trakcie wyłożenia mpzp do pub-
licznego wglądu: 

• MPZP Mieczewo (grunty rolne i leś-
ne), dla terenów części wsi Mieczewo tj.
terenów lasów, terenów potencjalnych
dolesień, terenów łączników ekologicz-
nych, terenów rolniczych na obszarze wsi
Mieczewo. 

Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina. Informacje
dotyczące wszystkich dokumentów pla-
nistycznych, obszaru objętego planami
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/Bur-
mistrz/Obwieszczenia planistyczne/Wy-
kaz dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.

Zapowiadana reforma oś-
wiaty dla naszej lokalnej oś-
wiaty będzie skutkowała
zmianami w obwodach kilku
szkół podstawowych w taki
sposób, aby nie spowodo-
wać przepełnienia i dwu-
zmianowości w przyszłej
szkole powszechnej. 

Jednak na najbliższe tygod-
nie życzę Wszystkim beztro-
skiego, ale bezpiecznego ko-
rzystania z uroków lata.
Uczniów zachęcam do
udziału w „Akcji lato 2016”
organizowanej przez MOK i

OSiR oraz wspólnego z rodzicami zwiedzania ciekawych turystycznie
miejsc naszej gminy.

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
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Zwrócił się do mnie jeden z mieszkańców, kierowców, z prośbą o przedstawienie
zasad prawidłowego poruszania się na rondzie takim jak „Rondo Budzyń“. Jego zda-
niem, niektórzy kierowcy pokonujący to rondo, niewłaściwie używają kierunko-
wskazów, przez co spowalniają odbywający się przez nie ruch. 

Sprawę wyjaśnia sierż. sztab. Patrycja Banaszak z Wydziału Prezydialnego Komen-
dy Miejskiej Policji w Poznaniu: Przed „Rondem Budzyń” w Mosinie ustawione są dwa
znaki: C-12 – „ruch okrężny” oraz A-7 – „ustąp pierwszeństwa”. W takiej sytuacji pierw-
szeństwo mają pojazdy poruszające się po rondzie. W związku z tym kierowcy dojeżdżający
do skrzyżowania, zanim na nie wjadą, muszą upewnić się, czy nic po nim nie jedzie. Na
tym skrzyżowaniu należy włączyć kierunkowskaz tylko i wyłącznie przy zjeździe, czyli
gdy miniemy zjazd z „ronda” poprzedzający ten, którym będziemy je opuszczać.

Wracając do sprawy z grudniowego numeru „Informatora Mosińskiego” – niepra-
widłowości w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza i Libelta w Pusz-
czykowie, jakie sygnalizował wówczas jeden z czytelników, otrzymałam informację,
iż 17 czerwca br. na tym skrzyżowaniu wprowadzono nową organizację ruchu. Jak
wyjaśnia sierż. sztab. Patrycja Banaszak z KMP w Poznaniu, wprowadzone tam zmia-
ny w oznakowaniu oraz programie sterującym sygnalizacją świetlną, wykonano zgod-
nie z zatwierdzonym przez Starostę Poznańskiego projektem. 

Joanna Nowaczyk

„Łamigłówki” drogowe
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
• przygotowanie uchwały w sprawie

Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Mosina 
w związku z nowelizacją ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 

• weryfikacja wniosku o zatwierdzenie
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na okres od dnia 18 sierpnia 2016
r. do dnia 17 sierpnia 2017 r., sporządzo-
nego przez Majątek Rogalin Sp. z o. o.,

• przygotowywanie procedury dot. ak-
tualizacji Programu Ochrony Środowis-
ka dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
z perspektywą do roku 2022,

• weryfikacja 7 wniosków o udział 
w programie likwidacji wyrobów za-
wierających azbest, 

• współpraca ze Związkiem Między-
gminnym CZO SELEKT w zakresie gos-
podarowania odpadami komunalnymi, 

• współpraca ze Związkiem Między-
gminnym Schronisko dla Zwierząt 
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi – dostar-
czenie 4 psów oraz 2 kotów do schro-
niska w Skałowie, 

• prowadzenie postępowań administ-
racyjnych: w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach
(8), w sprawie wydawania zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (64),

• weryfikacja zgłoszeń na konkurs
Zielona Gmina, 

• prowadzenie postępowań wyjaś-
niających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie
oraz usuwania odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych,

• prace związane z utrzymaniem zieleni
na terenie Gminy Mosina.

SPOTKANIA
• udział w Zgromadzeniu Związku

Międzygminnego Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów SELEKT w Czempi-
niu, 

• z nowo mianowanym Komendantem
Miejskim Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu, mł. bryg. mgr inż. Jackiem
Michalakiem, 

• udział w Konferencji Centralnej Na-
rady Koordynacyjnej Ośrodków Doksz-
tałcania i Doskonalenia Zawodowego
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie,

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu Wój-
tów/Burmistrzów Metropolii Poznań
poświęconym tematyce ZIT jak i pro-
blematyce melioracji, 

• z przedstawicielami firmy Poco Loco

TU WARTO ZAJRZEĆ: GMINNE CENTRUM INFORMACJI
WWW.GCI.MOSINA.PL

W zakładce „Oferty pracy”, osoby poszukujące zatrudnienia
znajdą aktualne oferty na lokalnym rynku pracy. Na stronie www
GCI w Mosinie, zamieszczane są także zapowiedzi i relacje z wy-
darzeń na terenie Gminy Mosina, przydatne informacje dla osób
bezrobotnych, dla przedsiębiorców, a także z zakresu edukacji. 

22 czerwca 2016 r. w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie odbył się dyżur
eksperta ZUS, p. Bożeny Hinz z I Oddziału ZUS w Poznaniu. Tym razem tematem
dyżuru były zagadnienia związane z urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi. 

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jed-
nego dziecka przysługuje przez okres 20 tygodni. W razie urodzenia więcej niż
jednego dziecka przy jednym porodzie, zasiłek ten w zależności od liczby urodzo-
nych dzieci, przysługuje przez okres od 31 do 37 tygodni. 

Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu przez pracownika
urlopu macierzyńskiego, w nie więcej niż 4 częściach stanowiących wielokrotność
tygodnia, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. W czasie urlopu rodzi-
cielskiego zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze do 32 tygodni – 
w przypadku urodzenia jednego dziecka lub w wymiarze 34 tygodni – w przypadku
urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. 

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu macierzyńskiego oraz za okres: 

1) pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego
dziecka;

2) pierwszych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia przy jed-
nym porodzie dwojga lub więcej dzieci 

– przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługujący po upływie

powyższych okresów wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.
Zasiłek macierzyński za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów

przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc w wysokości "uśrednio-
nej", ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie,
złoży pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Magdalena Sobiak
I Oddział ZUS w Poznaniu

Dyżur eksperta ZUS w Gminie

W dyżurze eksperta Bożeny Hinz udział wziął Marian Jabłoński - kierownik poznańskiego inspektoratu ZUS

Ogłoszenie 
12 września o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Sali nr 110, 
odbędzie się spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.  
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Adventure w sprawie ustalenie zasad
współpracy na najbliższy okres, w
związku z planem organizacji kolejnych
imprez sportowo-rekreacyjnych na tere-
nach gminy Mosina przy współudziale
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gmin-
nego Centrum Informacji w Mosinie, 

• udział w Walnym Zgromadzeniu
Zakładu Usług Komunalnych – spra-
wozdanie z działalności Zarządu Spółki
za 2015 rok, sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok
2015, udzielenie absolutorium Za-
rządowi Spółki, 

• ze współwłaścicielem części terenów
położonych pomiędzy ul. Gałczyńskie-
go, a Sowiniecką, panem Krzysztofem
Nyckowskim w sprawie możliwości
sprzedaży części terenu przedsiębior-
stwu komunalnemu ZUK,

• z dyrektorem Agencji Nieruchomoś-
ci Rolnych Oddział Terenowy w Pozna-
niu, Wojciechem Perczakiem w sprawie
możliwości przejęcia części gruntów
oraz nieruchomości przez Gminę Mosi-
na, 

• z Dyrektorem Wielkopolskiego Parku
Narodowego Adamem Kaczmarkiem 
i Zastępcą Dyrektora Krzysztofem Ka-
nasem poświęconym m.in. omówieniu
warunków zagospodarowania terenów
wokół tzw. „czerwonki”, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w szkoleniu poświę-
conemu utrzymaniu dróg w ramach
XVII Ogólnopolskiego Kongresu Za-
rządów Dróg Powiatowych, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w Zebraniu Ogólnym
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego w sprawie przyjęcia zmia-
ny w statucie, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu z Wój-
tem Gminy Rokietnica Bartoszem De-
rechem, zastępcą wójta Gminy Tarnowo
Podgórne Piotrem Kaczmarkiem, w spra-
wie określenia postępowania wobec
Związku Międzygminnego „SELEKT”, 

• udział w spotkaniu z deweloperem
Piotrem Grzegorczykiem w sprawie: pro-
blemów z przepełnianiem się instalacji
kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dębo-
wym w Rogalinie, dostaw wody o od-
powiednich parametrach do odbiorców
Rogalina, problemu odbioru ścieków
dla Rogalina i innych wsi tzw. „Zawar-
cia”. 

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

Wyłożenia planów
Mieczewo

Od 13 lipca 4 sierpnia br. będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
części wsi Mieczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  Wyłożenie
nastąpi w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1,
w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie in-
ternetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl >�BIP > Organy Gminy > Bur-
mistrz >�Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 4 sierp-
nia 2016 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, ul. Szeroka 3. 

Uwagi, które może złożyć każdy, kto kwestionuje przyjęte w tym planie usta-
lenia, należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia
2016 r.

Mosina

Od 27 lipca do 18 sierpnia 2016 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy 
ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Wyłożenie nastąpi w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosi-
na, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt pla-
nu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie rów-
nież zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl
> BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne > Plany miej-
scowe. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w 1 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie
o godz. 15.00 w sali 110.

Uwagi do planu można składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do
2 września 2016 r.

Oprac. JN

Sprawdź ważność dowodu! 
W związku z trwającym okresem wakacyjnym i towarzyszącym mu wyjazdom

prosimy, by zwrócić uwagę na termin ważności posiadanego dowodu osobistego.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o dowodach osobistych: 

• wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• wydanie dowodu osobistego następuje nie później, niż w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku. 

W przypadku braku posiadania paszportu, dowód osobisty uprawnia do prze-
kraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej. Brak ważnego doku-
mentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) może uniemożliwić Pań-
stwu np. załatwienie wielu spraw urzędowych, czy wakacyjny wyjazd za grani-
cę. 
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Dlaczego nawierzchnia na ul. Wiosny
Ludów i Sowińskiego budowana jest od
środka ulicy? 

Zadanie to musi być wykonane w kilku
etapach, między skrzyżowaniami. Powo-
dem jest trwająca modernizacja linii
kolejowej i zapewnienie dojazdu do
budowy, a także prowadzona jednocześnie
w tej ulicy przez spółkę Aquanet wymiana
przyłączy wodociągowych. W czerwcu, 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyła się
narada koordynacyjna, podczas której
przedstawiciele wszystkich inwestorów
uzgodnili harmonogram etapowania zada-
nia budowy nawierzchni w ul. Wiosny
Ludów i Sowińskiego. Ponieważ środkowy
odcinek między ul. Marcinkowskiego 
a Topolową został jako pierwszy zwol-
niony przez Aquanet, tam zaczęły się prace.
Wszystkie etapy zakończą się jeszcze 
w tym roku.  

Mieszkańcy Czapur, którzy by odpro-
wadzić dzieci do przedszkola przy ul.
Żurawinowej muszą przechodzić przez
ul. Poznańską pytają, jak bezpiecznie
przez tę ruchliwą ulicę przejść? 

Na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul.
Żurawinową jest planowane przejście dla
pieszych z sygnalizacją „na żądanie”. –
Projekt wykonany został już w roku
ubiegłym. Finansowo na wykonanie zadania
byliśmy przygotowani już na ten rok. Oka-
zało się jednak, że pas drogowy drogi
powiatowej składa się z jednej działki o nie-
uregulowanej własności. Teraz musimy
poczekać na uregulowanie sprawy własnoś-
ciowej przez Powiat Poznański, który jest
zarządcą tej drogi – informuje Małgorzata
Piotrowska z Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gminy.  

Jak zatem najbezpieczniej przejść ul. Poz-
nańską, by dojść do tego przedszkola do
czasu wybudowania przejścia? Komendant
Straży Miejskiej w Mosinie Andrzej Woź-
niak radzi: należy dojść do łuku drogi aby
było widać nadjeżdżające samochody 
z jednej i z drugiej strony i przejść bezpoś-
rednio na Żurawinową.

Mieszkaniec ul. Tuwima zgłosił pro-
blem parkujących tam Tirów, co stanowi
dla niego dużą uciążliwość. Jego zdaniem
problem rozwiązałoby postawienie przy
wjeździe na tę ulicę, która jest drogą
gruntową, znaku D-40 „Strefa zamiesz-
kania”, co skutkowałoby zakazem
postoju wszystkich pojazdów w innych
miejscach niż do tego wyznaczonych, ale
tego, jak mówi, Urząd odmawia. Miesz-
kaniec jest oburzony, gdyż podobny znak
stoi na Czarnokurzu, także przy drodze
gruntowej.  

Szczegółowe warunki techniczne dla zna-
ków drogowych pionowych i warunki ich
zamieszczania na drogach określa Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. (Dz.U.2003 nr 220 poz.
2181 z późniejszymi zmianami). 
W załączniku nr 1 tego Rozporządzenia
Minister wskazał: „Przepisy załącznika sto-
suje się do znaków drogowych pionowych
umieszczanych na drogach twardych. Na
drogach gruntowych stosuje się: znaki kie-
runku i miejscowości (drogowskazy, znaki
miejscowości), inne znaki w sytuacjach, gdy
jest niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego (oznakowanie przejazdów
kolejowych, częściowe lub całkowite
zamknięcie drogi).” 

Stałą organizację ruchu na wszystkich
drogach publicznych powiatowych i gmin-
nych, na terenie naszego powiatu, zgodnie
z kompetencjami nałożonymi przez usta-
wodawcę zatwierdza Starosta Poznański
Jan Grabkowski. W wytycznych z 25 stycz-
nia 2016 r. przekazanych burmistrzom 
i wójtom do składanych przez nich wnio-
sków o zatwierdzenie projektów stałej
organizacji ruchu, Starosta w pkt. 6 zalecił:
„Nie zezwala się na umieszczanie znaków
pionowych na drogach o nawierzchni grun-
towej. Ewentualnie zastosowanie znaków
niezbędnych ze względów bezpieczeństwa
będzie rozpatrywane indywidulanie.” Sytua-
cje niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego określił z kolei Minister Infra-
struktury w zacytowanym wyżej przepisie
– „oznakowanie przejazdów kolejowych,
częściowe lub całkowite zamknięcie drogi”. 

Zatem znak D-40 „Strefa zamieszkania”
w myśl obecnie obowiązujących przepisów
i wytycznych Starosty, nie może zostać
postawiony na wjeździe w ul. Tuwima.
Takie same znaki rzeczywiście stoją jeszcze
przy innych drogach gruntowych, jednak
ustawiono je przed wejściem w życie zacy-
towanego Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 2003 r. Obecnie są one sys-
tematycznie likwidowane.  

Czy jednak kierowcom TIR-ów wolno
parkować na ul. Tuwima? W tej sprawie
sierż. sztab. Patrycja Banaszak z Wydziału
Prezydialnego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu poinformowała:  „Chcąc
mówić o parkowaniu pojazdów ciężarowych
warto jest odnieść się do samej definicji
pojazdu ciężarowego, która mówi o tym, że
jest to pojazd przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ładunków. Określenie to obej-
muje również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie
z kierowcą. By móc więc stwierdzić, że
pojazd ciężarowy parkuje w sposób niepra-
widłowy, należy zwrócić najpierw uwagę na
jego długość i tonaż i tak np. art. 49.2 Prawa
o Ruchu Drogowym mówi, że zabrania się
postoju pojazdu na obszarze zabudowanym
poza wyznaczonymi w tym celu parkingami
pojazdowi o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 16 ton lub o długości prze-
kraczającej 12 m.”

Zabronione jest zatem parkowanie takich
samochodów na całym obszarze zabudo-
wanym w innych, niż wyznaczonych
specjalnie do tego miejscach. Dlatego kie-
rowcy samochodów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 16 ton lub 
o długości przekraczającej 12 m, którzy

parkują w niedozwolonym miejscu, w tym
także w ul. Tuwima, łamią przepisy Prawa
o Ruchu Drogowym, za co grożą określone
w tym przepisach sankcje. 

Jeśli jesteś świadkiem łamania przepi-
sów prawa, zgłoś to na Policję pod
całodobowym, interwencyjnym nume-
rem telefonu 997 lub do Straży Miejskiej
w Mosinie, tel.   501 467 312.

Problem generuje fakt, że w Mosinie brak
jest miejsca wyznaczonego do parkowania
samochodów ciężarowych o wymienio-
nych wyżej parametrach. Dla rozwiązania
tego problemu mosiński magistrat przygo-
tuje takie niekolizyjne miejsce postojowe. 

Mieszkaniec ul. Wawrzyniaka skarżył
się na hałas jaki robią zepsute studzienki
najeżdżane przez samochody. – Wszystkie
studzienki na ul. Wawrzyniaka zostaną
sprawdzone. Jeśli uszkodzone są studzienki
od kanalizacji deszczowej, zlecimy naprawę
pokryw Zakładowi Usług Komunalnych 
w Mosinie. Jeżeli okaże się, że naprawy
wymagają pokrywy kanalizacji sanitarnej,
sprawa zostanie skierowana do Aquanet-u –
właściciela tej kanalizacji, by je naprawił –
wyjaśnia Leszek Najderek z Referatu Mie-
nia Komunalnego.    

Do redakcji dotarło pytanie, co z ul.
Jabłkową w Mosinie porozjeżdżaną przez
ciężki sprzęt pracujący przy budowie ul.
Czereśniowej, co dalej z nią będzie? –
Struktura tej drogi rzeczywiście została naru-
szona, dlatego zaraz po zakończeniu prac
związanych z budową Czereśniowej, w dniu
7 czerwca Urząd zlecił ZUK-owi utwardzenie
odcinka ul. Jabłkowej granitowym tłuczniem.
ZUK miał wykonać zlecenie po przetranspor-
towaniu ciężkiego sprzętu z Daszewic, gdzie
profilowane były w tym czasie drogi. Niestety
w międzyczasie stan fragmentu ul. Jabłkowej
pogorszył się, dlatego awaryjnie najgorsze
miejsce zasypano gruzobetonem. Na
początku lipca ul. Jabłkowa została
wytłuczniowana docelowym materiałem –
informuje Klaudia Kołodziejczak z Referatu
Mienia Komunalnego. 

Kilku mieszkańców zwróciło uwagę na
dużą ilość uschniętych drzew iglastych 
w WPN-ie. Obawiają się, że w naszych
lasach pojawiła się niszczycielska brud-
nica mniszka. 

Zastępca dyrektora Wielkopolskiego
Parku Narodowego ds. ochrony przyrody
Krzysztof Kanas poinformował, że nie
stwierdzono występowania brudnicy
mniszki na terenie parku. Obecnie trwa
okres, w którym przeprowadzona jest kon-
trola pułapek feromonowych na
występowanie tego motyla. Uschnięte
drzewa są natomiast skutkiem panującej
od dwóch lat suszy, a także porażenia drze-
wostanów sosnowych przez Sphaeropsis
sapinea – grzybem, któremu sprzyja
panująca pogoda. Niestety, jak wyjaśnił
Krzysztof Kanas, na Sphaeropsis sapinea
nie ma lekarstwa. Jedynym sposobem
walki z nim są cięcia sanitarne. 

Mieszkańcy
pytają

INFORMACJE Z URZĘDU
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Na brzegiem Warty, w liczącej blisko 770 lat historii wsi Rogali-
nek, wznosi się drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła
z przełomu XVII i XVIII w. Jego główny ołtarz zdobi rzeźba Matki
Boskiej z Dzieciątkiem – wierna kopia późnogotyckiej figury skra-
dzionej w 2002 r. Jak podaje legenda, Madonna z Dzieciątkiem,
przybyła do Rogalinka niesiona warciańską falą, a z nią wiklinowe
gałązki, z których miejscowi mieszkańcy nauczyli się wyplatać
koszyki. Malownicze położenie kościoła, a także kult Madonny 
z Rogalinka – Wspomożycielki Wiernych sprawiają, że miejsce to
odwiedzają pielgrzymi. Kościółek leży też na szlaku św. Jakuba do
Composteli. 

Do Rejestru Zabytków wpi-
sany został już w roku 1932.
Niestety jego obecny stan tech-
niczny  budzi wielki niepokój.
Budynek, który prawdopodob-
nie nigdy nie przeszedł
gruntownego remontu, naruszył
mocno ząb czasu, a jego ściany
osadzone na niszczejącym fun-
damencie uległy przemieszczeniu. W ratowanie tego zabytkowego
kościoła zaangażował się Zbigniew Grygier, który zasiada w tutej-
szej Radzie Parafialnej, a jednocześnie w mosińskiej Radzie
Miejskiej.  

Już w 2007 r. wiadomo było, że kościół wymaga pilnego
remontu. W tym celu opracowany został projekt i rozpoczęto sta-
rania o zdobycie potrzebnych pieniędzy. – Staraliśmy się 
o pozyskanie środków z funduszy norweskich, w ramach większego
wniosku złożonego przez poznańską Kurię na dofinansowanie odres-
taurowania kilku kościołów drewnianych na terenie Archidiecezji.
Jednak projekt ten przepadł – relacjonuje Zbigniew Grygier. – Gdy
teraz pojawiła się szansa na pozyskanie jakichś środków 
z Powiatu, złożyliśmy wniosek.

Na taką możliwość zwrócił uwagę Parafii Jacek Szeszuła – powia-
towy radny. – Starostwo w swoim budżecie ma pulę środków na
konserwację zabytków – wyjaśnia J. Szeszuła. – Dowiedziałem się,
że i w tym roku takie środki będą przyznawane. By poznać szczegóły
i warunki, odbyliśmy razem ze Zbigniewem Grygierem kilka spotkań
w Starostwie, m.in. z Powiatowym Konserwatorem Zabytków. Para-
fia złożyła wniosek o środki na rozpoczęcie remontu – odbudowę
fundamentów i ostatecznie dofinansowanie na to przyznano.  Na
remont fundamentów Starostwo przyznało Parafii dotację w wyso-
kości 70% kosztów zadania. Choć pieniędzy fizycznie jeszcze nie ma,
prace można było zacząć.

Fundamenty są rozbierane odcinkami, po przekątnych. Na takim
odkrytym właśnie odcinku widać, że stary fundament wykonano
z kamienia polnego i piasku. Teraz ława fundamentowa zyska
zbrojenie i mur funda-
mentowy z tego samego
polnego kamienia. – Mur
będzie wypełniony fugą,
wypiaskowany 
i zaimpregnowany. Mamy
już zrobione takie dwa
odcinki, w tej chwili przy-
stąpiliśmy do wykopu
następnego. Nie można

tego zrobić w całości, bo kościół by po prostu siadł – wyjaśnia Zbig-
niew Grygier. Po odkryciu fundamentów okazało się niestety, że
surowiec konstrukcyjny kościoła jest już bardzo spróchniały. –
Żeby można było dalej kopać, w następnych odcinkach ubytki drew-
niane będziemy podbijali to dębiną, by kościół można było na nowo
bezpiecznie posadowić. Wykonanie zostanie także odwodnienie na
wody opadowe. Na koniec fundamenty zostaną spięte środkiem koś-
cioła, żeby się kościół dalej nie rozjeżdżał – przedstawia zakres
zaplanowanych prac. 

Według kosztorysu całkowity ich koszt to 291.942 zł. Powiat sfi-
nansuje 70 %, czyli 204.582 zł. Resztę – 87.582 zł – parafia musi
uzbierać sama i to w krótkim czasie. Na razie prace wykonywane
są na kredyt, dzięki uprzejmości lokalnej firmy z Pecnej. 

Parafia Św. Michała Archanioła liczy około 1700 osób. Nie jest
więc duża i nie udźwignie sama takiego przedsięwzięcia. Dlatego
liczy na pomoc ludzi dobrej woli, którym na sercu leży zachowa-
nie świątyni. W tym celu utworzone zostało specjalne subkonto
„budowlane”, żeby wpłacone pieniądze były przeznaczone tylko
na ten jeden cel – remont kościoła. – Jeżeli byliby chętni miesz-
kańcy naszej gminy, którzy chcieliby wspomóc to wyzwanie, jakie
podjęliśmy, by uratować ten przepiękny, drewniany kościółek, bardzo
prosimy o wsparcie finansowe – mówi Zbigniew Grygier – Serdecz-
nie zapraszamy i z góry dziękujemy – Bóg zapłać!. 

Odbudowa fundamentów drewnianego kościółka to jednak
dopiero początek jego ratowania.  Dalej trzeba by było wymienić
drewnianą konstrukcję budynku. Po odkryciu poszycia dopiero
okaże się, które belki są do wymiany. Automatycznie też wymie-
nić trzeba będzie poszycie.

Ksiądz Eugeniusz Kiszka w Rogalinku jest proboszczem zaledwie
od 1 lipca. Rozpoczęty remont kościoła otrzymał 
z dobrodziejstwem inwentarza, ale jak podkreśla Zbigniew Gry-
gier, nowy proboszcz się tego nie wystraszył i teraz działają
wspólnie.  – Mamy takiego dobrego ducha i żeby ten duch nie zgasł,
zależy też od wielu czynników zewnętrznych – mówi ks. Eugeniusz
Kiszka. – Nie jest łatwo podjąć na starcie takie wyzwanie, ale zapłatą
za to jest dla mnie ta piękna okolica, historia tego miejsca i historia
tego kościoła… Joanna Nowaczyk  

Ratujmy kościół w Rogalinku

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

Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
54904800072001000039390001 

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   



RADA MIEJSKA14

INFORMATOR MOSIŃSKI    lipiec-sierpień, 2016

Sprawozdanie z działalności
Rady Miejskiej
czerwiec

Rada Miejska w Mosinie obradowała na dwóch sesjach 16  
i 29 czerwca oraz na 11 posiedzeniach komisji stałych. Przebieg
posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły. 

Podczas uroczystej sesji 16 czerwca, sportowcy, trenerzy 
i działacze sportowi odebrali nagrody i wyróżnienia przyzna-
ne przez samorząd Gminy Mosina za ich osiągniecia w roku
2015. Sesja była okazją do złożenia podziękowań organizacjom
pozarządowym działającym na terenie gminy Mosina na rzecz
jej mieszkańców. 

Na kolejnej, planowej sesji 29 czerwca Rada przyjęła 35
uchwał. Rada między innymi zdecydowała o wystąpieniu
Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego SELEKT. Kolejną
uchwałą odmówiła zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę opracowanych przez Majątek Rogalin Sp. z o.o. ->
s. 4 -5, Ważne decyzje. 

Uchwalony został nowy regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy, Pomoc finansowa dla Powiatu Poz-
nańskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla
Szpitala w Puszczykowie – w tym roku urządzenie do krioterapii
na oddział rehabilitacyjny, a także miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy uli-
cami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego
i M. Konopnickiej w Mosinie. Radni nadali uchwałą nazwę
„Łubinowa” jednej z dróg w Borkowicach. Zmienili także budżet
Gminy Mosina na rok 2016, wprowadzając nowe zadania do
załącznika inwestycyjnego: budowę sieci wodociągowej w ul. Po-
godnej w Dymaczewie Nowym, projekt przebudowy ul. Sowi-
nieckiej w Mosinie, projekt budowy ul. Łaziennej i Kanałowej,
projekt utwardzenia ul. Lema i Brzechwy, projekt budowy ul.
Wczasowej w Dymaczewie Nowym, przygotowanie map za-

sadniczych do budowy wschodniej obwodnicy, rozbudowa szkoły
w Krosinku i wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Krośnie. Do
budżetu „oddana” została także kwota przeznaczona na zakup
działki po zakładzie POZBET. Zmianie uległa Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Rada Miejska podjęła także uchwały: o nieodpłatnym prze-
jęciu nieruchomości w Rogalinie, o emisji obligacji komunal-
nych oraz zaciągnięciu dwóch pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
kanalizacji sanitarnej. W związku z uruchomieniem nowej li-
nii autobusowej do Krajkowa – zmieniona została uchwała do-
tycząca cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbio-
rowego -> s. 6 „Zmiany komunikacyjne”.   

Rada rozpatrzyła 7 skarg, zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie
5 skarg, a 8 skarg przekazała Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Wszystkie skargi złożył jeden mieszkaniec. 

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

Terminarz posiedzeń Rady lipiec – sierpień 
28 lipca, g. 18.00 – Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na sierpień zaplanowane są 2 wyjazdowe posiedzenia Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pozostałe komisje, swoje ko-
lejne posiedzenia odbędą we wrześniu. 

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców 
i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane wyżej terminy
mogą ulec zmianie. Bieżące informacje dotyczące posiedzeń,
zamieszczane są na stronie www.mosina.pl w zakładce Ko-
munikaty. Można je również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61
8 109 541.
Na podstawie informacji udzielonych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mo-
sinie Małgorzatę Kaptur oraz Biuro Rady Miejskiej opracowała Joanna Nowaczyk

Nagrody dla sportowców
Podczas tej samej, uroczystej sesji zawodnicy, tre-

nerzy oraz działacze odebrali wyróżnienia i na-
grody przyznane przez Burmistrza Gminy Mosi-
na za osiągnięcia w działalności sportowej w roku
2015.  

Stypendia sportowe w wysokości 300 zł mie-
sięcznie płatne od lipca do października 2016 r.
otrzymali zawodnicy: 

• Hubert Majewski – taekwondo olimpijskie,
• Bartosz Karasiński – lekka atletyka.

Jednorazowe nagrody pieniężne przyznano zawodnikom: 
• I nagrodę: 2 000 zł – Jagodzie Szabelskiej (karate),
• II nagrodę: 1 500 zł – Albertowi Warzocha (pływanie),
• III nagrodę: 1 000 zł – Martynie Michalskiej (karate).

Wyróżnienia w formie statuetki i dyplomu odebrali zawodnicy:
Gniewomir Wiśniewski – brazylijskie jujitsu, Paulina Szrejder
– taekwondo olimpijskie, Artur Kurek – taekwondo olimpijskie,
Julia Gulik – taekwondo olimpijskie, Maciej  Hetman – taek-

wondo olimpijskie, Weronika Szukała – pływanie synchroniczne.
Nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł otrzymała także Mag-

dalena Białożyt – Prezes Zarządu KS 1920 Mosina. Wyróżnie-
nia w formie statuetki i dyplomu odebrali: Maksymilian Wiś-
niewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia INVICTUS BJJ oraz Ja-
rosław Roszak – Prezes Zarządu UKS ,,Muszkieter” przy Zespole
Szkół nr 2 w Mosinie.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów! JN
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Za bezinteresowność 
w działaniu

Na uroczystej sesji 16 czerwca, Burmistrz Gminy
Mosina i Rada Miejska w Mosinie złożyli podzię-
kowania organizacjom pozarządowym, które przy
udziale dotacji z budżetu gminy realizują zadania
publiczne:

Dziękujemy za partnerską współpracę z samo-
rządem Gminy Mosina w rozwiązywaniu problemów
i wzbogacanie oferty dla mieszkańców, za podejmo-
wanie cennych inicjatyw zmierzających do podnie-
sienia poziomu i jakości życia społeczności Gminy Mo-
sina, dziękujemy za zaangażowanie, poświęcanie
czasu, energii oraz własnych środków. Aktywność, po-
czucie szczególnej odpowiedzialności społecznej, bez-
interesowność w działaniu na rzecz innych to Państwa znaczący
wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego naszej Gminy.

Gmina Mosina w ostatnich pięciu latach przeznaczyła na do-
tacje ponad 1,7 mln zł.  

Uroczystość ta odbyła się na wniosek Komisji Edukacji Kul-
tury i Sportu, która co roku zatwierdza Program współpracy sa-
morządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego, a następnie analizuje sprawozdanie z jego realizacji. 

W okresie ostatnich 5 lat najwięcej różnorodnych przedsięw-
zięć z udziałem gminnych dotacji zorganizowały: Hufiec Poz-

nań-Rejon ZHP Ośrodek ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego,
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN, Stowarzysze-
nie „Ambitio” – Daszewice, Grupa Inicjatywna Baranówko, Mo-
siński Klub Żeglarski, Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Nie-
pełnosprawnych, Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oś-
wiatowe, Stowarzyszenie Emerytów i Rencis-
tów „Jedność”, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejono-
wy w Mosinie.

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

Rozstrzygnięto kolejną edycję
konkursu dla mieszkańców
„Zielona Gmina”, organizo-
wanego od lat przez Burmistrza
Gminy Mosina wspólnie z Ko-
misją Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Rady Miejskiej 
w Mosinie. W tym roku na
konkurs  wpłynęło 16 wniosków w kategoriach: ogrody przy-
domowe, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych
oraz zieleńce – kwietniki osiedlowe. 27 czerwca, Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa obejrzała zgłoszone ogrody 
i zieleńce oraz wyłoniła laureatów.

Ogrody przydomowe: I miejsce – Karolina Walkowiak (fot),
Pecna; II miejsce – Agnieszka Szulc, Rogalinek; II miejsce – Mo-
nika i Mariusz Zawartowscy, Drużyna. W tej kategorii III miejs-
ca nie przyznano, a za kolejne miejsca wręczono 5 wyróżnień.  

Działki na terenach Rodzinnych ogrodów działkowych:
I miejsce – Maria i Jan Maliccy (fot), Poznań; II miejsce – Krzysz-
tof Matuszczak, Mosina; III miejsce – Danuta Kmiecik. W tej
kategorii za kolejne miejsca przyznano 5 wyróżnień.  

Zieleńce – kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne: przy-
znano wyróżnienie za zieleniec zgłoszony przez Zarząd Osied-
la Nr 6 „Za Moreną” w Mosinie (fot).

7 lipca, podczas uroczystego spotkania w mosińskim magist-
racie burmistrz Jerzy Ryś, przewodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek oraz pozostali człon-
kowie tej komisji, gratulowali laureatom, którzy odebrali oko-
licznościowe dyplomy i nagrody. 

Konkurs „Zielona Gmina” organizowany jest już od 15 lat
i ma zachęcać mieszkańców do jeszcze większej dbałości o naj-
bliższe środowisko poprzez elementy rywalizacji i prezentację
wzorcowych ogrodów. 

JN

Zielona Gmina

Osiedle „Za Moreną” 

I miejsce – p. Maliccy 

I miejsce – Karolina Walkowiak
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W SKRÓCIE 
� 7 czerwca w Zespole Szkół w Krośnie odbył się

po raz kolejny gminny konkurs języka angielskiego
Big Ben. Do wspólnej zabawy zgłosiły się szkoły pod-
stawowe: SP nr 2 w Mosinie, SP w Czapurach oraz
SP w Pecnej. Po bardzo wyrównanej rywalizacji, 
I miejsce zajęła mosińska „dwójka”, II miejsce – SP
w Pecnej, III miejsce zajęli gospodarze, a IV miejsce
– uczniowie z SP w Czapurach. Konkurs był wspa-
niałą okazją do wykazania się wiedzą uczniów, 
a także możliwością nawiązania dalszej, owocnej
współpracy szkół z gminy Mosina. Koordynatorki 
z ramienia Zespołu Szkół w Krośnie: Daria Jurecka
i Anna Górna. 
��2 czerwca w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki

w Mosinie, prowadzonym przez Powiat Poznański,
odbyła się Konferencja Centralnej Narady Koordy-
nacyjnej Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Za-
wodowego. Tematem wiodącym było „Zawodowe
kształcenie teoretyczne młodocianych pracowni-
ków”. Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawo-
dowego to placówki umożliwiające uzyskanie lub
uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji za-
wodowych młodocianych pracowników, zatem
uczniów klas zasadniczych szkół zawodowych, któ-
rzy odbywają zajęcia praktyczne bezpośrednio u pra-
codawców. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Do-
skonalenia Zawodowego mieści się w Mosinie i ko-
ordynuje teoretyczne kształcenie zawodowe uczniów
w Wielkopolsce. W trakcie konferencji, na funkcję
Ogólnopolskiego Koordynatora Dokształcania Za-
wodowego Młodocianych Pracowników na rok
szkolny 2016/2017 wybrano dyrektora Zespołu
Szkół im. Adama Wodziczki – Pawła Zawieję.
��22 maja w Zespole Szkół w Mosinie, w ramach

projektu pt. „Ludzie z pasją”, odbyło się spotkanie
z wicedyrektor tej szkoły Grażyną Koralewską.
Grażyna Koralewska – autorka publikacji meto-
dycznych: opracowań lektur, ścieżki filozoficznej dla
gimnazjum, ścieżek czytelniczych i medialnych dla
szkoły podstawowej i  gimnazjum oraz artykułów
prasowych o tematyce pedagogicznej – opowie-
działa uczniom o swojej pasji podróżniczej i po-
etyckiej. Podczas spotkania zaprezentowała po raz
pierwszy publicznie swoje wiersze. Także uczniowie
przygotowali dla gościa recytację ich własnych wier-
szy, zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej.
W mosińskiej szkole Grażyna Koralewska utworzyła
zespół teatralny „Igła”, którego spektakl pt. „Szukam”
uświetnił spotkanie. Bo kolejna jej pasja to teatr. Pro-
jekt realizowany jest przez Iwonę Hertig.  
��3 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosi-

nie odbył się międzyszkolny konkurs ortograficzny
„Mistrz ortografii” skierowany do klas trzecich
szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 10
uczniów reprezentujących 5 szkół z gminy. „Mistrzem
ortografii” okazał się uczeń z Zespołu Szkół w Ro-
galinie Mateusz Gliszczyński, II miejsce zajęła Zu-
zanna Wieczorek z SP nr 2 w Mosinie, III miejsce za-
jęła Małgorzata Siemieniuk również z Zespołu Szkół
w Rogalinie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz drob-
ne upominki. Gratulujemy!

Już po raz dwunasty
odbył się konkurs sa-
voir vivre`u „Obycie
umila życie” organi-
zowany przez Szkołę
Podstawową w Da-
szewicach, w tym
roku – pod hasłem
„Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Za-
wodnicy z Mosiny,
Puszczykowa, Śremu oraz Lubonia zmagali się z pytaniami i zadaniami,
związanymi z polską tradycją, kulturą i sztuką. Musieli wykazać się znajo-
mością gwary wielkopolskiej i dań regionalnych oraz nazwać tradycyjne tań-
ce z różnych stron Polski. Dużą trudność sprawiło dzieciom rozpoznanie kla-
sycznych utworów muzyki polskiej oraz charakterystycznych miejsc nasze-
go kraju, np. Łazienek, Wawelu, zamku w Książu. W związku z rocznicą
Chrztu Polski należało też rozpoznać Polaków, którzy przez stulecia
rozsławiali imię Rzeczpospolitej. Nie zabrakło pytań, dotyczących zacho-
wania się w restauracji, teatrze czy szkole. – Nasz konkurs jak co roku miał
przepiękną oprawę – relacjonuje nauczycielka Agnieszka Różdżka. Konkurs
odbył się w jednym z poznańskich hoteli, nad Jeziorem Maltańskim. W pra-
cach jury wzięła udział Anna Balcerek–Kałek z Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie oraz Jacek Hałasik – nestor poznańskiego dziennikarstwa i populary-
zator gwary wielkopolskiej zaprezentował zabawne fragmenty znanych utwo-
rów – właśnie w gwarze poznańskiej. – Wystąpił także artysta, pan Bartosz
Kuczyk, który zaśpiewał znane arie operetkowe. Rolę przewodniczącej jury, jak
zwykle, pełniła Barbara Surma – ekspert savoir vivre`u – która profesjonalnie
oceniała konkurencje i rozstrzygała wątpliwości – dodaje A. Różdżka. 

W tym roku, w kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła SP nr 
2 z Puszczykowa, II – SP z Krzyżanowa, a III miejsce – SP nr 1 w Mosinie.
Wśród gimnazjów najlepsze okazało się Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie,
II miejsce zajęła szkoła z Nochowa, a III – Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

Oprac. JN

Obycie umila życie 

Integracja w terenie
13 czerwca uczniowie klasy

czwartych Zespołu Szkół 
w Rogalinku spotkali się z ró-
wieśnikami ze szkół Daszewi-
cach,  Rogalinie oraz z mo-
sińskiej „jedynki”.  – Tym ra-
zem pojechaliśmy do Daszewic,
gdzie  przy pomocy uczniów z
klasy 6 zmierzyliśmy prędkość
z jaką płynie rzeka, poznaliśmy
rośliny wodne, warstwy lasu i
gatunki drzewa oraz zbadaliśmy wodę z rzeki Głuszynki. Rywalizowaliś-
my również w dwóch konkurencjach sportowych – relacjonuje nauczycielka
Justyna Podeszwa. – Zajęcia były dla uczniów okazją do integracji z ko-
leżankami i kolegami z okolicznych szkół oraz wykorzystania zdobytej na
lekcjach wiedzy przyrodniczej w praktyce, a dla nauczycieli możliwością
wymiany doświadczeń zawodowych.  Gospodarzom dziękujemy za miłe
przyjecie, mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym będziemy mogli
spotkać  się na kolejnych lekcjach przyrody w terenie. 

JN
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W dniach 1 – 4 czerwca, przeżyłyśmy
wspaniałą przygodę z Erasmusem+. Razem
z p. Justyną Nojszewską i p. Agatą Walter
poleciałyśmy do Rumunii...przez Londyn.
Widziałyśmy Big Bena, Pałac Buckingham,
Parlament i London Eye, miejsca w których
się zakochaliśmy. Nasz samolot się spóźnił,

więc przylecieliśmy do Rumunii o czwar-
tej rano. Ale na obrady o godz. 9 zdążyłyś-
my!

Spędziliśmy dwa dni na wspaniałych
spotkaniach z naszymi nauczycielami 
i uczniami z Rumunii i Włoch. Celem spot-
kania było zarządzanie projektem. Dlate-

go rozmawialiśmy o tym, co nam się
udało przez rok zrobić oraz planowaliśmy
przyszłe działania. Najlepszym dniem był
piątek, w którym przygotowywaliśmy paź-
dziernikową wizytę we Włoszech. Stwo-
rzyliśmy szkic przedstawienia teatralnego
„Brains at school”, które zaprezentujemy
w Polsce w 2017 roku. Wspólnie wybra-
liśmy piosenkę i ułożyliśmy do niej cho-
reografię. Na końcu ustaliliśmy tematy lek-
cji przyjaznych mózgowi (to jedno z na-
szych zadań projektowych) oraz omówi-
liśmy ankietę internetową „Mój wolny
czas”. Na koniec dnia poszliśmy do re-
stauracji, gdzie spędziliśmy czas na tańcach
i zabawie.

Ostatniego dnia opuściłyśmy hotel i po-
leciałyśmy do stolicy Włoch. Zobaczyłyś-
my Koloseum, co nie było w naszych pla-
nach. Spędziłyśmy 2 piękne godziny w cen-
trum Rzymu. Niestety musiałyśmy wrócić
na lotnisko, gdzie czekał na nas samolot
do Wrocławia. Spotkanie z naszymi no-
wymi przyjaciółmi było dla nas kolejnym
wyzwaniem. To wspaniałe doświadczenie!

Zapraszamy do obserwowania podej-
mowanych przez nas działań na stronie in-
ternetowej projektu www.brainsatscho-
ol.eu 

Koordynatorki
Michalina Falbierska, Julia Łowińska

W dniach 16 – 20 maja, w Zespole Szkół
w Krośnie dokonywano wyboru szkol-
nego patrona. Uczniowie klas IV-VI 
w swoich prezentacjach przedstawili kan-
dydatów: papieża Jana Pawła II, Wisławę
Szymborską, Piotra Mocka oraz 15. Pułk
Ułanów Poznańskich. Prezentacje zos-
tały przygotowane pod okiem nauczycieli:
Krzysztofa Janiaka, Magdaleny Macie-
jewskiej, Honoraty Teodorczyk, Domini-
ka Matuka i Marzeny Gracz-Gołojuch.
Szkołe odwiedzili przedstawiciele Towa-
rzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 

15 Pułku Ułanów Poznańskich wraz z Ko-
mendantem Reprezentacyjnego Oddziału
Kawalerii Andrzejem Walterem, którzy za-
prezentowali uczniom historyczne eks-
ponaty związane z pułkiem. 

Uczniowie, a także rodzice, po zapo-
znaniu się z ważnymi informacjami na te-
mat wszystkich kandydatów, mogli od-
dawać na nich swoje głosy. Największą ich
liczbę – 481 głosów – zdobył 15. Pułk
Ułanów Poznańskich, który zostanie pat-
ronem Zespołu Szkół w Krośnie. 

Oprac. JN

Na międzynarodowym spotkaniu

Szkoła wybrała patrona 

Projekt Erasmus + 

15 Pułk Ułanów Poznańskich
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KRaJKOWO

12 czerwca w Krajkowie odbył się  Dzień
Dziecka połączony z Dniem Matki. Wszys-
cy razem uczestniczyli w konkursach i bie-
siadzie przy grillu, lodach i domowych wy-
piekach. Imprezę zorganizował Sołtys Ste-
fan Antkowiak wraz z Radą Sołecką. Dzię-
kujemy za udaną zabawę.

Rodzice z dziećmi

ŻaBINKO

5 czerwca po raz pierwszy odbył się tu
integracyjny Dzień Dziecka – dla wszyst-
kich dzieci z Żabinka oraz sąsiednich wsi:
Sowinki, Sowiniec, Baranówko, Barano-
wo, Krajkowo oraz Żabno. Rada Sołecka
przygotowała wiele ciekawych atrakcji.
Dzieci odwiedziły labradory o imieniu
Czester oraz Tina z Hodowli Leśna Cze-
reda z Mosiny. Zmęczone po wielu kon-
kursach i zabawach,  mogły odpocząć 
w siodle na końskim grzbiecie Milki i Ate-
ny ze stajni Milówka. Potem, po odpo-
czynku znowu traciły energię – na dmu-
chanym zamku.

Wata cukrowa oraz hod-dogi uzu-
pełniały zużyte kalorie. OSP Żabinko za-
prezentowało dzieciom nowy wóz strażac-
ki, którym zabrało je na przejażdżkę po
wsi. Na końcu strażacy schłodzili wszyst-

kich mgiełką wodną, a dzień był upalny.
W ten uroczysty dzień zaplanowano udo-
stępnienie po raz pierwszy „świeżo” po-
stawionej siłowni zewnętrznej, która ob-
legana była nie tylko przez dzieci, ale umi-
lała czas rodzicom.

Organizatorzy dziękują wszystkim spon-
sorom, a także za pomoc w przygotowa-
niach: A. M. Tomczak, K. Żelazny, M.K. Pol,
M. Gorzyński. 

KROSNO 

W ostatnią majową niedzielę z okazji
Dnia Dziecka Rada Sołecka i Sołtys
Sołectwa Krosno przygotowali Rodzinny
Piknik. Na najmłodszych czekała moc at-
rakcji, m.in.: przejażdżka bryczką, poka-
zy straży pożarnej, dmuchane zjeżdżalnie,
trampolina, różnego rodzaju konkursy
z nagrodami i zabawy dla rodzin. W prze-
rwach od zabawy każdy mógł odpocząć
i posilić się kiełbaską z grilla, chlebem
ze smalcem i pysznymi babeczkami
oraz placuszkiem. Impreza spotkała się
z bardzo dużym zainteresowaniem, a i po-
goda dopisała. W tym dniu każdy, nieza-
leżnie od wieku choć na chwilę stał się
dzieckiem, bo duzi śmiali się i bawili na
równi z małymi...

BaRaNóWKO

2 czerwca na terenie Fundacji Stworze-
nia Pana Smolenia w Baranówku, z okaz-
ji Dnia Dziecka odbył się doroczny Pik-
nik na Końskiej Polanie. Tradycyjnie przy-

gotowali go i przeprowadzili pracownicy
i wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. J. Kor-
czaka w Mosinie, we współpracy z gos-
podarzem terenu Joanną Kubisą.  Główny
ciężar odpowiedzialności wzięła na siebie
społeczność internatu kierowanego przez
Jerzego Pelowskiego. Wśród atrakcji zna-
lazły się: występ zespołu wokalnego „Tu
My znad Wełny”, „casting na kowboja”,
„horse show”, występ ośrodkowych pio-
senkarzy, zajęcia w  Pracowni Plastycznej
„Pomaluj z Wiosną”. Wiele wrażeń do-
starczyły dzieciom zabawy z gliną. Można
było również  sprawdzić swoje umiejęt-
ności sportowe w różnych konkuren-
cjach. Uczestnicy przejażdżki bryczką
podziwiali okoliczne, pełne uroku wido-
ki.  Oprócz wrażeń duchowych organi-
zatorzy  zadbali także o podniebienia
uczestników pikniku – można więc było
uraczyć się  kiełbaskami z grilla, pajdą
chleba ze smalcem i ogórkiem małosol-
nym, góralską kwaśnicą,  ciastem,
drożdżówkami lub popcornem. Na za-
kończenie  rozstrzygnięto dwa konkursy
– fotograficzny „Wiosna, ach to Ty” – na
który wpłynęło ok. 120  zdjęć wykona-
nych przez uczniów i pracowników Oś-
rodka oraz uczestników Domu Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie,  atakże ko-
kurs na „Najciekawszy i najbarwniejszy
strój wiosenny”.

CZaPURy

11 czerwca w Czapurach odbył się festyn
środowiskowy „BEZPIECZEŃSTWO
MNIE I TOBIE WYJDZIE NA ZDRO-
WIE”, zorganizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Czapurach. W festynie udział
wzięli: Ochotnicza Straż Pożarna z Poz-
nania-Głuszyny, Policja i Straż Miejska 
z Mosiny, Ratownicy medyczni PCK.
W trakcie zabawy trwała honorowa zbiór-
ka krwi i dawców szpiku kostnego. Wśród
licznych atrakcji znalazły się profesjonal-
ne pokazy rowerowe, pokazy szkolenia
psów i wspólna zumba. Uczestnicy mog-
li odwiedzić stanowisko dietetyka, ozna-
kować rower, zmierzyć ciśnienie krwi i po-
ziom cholesterolu, a także odbyć konsul-
tację z instruktorem nording walking. At-

FESTYNY, FESTYNY, FESTYNY

Dla dzieci i dorosłych 
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rakcją były również występy wokalne uczniów, a także quizy,
konkursy zręcznościowe i turniej piłkarski, pyszne ciasta wy-
piekane przez mamy i babcie uczniów, grillowane specjały, a
także loteria fantowa, w której wygrywa każdy los. 

Fot. Źródło fb

WIóReK

19 czerwca mieszkańcy Wiórka i okolic bawili się na pikni-
ku rodzinnym „Powitanie Lata”.  Imprezę zorganizowało In-
tegracyjne Stowarzyszenie WIESTIN, pod patronatem miejscowej
Parafii p.w. Św Augustyna i Sołtysa Sołectwa Wiórek. W ramach
pikniku odbyły się konkursy dla dzieci, warsztaty florystyczne,
animacje i gry sportowe, a nawet eksperymenty naukowe. Nie
zabrakło słodkości i innych przekąsek.

Fot. Źródło fb

„PRZy StRZelNICy”

18 czerwca br odbył się V Dzień Dziecka na Orliku. Wydarzenie
zorganizował Zarząd Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie,
Zespół Szkół w Krośnie, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Kroś-
nie oraz UKS „Orlik Mosina”. Jak zwykle w organizację
włączyło się wielu mieszkańców, instytucji, organizacji i lo-
kalnych przedsiębiorców. Honorowy patronat nad tą imprezą
objął Starosta Poznański Jan Grabkowski. Uczestnicy mieli okaz-
ję skorzystać z wielu ciekawych atrakcji: występy artystyczne,
liczne konkursy zręcznościowe i sportowe z nagrodami, prze-
jażdżki bryczką, na kucykach, quadzie, zabawy na trampolinie,
dmuchanym zamku i zjeżdżalni, malowanie twarzy, wielkie bań-
ki mydlane, rzeźby z masy solnej, malowanie wspólnego obra-
zu. Na imprezie obecni byli także przedstawiciele 15 Pułku
Ułanów Poznańskich, który został niedawno wybrany przez
społeczność szkolną na patrona Zespołu Szkół w Krośnie.

Fot. Aga Chudzińska
Oprac. JN

W programie imprezy, która odbywała się 4 czerwca na boisku
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, jak zwyk-
le znalazło się szereg atrakcji. W tym roku na festynie gościliśmy
stowarzyszenia i organizacje: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych, Ośrodek ZHP MOSINA, Pracownię Ar-
tystyczną przy Towarzystwie Przyjaciół Dębów Rogalińskich, Koło
Gospodyń Wiejskich Rogalinek, Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne
„WIESTIN”, Grupę Inicjatywną Baranówko, Polski Związek Węd-
karski Mosina Miasto, Związek Strzelecki „Strzelec” Oddział Mo-
sina-Puszczykowo, SEIR „Jedność” Czapury-Wiórek, Wojewódzki
Związek Pszczelarzy w Poznaniu – Koło Pszczelarzy Mosina – Pusz-
czykowo, Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Mosiny, Mosińsko-Pusz-
czykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Mosiny, UKS FIGTERS
MOSINA TAEKWONDO, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpo-
spolita Mosińska, Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, Mosińskie Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Mosiński Chór Kościelny pw. św.
Cecylii, a także Osiedle nr 6 w Mosinie, PSARVARD – spółdzielnię
socjalną oraz OSP w Mosinie.

Prezentacje organizacji poprowadził Andrzej Kasprzyk z MOK.
Ważnym punktem programu było uroczyste otwarcie nowego bo-
iska przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Na boisku
rozgrywane były mecze streetball, bubble football oraz pokaz gry
Lacrosse. Organizatorzy przygotowali również stoiska gastrono-
miczne. Na scenie odbywały się pokazy i występy, na terenie hali
OSiR – turniej piłki siatkowej, a za halą – zawody strzeleckie zor-
ganizowane przez kurkowe bractwa strzeleckie działające na te-
renie gminy. Podczas festynu podsumowano projekt gimnazjalny
„Młody obywatel na sportowo”. 

Organizatorzy: władze samorządowe, Gminne Centrum Infor-
macji w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rek-
reacji w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 
1 w Mosinie wraz z Radami Rodziców, składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim osobom, organizacjom i sponsorom za-
angażowanym w przygotowanie tego wydarzenia. 

Fotoreportaż z imprezy – na okładce „Informatora”. 

Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji w Mosinie

VIII Festyn Organizacji 
Pozarządowych i Dzień Dziecka

Piękny pas zieleni na ul. Szkolnej w Ro-
galinie, to przykład dbałości jej miesz-
kańców o najbliższe środowisko, a także
wykazania w tej sprawie własnej inicja-
tywy. Bo mieszkańcy tej ulicy sami zwró-
cili się do magistratu z prośbą o zakup
krzewów i z propozycją, że będą je pie-
lęgnować.  

Maria Witkowska,
Sołtys Sołectwa
Rogalin:  Zakupio-
ne przez Urząd krzewy, mieszkańcy tej ulicy
sami nasadzili. Teraz każdy dba o to, żeby

przed jego posesją było ładnie, pielęgnując od-
cinek zieleni przed własnym domem. Również

szkoła włączyła się w te działania, za co bardzo dzię-
kuję Pani Dyrektor. Pas zieleni na ul. Szkolnej jest jej wizerunkiem 
i wpływa także na wizerunek całej wsi. Bardzo dziękuję mieszkań-
com za tę wspaniałą inicjatywę.  

Ul. Szkolna w Rogalinie dwukrotnie brała udział w konkursie
„Zielona Gmina” i za każdym razem została nagrodzona. Ini-
cjatywa mieszkańców tej ulicy jest godna pochwały! 

JN

Sami dbają o zieleń
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STRAŻNICY INTERWENIOWALI

CZeRWIeC
� Podjęto 351 interwencji: 163 po-
rządkowych, 61 drogowych, 22 inter-
wencje w stosunku do zwierząt –
odłowiono 9 psów, 6 kotów, udzielono
pomocy w stosunku do 4 potrąconych
psów, 3 saren, 2 dzików, 2 zaskrońców,
1 kuny, 2 ptaków, 1 lisa. Przeprowadzo-
no również 41 innych zgłoszonych in-
terwencji. 60 razy Straż Miejska zabez-
pieczała dojście dzieci do szkół. Nałożono
9 mandatów karnych na kwotę 950
złotych. 

��Strażnicy miejscy, działając w ramach
zabezpieczenia przydzielonych miejsco-
wości oraz współdziałając z sołtysami 
i innymi Referatami UM, przeprowadzi-
li 302 kontrole posesji, w tym: podłącze-
nie do kanalizacji sanitarnej, ilość osób
zamieszkujących posesję, oznaczenie po-
sesji, prawidłowe podłączenie do poses-
ji zasilania energetycznego (czy rosnące
drzewa nie dotykają linii energetycznej
zasilającej posesję), prawidłowość od-
prowadzenia wód deszczowych, pra-
widłowość spalania w piecach jak rów-
nież  prowadzili kontrolę zwracając
szczególną uwagę na porządek przed
posesjami.

��Przeprowadzono 500 kontroli obiek-
tów użyteczności publicznej. Zabezpie-
czono 2 imprezy na terenie gminy.

�� Straż Miejska, prowadzi działania
przy pomocy osób ukaranych przez Sąd
Rejonowy wykonywaniem prac społecz-
nie użytecznych. Osoby te likwidowały
nielegalne wysypiska śmieci, zrywały
nielegalnie rozwieszane na słupach oś-
wietleniowych ogłoszenia, sprzątały
chodniki, zbierały śmieci, kosiły trawniki:
12 ukaranych – na terenie miasta Mosi-
ny, 5 skazanych – na terenie gminy.
Przepracowali łącznie 184 godzin i zebrali
14 worków śmieci.

��Przeprowadzono 4  wspólne patrole 
z Policją, prowadzono kontrole stanu za-
bezpieczenia mienia gminnego oraz kon-
trole kierowców pojazdów samochodo-
wych.
Strażnicy prowadzili patrole rowerowe
umożliwiające kontrolowanie parków 
i miejsc trudno dostępnych.

��Z pomocą monitoringu miejskiego,
prowadzono nadzór dotyczący prze-
mieszczania się osób i pojazdów po te-
renach objętych systemem kamer. Za-
bezpieczano nagrania na potrzeby Ko-
misariatu Policji w Mosinie.

Decyzją Komendanta
Głównego Państwowej
Straży Pożarnej, z dniem
4 maja 2016 r. jednostka
Ochotniczej Straży Pożar-
nej Pecna została włączo-
na w struktury Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 2 lipca w Pec-
nej, miała miejsce uro-
czystość wręczenia takiej
właśnie Decyzji Prezesowi
OSP Pecna Zdzisławowi Gierkowi.   

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zaczął funkcjonować w roku 1995. Jego celem jest
ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne
podmioty ratownicze, głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Stanowi integralną część systemu
bezpieczeństwa państwa. Skupia wokół siebie najlepsze jednostki ratownicze, służby, inspekcje
i straże. Wejście w te struktury, jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla jednostki za jej do-
tychczasowe działania ratownicze. Obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
funkcjonuje 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego Powiatu Poznań-
skiego i Miasta Poznania. OSP Pecna jest już drugą, obok OSP Mosina, jednostką w KSRG z
terenu naszej gminy. Gratulujemy! 

OSP Pecna w krajowym systemie

13 maja dzieci z Przedszkola nr 
3 Integracyjnego wzięły udział 
w pierwszym swoim Rajdzie Ro-
werowym ulicami Mosiny. Wcześ-
niej, podczas miesięcznej akcji,
rozwijały swoje umiejętności jazdy
na rowerze. Rajd zabezpieczała
mosińska Straż Miejska, której ko-
mendant – Andrzej Woźniak, przed
startem zapoznał dzieci z zasada-
mi bezpiecznego poruszania się
rowerem na drodze. 

Po sprawdzeniu obowiązkowego
wyposażenia rowerzysty (kask, od-
blaski), dzieci wyruszyły w trasę
ulicą Topolową i Skrajną, do placu zabaw, gdzie spędziły czas na wspólnych zabawach ru-
chowych. Podczas tej wyprawy przedszkolakom towarzyszyli pracownicy przedszkola oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.

To nie  był koniec atrakcji – dzieci uczestniczyły w spotkaniu z młodym pasjonatem ko-
larstwa, który omówił tę dyscyplinę sportu i zaprezentował dzieciom budowę kolarzów-
ki. Sportowiec poprowadził peleton dzieci do mety w przedszkolu. 

Na zakończenie  rajdu dzieci otrzymały dyplomy oraz odblaskowe bransoletki, będące
uzupełnieniem stroju rowerzysty. 

JN

Pierwszy Rajd Rowerowy 

Nowy komendant w Mosinie 
14 czerwca br. Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster powierzył

obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie podkom. Wojciechowi Na-
skrętowi, który wcześniej pełnił służbę na stanowisku specjalisty Wydziału Kontroli
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dotychczasowemu Komendantowi kom. Ar-
turowi Radzikowi powierzone zostały obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu
Policji Poznań Północ. Uroczystość powierzenia stanowiska miała miejsce w Ko-
misariacie Policji w Mosinie. 



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 21

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

Klub powstał we wrześniu 2012 r. Treningi piłkarskie prowadzi dla dzieci w wieku od
6 lat, w różnych grupach wiekowych: Żaki, Orliki, Młodziki i Trampkarze. Dzieci tre-
nuje wykwalifikowana kadra, która kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności, a nie
tylko uzyskiwanie dobrego wyniku. Cele Klubu to m.in. organizowanie pozalekcyjne-
go życia sportowego uczniów, angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ru-
chowej, organizowanie dla nich zajęć sportowych, form współzawodnictwa sportowe-
go, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, współpraca ze stowa-
rzyszeniami, klubami i organizacjami działającymi na rzecz kultury fizycznej i sportu.
Zajęcia w okresie zimowym prowadzone są na halach na terenie Mosiny, a w okresie
wiosenno-letnim na Orliku 2012 przy ul. Krasickiego 16. Zespoły UKS Orlik biorą udział
w licznych turniejach na terenie Wielkopolski, odnosząc przy tym wiele sukcesów. Przy
klubie działa także sekcja karate i sekcja futsalu. 

UKS Orlik Mosina zaprasza do udziału w swoich zajęciach. Wszystkie niezbędne in-
formacje znajdują się na stronie www.orlikmosina.pl

Prezes Zarządu UKS Orlik Mosina - Marcin Jakubowski  
Kontakt:  e-mail: uks.orlik@op.pl
• koordynator drużyny futsalu – Artur Bartkowiak tel. 604 894 006
• koordynator drużyn młodzieżowych – Marcin Jakubowski tel. 607  162 581
• koordynator grupy karate – Martyna Michalska tel. 515 440 141

Gminne Organizacje Pozarządowe Źródła finansowania 
organizacji pozarządowych

1. Składki członkowskie:
- to obowiązkowe wpłaty członków sto-

warzyszenia na rzecz stowarzyszenia.
Zbierane są zarówno w stowarzyszeniu re-
jestrowanym w KRS, jak i w stowarzy-
szeniu zwykłym rejestrowanym w staro-
stwie.

2. Dotacje:
- dotacja to bezzwrotna pomoc finan-

sowa, którą organizacja otrzymała od do-
natora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej
statutem,

- dotacja najczęściej jest udzielona na
zrealizowanie jakiegoś konkretnego
działania (np. zorganizowanie letniego
obozu dla dzieci).

3. Dotacje ze środków publicznych:
- to środki z budżetu państwa, budżetu

jednostek samorządu terytorialnego oraz
z państwowych funduszy celowych prze-
znaczone na podstawie ustawy o finan-
sach publicznych, odrębnych ustaw lub
umów międzynarodowych, na finanso-
wanie lub dofinansowanie realizacji za-
dań publicznych lub inwestycji związa-
nych z realizacją tych zadań.

4. Darowizny:
- to „forma umowy, w której darczyń-

ca zobowią¬zuje się do bezpłatnego
świadczenia na rzecz obdarowanego,
kosztem swe¬go majątku”.

5. Dary rzeczowe:
- to szczególna forma darowizny. Są to

wszystkie rzeczy, które organizacja może
otrzymać w „prezencie” od darczyńcy, nie
musi płacić za otrzymane dobro. Darami
rzeczowymi nie są usługi wykonane dla
organizacji ani przekazane jej środki pie-
niężne.

6. Zbiórki publiczne:
- zbiórkę publiczną zgłasza się na

portalu zbiórki.gov.pl , dotyczy wyłącznie
ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pie-
niędzy, darów rzeczowych; zbiórka w
miejscach publicznych, zbierający i dający
nie znają się (np. na ulicy, w parku, na
cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbie-
ranie od domu do domu”) do: puszek,
skarbon, koszy; na cel pożytku publicz-
nego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub
na cel religijny (poza terenem kościołów).

7. Nawiązki:
- to dodatkowa kara pieniężna, którą

orzeka sąd skazując za popełnienie prze-
stępstwa i wykroczenia przeciwko życiu
lub zdrowiu, przestępstwa przeciwko śro-
dowisku lub przestępstwa drogowe.

8. SMS-y charytatywne:
- Kwestie związane z tzw. SMS-ami re-

guluje ustawa Prawo telekomunikacyjne.
Nakłada ona na organizację i operatorów
wiele obowiązków oraz wymogów.

9. Loterie fantowe:
- ten temat był szerzej opisany w po-

przednim numerze „Informatora Mosiń-
skiego”.

10. Sponsoring:
- oznacza odpłatne przysporzenie

majątkowe wyrażające się w pieniądzach,
rzeczach lub usługach, dokonywane przez
firmę, osobę prywatną, instytucję itp.
(sponsora) na rzecz osoby fizycznej, or-
ganizacji, instytucji itp. (sponsorowane-
go), w celu wykonania przez niego czyn-
ności określonych w umowie sponsorin-
gu.

11. Odpłatna działalność pożytku
publicznego.

12. Działalność gospodarcza.
Oprac. Monika Kujawska

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

Od czterech lat przy UKS Orlik Mosina
działa Sekcja Futsalu dla seniorów. W tym
roku, we wrześniu Sekcja ta obchodzić bę-
dzie swoje dziesięciolecie, bo jej historia się-
ga roku 2006.  Futsal to odmiana piłki
nożnej rozgrywana w hali, a jej nazwa po-
chodzi od portugalskiego futebol de salão i hiszpańskiego  fútbol de salón, co można
przetłumaczyć jako halowa piłka nożna.  

Od wiosny 2000 roku w mosińskiej „Jedynce” funkcjonowała Halowa Liga Piłki Nożnej.
Na bazie sukcesu, jakim było zdobycie wicemistrzostwa Wielkopolski drużyn amator-
skich na turnieju w Międzychodzie przez zespół występujący wtedy pod nazwą Eleganci
Mosina, z inicjatywy Stanisława Tylczyńskiego i Artura Bartkowiaka  powołano na po-
czątku września 2006 roku sekcję futsalu w Klubie Sportowym 1920 Mosina. Zespół
został zgłoszony do rozgrywek III Polskiej Ligi Futsalu - grupa wielkopolska. 25 paź-
dziernika 2006 roku w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie odbyła się
historyczna inauguracja sezonu halowego III Ligi Polskiej Ligi Futsalu. Pierwszy mecz
rozegrano z Goliatem Piła. W tym debiutanckim sezonie zespół zajął wysokie 5 miejs-
ce. W kolejnych latach zespół radził sobie coraz lepiej i należał do faworytów rozgry-
wek ligowych oraz osiągał bardzo dobre wyniki w Pucharze Polski.

Sekcja Futsalu  przy UKS Orlik Mosina występuje dziś na parkietach II Lubusko-Wiel-
kopolskiej Ligi Futsalu.

Grupa Futsalu
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25 lat temu, na początku 1991 roku, do rejestru związków
i stowarzyszeń wpisany został Mosiński Klub Żeglarski. –
Na rozprawie rejestracyjnej w Sądzie Wojewódzkim, Sędzia
zauważył z uśmiechem, że zapisy Statutu zdradzają wiel-
kie, wielkie plany co do przyszłości MKŻ. Niech i tak
będzie!!! – wspomina dziś Jaremi Salomończyk,
pierwszy komandor Klubu. Przez ćwierć wieku
te plany były konsekwentnie realizowane. Dziś
nad Jeziorem Dymaczewskim, zlokalizowana jest
świetnie urządzona Przystań, którą tutejsi żeglarze, wraz ze swoi-
mi umiejętnościami, chętnie udostępniają mieszkańcom. Obec-
nie Klub liczy 100 członków, a jego komandorem jest Paweł Ma-
ciejewski.

Historia tego Klubu zaczęła się już w roku 1989, na pewnym
obozie w Środzie Wlkp. – Na tym obozie byłem ratownikiem, 
a Jaremi był od żeglarstwa. Ciągałem dzieciaki motorówką na nar-
tach wodnych – relacjonuje Stanisław Tubis, wieloletni komandor
MKŻ, który razem z Jaremim Salomończykiem zainicjował
działalność Klubu. – Żeglarstwo zawsze mi się podobało, nato-
miast jako nauczyciel uważałem, że tu, w Mosinie, można by dać
dzieciakom szansę na coś innego jeszcze, nie tylko na piłkę nożną.
Bo tutaj się tylko kopało piłkę i biegało. Tak właśnie ta idea po-
wstała. W tym samym roku, odbył się pierwszy obóz żeglarski
dla dzieci i młodzieży nad J. Dymaczewskim, a w roku na-
stępnym kolejny – już jako „Lato pod żaglami”. 5 październi-
ka 1990 r. w świetlicy szkolnej SP nr 2 w Mosinie, odbyło się
zebranie założycielskie MKŻ, na które przyszło 29 osób… 

Swój jubileusz 25-lecia Mosiński Klub Żeglarski rozpoczął już
w styczniu tego roku, tradycyjnym „Balem Komandora”. W maju
miał miejsce gminny konkurs piosenki żeglarskiej „Wiatr i woda
– żeglarska przygoda”, a 38 żeglarzy z MKŻ wypłynęło wspól-
nie na jubileuszowy rejs po Bałtyku. W czerwcu rozstrzygnię-
ty został okolicznościowy konkurs plastyczny dla dzieci i młod-

zieży, także o tematyce żeglarskiej. Główne uroczystości odby-
wały się 18 czerwca, na Przystani w Dymaczewie Nowym, gdzie
klubowicze zaprosili wszystkich mieszkańców. 

W części bardziej oficjalnej był czas na gratulacje i życzenia
dla klubu złożone przez przedstawicieli naszych władz samo-
rządowych – przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Kap-
tur i burmistrza Jerzego Rysia, Polskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego, a także instytucji i stowarzyszeń współpra-
cujących z Klubem. Waldemar Demuth kierownik Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, współpracujący z MKŻ m.in. jako administrator
Przystani z ramienia Gminy, powiedział o Klubie: – Po pierw-
sze propaguje kulturę fizyczną. Po drugie promuje Gminę Mosi-
na na zbiornikach i innych akwenach Europy i na całym świecie,
po trzecie pomaga i współpracuje z organizacjami, które działają
na rzecz osób niepełnosprawnych. Po czwarte – organizuje obozy
żeglarskie dla dzieci, edukuje poprzez kulturę fizyczną. To wielka
wartość i Ośrodek Sportu i Rekreacji jest dumny, że od 2004 roku
ma takiego partnera. 

Był też czas podziękowań ze strony Klubu dla wszystkich wspie-
rających jego działalność. Wyróżniający się członkowie MKŻ 
i zasłużeni przyjaciele, otrzymali przyznawaną z okazji każde-
go jubileuszu Złotą Odznakę MKŻ. Osoby i instytucje udzie-
lające na przestrzeni ćwierćwiecza pomocy Klubowi, uhono-
rowane zostały Jubileuszowym Medalem. Jubileusz był okazją
do spotkania 21 Harcerskiej Drużyny Wodnej - mosińskich pre-
kursorów żeglarstwa.

A potem przyszedł czas na żeglarską zabawę. Na plenerowej
scenie zagościła szanta, najpierw w wykonaniu laureatów ju-
bileuszowego konkursu piosenki żeglarskiej, którym przy tej
okazji wręczono atrakcyjne nagrody. Nagrody odebrali także zwy-
cięzcy konkursu plastycznego, w którym Grand Prix i pobyt na
turnusie „Lata pod żaglami” zdobyła Justyna Kasprzak z SP 2
w Mosinie. W ten dzień przystań nad Jeziorem Dymaczewskim
przewinęło się ok. 200 osób. Wszyscy chętni mogli popływać
łódkami, skorzystać z piknikowego „wyszynku”, posłuchać żeg-
larskiej pieśni. Atrakcją wieczoru był występ „Grupy Trzymającej
Ster” i rodzimego zespołu „PoTrzecie”, poprzedzony szantami
w wykonaniu okolicznościowej formacji TWA „Żagiel”. Nie za-
brakło też śpiewu przy ognisku. Jubileuszowe spotkanie na je-
ziorem, było prawdziwym świętem, nie tylko dla żeglarzy.

Joanna Nowaczyk

Z wiatrem i pod wiatr 

Pierwszy obóz w Dymaczenie St.

Grupa trzymająca Ster

25-lecie na Przystani
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Miejsca wyznaczone do
kąpieli na terenie Gminy

Mosina w sezonie od 1 lipca
do 31 sierpnia 

- ogólnodostępne 
i bezpłatne 

Glinianki – ratownicy 
codziennie, 

w godz. 11.00 – 19.00. 

Jezioro Jarosławieckie 
– ratownicy w godzinach:
pn. – pt. 12.00 – 20.00,
sb.– nd. 10.00 – 20.00.

Plaża w Dymaczewie
przy Hotelu Szablewski 

– ratownicy w soboty 
i niedziele, 

w godzinach 
10.00 – 18.00.

Z okazji swojego jubileuszu MKŻ
wydał książkę „Z wiatrem i pod
wiatr – 25 lat Mosińskiego Klubu Żeg-
larskiego, która ukazała się z cyklu
„Biblioteka Ziemi Mosińskiej”. Za-
interesowani mieszkańcy mogą otrzy-
mać egzemplarz bezpłatnie w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie lub w Mosińskiej
Bibliotece Publicznej.

„Oddana do rąk czytelnika publika-
cja „Z wiatrem i pod wiatr”, to histo-
ria o tym, jak z niczego – dzięki wiel-
kiej pasji, wytrwałości, pracy społecz-
nej, przyjaźniom i środowiskowemu

wsparciu – powstać może dzieło. Tym dziełem jest Mosiński Klub Żeg-
larski skupiający w roku jubileuszowym setkę członków i jednocześnie
otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Mosina. Na tym polega właś-
nie fenomen MKŻ, który nie rości sobie pretensji, by być klubem elitar-
nym. Jego ideą i najważniejszym celem, konsekwentnie realizowanym przez
ćwierć wieku, jest propagowanie w najbliższym środowisku żeglarstwa,
szczególnie wśród młodego pokolenia…”

[Od autorki]
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Uczestnicy jubileuszowego rejsu na 25-lecie MKŻ
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Mimo, że w najlepsze trwa sezon ogórkowy, Galeria Miejska
w Mosinie nie zamknęła swoich podwojów. W sali wysta-
wienniczej przy ul. Niezłomnych 1, na mieszkańców czekają ko-
lejne działania związane ze współczesną sztuką. Od początku
tego roku odbyło się tu już 16 wystaw, pokazów i spotkań.

O filmie

Ostatnie dwa miesiące –
maj i czerwiec – dla mosiń-
skiej Galerii były szczególnie
intensywne. Od 10 maja
trwał tu trzydniowy cykl im-
prez poświęconych sztuce
filmowej. – Przygotowaliśmy
pokaz filmów dyplomowych
studentów Wydziału Anima-
cji Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu w 45-minuto-
wym cyklu. Pokaz ten obej-
rzały m.in. dzieci z okolicz-
nych szkół. Zaprezentowane filmy zobaczyło około 300 osób. Ze
względu na naszą ograniczoną powierzchnię, dzieci przychodziły
po dwie klasy – relacjonuje Dorota Strzelecka, kierownik arty-
styczny Galerii.

Wykład na temat historii animacji przedstawił kierownik Pra-
cowni Animacji UAP dr hab. Piotr Muszalski, który pokazał także
zabytkowe urządzenia i aparaty do realizacji pierwszych animacji.
– Okazuje się, że animacja to niezwykle ciekawy i piękny kieru-
nek współczesnej sztuki, z drugiej jednak strony – bardzo pra-
cochłonny – dodaje D. Strzelecka. Cykl imprez filmowych w Ga-
lerii zakończyła wizyta Grażyny Banaszkiewicz – dziennikarki,
reżyserki telewizyjnej, dokumentalistki, fotografika i poetki. Spot-
kaniu towarzyszyła jej autorska wystawa fotografii pt.: „Ludzie
sztuki” – fotograficznych portretów zasłużonych dla polskiej kul-
tury. W trakcie spotkania odbyła się projekcja filmu Grażyny Ba-
naszkiewicz „Szaleńcy na wolności” o ludziach sztuki wy-
wodzących się z legendarnego międzynarodowego interdyscy-
plinarnego ruchu artystycznego FLUXUS.

O malarstwie

W maju na ścianach Galerii gościły prace Bogdana Wojtasia-
ka – profesora z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wy-
stawę swoich obrazów, które namalował w latach 2010 – 2016
artysta zatytułował „(nie)koniecznie tak”. Autora, dotąd ponad

25 wystaw indywidulanych i wielu zbio-
rowych, pokazywanych w kraju i za gra-
nicą, interesuje - jak sam stwierdził - isto-
ta obrazu i jego natura. W jego malarskich
przedstawieniach chociażby takich, jak za-
chody słońca, pomimo abstrakcyjnej formy nie sposób nie do-
strzec całej gamy pięknych barw tego optycznego zjawiska. 
Z kolei w drugiej połowie czerwca Galeria zaprezentowała gra-
fiki Arkadiusza Marcinkowskiego, w ramach wystawy zaty-
tułowanej „Fluctus”. – Arkadiusz Marcinkowski ukończył poz-
nańską PWSSP, obecnie UAP, studiował również w Holandii 
w Windeshein Christelije Hogescholle Zwolle. Obecnie kieruje Ka-
tedrą Grafiki Interdyscyplinarnej i prowadzi Pracownię Grafiki Cyf-
rowej na Akademii Sztuki w Szczecinie – informuje pani kierownik.
W katalogu do wystawy artysta napisał: „Zatrzymuję obraz 
i w jego statyczności dostrzegam dynamikę. Subiektywizm
przełamuję liczbami – widzę matematyczny porządek obrazu,
zmieniam wizję na jej cyfrowy zapis…”.

Pomiędzy tymi dwoma intersującymi artystycznymi prezen-
tacjami, 10 czerwca miał miejsce wernisaż wystawy prac
małych artystów – dzieci z klasy II c mosińskiej „dwójki” za-
tytułowany „Na karuzeli roku”. – Uczniowie pod kierunkiem wy-
chowawczyni Iwony Hertig i Agnieszki Berety nawiązały bliski kon-
takt z Galerią i uczestniczyły w zajęciach plastycznych odby-
wających się tutaj przez cały rok szkolny – wyjaśnia Dorota Strze-
lecka. – Prace powstały w szkole, w Galerii na zajęciach pla-
stycznych, byliśmy też na plenerze w Rogalinie. Od wielu lat Ga-
leria prowadzi działalność edukacyjną w zakresie sztuk plastycz-
nych dla okolicznych szkół.

O literaturze i ... o islamie

W przedstawionej wyżej
scenerii miało miejsce spot-
kanie z nauczycielką Zespołu
Szkół w Mosinie, jednocześ-
nie pisarką i poetką –
Wiesławą Szubargą. To au-
torka książek „To, co naj-
ważniejsze. Opowiadania”,
„Pelargonie”, „Zataczając
koło”. – Bohaterka naszego
wieczoru opowiadała o swoich
książkach mówiła, co ją in-
spirowało do pisania, skąd
czerpała tematy. W opisanych historiach znajdziemy dużo pozy-
tywnej energii, zrozumienia dla problemów dnia codziennego, re-
lacji międzyludzkich, a to sprawia, że z przyjemnością się te książki
czyta – mówi Dorota Strzelecka. Rok 2016, to kolejny rok działal-
ności „Salonu Poetyckiego” w Galerii. W czerwcu salon odwiedził
Vladimir Stockman, krakowski poeta, tłumacz i bard. Spotka-
nie o powieści, poezji i rosyjskiej balladzie poprowadziła poetka
Kalina Izabela Zioła. – To było już drugie spotkanie naszego goś-
cia, pierwsze odbyło się na zaproszenie Mosińskiej Biblioteki Pub-
licznej. Tym razem było więcej muzyki, a bohaterami wieczoru byli
Bułat Okudżawa i Vladimir Wysocki.

„Skąd wziął się islam” to tytuł wykładu, jaki wygłosił w Gale-
rii 25 czerwca Kajetan Gosławski. Absolwent Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, z za-
miłowania podróżnik, od wielu lat pilot wycieczek zagranicznych.
– Uwielbia poznawać egzotyczne kraje ich kulturę, religie, przyro-
dę i ludzi. Ostatnio pasjonuje go życie i obyczaje etnicznych plemion

W sezonie ogórkowym 
o sztuce



zamieszkujących Azję za-
grożonych wyginięciem po-
przez wpływy postępującej
cywilizacji – przedstawia
gościa spotkania D. Strze-
lecka. Pomimo rozgry-
wającego się w tym sa-
mym czasie meczu Polska
– Szwajcaria, Kajetan
Gosławski znalazł słucha-
czy zainteresowanych
przedstawianym tematem.
Mówił o biblijnych po-
czątkach islamu, narodzi-
nach Proroka, a także 
o kościach niezgody w świe-
cie arabskim, o różnych mu-
zułmańskich obrzędach 
i rytuałach i o wpływach in-
nych religii. Wykład zilu-
strował zdjęciami.

Co na wakacje

– 29 lipca zapraszam na
wernisaż malarstwa Jacka
Frąckiewicza, który przyje-
dzie do nas z Łodzi. A już 6

sierpnia – koncert Tomasza
Bateńczuka, który do tej
pory akompaniował poetom
w Salonie Poetyckim. Tym
razem wystąpi w roli główne-
go bohatera, przedstawiając
własny recital – zachęca na-
szych mieszkańców pani
kierownik. 

Galeria Miejska w Mosi-
nie przy ul. Niezłomnych 
1 otwarta jest od wtorku do
piątku, w godz. 9 – 15, 
a w niedzielę w godz. 10-
13.

J. Nowaczyk
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Hubert Klimko-Dobrzaniecki
„Dom Róży. Krýsuvík”

„Dom Róży. Krýsuvík” to dwa współwydane
opowiadania Huberta Klimko-Dobrzanieckiego.
Lubię czytać książki o obcych krajach widziane
oczami Polaka – wiem, że autor zwróci uwagę na
te same co ja ciekawostki i absurdy, charaktery-
styczne dla danego zakątka świata. Hubert Klim-
ko-Dobrzaniecki dziesięć lat spędził na Islandii,

gdzie pracował jako pielęgniarz w nowoczesnym domu starców. Bo-
hater podejmuje pracę przy ludziach niedołężnych, schorowanych, któ-
rych dzieci pozbywają się z domu, skazując na odhumanizowaną opie-
kę w „umieralni”. Opisy funkcjonowania pomocy społecznej i spo-
strzeżenia dotyczące Islandii przypominają stylem najlepsze polskie re-
portaże. Największe wrażenie zrobił na mnie fragment dotyczący cichej
eutanazji, na którą godzi się personel domu, pastor i dzieci chorego.
Na oddziale zwanym trupiarnią zastrzyki z morfiny robi pielęgniarka
z Niemiec o twarzy anioła i twardym akcencie. Śmierć przychodzi bez
czuwania pastora, który tu jest zwykłym urzędnikiem pracującym 
w określonych godzinach, tylko naiwny polski pielęgniarz czyta
umierającemu psalmy po nocy. Stylistyka opowiadania nie jest utrzy-
mana w jednej, wyłącznie ciemnej tonacji. Mimo trudnego tematu spo-
ro tu humoru i ciepła. Pielęgniarz z „barbarzyńskiego” kraju zaprzy-
jaźnia się ze słowiańskimi wariatami, malarzem Boro i skrzypkiem Szy-
monem i zakochuje romantycznie, od pierwszego spojrzenia, 
w dziewczynie z Polski. „Dom Róży” został w 2007 roku nominowany
do Nagrody Nike i uważam, że w pełni zasłużył na to wyróżnienie.

Zofia Staniszewska

Karl Oveg Knausgard
„Moja walka”

Nie przypadkiem polecam właśnie teraz książkę
„Moja walka” Karla Ovego Knausgarda. 
W dniu, w którym piszę te słowa, wychodzi ko-
lejna (czwarta z sześciu) część autobiograficznej
powieści.  Część, na którą czekałam z wielką nie-
cierpliwością. Każdy tom (jak dotąd) to minimum
pięćset stron wspomnień i analiz życia pisarza
i dotyczy innego okresu jego życia. Knausgard ma niewiarygodną wręcz
pamięć, drobiazgowo opisuje najmniejsze, ale ważne w jego oczach, szcze-
góły swojego życia, a nawet przedmiotów, odczuć, jakie w danym mo-
mencie mu towarzyszyły. Ba! Nie tylko pamięta, ale opisuje tak do-
skonale, że książki te czyta się jak najbardziej pasjonujące powieści. Wie-
le z tych rzeczy, które opisuje Knausgard, zdarza się i nam, każdego dnia,
natomiast sposób, w jaki autor o tym pisze, skłania do refleksji, jak wie-
le nam umyka, jak mało autorefleksji w naszym życiu. Dla odmiany 
w książkach tego norweskiego autora aż roi się od ciekawych przemyśleń. 

Knausgard jest do bólu szczery: pisze o rzeczach, które inni wstyd-
liwie by przemilczeli, nie unika ukazywania swojego strachu, traum
z dzieciństwa, nieraz małostkowości, nie udaje, że nie bywa skupio-
nym tylko na sobie pisarzem marzącym o sławie. Za to też mu się do-
stało w wielu recenzjach, w których nazwano go „ofermą – megalo-
manem”.  Ja cenię go za dwie rzeczy: niezwykły talent do opisywa-
nia zjawisk w sposób piękny, wnikliwy oraz za to, że powoduje moje
zatrzymanie się na tych zwyczajnych sprawach z życia. Jego książki to
dla mnie właśnie taki przekaz: „zatrzymaj się i patrz”.

Karolina Talarczyk-Wieczorek

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
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Z dawnej stacji kolejowej Osowa
Góra, wspinająca się po

południowym skłonie Moreny
droga, prowadzi czerwonym
i niebieskim szlakiem tury-
stycznym na grzbiet wzgó-
rza. Po drodze mija po
prawej stronie pomnik
przyrody – rozłożystą lipę
szerokolistną, pod którą

znajduje się źródło owiane
legendą. Głosi ona, iż ze

źródła tego w roku 1812 r.
miał się napić Napoleon Bona-

parte, który podczas swojego poby-
tu w Poznaniu zwiedzał najbliższą okoli-

cę, szukając miejsca na twierdzę. Dlatego to źródło do dziś nosi
nazwę „Studni Napoleona”. Na poparcie takiego zdarzenia nie
ma jednak żadnych historycznych dowodów. Nie wspomina nic
o tym w swoich pamiętnikach Dezydery Chłapowski, który to-
warzyszył Cesarzowi Francuzów w jego wycieczkach po okoli-
cach Poznania. 

Dawniej źródła wytryskiwały na wszystkich stokach Moreny
Pożegowskiej. W roku 1964, wybitny krajoznawca Franciszek
Jaśkowiak podawał, że melioracje i eksploatacja iłów trzecio-
rzędowych w kopalni gliny, spowodowały zanik tych źródeł, z
których pozostały jedynie trzy słabo bijące, m.in. „Studnia Na-
poleona”. Źródło z tej studni przez wiele lat stanowiło ujęcie
wody dla osady WPN w Osowej Górze. W roku 2012 owiana
legendą studnia, jako obiekt stanowiący atrakcję turystyczną,
została zrewitalizowana. JN

Studia Napoleona

Okres wakacyjny to dla wielu okazja, by pozwiedzać najbliższą
okolicę. Od ubiegłego roku, można podziwiać Pałac w Rogali-
nie, który przeszedł trwającą 2 i pół roku rewitalizację. Wcześ-
niej, przez długie lata jego wnętrza „zdobiły” tylko gołe ścia-
ny. Po raz pierwszy od czasów wojny zostały one zagospoda-
rowane.

Pałac Raczyńskich w Rogalinie jest oddziałem Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu. 

Zrewitalizowane wnętrza opowiadają historię domu Raczyń-
skich od XVIII w., a więc od czasu fundatora pałacu Kazimie-
rza Raczyńskiego, aż do ostatniego jego właściciela, wojewody
poznańskiego Rogera Adama Raczyńskiego. Ideą renowacji re-
zydencji Raczyńskich w Rogalinie, było udostępnienie domu Ra-
czyńskich takim, jaki służył jej mieszkańcom, jako żywego domu.
W czasie wakacji, do 31 sierpnia, muzeum otwarte jest od wtor-
ku do niedzieli, w godz. 10-17. Kasa rozpoczyna sprzedaż bi-
letów o godzinie 9.30, a kończy pół godziny przed zamknięciem
Muzeum. W środy wstęp jest bezpłatny. 

Ostatnie wejście do pałacu możliwe jest 45 min przed za-
mknięciem Muzeum, do galerii obrazów, powozowni, Gabinetu
londyńskiego i galerii antenatów – pół godziny przed  za-
mknięciem. Informacja dotycząca cen biletów na stronie:
http://rogalin.mnp.art.pl/. 

Od czerwca do końca sierpnia, w Pałacu w Rogalinie działa
weekendowy Punkt Informacji Turystycznej uruchomiony
przez Gminę Mosina. Zapraszamy do odwiedzania i zapozna-
nia się z bezpłatnymi materiałami o atrakcjach turystycznych na-
szego regionu. 

Punkt mieści się przy punkcie kasowym.
Do Rogalina można dojechać także gminna komunikacją – au-

tobusem 699, który odjeżdża sprzed Dworca Kolejowego w Mo-
sinie. Rozkład jazdy na www.mosina.pl->Dla Mieszkańca-
>Komunikacja 

JN 

Kto jeszcze nie zobaczyłCUDZE CHWALICIE…

„Aktywna Trójka” to sieć
tras w formie zamkniętych
pętli, przeznaczona do
uprawiania nordic walking,
biegania, a w zimie dla
narciarstwa biegowego
licząca w sumie ponad 55
km. Powstała z inicjatywy
gmin: Mosina, Puszczyko-
wo, Komorniki i Stęszew,
przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. 

Oznakowane trasy są różnej długości oraz stopniu trudności
i poprowadzono je po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo
miejscach WPN-u. Na całym terenie objętym projektem znaj-
dują się cztery pętle: mosińska (7,4 km), stęszewska (12,2 km),
komornicka (10.1km), puszczykowska (20 km). Zachęcamy do
podjęcia proponowanej „aktywności” w atrakcyjnym przyrod-
niczo i krajobrazowo terenie. 

Mapy tras można otrzymać w: Urzędzie Miejskim w Mosinie,
Gminnym Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3 oraz w wee-
kendowym Punkcie Informacji Turystycznej w Pałac w Rogali-
nie. Wersja elektroniczna dostępna jest do pobrania na stronie
internetowej: www.mosina.pl w zakładce „Dla Turysty”.

Aktywna Trójka 

Fot. P. Łypachowski
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W niedzielę 19 czerwca, na Polanie
Pożegowskiej pojawiło się ok. 600 rowe-
rzystów z całego kraju, aby wziąć udział 
w Mosina Bike Cross Maraton 2016. Była
to czwarta z cyklu tegorocznego Grand Prix
Wielkopolski w Maratonach Rowerowych
MtB 2016 impreza rowerowa, która swój
start i metę miała w Mosinie. 

Jak co roku zawodnicy tłumnie stawili
się do rywalizacji i przejechali 28 km lub
56 km po Wielkopolskim Parku Narodo-
wym. Trasa prowadziła w większości la-
sami, po podłożu głównie szutrowym 
z dodatkami piasku. Gorąca atmosfera,
wynikająca nie tylko ze słonecznego dnia
powodowała, że sportowa rywalizacja
udzielała się wszystkim. To wspaniałe wy-
darzenie wpisało się już na stałe w ka-
lendarz imprez organizowanych na tere-
nie naszej Gminy. Należy wspomnieć, że
zostało wsparte finansowo ze środków
Gminy Mosina przyznanych w ramach
otwartego konkursu ofert pożytku pub-
licznego na realizację zadań z upo-

wszechniania kultury fizycznej, sportu
i turystyki.

Dziękujemy serdecznie Wojtkowi Go-
golewskiemu GogolMTB za współpracę 
i gratulujemy imprezy. Dziękujemy także
wszystkim służbom za wsparcie i pomoc
w zabezpieczeniu tego wydarzenia. Uczest-
nikom gratulujemy wyników i życzymy
dalszych sukcesów. Partnerem imprezy był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Szczegółowe wyniki w poszczególnych

kategoriach do pobrania tutaj:
http://gpmtb.pl/upload/content/Mosi-

naMINI1.pdf
http://gpmtb.pl/upload/content/Mosi-

naMEGA1.pdf

Karolina Adamczyk 
- Pięta Gminne 

Centrum 
Informacji w Mosinie

Rowery na Morenie

9 czerwca, na przystani żeglarskiej w Dy-
maczewie Nowym, odbyły się kolejne re-
gaty żeglarskie i kajakarskie Olimpiad Spe-
cjalnych pod patronatem honorowym
Burmistrza Gminy Mosina. Regaty po-
przedził obóz przygotowawczy dla za-
wodników.

Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest
Klub Olimpiad Specjalnych „Elegant”
działający przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.
Tworzą go nauczyciele – pasjonaci spor-
tów wodnych. Idea Olimpiad Specjalnych

narodziła się w Stanach Zjednoczonych,
a jej początki sięgają lat 60. Dziś ruch
Olimpiad Specjalnych obejmuje ponad 
4 miliony zawodników na całym świecie.
W Olimpiadach Specjalnych w Polsce
trenuje obecnie ponad 17 tys. zawodni-
ków, zrzeszonych w 507 klubach. Jednym
z nich jest „Elegant” z Mosiny.

Zadaniem regat w ramach Olimpiad Spe-
cjalnych na Jeziorze Dymaczewskim, jest
przygotowanie uczestników do startu 
w zawodach ogólnopolskich. Klub „Ele-
ganta” wspiera w tym przedsięwzięciu
Mosiński Klub Żeglarski, udostępniając na

potrzeby olimpiad sprzęt, a także fa-
chową siłę w osobach żeglarzy. W tym
roku, w zawodach, które odbyły się 
9 czerwca udział wzięło 10 klubów: z Poz-
nania, Wolsztyna, Leszna i z Mosiny. VI
Regionalne Regaty Żeglarskie i Kajakar-
skie Olimpiad Specjalnych otwierał wice-
starosta poznański Tomasz Łubiński.
Wszyscy uczestnicy regat zajęli miejsca na
podium, zdobywając medale. Nie można
było nie zauważyć ich satysfakcji. Deko-
racji dokonał Michał Nitshke — Prze-
wodniczący Komisji Szkolenia Wielko-
polskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego, Waldemar Demuth – kierownik
OSiR, Bogdan Fisher i Stanisław Tubis 
z MKŻ oraz dyrektorki SOSW Bożena Ma-
zur i Anna Załuska-Kwiatek. – W tym roku
była to impreza przełomowa. Liczba uczest-
ników: 75, z czego zawodników star-
tujących w regatach: 55, tym samym do-
czekaliśmy chwili kiedy nie było ani jednego
wolnego miejsca w namiotach – informu-
je Anna Skorczyk, która przewodniczy
mosińskiemu klubowi „Elegant”. – Dzię-
kujemy wszystkim zawodnikom za wspa-
niałą atmosferę, motywację i zdrową ry-
walizację. Opiekunom, trenerom i wolon-
tariuszom za zaangażowanie i czas po-
święcony naszym zawodnikom – dodaje.

J. Nowaczyk

OLIMPIADy SPECJALNE

ROGALIN
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Południowo-wschodni stok Osowej Góry przez
dziesięciolecia służył do transportu iłów trzecio-
rzędowych dla działających u jej podnóża dwóch
cegielni. 

Zakłady Ceramiczne Maksymiliana Per-
kiewicza powstały w 1886 r. i z małej fab-
ryki z czasem przekształciły się w prężny
zakład, który w roku 1904 osiągnął pro-
dukcję 16 mln sztuk cegły. W okresie mię-
dzywojennym zatrudniał aż 250 osób. Po-
chodząca stąd ceramika – cegły, dachówki,
licówki, rurki drenażowe, kafle – cieszyła się
zainteresowaniem nie tylko w prowincji
poznańskiej, ale i w Europie. Zaopatrywała
w materiały budowlane m.in. Twierdzę
Poznań. Sygnatury tej cegielni „M. Perkie-
wicz” można znaleźć na Forcie V a oraz VIII
a. Drugą, działającą równolegle w naj-
bliższej okolicy, była cegielnia Bogdana
Nenemana. Produkcja materiałów budow-
lanych trwała nieprzerwanie również w cza-
sie okupacji. Po wojnie, w wyniku nacjo-
nalizacji przemysłu obie cegielnie zostały

upaństwowione, zmieniły nazwę na
Zakłady Ceramiki Budowlanej i prowadziły
działalność produkcyjną aż do końca lat 80.
Ponadto na terenie dawnej cegielni Perkie-
wicza powstał zakład produkcji betonu
„POZBET”.

Wąskotorówka

Z działalnością cegielni nieodłącznie
związana była kopalnia iłów trzeciorzędo-
wych – ich materiału produkcyjnego. Uro-
bek z kopalni gliny podgryzający najpierw
południowy stok Osowej Góry, a potem
grzbiet Moreny, transportowany był wa-
gonikami na zasadzie grawitacyjnej – pełny
wagonik zjeżdżając, wciągał na linie pusty.
„Końcówkę” na szczycie przeciągały naj-

pierw konie, a bliżej współczesności – lo-
komotywa. Według opisu zamieszczonego
na stronie internetowej Klubu Miłośników
Pojazdów Szynowych, na górze znajdował
się mały garaż dla lokomotywy i tor
biegnący z wyrobiska do lasu na skraju
wzniesienia. Widać to na zdjęciu wykona-
nym w roku 1993 przez Władysława An-
dresa. 

Lokomotywka dowoziła składy ładowne
liczące 4 wagoniki. Tam się odczepiała i na
rozwidleniu wjeżdżała na jeden z dwóch to-
rów. Dalej na dół, po bardzo stromym zbo-
czu, biegła 2-torówka. Do ładownych wa-
goników doczepiano stalową linę, nawijaną
na wspólny z drugą liną bęben znajdujący
się pod specjalną wiatą. Do drugiej liny były
przymocowane wagoniki po rozładunku.
Naładowane wagony spadały z prędkością
ok. 60 km/h, wciągając po drugim torze za
pomocą liny kilka wagonów pustych, któ-
re do napełnienia zabierała lokomotywa.
Cały rytuał powtarzał się co niecałą go-
dzinę…

Po transformacji ustrojowej zmieniające się
realia rynkowe doprowadziły do nieren-
towności produkcji cegielni, którą wraz z ko-
palnią gliny zamknięto, a tory rozebrano. Po
działalności tej pozostały tzw. „glinianki”,
doły napełnione wodą, które stały się dla
okolicznych mieszkańców letnim kąpieli-
skiem. Uroki rozciągającego się tam kraj-
obrazu sprawiły, że wie-
lu z nich upodobało so-
bie „glinianki”, jako
miejsce wypoczynku nad
wodą, zażywając tu nie-
legalnych kąpieli na nie-
strzeżonej, dzikiej plaży.

Glinianki w planach

W celu wykorzystania
walorów tego terenu, w
roku 1995 r., Wojewódz-
kie Biuro Projektowe na
zlecenie Wojewody Poznańskiego, opraco-

wało koncepcję zagospodarowania terenu
Mosina – Pożegowo, czyli terenów „glinia-
nek”.

Już wcześniej, w 1967 r., myślano o re-
kultywacji wyrobiska. W opisie do „Szcze-
gółowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w rejonie
Wzgórza Pożegowskiego” znajdziemy 
o tym wzmiankę: „Wyeksploatowane wyro-
bisko gliny na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, częściowo zalesione. Przewi-
dziano na tym terenie możliwość budowy
skoczni narciarskiej i torów saneczkowo-
narciarskich…”. Choć planów tych nigdy nie
zrealizowano, myśl rekreacyjnego zagos-
podarowaniu „glinianek” powracała. Naj-
pierw w „Planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Mosina” z 1991
r. przewidziano tam realizację ośrodka
sportowego z zastrzeżeniem, iż „program”
ustali Rada WPN. Następnie w 1995 r., 
w WBPP powstała koncepcja kompleksu
wypoczynkowo-rekreacyjnego. Zespół ar-
chitektów: M. Organista, J. Zalewski oraz
J. Pilch, opracowali studium poglądowe roz-
wiązań projektowych dla obszaru „glinia-
nek”. Przy ul. Pożegowskiej, zaproponowali
umieszczenie funkcji sportowo-rekreacyjnej
(boiska, korty, otwarty basen wraz z plażą
itp.) wraz z parkingiem oraz obiekty ku-
baturowe (obsługa, gastronomia, hotel itp.)
Część obszaru wg tej koncepcji zaadopto-

����Glinianki i wieża

Wydobycie iłów w trzeciorzędowych na morenie
Pożegowskiej - okres miedzywojenny. Z archiwum Jac-
ka Szeszuły.

Kopalnia gliny rok 1968.
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wano dla celów spacerowo-rekreacyjnych
(ścieżki, plaże, ogniska, punkt widokowy,
pomosty dla wędkarzy, pływające łódki).
Opracowanie to było wynikiem współpra-
cy ówczesnego Burmistrza Gminy Mosina
Jana Kałuzińskiego z ówczesnym Wojewodą
Włodzimierzem Łęckim.

Przez wiele lat nie udało się zrealizować
żadnych z proponowanych rozwiązań. Jed-
nym z powodów było zapewne bezpoś-
rednie sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku
Narodowego i restrykcyjne przepisy z za-
kresu ochrony przyrody. Dopiero w lipcu
2012 r. staraniem  ówczesnych władz sa-
morządowych, na gliniankach przygoto-
wano miejsce do kąpieli, gdzie w sezonie let-
nim nad bezpieczeństwem kąpiących się
czuwa ratownik. Tam, gdzie do niedawna
było dzikie kąpielisko, poszerzono i przy-
gotowano plażę wyposażoną w kosze na
śmieci, przebieralnię i toalety. Z kolei 
w miejscu, gdzie w roku 1995 planiści 
z WBPP zaproponowali punkt widokowy,
17 lat później stanęła drewniana wieża wi-
dokowa. Obiekt powstał w ramach projektu
„Turystyka na terenach chronionych Mi-
kroregionu WPN – budowa miejsc wypo-
czynku i edukacji ekologicznej”, zrealizo-
wanego przez Gminę Mosina, przy udzia-
le środków unijnych. Teren wokół wieży za-
gospodarowano: powstała ścieżka space-
rowa, drewniana kładka i wiaty biwakowe.
Obiekt stanął w miejscu nieprzypadkowym
– tam, gdzie w czasie II wojny światowej
Niemcy postawili drewnianą wieżę radio-
namiernika Luftwaffe FuSAn-733. W cza-
sie wojny nie była to zresztą jedyna wieża
na Morenie. Na jej najwyższym szczycie,
Osowej Górze, stanęła m.in. także ciężka
stalowa radiolatarnia Luftwaffe nazywana
przez okolicznych mieszkańców „Figlem”.

Historia z figlem

W „Ziemi Mosińskiej” z 1988 r. Bo-
gusław Napieralski tak wspominał „Fig-

la”: „Wspinając się na stalową wieżę, która
według mojej oceny miała około 42 m, po-
liczyłem stopnie drabinek i wymierzyłem
wysokość stopnia. Właśnie przemnożenie
obu danych dało mi wspomniany wynik. Na
szczycie wieża miała 2 platformy, a między
nimi znajdowało się pomieszczenie – kabina
dla załogi. Był tam żurawik wyciągarki li-
nowej, którą dostarczano na wieżę zaopat-
rzenie. […] Niedaleko od wieży znajdowały
się baraki jednostki…”

W 1950 r. „Figlem” zainteresowała się Poz-
nańska Liga Lotnicza, która podjęła wów-
czas starania budowy wieży spadochrono-
wej, w miejsce przedwojennej wieży stojącej
od 1938 r. przy poznańskiej Drodze Dę-
bińskiej, rozebranej przez okupanta i zagi-
nionej. Zwrócono wówczas uwagę na po-
niemiecką wieżę z Osowej Góry. Zbadała ją
komisja rzeczoznawców, która stwierdziła,
iż obiekt składa się z wielu członów łatwych
do rozmontowania i przetransportowa-
nia. Dalsze losy „Figla” i nowej wieży spa-

dochronowej dla Poznania, prześledzić
możemy na podstawie notatek prasowych.
W „Głosie Wielkopolskim” z 31 marca 1951
r. czytamy: „W zrozumieniu konieczności ist-
nienia niezbędnej dla rozwoju sportu lotni-
czego wieży spadochronowej w Poznaniu, pra-
cownicy Zjednoczenia Północno-Zachodnie-
go Biur Projektów Ministerstwa Budowy
Miast i Osiedli Oddział w Poznaniu, inżynie-
rowie i technicy postanawiają, na apel Ligi
Lotniczej, organizacji podstawowej PZPR 
i związku zawodowego zupełnie bezpłatnie
wykonać dokumentację dla nowej wieży
spadochronowej. Dla tych celów potrzebne jest
przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej
wieży podsłuchowej w pobliżu Mosiny…”.
W kolejnych numerach gazety znajdziemy
informację, iż w czynie społecznym opra-
cowana została dokumentacja przebudowy
mosińskiej wieży na wieżę spadochro-
nową, a zespół robotników, techników 
i inżynierów z Zakładu Przemysłu Metalo-
wego im. Józefa Stalina (HCP), rozpoczął
pracę nad wykonaniem poszczególnych
elementów. W maju 1951 r. młodzież huf-
ca „Służba Polsce” Poznań-Śródmieście,
przepracowała dużą liczbę godzin przy od-
krywce wieży w Mosinie, którą już w lecie
zdemontowano, przetransportowano do
Poznania, złożono nad Rusałką i dokona-
no próbnego montażu. Ostatecznie prze-
konstruowaną, mosińską wieżę, postawio-
no w Parku im. Józefa Stalina na Sołaczu,
a moment jej uroczystego oddania do użyt-
ku nastąpił 22 lipca 1952 r. Poznańska wieża
mierzyła 58 metrów, a skoki wykonywano
z wysokości 48 metrów. Każdy chętny
mógł w określone dni wjechać zamonto-
waną windą na górę wieży i za opłatą w wy-
sokości 1 zł wykonać ekscytujący skok na
spadochronie.
Żywot pochodzącej z Mosiny wieży,

ustawionej w Parku na Sołaczu nie był
długi. Pieczę nad nią przejął poznański
aeroklub, lecz wkrótce, z powodu nowych
standardów, przestała być przydatna do ćwi-
czeń. Ze względu na wysokie koszty utrzy-
mania oraz pogarszający się stan technicz-
ny, w roku 1969 obiekt ten wysadzono 
w powietrze. Tak zakończyła się historia
„Figla” z mosińskiego Pożegowa. Na Oso-
wej Górze pozostały po niej dwa z czterech
fundamentów, tuż przy zbiornikach wody.

Na podstawie autorskiej publikacji „Mo-
rena Pożegowska – historia zagospodaro-
wania” w: Kronika Wielko-
polski nr 4(148), WBPi-
CAK 2013.

Joanna Nowaczyk
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Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie wwwwww..mmoossiinnaa..ppll
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Warsztaty teatralne dla dzieci z klas 1-6

Grupa Inicjatywna Baranówko zaprasza na
warsztaty teatralne dla dzieci z klas 1-6.

16-29 sierpnia, g. 9-15, Mosiński Ośrodek
Kultury.
Koszt – 50 zł. 

Rekrutacja: stowarzyszenie_gib@tlen.pl, tel.
��6 40� 411.

„Szeroko na Wąskiej”

Mosiński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe zapraszają na ulicę Wąską w Mosinie �1
lipca od godz. 9.00.

W programie: plenerowa prezentacja twórców amato-
rów, pasjonatów, kolekcjonerów, artystów i hobbystów z
powiatu poznańskiego. Podczas prezentacji – konkurs
na najciekawszy parasol. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własno-
ręczne wykonanie i ozdobienie parasola (można użyć
stary parasol i ozdobić go wg. własnego uznania.
Zgłoszenia w dniu imprezy u organizatora – do godz.
11. 

W Poznaniu zamiast po szynach

W Poznaniu po Warcie w okresie wakacyjnym kursuje
tramwaj wodny. Kursy zaplanowano na piątki, soboty i nie-
dziele. Wyznaczono następującą trasę: katedra (przy ul.
Marii Panny) – Rataje (przy os. Piastowskim) – Wilda (przy
Łazienkach Rzecznych) – Chwaliszewo (przy Starym Ko-
rycie) – Szeląg (przy ul. Ugory). 

Przejazd na jednym odcinku kosztuje 5 zł, a cały rejs trwa
1 h i 10 min.  Jeśli pomysł tramwaju wodnego w Poznaniu
się sprawdzi, być może zorganizowane zostaną rejsy na
dłuższych trasach.

Rozkład jazdy wodnego tramwaju można znaleźć na stro-
nie: http://rzekawartapoznania.pl.

Porady prawne

W Mosinie, w ramach zadania zleconego realizowanego
przez Powiat Poznański, działa punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej z siedzibą w budynku dawnego ośrodka
zdrowia, przy ul. Dworcowej � (wejście od ul. Dworco-
wej, po prawej stronie, I piętro pokój nr 1). 

Punkt jest czynny we wtorki i czwartki w godz. od 9.00
do 1�.00. tel. 7�0 620 470 (czynny w godzinach pracy
Punktu).

Z pomocy prawnej w tym punkcie mogą skorzystać:
młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w
okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65
lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani ka-
tastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią tech-
niczną.

Akcja Lato

Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają
do udziału w Akcji Lato. Zaplanowano sze-
reg imprez sportowych, kulturalnych oraz
koncerty z udziałem gwiazd. Zawody, rywa-
lizacje dzieci i młodzieży oraz turnieje m.in.
piłki plażowej. MOK zaprasza na plenery
plastyczne i fotograficzne oraz Letnie Kino
na Gliniankach. Szczegóły dostępne są na
stronach internetowych MOK, OSiR oraz
mosina.pl.

Wszystkich miłośników gier planszowych
zapraszamy w poniedziałki przed budynek
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Między in-
nymi tam można zdobyć kolejne punkty w
trwającej Wakacyjnej Lidze Gier Planszo-
wych. 
Szczegóły dotyczące miejsca pozostałych
rozgrywek w tej lidze, a także ranking za-
wodników, dostępny jest pod adresem:
https://www.facebook.com/events/�94�0
64�0664766/

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na
cykl turniejów Lider Cup 2016

�1 lipca – Krajkowo
7 sierpnia – Nowinki
14 sierpnia – Dymaczewo Nowe
21 sierpnia – Rogalinek

Regulamin dostępny na stronie 
www.osirmosina.pl

Bezpłatne dyżury doradcy podatko-
wego 

W ramach współpracy Urzędu Miejskiego
w Mosinie z Krajową Izbą Doradców Po-
datkowych, od 10 sierpnia br. zostaną uru-
chomione bezpłatne dyżury doradcy
odatkowego: raz w miesiącu w godz. od
12.00 – 15.00, w siedzibie Gminnego Cen-
trum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa �,
sala nr 16. 
Zapraszamy już 10 sierpnia. Kolejne dyżury
odbędą się  14 września, 12 października,
9 listopada i 14 grudnia. Kontakt: Gminnym
Centrum Informacji, tel. 61 �192 -746,
gci@mosina.pl. 

Warsztaty z pierwszej pomocy

Gminne Centrum Informacji w Mosinie za-
prasza na bezpłatne warsztaty pt. „PIERW-
SZA POMOC W PRAKTYCE” 17 sierpnia
w godz. 11.00 - 15.00 w siedzibie GCI, ul.
Dworcowa �, Mosina, I piętro.

Zapisy do  12 sierpnia 2016 r. pod nume-
rem telefonu: 61 � 192 746 w godz. 7.�0-
15.�0 lub email: gci@mosina.pl (ilość
miejsc ograniczona – grupa do 10 osób)
ZAPRASZAMY !

WARSZTATY TEATRALNE AKCJA LATO

OSIR WAKACYJNA LIGA

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO
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Uhonorowany Medalem Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej pośmiertnie,
w roku 2004. Urodził się 22 lipca
1907 r. w Grodzisku Wielkopol-
skim. Lata dziecięce spędził w leś-
niczówce Łęki Wielkie, gdzie ojciec
jego był leśniczym. Tam też zaczy-
nał swoje pierwsze muzykowanie,
grając na skrzypcach i próbując
gry na organach w pobliskim koś-
ciele. Szkołę muzyczną skończył w

Poznaniu. Lwówek był pierwszą parafią, w której zaczynał
swoją posługę organistowską. W roku 1933 przybył do Mo-
siny, aby objąć obowiązki organisty i dyrygenta.

Lekcje z chórem początkowo odbywał w kościele, a od 1934
r. w sali Domu Katolickiego. Współpraca z chórem zaowo-
cowała bogatym repertuarem sakralnym. Oprócz działalności
liturgicznej wystawiał z chórem sztuki teatralne. W kwietniu
1936 r. zawarł związek małżeński z mieszkanką Mosiny 
p. Leokadią Semmler — śpiewaczką chóru p. w. Św. Cecylii.
Z tego związku urodziły się dwie córki: Elżbieta i Janina. Po
zakończeniu II wojny światowej grał na fisharmonii w po-
niemieckim baraku przeniesionym z Pożegowa, który służył
za kaplicę (kościół został spalony przez uciekającego okupanta
w 1945 r.). Wznowił działalność chóru. Więź między chó-
rzystami a dyrygentem, zacieśniają wspólne wycieczki, a zimą
wystawiane sztuki teatralne i opłatki chóru. W 1947 r. po-
wstaje nowy okręg Związku Chórów w Mosinie, do którego
należały chóry z Mosiny, Puszczykowa, Wir, Lubonia, Kros-

na i Rogalinka. W skład zarządu nowoutworzonego okręgu
weszło trzech delegatów chóru z Mosiny, m.in. jako dyrygenta
okręgu – Ignacy Sterczyński. Wniesiony trud i praca dyrygenta
i śpiewaków, pozwoliły osiągnąć poziom artystyczny i or-
ganizacyjny mosińskiego zespołu, którego wynikiem były uzy-
skiwane pierwsze miejsca na zjazdach chórów i konkursach
śpiewaczych. 

Ignacy Sterczyński zmarł 14 listopada 1960 r., przeżywszy
zaledwie 53 lata.

Jako organista w mosińskim kościele Ignacy Sterczyński pra-
cował 27 lat. Niezwykle popularny i bardzo kochany przez
swoich śpiewaków. Był kompozytorem wielu utworów,
zwłaszcza sakralnych. W czasach, kiedy żył, publikacja ich
nie była możliwa. W trakcie poszukiwań udało się odnaleźć
u pani Kazimiery Boruszak napisany dla niej utwór Ignace-
go Sterczyńskiego pt.: „Pod znakiem Krzyża”. Pieśń ta z roku
1934, przeznaczona jest dla solowego głosu sopranowego 
z akompaniamentem. Wykonał ją w roku 2004 Janusz Wal-
czak, wówczas dyrygent chóru, podczas uroczystej sesji w dniu
3 V 2004 r. , na której jego rodzinie wręczono Medal.

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Bronisławę Da-
widziuk � oprac. JN.

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Ignacy Sterczyński

W 70. rocznicę śmierci Władysława hr. Zamoyskiego, 8 paź-
dziernika 1994 r., na Górze Pożegowskiej odsłonięty został głaz,
na którym widnieje napis: „Pamięci Władysława hr. Zamoyskiego
(1853-1924), właściciela lasów kórnicko-trzebawskich oraz częś-
ci Tatr, twórcy Fundacji »Zakłady Kórnickie« na obszarze lasów
której, utworzono Wielkopolski Park Narodowy, inspiratorowi po-
wołania Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Pomysłodawcą głazu był ówczesny prezes poznańskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Juliusz Jerzy Prei-
sler, który z pomocą Wojewody Poznańskiego Włodzimierza Łęc-
kiego sprowadził ów głaz z Suchej Wody w Tatrach.

Głaz stanął w miejscu, gdzie jeszcze w latach 90. z Moreny
Pożegowskiej rozciągał się unikatowy, „zakopiański” widok, któ-
ry niestety z czasem zasłoniła ściana nieprzycinanej, wzrastającej
zieleni.

Władysław hr. Zamoyski do historii przeszedł jako człowiek
dziwny, nawet skąpiec. Jednak swoje dobra gromadził z zamiarem
przekazania narodowi polskiemu. Z jego majątku ziemskiego po-
wstały później Wielkopolski i Tatrzański Park Narodowy. Gdy
odziedziczył dobra kórnickie, podjął wraz z matką i siostrą, sze-
roką działalność społeczno-gospodarczą, kulturalną, naukową
i patriotyczną. Sam Kórnik urósł do rangi ośrodka obrony Po-
laków przed uciskiem germanizacyjnym, co stało się powodem
represji ze strony władz pruskich. Zamoyski swoją działalność
przeniósł do Galicji.

W celu ochrony lasów tatrzańskich przed wytrzebieniem, na
prośbę Miłośników Tatr i Towarzystwa Tatrzańskiego, w 1889

r. nabył w drodze licytacji dobra zakopiańskie i przystąpił do
zalesiania przetrzebionego pasa regli. W roku 1902 r., uratował
dla Polski jeszcze jeden tatrzański zakątek – Morskie Oko,  pro-
cesując się o nie przed trybunałem międzynarodowym.

W latach 20. rozpoczął przygotowania do powołania Funda-
cji „Zakłady Kórnickie”, której zapisał „dla celów nauki, oświaty
i kultury” dobra kórnicko-trzebawskie i zakopiańskie, co w przy-
szłości dało podstawę do utworzenia Wielkopolskiego i Tat-
rzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze za jego życia, 16 lutego
1924 r., został złożony na ręce prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego projekt ustawy o powołaniu Fundacji. Zamoyski za-
notował wówczas: „Dziś najszczęśliwszy dzień w moim życiu.
Nie mam już nic”. Cztery miesiące później, podpisał w Śremie
akt rejentalny o zrzeczeniu się majątku na rzecz Fundacji. Zmarł
w tym samym roku. �

�� Głaz Zamoyskiego 
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