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Budżet Obywatelski - głosujemy! 
S - 14 / Jak i na co możemy oddać swój głos 

„Zamieszkaj w Gminie Mosina“

S - 3 / Ruszyła kampania promocyjna

Szanowni Czytelnicy, 
Spotykamy się po wakacjach, które mam nadzieję obfito-

wały w czas relaksu, mimo nieco kapryśnej pogody. Wrze-
sień to dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i pedagogów oraz
pracowników placówek oświatowych, miesiąc rozpoczęcia
nauki i zintensyfikowanej pracy. W nowym roku szkolnym
kadra pedagogiczna naszych gminnych szkół wzbogaciła się
o kolejne awanse zawodowe nauczycieli, którzy uzyskali mia-
nowanie lub tytuł nauczyciela dyplomowanego. 

Wrzesień, to także miesiąc pamięci o wydarzeniach 1939
r. – napaści Niemiec na Polskę i początkach II wojny świa-
towej, która w sposób dotkliwy zapisała się na kartach his-
torii Mosiny i jej okolic. O rocznicy tego tragicznego wyda-
rzenia nigdy nie możemy zapomnieć. 

Wrzesień to także czas „wyborów”. W sołectwach odby-
wają się zebrania wiejskie w sprawie wyboru zadań do rea-
lizacji w ramach funduszu sołeckiego.  W tym miesiącu –

7 września – rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami zgłoszonymi do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017. Po raz pierwszy mieszkańcy całej
gminy, którzy ukończyli 16 rok życia, mogą oddać swój głos na wybrane zadanie inwe-
stycyjne, którego najbardziej oczekują. Głosowanie potrwa do 7 października br. Zachę-
cam wszystkich do udziału w obywatelskiej decyzji o przeznaczeniu środków budżetowych!

We wrześniu Gmina Mosina rozpoczęła kampanię promocyjną zachęcają do tego, by za-
mieszkać na jej terenie.  Jakie są cele tego działania – przeczytacie Państwo na sąsiedniej
stronie. 

Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk

Z początkiem Roku Szkolnego 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele 
oraz Pracownicy szkół i przedszkoli,

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy Państwu,
aby od 1 września każdy dzień przynosił radość z wykonywanej pracy 

i satysfakcję z odnoszonych sukcesów zawodowych.
Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy, by zapowiadana 

reforma oświaty nie przeszkodziła w realizacji zaplanowanych programów 
edukacyjnych oraz rozwoju zawodowym nauczycieli.

Drodzy Uczniowie,
Przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej

nauki. To również czas realizowania pasji i zainteresowań, budowania przyjaźni 
oraz zdobywania ważnych w życiu umiejętności.

Życzymy Wam wkroczenia w nowy rok szkolny z energią i entuzjazmem i żeby
zdobywanie wiedzy nie było męczące i nudne, lecz by mogło stać się pasją. 

Niech szkoła będzie dla Was miejscem rozwijania zdolności i zainteresowań,
niech stwarza też okazję do współpracy. To również od Was zależy atmosfera

tego miejsca, sprawcie więc, by po latach swoją szkołę wspominać tylko dobrze.

Szanowni Rodzice,
Z okazji nowego roku szkolnego życzymy Państwu, żeby szkoła była dla 
Waszych pociech bezpieczną i przyjazną placówką edukacyjną, a Wasz

współudział w trosce o rozwój dzieci przynosił mnóstwo satysfakcji wszystkim,
którzy tworzą edukacyjną rzeczywistość.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Burmistrz Gminy Mosina
Małgorzata Kaptur Jerzy Ryś
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Rozpoczynamy akcję promocyjną (PTV 3 Poznań, inter-
net), w której pragniemy zachęcać do zamieszkania 
w naszej gminie. W czasach nadchodzącej zapaści de-
mograficznej, od napływu młodych osób zależy w dużej
mierze przyszłość Gminy Mosina. Gminy Mosina, jak 
i nas, jej dzisiejszych mieszkańców, w przyszłości eme-
rytów.

Największe dochody z PIT

W budżecie gminy od lat największe dochody uzy-
skiwane są z tytułu udziału w podatku PIT. Wynika
to w znacznej mierze z rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego. Nowe domy, czy mieszkania, zasiedlane
są mieszkańcami, którzy na ich zakup zaciągają kredyty hipo-
teczne. Aby jednak je uzyskać, muszą wykazać się niezbędnymi,
wcale niemałymi dochodami. To daje im zdolność kredytową,
a więc i możliwość kupna nieruchomości.

Dochody z tytułu PIT osiągają ok. 27 mln zł i zdecydowanie
przewyższają wszelkie dochody od nieruchomości od działalności
gospodarczej. Nie jest to sytuacja zdrowa. To owoc braku przez
lata napływu nowych firm, które lokalizują się w gminach sąsied-
nich. Lata opóźnień trudno będzie nadgonić.

Do tego czasu należy zwiększyć dochody z PIT.

Rozbudowana infrastruktura (Mosina/Krosno/Krosinko)

Głównym obszarem rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest
południowa część miasta oraz wsie Krosno i Krosinko. Znajdu-
je się tutaj najwięcej obszarów przeznaczonych w dokumentach
planistycznych do budownictwa wielorodzinnego czy szerego-
wego. Jest to również teren z rozwiniętą siecią wodociągową, ka-
nalizacyjną, gazową. Została rozbudowana szkoła przy ul.
Krasickiego. Rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sporto-
wej. Przystępujemy do przetargu na rozbudowę szkoły w Kro-
sinku. W tym roku rozpiszemy przetarg na budowę pływalni. Te
wszystkie nakłady i tak poniesiemy. 

Rzecz cała polega na tym, aby opisane atuty wykorzystać i do-
datkowo zwiększyć dochody z PIT przez napływ nowych miesz-
kańców.

Inwestycja w młodość (Polska się starzeje)

Dlaczego to takie ważne? Wszyscy wiemy, że Polska demo-
graficznie się starzeje i że najtrudniejsze czasy jeszcze przed nami.
Otrzymujemy informacje z ZUS na temat projektowanej wyso-
kości emerytur. Nie będą one wysokie. Na gminy spadnie kwes-
tia wsparcia emerytów z najniższymi świadczeniami. Gminy, 
w których procentowo będzie więcej młodszych mieszkańców,
będą sobie radziły lepiej niż te, w których będzie ich mniej. Gmi-
ny demograficznie młodsze będą mogły zapewnić więcej świad-
czeń, jak i w ogóle będą mogły się rozwijać. Gminy demogra-
ficznie starsze będą w o wiele większym stopniu skupione na po-
mocy emerytom, niż na rozwoju.

Zachęcenie do zamieszkania w Gminie Mosina to działania 
w interesie nas już mieszkających, a w przyszłości emerytów.

Komunikacja

Mamy świadomość problemów komunikacyjnych. Trwają
prace nad projektem „czerwonki”, skrótu łączącego Szosę Poz-
nańską z ul. Kołłątaja, na wysokości ul. Mickiewicza. Oczeku-
jemy, że zostaną zakończone z końcem 2016 roku.

Po wrześniowej sesji Rady Miejskiej zostanie rozpisany prze-
targ na projekt budowy fragmentu obwodnicy na odcinku mię-
dzy ul. Piotra Mocka (droga Mosina-Kórnik), do wysokości ul.
Targowej. Jest to część tzw. obwodnicy południowo-wschodniej,
prowadzącej przez Drużynę do Dymaczewa Nowego. 

Wybudowana część w pierwszym okresie będzie służyła miesz-
kańcom osiedli „Za Barwą” i „Nowe Krosno”, którzy w ruchu
osobowym będą mogli tym odcinkiem drogi się poruszać i da-
lej w kierunku Poznania przez Puszczykowo ul. Nadwarciańską.

Realizacja obu projektów zdecydowanie rozproszy korki na
wjeździe do Mosiny.

Ważną rolę w połączeniu z Poznaniem będzie odgrywała wy-
remontowana linia kolejowa, która umożliwi dojazd do Poznania
w niecałe 20 minut. Rozpoczynamy prace nad projektem par-
kingów buforowych przy dworcach w Mosinie, Drużynie i Iłówcu
(Pecnej). Komunikacja gminna prowadzona przez nasz gminny
Zakład Usług Komunalnych już teraz łączy niemal wszystkie wsie
z dworcem kolejowym w Mosinie.

Karta Mieszkańca

Samo zamieszkanie na terenie gminy nie dodaje dochodów.
Ważne jest zameldowanie, ewentualnie wskazanie w PIT Gmi-
nę Mosina. We wrześniu br. Rada Miejska otrzyma projekt
uchwały wraz z załącznikami dotyczący Karty Mieszkańca. Wie-
rzymy, że będzie ona funkcjonować od 1 stycznia roku 2017.

Kartę Mieszkańca, według projektu, ma otrzymywać każdy za-
meldowany mieszkaniec (na kilka lat) i osoba niezameldowa-
na, która przedstawi ksero PIT, w którym wskazała Gminę Mo-
sina (na rok).

Osoby posiadające Kartę Mieszkańca będą mogły korzystać 
z usług gminnych po preferencyjnych cenach. 

W taki sposób pragniemy zachęcić już zamieszkałych, jak 
i nowoprzybyłych mieszkańców do meldowania, to znaczy
do zwiększania dochodów Gminy Mosina.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

„Zamieszkaj 
w Gminie Mosina”

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   Fot. Maciej Walkowiak
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 
- lipiec - sierpień

FINANSE 
• sporządzono i przedłożono Regio-

nalnej Izbie Obrachunkowej w Poz-
naniu sprawozdania budżetowe za II
kwartał 2016 r.,

• przedłożono Radzie Miejskiej 
w Mosinie uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
w której dokonano zmian w przed-
sięwzięciach dotyczących budowy 
i modernizacji dróg i chodników na te-
renie gminy Mosina oraz moderniza-
cji i rozbudowie bazy oświatowej,

• sporządzono i przedłożono Radzie
Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu  in-
formację z wykonania budżetu i Wie-
loletniej Prognozy Finansowej za 
I półrocze 2016 r.,

• zarządzeniem Nr 00501.325.2016
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18
sierpnia 2016 r. dokonano zmiany
budżetu Gminy Mosina, w której
zwiększono dochody i wydatki o kwo-
tę 349.137,32 zł w związku ze zmianą
planów finansowych dotacji celowych
na zadania własne i zadania zlecone,

• realizowano sprawy bieżące, do-
tyczące m. in. weryfikacji informacji
podatkowych, rozliczania podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości, od
środków transportowych, wydawa-
niem zaświadczeń z zakresu prowa-
dzonych spraw.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono: 
• budowa wodociągu do Kubalina,
• projekt wodociągu dla ul. Dolnej 

Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 125, tel. 61 8109 576 oraz
na stronie internetowej: bip.mosina.pl->mienie gminne ->sprzedaż mienia gminnego oraz
www.mosina.pl->dla inwestora. Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku
VAT

Mosina – rejon ul. Bukowej, Jarzynowej

Niezabudowane, niezagospodarowane nieruchomości, z różnicą poziomu terenu, 
o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte starodrzewem sosnowo-
dębowym. Działki położone przy ul. Jarzynowej-Bukowej, w odległości ok. 200 m od
parku „Strzelnica”. Przeznaczenie: pod tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej,
na której częściowo znajduje się strefa zieleni wysokiej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/ZP.

Przetargi w dniu 21 września 2016 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie
– sala nr 110. Wpłata wadium do 14 września 2016 r. 

Niezabudowana, niezagospodarowana narożna nieruchomość, z dużą różnicą poziomu
terenu, o kształcie zbliżonym do trapezu, o wymiarach frontu ok. 70 m na 80 m,  poroś-
nięta w około 30% powierzchni lasem sosnowym. Nieruchomość położona w odległości
ok. 200 m od parku gminnego „Strzelnica” i 1500 m od centrum Mosiny. 

Przeznaczenie: pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szere-
gowym (2MN), tereny zabudowy jednorodzinnej w układzie szeregowym, na której
częściowo znajduje się strefa zieleni wysokiej (3MN), tereny dróg wewnętrznych (1KDW,
4KDWx).

Przetarg  w dniu 12 października 2016 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie – sala nr 110.

Wpłata wadium do 5 października 2016 r.

Krosinko – ul. Skrzynka, Różana

Niezabudowana działka gruntu użytkowana częściowo jako droga, o regularnym
kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach ok. 22 m front na 30m gł. Działka
położna w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej ul. Wiejskiej. Przeznaczenie: budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
Przetarg w dniu 21 września 2016 r., o godz. 10.45 w Urzędzie Miejskim w Mosinie –
sala nr 110. Wpłata wadium do 14 września 2016 r. 

Informacja o przetargach na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Mosina

 

Lp. obr�b Nr działki Ł�czna 

powierzchnia 
(m2) 

Nr Kw Cena 
wywoławcza  

netto (zł) 

Wadium 

(zł) 

1. Mosina 

 

3078/25; 
3078/28; 3079/2 

1775 PO1M/00021426/6 230 000,00 23 000,00 

2. Mosina 3078/24; 3079/1 2213 PO1M/00021426/6 285 000,00 28 500,00 
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5385 PO1M/00021997/9 800 000,00 80 000,00 
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(zł) 
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w Daszewicach z uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę, 

• budowa sygnalizacji świetlnej na ul.
Leszczyńskiej – w oczekiwaniu na
podłączenie przez ENEA, 

• budowa ul. Prusa w Mosinie, 
• budowa II etapu ul. Czereśniowej 

w Mosinie, 
• budowa ul. Jesionowej i Dębowej 

w Mosinie,
• budowa ul. Koziej w Pecnej, 
• budowa chodnika w ul. Bankowej

w Wiórku – w trakcie odbioru,
• projekt termomodernizacji Szkoły

Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 
w Mosinie,  

• budowa oświetlenia drogi bocznej
do Pożegowskiej (w kierunku wieży wi-
dokowej),

• budowa oświetlenia ul. Gruszkowej
w Mosinie – w oczekiwaniu na
podłączenie przez ENEA,

• budowa oświetlenia Promenady 
w Mosinie,

• przekazanie do użytku pomiesz-
czenia w budynku wielofunkcyjnym 
w Pecnej. 

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa ul. Wiosny Ludów i So-

wińskiego w Mosinie,
• budowa ul. Polnej w Mosinie, 
• budowa ul. Wodnej w Mosinie

(aktualnie wykonywana jest kanaliza-
cja deszczowa), 

• budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Krótkiej w Mosinie.

Zawarto umowy:
• uzyskano zgody z ENEA, Aquanet-

u i Agencji Nieruchomości Rolnych 
i podpisano umowy na projekt wodo-
ciągu do Sowińca,  

• budowa oświetlenia drogowego 
z oprawami LED na terenie gminy Mo-
sina,

• budowa oświetlenia drogowego 
z oprawami LED w miejscowości Kros-
no.

W trakcie procedury przetargowej:
• budowa chodnika w ciągu drogi po-

wiatowej przez wieś Borkowice; etap II
– chodnik lewostronny od km+439,20
do km 0+744,23,

• wykonanie dokumentacji projek-
towej budowlano-wykonawczej bu-
dowy ul. Kasprowicza, Kasztanowej,
Długiej, Grabowej, Akacjowej,
Jodłowej i Jaworowej w Mosinie wraz
z odwodnieniem.

Wprowadzone na przestrzeni ostatniego półrocza zmiany w komunikacji gminnej
są naszą odpowiedzią na oczekiwania wielu mieszkańców, zwłaszcza tych miejsco-
wości, które nie posiadały dotąd żadnych połączeń z Mosiną i innymi
miejscowościami. 

Rozwój sieci gminnego transportu zbiorowego, to konsekwencja pierwszej decyzji
o przejęciu przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie transportu publicznego na
trasie Mosina – Dymaczewo Nowe. Wcześniej realizował go poznański Zarząd Trans-
portu Miejskiego autobusową linią nr 651. Od 1 stycznia br. autobus tej linii
dojeżdża tylko do Dworca PKP w Mosinie, a stamtąd mieszkańcy mogą dojechać do
Krosinka, Dymaczewa Starego i Nowego skomunikowanym z nim autobusem 692,
obsługiwanym przez nasz Zakład Usług Komunalnych. Ponieważ ZUK realizuje tę
usługę taniej, pojawiły się oszczędności, które pozwoliły na zwiększenie częstotli-
wości kursów autobusu 692, a także – na uruchomienie nowych, gminnych linii
komunikacyjnych: z Mosiny do Krajkowa – autobus linii 693, z Mosiny do Wiórka
– autobus linii 698, z możliwością skomunikowania po przesiadce z Daszewicami 
i Czapurami, z Mosiny do Borkowic – autobus 691 i z Mosiny do Kórnika przez
Puszczykowo – autobus linii 699.  W ten sposób powstała sieć komunikacji gminnej,
a miejscowości takie jak Krajkowo, Baranowo, Sowinki, Sowiniec, czy Wiórek, które
nie miały dotąd żadnego połączenia z Mosiną, takie połączenie uzyskały. Ponadto
w związku z utrudnieniami w czasie modernizacji linii kolejowej, uruchomiliśmy
autobusową linię zastępczą od Dworca Kolejowego PKP do ul. Krosińskiej.  

Rozkłady jazdy autobusów kursujących w ramach sieci komunikacji gminnej, którą
w całości obsługuje ZUK, powstawały także w oparciu o konsultacje z mieszkań-
cami poszczególnych miejscowości. Wszystkie połączenia do końca tego roku będą
testowane, po czym dokonamy ich weryfikacji, by ocenić faktyczne zapotrzebowa-
nie i częstotliwość kursów. 

Stworzenie sieci gminnej komunikacji jest przygotowaniem do uruchomienia zmo-
dernizowanej linii kolejowej na odcinku Mosina – Poznań, kiedy to zgodnie 
z zapowiedzą PKP, częstotliwość pociągów kursujących na  tym odcinku ma się
zwiększyć. Chcemy umożliwić wszystkim mieszkańcom, z każdego zakątka gminy,
dojazd do Dworca PKP w Mosinie, z możliwością dojazdu do Poznania, a w przy-
szłości – z korzystania z kolei metropolitarnej.  

Od 1 września br. poznański ZTM uruchomił weekendowe kursy nocnych auto-
busów na trasie Poznań – Mosina. Warunkiem była jednak partycypacja Gminy
Mosina w kosztach przedsięwzięcia. Wychodząc naprzeciw wcześniejszym wnio-
skom mieszkańców o takie połączenia, Gmina Mosina podjęła rozmowy z ZTM-em
w tej sprawie, które zakończyły się uruchomieniem nocnych kursów autobusu 651,
z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę.       

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Rozkłady jazdy autobusów komunikacji gminnej 
znajdują się na str. 17 i 18.

Kursy nocne do Mosiny 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 1 września
2016 r., we wszystkie noce z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, na linii nr
651 uruchomione zostały kursy nocne:

• odjazdy z pętli Dębiec: 0:55, 2:50
• odjazdy z Mosiny: 1:38, 3:45

Mając na uwadze zapewnienie dojazdu z/do centrum Poznania kursy te będą sko-
munikowane na przystanku os. Dębina z odjazdami/przyjazdami autobusów linii nr
243.

Jednocześnie ZTM informuje, że kurs z Dębca o godzinie 23:15 we wszystkie dni
będzie realizowany tylko i wyłącznie do przystanku Puszczykowo/Niwka Szpital.

Komunikacja gminna w sieci
WAŻNE DECYZJE 
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Ponadto: 
• podpisano porozumienie ze spółką

Aquanet, a także umowę na wykona-
nie wodociągu w Dymaczewie No-
wym (okolice ul. Podgórnej),

• wykonano siłownie zewnętrzne 
w Rogalinie, Rogalinku i Żabinku.  

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• podpisano akt notarialny kupna
nieruchomości drogowej oraz zamiany
nieruchomości z Gminną Spółdzielnią
Samopomoc Chłopska, celem polep-
szenia warunków zagospodarowania
gruntu gminnego – realizacja założeń
planu miejscowego dla terenów po-
między ul. Wawrzyniaka, Śremską 
i Dworcową,

• podpisano akt notarialny nabycia
fragmentu projektowanej drogi pub-
licznej łączącej ul. Dębową i Leśną 
w Czapurach,

• wydano 17 decyzji administracyj-
nych zatwierdzających podział nieru-
chomości,

• ogłoszono 5 przetargów – 2 działki
w Czapurach i 3 w Mosinie,

• uzyskano 4 decyzje administracyj-
ne Wojewody Wielkopolskiego w spra-
wie nabycia mienia przez Gminę Mo-
sina. 

MIENIE KOMUNALNE 
• lokale komunalne, socjalne, użyt-

kowe: zlecono wymianę opraw oś-
wietleniowych w budynku Urzędu
Miejskiego w Mosinie, 

• utrzymanie dróg: bieżące utrzy-
manie zgodne z zapotrzebowaniem,
zlecono: wykonanie czyszczenia stud-
ni bezodpływowych na terenie gminy,
budowę zjazdów z ul. Nadleśnej i Zie-
lonej w Krośnie, z ul. Makuszyńskiego
w Mosinie,  z ul. Promienistej w Da-
szewicach; budowę chodnika przy ul.
Szerokiej w Mieczewie, progów zwal-
niających wyspowych na ul. Piotrow-
skiej i Szkolnej w Daszewicach, progu
zwalniającego na ul. Podgórnej w Ro-
galinku,  

• uzgodnienia, decyzje, odszkodo-
wania: wydano 68 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, warunki techniczne
dla przebiegu trasowego 75 urządzeń 
w pasie drogowym, uzgodniono 11
projektów tymczasowej organizacji
ruchu i 1 projekt stałej organizacji ru-
chu, w toku sprawy o likwidację szkód

Wakacyjne dni nie dla wszystkich nauczycieli były czasem spokojnego wypoczyn-
ku. W tym czasie kilkunastu nauczycieli szkół Gminy Mosina zdobyło kolejne szczeb-
le awansu zawodowego. W Kuratorium Oświaty w Poznaniu czworo nauczycieli od-
było rozmowę kwalifikacyjną i od 1 września stało się nauczycielami dyplomowa-
nymi. Przedostatni tytuł na szczeblu awansu zawodowego (ostatnim jest tytuł honorowy
profesor oświaty) uzyskali: Pani Anna Górna z Zespołu Szkół w Krośnie, Pani Grażyna
Łyskawińska z Zespołu Szkół w Rogalinie, Pani Marta Nowak oraz Pan Dariusz Ma-
dej z Zespołu Szkół w Mosinie.

12 i 14 lipca w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyły się egzaminy dla nauczycieli
kontraktowych. Uroczyste wręczenie aktu nadania nauczyciela mianowanego miało
miejsce w obecności dyrektorów szkół i przedszkoli 23 sierpnia. Nauczyciele mianowani
złożyli ślubowanie przed zastępcą burmistrza Przemysławem Mielochem. Awans za-
wodowy na nauczyciela mianowanego uzyskało 9 osób: Pani Karolina Bekalarska nau-
czyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapu-
rach, Pani Ewa Cepel – psycholog Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Pani Agata Walter –
nauczyciel języka włoskiego Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Pani Ewa Solarska – nau-
czyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, Pan Krzysztof Ja-
niak – nauczyciela matematyki, Pani Karolina Prajs – nauczyciel wychowania przed-
szkolnego oraz Pani Natalia Krekora – nauczyciel świetlicy w Zespole Szkół w Kroś-
nie, Pani Izabela Kasprzyk – nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Pecnej, Pani
Anna Wiatrowska – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Daszewicach.
Gratuluję wszystkim, którzy wakacje spędzili na zdobywaniu kolejnych szczebli awan-
su zawodowego.

1 września 3518 dzieci młodzieży rozpoczęło rok szkolny. W gim-
nazjach będzie się uczyło 791 uczniów, 2442 osoby to uczniowie
szkół podstawowych. Wszystkim, zarówno młodzieży, dzieciom jak
i ich nauczycielom, życzę w nowym roku szkolnym samych suk-
cesów! 

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

Nauczycielskie awanse

Przypominamy, że 15 września mija termin płatności III raty podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego. Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w banku lub na
poczcie, a także przelewem internetowym – na indywidualny numer konta wskaza-
ny w decyzji wymiarowej. 

15 września przypada także termin płatności II raty podatku od środków trans-
portowych. Prosimy o terminowe regulowanie należności podatkowych.

Informacji dotyczących podatków udziela Referat Finansowo-Budżetowy:
• podatek od nieruchomości, rolny i leśny tel. 618109 512
• podatek od środków transportowych tel. 618109 514.

Podatkowe terminy
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i odszkodowań komunikacyjnych (3),
mienia komunalnego (2), prowadzenie
spraw związanych z modernizacją linii
kolejowej E-59 realizowaną prze PKP
PLK, 

• transport: organizowanie nowej li-
nii komunikacyjnej na trasie Mosina –
Sasinowo – Wiórek, uzgodnienie zmian
w rozkładach jazdy komunikacji gmin-
nej -> s.5 „Komunikacja gminna w sie-
ci”; zlecenie: opracowania projektu
stałej organizacji ruchu dla nowego
przystanku przy drodze powiatowej 
w Świątnikach, a także budowy tego
przystanku, prace nad zmianami re-
gulaminu strefy płatnego parkowania,
prace nad regulaminem Targowiska
Miejskiego w Mosinie, 

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: zakup ogrodzenia z furtkami
do placu zabaw w Mosinie przy ul.
Czajkowskiego, naprawa urządzeń
małej architektury, prowadzenie spraw
związanych z usunięciem pojemni-
ków na odzież z ternu gminy, 

• oświetlenie uliczne będące włas-
nością Gminy Mosina: bieżące utrzy-
manie. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie

sporządzania:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla te-

renów usytuowanych przy ul. Lesz-
czyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w
Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosi-
na obejmujących obszar pomiędzy ul.
Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą
tj. działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mo-
sina wraz z tymi ulicami, ul. Strzelecką
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz te-
renu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina, 

• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-
produkcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ul.
Śremskiej w Mosinie, obejmujących ob-
szar pomiędzy bocznicą kolejową od li-
nii E-59 Wrocław – Poznań, ul. Leś-
miana, ul. Śremską wraz z tymi ulica-
mi oraz torami kolejowymi linii E-59
Wrocław – Poznań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki, dla terenów części miasta

Gminne Centrum Informacji w Mosinie w ramach podpisanego porozumienia 
o współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Poznania rozpoczyna rekrutację
na bezpłatne szkolenia językowe: „Angielski Perfect II”  oraz komputerowe „Z kom-
puterem na Ty”, które będą odbywały się w Mosinie. 

Oferta skierowana jest do osób zamieszkałych na terenie województwa wielko-
polskiego, w wieku od 25-65 lat, pracujących (osoby zatrudnione na podstawie umo-
wy o pracę, umowy cywilnoprawnej,  osoby prowadzące własna dzielność gospodarczą)
z wykształceniem maksymalnie średnim. 

W szkoleniach mogą brać też udział rolnicy lub domownicy pomagający w rolnic-
twie. Konieczne jest napisanie oświadczenia, że jest  się osobą po 25 roku życia pro-
wadzącą działalność na własny rachunek  gospodarstwo rolne w celu uzyskania do-
chodu i poświęca się czas na jego prowadzenie. Osoby posiadające zaświadczenie 
z KRUS powinny je dołączyć do kompletu dokumentów.

Szkolenia są też skierowane dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób
50+. 

Szkolenia obejmują 60 godzin i będą odbywały się w grupach 10-osobowych w try-
bie popołudniowym w tygodniu / ok. 4 godzin/ lub w weekendy – od 4 do 6 godzin
w zależności od szkolenia. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a całość koń-
czy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Mosina do udziału w za-
jęciach. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Zakładu Doskonalenia Zawo-
dowego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Śremie, ul. Sikorskiego 21, 63-100 Śrem
, Tel/fax 61 28 35 445, kom. 663 939 600 , 

e-mail: okz.srem@zdz.poznan.pl, osoba do kontaktu: Mariola Szubert lub do Gmin-
nego Centrum Informacji w Mosinie, Ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, Tel. 61 8192-
746, gci@mosina.pl. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują
się na stronach: www.gci.mosina.pl i www.mosina.pl.

Zapraszamy! 

Gminne Centrum Informacji

Rusza rekrutacja na bezpłatne szkolenia
językowe i komputerowe w Mosinie

Mieszkańcy ulic od Leszczyńskiej do Torowej, dla których niezrozumiały jest
plan związany z utwardzaniem ulic na terenie Gminy Mosina,  zwrócili się z pyta-
niem, dlaczego ulice, na których jest już położona instalacja ściekowa i deszczowa
nie są utwardzane, dlaczego rozpoczyna się nowe inwestycje, a nie kończy wcześ-
niej rozpoczętych?  Piszą, że w czasie dużych opadów woda wraz z piaskiem
spływa do kratek ściekowych kanalizacji deszczowej, zasypując położone nie tak
dawno rury kanalizacji deszczowej. Pytają, kto za istniejącą sytuację jest odpo-
wiedzialny, ponieważ ich zdaniem wygląda to na celowy sabotaż. 

Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch wyjaśnia: W roku 2015, po 25 latach
funkcjonowania samorządu, Gmina położyła w części tych ulic instalację
deszczową – na podstawie wcześniej przygotowanego projektu. Obecnie trwa pro-
cedura opracowania projektów na wykonanie deszczówki w kolejnych ulicach.
Z tych, w których została wybudowana już kanalizacja deszczowa, dwie zostały
utwardzone, tj. ul. Jesionowa oraz Dębowa. W przyszłości będą systematycznie
utwardzane kolejne ulice. Obecnie jednak trwa inwestycja kolejowa i na terenie
nią objętym, nie można w tym samym czasie budować dróg. Byłyby one niszczone
przez pojazdy dojeżdżające na budowę kolei. Ponadto budowa tam dróg 
w momencie, kiedy trwa inwestycja PKP, zablokowałaby mieszkańców tamtej-
szych ulic, utrudniając lub uniemożliwiając dojazd do posesji. Poza tym nie da się
jednym zadaniem inwestycyjnym wybudować w całości całej kanalizacji deszczo-
wej i utwardzić wszystkich dróg naraz pomiędzy Leszczyńską i Torową, bo
wysyciłoby to jednoroczny budżet inwestycyjny i w żadnej innej części gminy nic
nie można byłoby zrobić, a tam mieszkańcy też czekają na inwestycje. JN

Mieszkańcy pytają 



INFORMACJE Z URZĘDU8

INFORMATOR MOSIŃSKI    wrzesień, 2016

Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla te-
renów części wsi Krosinko oraz części
terenów miasta Mosina, dla południo-
wych terenów wsi Bolesławiec oraz za-
chodnich terenów wsi Borkowice, dla
terenów części wsi Krosno oraz części
wsi Drużyna, dla terenów części wsi
Krosno,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie spo-
sobów ich zagospodarowania i zabu-
dowy.

Projekty planów miejscowych na
etapie 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 zabu-
dowy wiejskiej, poza zwartymi jed-
nostkami osadniczymi na obszarze
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek, 

• MPZP Krajkowo dla zachodnich te-
renów wsi Krajkowo, usytuowanych
pomiędzy drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Kraj-
kowo, granicą administracyjną Gminy
oraz granicą administracyjną wsi,

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap I,
łączącej ul. Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach –
Drużynie (droga powiatowa nr 2465P)
z przeprawą mostową przez Kanał
Mosiński. 

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy Jeziorze Dymaczewskim w
Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dy-
maczewo Nowe), wschodnią granicą
działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dy-
maczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymacze-
wo Nowe, zachodnią granicą Jeziora
Dymaczewskiego (działki o nr ewid.
318 obręb Dymaczewo Nowe) 
i północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo
Nowe, 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zie-
leni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mo-
sińskim oraz od północy ul. Lipową 
w Krosinku,

Szanowni kierowcy!
Pamiętajcie o tym, że to, w jaki sposób pozostawiacie swoje pojazdy podczas par-

kowania, ma bezpośredni wpływ na innych użytkowników dróg i parkingów. 
Parkując, w większości przypadków zwracacie uwagę na znaki pionowe, a ignoru-

jecie oznakowanie poziome oraz ogólne zasady, o których mowa w kodeksie drogo-
wym. Dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa, przypomnijmy najważniejsze zasady
poprawnego parkowania:

• pozostawiajmy pojazdu tak, aby był widoczny z dostatecznej odległości dla in-
nych kierowców i nie powodował utrudnień w ruchu,

• zaparkowany na jezdni pojazd powinien być jak najbliżej krawędzi jezdni i rów-
nolegle do niej,

• na obszarze niezabudowanym pojazd powinien być zaparkowany poza jezdnią,
• jeśli dopuszczony jest postój na chodniku to pozostawiamy 1,5 m przejścia dla

pieszych,
• w okolicy skrzyżowań zachowujemy dystans 10 m od wyjścia łuku w prostą.
• nie pozostawiamy pojazdów na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowe-

rzystów, a także do 10 m przed nimi,
• nie pozostawiamy pojazdów w miejscach, w których zasłaniają znaki i sygnały

drogowe innym kierowcom,
• nie parkujemy przy lewej krawędzi jezdni,
• nie pozostawiamy pojazdów w zatokach autobusowych, w odległości mniejszej

niż 15 m od tablicy oznaczającej przystanek i na postojach TAXI,
• nie parkujemy na ścieżkach rowerowych,
• nie pozostawiamy pojazdów w miejscach utrudniających innym wjazd i wyjazd

np. z posesji lub garażu,
• nie parkujemy przy innym prawidłowo parkującym pojeździe w sposób ograni-

czający dostęp do niego,
• nie parkujemy poza wyznaczonymi do tego miejscami w strefie zamieszkania, jeś-

li miejsc tych nie ma, to znaczy, że pojazdy powinny być pozostawiane na posesjach,
• nie parkujemy na „powierzchniach wyłączonych” , wyznaczonych oznakowaniem

poziomym.

Przestrzegając powyższych zasad, z pewnością wykażecie się Pań-
stwo dużą kulturą i unikniecie wielu konfliktów, zarówno z innymi
uczestnikami ruchu drogowego jak i z funkcjonariuszami służb po-
rządkowych.

Stefan Silski
Zastępca Komendanta  Straży Miejskiej w Mosinie

Zatrzymanie i postój 
– najważniejsze zasady

Minsterstwo Rozwoju ostrzega

„ŁAMIGŁÓWKI DROGOWE”
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• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyj-
nego wsi, 

• MPZP Czapury (północny – za-
chód): dla północno-zachodnich tere-
nów wsi Czapury, usytuowanych po-
między ciekiem Głuszynka i rzeką
Wartą, granicą administracyjną Gmi-
ny oraz ul. Poznańską. 

Projekty planów na etapie rozpat-
rywania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu: 

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

• MPZP Mieczewo (grunty rolne i leś-
ne), dla terenów części wsi Mieczewo
tj. terenów lasów, terenów potencjal-
nych dolesień, terenów łączników eko-
logicznych, terenów rolniczych na ob-
szarze wsi Mieczewo. 

Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich doku-
mentów planistycznych, obszaru ob-
jętego planami i etapu ich procedo-
wania, można znaleźć na BIP-ie 
w zakładce: Organy gminy > Bur-
mistrz > Obwieszczenia planistyczne >
Wykaz dokumentów planistycznych 
w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA 
• przyjmowanie i weryfikacja wnio-

sków o udział w programie likwidacji
wyrobów zawierających 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 opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi –
dostarczenie  10 psów oraz 7 kotów do
schroniska w Skałowie,

• prowadzenie postępowań admi-
nistracyjnych: w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, w sprawie wydawania ze-
zwoleń na usunięcie drzew i krze-
wów,

• przyjmowanie i weryfikacja spra-

Od września rusza dwuletni kurs 
(4 semestry) na kierunku:

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 
Kurs kończy się świadectwem ukończenia szkoły lub Egzaminem 
Państwowym organizowanym przez TEB Edukacja Poznań wraz 
z Poznańskim Kuratorium Oświaty i państwowym dyplomem 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
(KWALIFIKACJE ZAWODOWE Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych

i wspomagających rozwój dziecka)

Zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w ICEO 
w Świątnikach, w dniu 29 sierpnia 2016r. o godzinie 19.00

Od września rusza dwuletni kurs (4 semestry) na kierunku

TERAPEUTA ZAJĘCIOWy
Kurs kończy się świadectwem ukończenia szkoły lub Egzaminem Państwo-

wym organizowanym przez TEB Edukacja Poznań wraz z Poznańskim Kurato-
rium Oświaty i państwowym dyplomem 
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

(KWALIFIKACJE ZAWODOWE  Z.9. Świadczenie usług 
w zakresie terapii zajęciowej).

Zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
w ICEO w Świątnikach, w dniu 29 sierpnia 2016r. o godzinie 19.00

17 sierpnia br. w Gminnym Cen-
trum Informacji odbyły się warsz-
taty z udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczestnicy zapoznali się z za-
gadnieniami związanymi m.in. 
z tym tematem oraz sposobem
użycia Automatycznego Defibryla-
tora Zewnętrznego (AED), tamo-
waniem krwotoków, złamaniami,
zadławieniem. Dowiedzieli się rów-
nież jak postępować w przypadku
nagłego zachorowania (np. atak ser-
ca, udar), ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach (dorosły, dziec-
ko, niemowlę), pozycję boczną ustaloną, opatrywanie ran i inne. Jednym z tematów
na zajęciach, było omówienie postępowania podczas wypadku drogowego: w jaki spo-
sób zadbać o własne bezpieczeństwo i jak pomóc poszkodowanym. Warsztaty te cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy, dzięki zdobytej wiedzy w razie potrzeby
będą umieli udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Dziękujemy Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 9 Państwowej Straży Pożarnej w Mo-
sinie za użyczenie fantomów do ćwiczeń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dzewicach za udostępnienie Automatycznego Defibrylatora Ze-
wnętrznego (AED).

Kolejne zajęcia już 21 września, zapisy w Gminnym Centrum
Informacji w Mosinie, tel. 61 8 192 746, e-mai: gci@mosina.pl.
Serdecznie zapraszamy. 

Beata Tomczak
Gminne Centrum Informacji

Warsztaty z pierwszej pomocy
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Towarzystwo Miłośników Ziemi
Mosińskiej podjęło się zbiórki fun-
duszy na nagrobek dla zasłużonego
lekarza małych pacjentów Doktora
Kazimierza Maciejewskiego. Na
pewnym etapie akcji zaistniały nie-
zależne od nas przeszkody, a Ro-
dzina Doktora wycofała udzieloną
wcześniej zgodę na realizację tego
projektu.

W wyniku mediacji z Rodziną Kazimierza Maciejewskiego uzyskaliśmy zgodę na
ufundowanie z zebranych funduszy tablicy pamiątkowej i umieszczenie jej w god-
nym miejscu, z zastrzeżeniem wnętrza budynku.

Po zebraniu ofert od potencjalnych wykonawców dokonaliśmy wyboru oferenta 
i w dniu 14.04.2016 wysłaliśmy dwa wstępne projekty do akceptacji Rodziny, któ-
ra zostawiła nam w tej kwestii wolną rękę.

Rozliczenie finansowe na dzień 02.08.2016 – dzień zamknięcia konta 38 1240 6595
1111 0010 6581 4607:

Wpływy z darowizn mieszkańców 5.543,85 zł
Jedna osoba wycofała darowiznę 100,00 zł
Koszt wykonania tablicy 5.166,00 zł
Koszty obsługi bankowej 117,00 zł
Pozostałe na koncie środki w kwocie 160,85 zł 
(wpłacono do kasy TMZM z przeznaczeniem na koszt montażu tablicy)

23 maja br. złożyliśmy pismo do Burmistrza z prośbą o wskazanie stosownego miejs-
ca umieszczenia tablicy. 25 lipca złożyliśmy na ręce Burmistrza ponowną prośbę 
o wskazanie miejsca. Planowaliśmy dokonać odsłonięcia tablicy w sierpniu 2016,
to jest w kolejną rocznicę śmierci Doktora Maciejewskiego.

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, iż wskazane przez nas jako najbardziej sto-
sowne miejsce do umieszczenia tablicy – budynek przy ul. Dworcowej, w którym pra-
cował doktor Maciejewski – czeka w najbliższym czasie remont. Dlatego zapropo-
nował, by sprawę lokalizacji pamiątkowej tablicy rozważyć ponownie po zakończeniu
prac remontowo-adaptacyjnych. 

W zaistniałej sytuacji odsłonięcie nastąpi w terminie późniejszym, o czym poin-
formujemy na naszej stronie.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie Wanda Bech

Podsumowanie akcji zbiórki 
funduszy dla upamiętnienia

Doktora Kazimierza 
Maciejewskiego

wozdań podmiotów prowadzących
działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Mosina,

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

• prace związane z utrzymaniem zie-
leni na terenie gminy,

• dokonywanie przeglądów gwaran-
cyjnych nasadzonego materiału roś-
linnego.

SPOTKANIA
• w siedzibie Aquanet S.A. w sprawie

magistrali wodociągowej do Kórnika,
• z posłem na Sejm RP Tadeuszem

Dziubą – w sprawach związanych ze
spółką Aquanet oraz planów budowy
Strzelnicy, 

• w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Depar-
tamencie Sportu i Turystyki – w spra-
wie możliwości dofinansowania bu-
dowy pływalni kwotą 3 mln zł., 

• w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Depar-
tamencie Sportu i Turystyki – w spra-
wie potwierdzenia możliwości dofi-
nansowania pływalni kwotą 3 mln zł.

• w Agencji Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa w sprawie możliwoś-
ci przejęcia działek w Rogalinie dla po-
trzeb wodociągów oraz szamba, 

• w PKP Polskie Linie Kolejowe -
Zakład Linii Kolejowych – w sprawie
możliwości dofinansowania budowy
ul. Torowej oraz współpracy w zakre-
sie przebicia przejścia podziemnego na
stacji PKP w Mosinie na drugą stronę.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego

– opracowała Joanna Nowaczyk.

Trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Krótkiej 
w Mosinie, w związku 

z czym dojazd do 
poszczególnych posesji
może być utrudniony. 

Wykonawca robót poinformuje 
o rozpoczęciu prac przy każdej 
z posesji, by zminimalizować 

te utrudnienia. 

Komunikat 
W związku z modernizacją linii kolejowej E59 prowadzoną przez PKP w rejonie

ul. Śremskiej i wynikającymi z niej utrudnieniami informujemy, że od 31 sierpnia
wykonawca tej inwestycji otworzył tymczasowe przejście dla pieszych w poziomie
szyn między ul. Torową a ul. Czwartaków w Mosinie. Przypominamy również, że
na czas utrudnień związanych z zamknięciem przejazdu kolejowego na ul. Śrem-
skiej, Burmistrz Gminy Mosina uruchomił tymczasową, bezpłatną linię autobusową
na trasie: Dworzec PKP Mosina – ul. Krosińska. Rozkład jazdy autobusu linii za-
stępczej-> s. 18. 

JN
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Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919
było pierwszym zwycięskim zrywem nie-
podległościowym, który zaważył na
ukształtowaniu granic Polski odradzającej
się po latach niewoli. O jego niebagatel-
nym znaczeniu dla narodowych dziejów
pamiętamy szczególnie my – Wielkopo-
lanie. Chociaż walki ominęły naszą gmi-
nę, mieszkańcy Ziemi Mosińskiej wzięli
w nich czynny udział – na frontach daleko
od domu. Naszym obowiązkiem jest kul-
tywowanie pamięci powstania i jego bo-
haterów, zwłaszcza tych związanych z na-
szą Małą Ojczyzną.  

W roku 2008 ukazała się pierwsza zwar-
ta publikacja poświęcona udziałowi
mieszkańców Ziemi Mosińskiej w po-
wstaniu: „Powstańcy Wielkopolscy z Mo-
siny i okolic”. Historykom biorącym
udział w jej przygotowaniu udało się
zgromadzić wówczas ok. 130 nazwisk po-
wstańców. W wyniku dalszych badań,
liczba ta wzrosła do ponad 170. Z na-
zwiskami i biogramami powstańców
można zapoznać się we wspomnianej
publikacji, dostępnej również na www.zol-
nierzewolnosci.pl.

Z okazji ubiegłorocznej rocznicy po-
wstania, Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita”

przy współpracy z naszym urzędem, prze-
prowadził akcję znakowania grobów po-
wstańców na mosińskim cmentarzu po-
wstańczą rozetką.  Udało się wówczas od-
naleźć 35 grobów powstańców. Chcemy
kontynuować te działania podtrzymujące
pamięć o tych, którzy przyczynili się do
włączenia Wielkopolski w granice pol-
skiego państwa.

W 2018 r. obchodzić będziemy 100-le-
cie wybuchu powstania. Z tej okazji z ini-
cjatywy Urzędu Miejskiego w Mosinie
przy nagrobkach powstańców – miesz-
kańców Ziemi Mosińskiej, umieszczone

zostanie bezpłatnie stałe oznakowanie.
Jego wzór został zaprezentowany na fo-
tografii. Akcję rozpoczynamy już w tym
roku, a rodziny powstańców nie poniosą
przy tym żadnych kosztów. 

Prosimy osoby zainteresowane ozna-
kowaniem grobu powstańca o zgłoszenie
tego faktu w Urzędzie Miejskim w Mosi-
nie, panu Jackowi Szeszule lub panu
Włodzimierzowi Gabrielskiemu, którzy
wspierają akcję. Niezbędne będzie wy-
pełnienie formularza z wyrażeniem zgo-
dy na oznakowanie. Formularze dostęp-
ne są w Biurze Obsługi Interesanta, a także
na stronie www.mosina.pl w zakładce Ak-
tualności. 

Zachęcam rodziny powstańców do sko-
rzystania z możliwości oznakowania ich
grobów i w ten sposób
– do uczczenia ich
pamięci. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina

Kontakt:
Joanna Nowaczyk (Urząd Miejski 
w Mosinie) – tel. 61 8109 553
Włodzimierz Gabrielski – tel. 506 077 809
Jacek Szeszuła – tel. 603 742 821

Oznakujemy groby
powstańców

Oznakowanie grobu powstańca wykonane zostanie z
kamiennej płyty, umocowane na betonowanej podsta-
wie w najbliższym otoczeniu nagrobka, w miejscu
uzgodnionym z rodziną. Nie będzie bezpośrednio inge-
rowało w nagrobek.  

W niedzielę 4 września, na dziedzińcu Pałacu w Rogalinie,
rodziny, żołnierze i przyjaciele 15 Pułku Ułanów Poznańskich
pożegnali grupę ułanów oddziału reprezentacyjnego Pułku,
która z pieśnią na ustach, w pełnym umundurowaniu po raz
15. wyruszyła konno trasą historycznego szlaku bojowego
Ułanów Poznańskich z września 1939 roku. Podczas trwającej
9 dni i liczącej ok. 300 km trasy odwiedzi miejsca pamięci
związane z kampanią wrześniową. 12 września zamelduje się
w Boczkach Domaradzkich k/Ziewanic nad Bzurą, gdzie stoi
pomnik poległego w tym rejonie ówczesnego dowódcy
Ułanów Poznańskich, ppłk. Tadeusza Mikke. Reportaż o tej
wędrówce i o jej idei – w kolejnym numerze „Informatora
Mosińskiego”.  

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Bywaj dziewczę zdrowe…

1 września o godzinie 12.00, na
rynku pod pomnikiem powstań-
ców wielkopolskich i ofiar hitle-
ryzmu, uczciliśmy rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. To
samo działo się w wielu miejsco-
wościach w Polsce, ale jednak w
każdej inaczej. Nasze myśli skie-
rowane były ku Mosinianom, któ-
rzy padli ofiarą wojny i okupacji, a także ku nam samym. 

Wraz z księdzem proboszczem Edwardem Majką modliliśmy się za
poległych, ale i za nas, od których zależy co zrobimy z przekazanym
dziedzictwem. Padły ważne słowa wiceburmistrza Przemysława
Mielocha o potrzebie odwagi nazwania tamtych wydarzeń z 1939 r.
po imieniu – wojna rozpoczęła się od napaści Niemców na Polskę,
usprawiedliwianej nazistowską ideologią – ale także o prawdziwym
pojednaniu i przebaczeniu, możliwym po uznaniu prawdy. Ważne,
żebyśmy w kwestiach ogólnonarodowych stali ponad podziałami po-
litycznymi. Cieszy, że frekwencja się poprawiła w stosunku do po-
przedniego roku. Miejmy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze wię-
cej.

Tekst i fot. Sara Szuman

Uczciliśmy pamięć
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Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
lipiec-sierpień 

W okresie wakacyjnym Rada Miejska 
w Mosinie obradowała na jednej sesji –
28 lipca. W czasie dwóch letnich miesię-
cy odbyło się 5 posiedzeń komisji stałych
Rady. Przed lipcową sesją Komisja Budżetu
i Finansów spotkała się wspólnie z Ko-
misją Inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego, by zaopiniować
projekt uchwały w sprawie Zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mosina na lata 2016 – 2022. W lipcu po-
siedzenie odbyła także Komisja Rewizyj-
na, by zająć się skargami jednego miesz-
kańca. 

W omawianym okresie trzykrotnie
miało miejsce posiedzenie Komisji Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa, w tym dwa
posiedzenia wyjazdowe -> s. 12, Odwie-
dzili oczyszczalnię.

Podczas sesji 28 lipca Rada Miejska przy-
jęła 7 uchwał, przy czym 6 z nich doty-
czyło 6 skarg złożonych przez jednego
mieszkańca. Radni zmienili także uchwałą
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mosina na lata 2016-2022.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzę-
dzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541.

Terminarz posiedzeń Rady 
wrzesień 

13 września, g. 17.00 – Komisja Po-
rządku Publicznego i Bezpieczeństwa:
bezpieczna droga do szkół – ocena stanu
szlaków komunikacyjnych do szkół; wy-
chowanie komunikacyjne w szkołach;
zgłaszanie propozycji do projektu budżetu
Gminy Mosina na rok 2017; opiniowanie
projektów uchwał.

14 września, g. 17.30 – Komisja Rewi-
zyjna:  kontrola wydatków poniesionych
przez OSiR na organizację Dni Mosiny 
w roku 2014, 2015 i 2016.

15 września, g. 17.30 – Komisja Pro-
mocji Gminy i Współpracy Samorządo-

wej oraz Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu: możliwości współpracy szkół z
terenu gminy Mosina z Pałacem w Roga-
linie w zakresie organizacji lekcji mu-
zealnych. Posiedzenie wyjazdowe: Pałac w
Rogalinie

19 września, g. 17.30 – Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu: analiza niezbęd-
nych remontów i modernizacji placówek
oświatowo–wychowawczych na terenie
gminy, opracowanie obiektywnego ran-
kingu potrzeb na rok 2017 (szczegółowy)
oraz ogólny na 2018; wnioski Komisji do
Budżetu na rok 2017; analiza opracowa-
nia dotyczącego dostępnej liczby miejsc,
w wieloletniej perspektywie, w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy 
z uwzględnieniem danych demograficz-
nych. Posiedzenie wyjazdowe: Zespół
Szkół w Daszewicach.

20 września, g. 17. 30 – Komisja Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej: profi-
laktyka zdrowotna w szkołach, przed-
szkolach, żłobkach na terenie Gminy
Mosina /sprawozdanie z Akcji Lato, OPS,
OSiR, MOK, nieformalne grupy rodziców,
sołectwa, osiedla.

21 września, g. 17.30 – Komisja Inwe-
stycji, Mienia Komunalnego i Ładu Prze-
strzennego: Stan realizacji inwestycji 
w roku 2016; opiniowanie projektów
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

22 września, g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa: przedstawie-
nie informacji na temat realizacji projek-
tów inwestycji kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej na terenie gminy Mosina
oraz kwoty jakie zostały wydatkowane;
przedstawienie informacji związanej 
z budową oczyszczalni ścieków w odnie-
sieniu do wsi: Krosinko, Dymaczewo
Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bo-
lesławiec, Żabinko i Rogalin; przedsta-
wienie planów zagospodarowania prze-
strzennego; wnioski do budżetu na 2017
rok.

26 września, g. 17.00 – Komisja Budżetu
i Finansów: procedura uchwalania
budżetu; Zakład Usług Komunalnych –
kondycja finansowa, zarządzanie targo-
wiskiem, transport, Selekt; sprawozdanie
z dochodów i wydatków za I półrocze
2016; sprawozdanie ze zbycia mienia
komunalnego za I półrocze 2016; spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 
I półrocze 2016; wykonanie wydatków
niewygasających z roku 2015.

29 września, g. 16.00 – Sesja Rady Miej-
skiej w Mosinie (MOK).

Posiedzenia komisji stałych są otwarte

dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Po-
dane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń,
zamieszczane są na stronie www.mosi-
na.pl w zakładce Komunikaty. Można je
również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8
109 541.

Odwiedzili oczyszczalnię 

Komisja Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa wykorzystała okres wakacyjny, by
spotkać się aż dwukrotnie na posiedzeniu
wyjazdowym. 25 sierpnia radni tej komisji
odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków w Mo-
sinie. Po obiektach oczyszczalni oprowa-
dził członków komisji Kierownik Działu
Oczyszczania Ścieków Aquanet S.A. Prze-
mysław Chrust, który udzielił informacji
dotyczących niedawnej modernizacji
oczyszczalni i technologii jej działania.

W zakresie inwestycji, którą spółka
Aquanet zakończyła w ubiegłym roku,
wykonane zostały m.in. roboty kon-
strukcyjne, takie jak reaktory biologiczne,
pompownia recyrkulacji osadów, budynek
odwadniania osadów, biofiltry i adsorber,
zbiornik awaryjny osadów, budynek
dmuchaw, czy pompownia wody tech-
nologicznej, a także roboty technolo-
giczne, sanitarne i inne. Jak informuje
Aquanet, dzięki nim zwiększyła się możli-
wość przyjęcia ścieków od większej iloś-
ci mieszkańców, wzrosła jakość ścieków
oczyszczonych i zmniejszyła się awaryj-
ność urządzeń.  

Zmniejszyła się także uciążliwość dla
najbliższego środowiska spowodowana
nieprzyjemnym zapachem, który na sku-
tek zabiegów modernizacyjnych został
zminimalizowany. 

Na innym wyjazdowym posiedzeniu,
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnict-
wa odbyła spływ rzeką Wartą, by ocenić
stan brzegów tej rzeki na odcinku z Ra-
dzewic do Wiórka. 
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O edukacji w Rogalinie
W sierpniu z inicjatywy pani Danuty Ho-

roszko, która zajmuje się nowo powstałym
obszarem edukacji dla dzieci i młodzieży 
w Pałacu w Rogalinie, odbyło się spotkanie
z przewodniczącymi Komisji Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej oraz
Edukacji, Kultury i Sportu. Oferta eduka-
cyjna Pałacu jest bardzo obszerna, co naj-
ważniejsze, skierowana do każdej grupy wie-
kowej. Dobrze ułożony konspekt lekcji
oraz kreatywne przeprowadzenie zajęć po-
zwala na lepsze rozumienie między innymi
historii i patriotyzmu przez dzieci i młod-
zież. Od roku w zakresie lekcji muzealnych
z Pałacem ściśle współpracuje Zespół Szkół
w Rogalinie i Rogalinku. 15 września
2016 roku o godzinie 17.30 w Pałacu w Ro-
galinie, odbędzie się wspólne posiedzenie Ko-
misji Promocji Gminy i Współpracy Sa-
morządowej oraz Edukacji, Kultury i Spor-
tu, celem przedstawienia możliwości or-
ganizacji lekcji muzealnych. Na spotkanie
zapraszamy przedstawicieli placówek edu-
kacyjnych z terenu gminy Mosina.

Dominik Michalak
Roman Kolankiewicz

Przewodniczący Komisji Promocji Gminy 
i Współpracy Samorządowej oraz Komisji Edukacji,

Kultury i Sportu

Na podstawie informacji udzielonych
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej 

w Mosinie Małgorzatę Kaptur oraz Biuro
Rady Miejskiej opracowała Joanna 

Nowaczyk

Z powiatu...
Co dla Gminy Mosina

Po lipcowej przerwie, Rada Powiatu i jej
Komisje, w sierpniu kontynuowały prace.
Efektem była XX sesja, która odbyła się
31.08.2016 r. Na program sesji składało
się 45 punktów, w tym 3 dotyczyły bez-
pośrednio naszej gminy. W sesji uczest-
niczyli: burmistrz Jerzy Ryś i przewod-
nicząca Rady Miejskiej – Małgorzata
Kaptur. 

Jakie uchwały podjęła Rada Powiatu Poz-
nańskiego dla naszej gminy? W punkcie
20 porządku obrad, Rada Powiatu podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej dla Jednostek OSP w Radzewicach,
Nowinkach i Żabinku. Jednostki te otrzy-
mały piły spalinowe Husqvarna 560 XP,
o wartości 2 795,50 zł każda.

W kolejnym, 33 punkcie, powierzono
Gminie Mosina prowadzenie zadania

2 października br., po mszy św. o godz.
11.00 w kościele pw. Michała Archa-
nioła i Wspomożycielki Wiernych w Ro-
galinku, odbędzie się aukcja obrazów, 
z której całkowity dochód przeznaczony
zostanie na remont tej świątyni. 

Odpowiadając na apel o włączenie się w
akcję ratowania zabytkowego kościoła,
Pracownia Artystyczna w Rogalinku pro-
wadzona przez Lucynę Smok, postanowiła
przekazać Parafii w Rogalinku swoje ob-
razy, które będą przedmiotem aukcji. 
W momencie oddania do druku wrześ-
niowego numeru gazety, tych obrazów
było 20. Jak poinformowała kierująca pra-
cownią artystyczną Lucyna Smok, tych ob-
razów może być jeszcze więcej.  

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy
do udziału w licytacji. Obrazy są piękne
,a cel bardzo szczytny. Parafia pw. św. Mi-
chała Archanioła i Wspomożycielki Wier-
nych, by uratować tę piękną, zabytkową
świątynię, potrzebuje naszej pomocy!

O inicjatywie Parafii w Rogalinku pisa-
liśmy w poprzednim numerze „Informa-
tora”. Ponadto informacje o niej znajdują
się m.in. w materiale filmowym:
https://www.youtube.com/watch?v=Qcknb

7PpNOw&feature=youtu.be
JN

Ratujmy kościół w Rogalinku

„Ratujmy kościół w Rogalinku”
Parafia św. Michała Archanioła 

w Rogalinku
54904800072001000039390001 

publicznego w zakresie zarządzania drogą
powiatową 2469P. Zadanie to polega na
budowie chodnika w miejscowości Bor-
kowice. Koszt całkowity opiewa na kwo-
tę 151 961, 24 zł, w tym udział powiatu
to 33%, nie więcej niż 50 000 zł.

34 punkt dotyczył udzielenia pomocy fi-
nansowej gminie. Burmistrz Gminy Mo-
sina wystąpił z pismem do Zarządu Po-
wiatu o dofinansowanie realizacji w 2017
r. zadania „Budowa dróg gminnych 
w ciągu ulic Torowej, Cisowej oraz Ogro-
dowej”, będących zadaniem własnym
gminy w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2017”. Zadanie to wy-
nika z budowy wiaduktu kolejowego 
w drodze powiatowej przy ul. Śremskiej
oraz m. in. konieczności poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców poprzez bu-
dowę lepszych dróg dla służb ratunko-
wych i odciążenia ul. Leszczyńskiej przez
ul. Torową. Powiat w 2017 r. przekaże

gminie kwotę 30 000 zł (udział partnerów
zewnętrznych i wysokość kwoty jest jed-
nym z kryteriów oceny wniosków).

Omawiając projekt uchwały, starosta To-
masz Łubiński podkreślił, że Gmina Mo-
sina jest jedną z nielicznych gmin, która
aktywnie zabiega na rzecz uzyskiwania
funduszy zewnętrznych, potrzebnych do
realizacji tzw. „schetynówek”. Zostało to
odebrane jako wyróżnienie władz gminy.

Wszystkie ww. uchwały zostały podję-
te przez radę jednogłośnie. 

Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu 

Poznańskiego

Jeden z obrazów przeznaczonych na licytację
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Budżet Obywatelski Gminy Mosina wszedł w kolejny etap
realizacji. Po fazie składania propozycji zadań inwestycyjno-
remontowych do BOGM, złożone karty zostały formalnie zwe-
ryfikowane przez referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Łącznie wpłynęły 52 karty. Zgłoszone zadania były poddane
weryfikacji pod względem merytorycznym, wg następujących
kryteriów:

a) zgodności z kompetencjami Gminy,
b) możliwości realizacji danego zadania w przeciągu jedne-

go roku,
c) prawa własności do nieruchomości, na której wskazane za-

danie ma być realizowane,
d) szacunkowego kosztu zadania,
e) miejsca realizacji w przestrzeni gminnej.

Spośród wszystkich 52 propozycji, po uwzględnieniu w/w kry-
teriów i wnikliwej analizie propozycji zadań, Zespół Progra-
mowy ds. BOGM zatwierdził pozytywnie 39 kart zadań in-
westycyjno-remontowych, przewidzianych do realizacji 
w 2017 r. Zadania te zostały wymienione na karcie do głoso-
wania, która znajduje się na stronach obok. Pełna ich lista 
z opisami znajduje się także na stronie www.mosina.pl/bogm
w zakładce „Opisy zadań zgłoszonych do BOGM 2016”. Od-
rzuconych zostało 13 zgłoszeń, których zestawienie znajduje
się na wspomnianej stronie w zakładce Aktualności, a także
obok.

Kolejny etap, to głosowanie. Od 7 września br. przez cały mie-
siąc, tj. do 7 października br. będzie możliwość oddawania
głosów na wybrany projekt. Karty do głosowania, poza „In-
formatorem Mosińskim”, są do pobrania także w Urzędzie
Miejskim w Mosinie oraz Gminnym Centrum Informacji, 
w godzinach pracy. Jest także możliwość głosowania za po-
średnictwem formularza on-line na stronie internetowej
BOGM. Prawo do udziału w nim ma każdy mieszkaniec Gmi-
ny Mosina, który na dzień rozpoczęcia głosowania ukończył
16 lat i jest zameldowany na terenie Gminy Mosina. Przypo-
minamy także, że każdy mieszkaniec może głosować tylko na
jedno zadanie. Informacja o wynikach głosowania, zatwier-
dzona przez Zespół Programowy, podana zostanie nie-
zwłocznie po zakończeniu liczenia głosów.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucenie karty do
urny na zebraniach wiejskich, osiedlowych oraz w wyzna-
czonych miejscach (Gminne Centrum Informacji, Biuro
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie), 
a także w sposób elektroniczny oraz poprzez przesłanie pocztą
w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Mosi-
na na 2017 rok” (liczy się data wpływu) – na adres Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, pl. 20 Października 1.

Zapraszamy do włączenia się w tę akcję i wspierania inicja-
tyw poprzez głosowanie.

Karolina Adamczyk-Pięta 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Budżet Obywatelski Gminy Mosina – głosujemy! 
Karty zgłoszeń odrzuconych – zestawienie

Osiedle Nr 1 – Instalacja oświetlenia boiska wielofunkcyj-
nego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Koszt zadania:
60 000,00 zł. 
Uzasadnienie: koszt szacunkowy zadania przekroczył kwo-
tę przeznaczoną na Osiedle. 
Osiedle Nr 1 – Kreatywny Plac Zabaw. Koszt zadania: 32
000,00 zł.
Uzasadnienie: zadanie niezgodne z Projektem Planu Zagos-
podarowania Przestrzennego Gminy Mosina.
Osiedle Nr 6 – Progi zwalniające na ul. 25 Stycznia w Mo-
sinie. Koszt zadania: 8 000,00 zł. 
Uzasadnienie: brak zasadności lokalizacji progu zwal-
niającego.
Osiedle Nr 7 – Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Nr 7
w Mosinie. Koszt zadania: 3 025,00 zł. 
Uzasadnienie: nie ma możliwości zrealizowania zadania zgod-
nie z wyceną kosztorysową podaną przez wnioskodawcę.
Czapury – Sołeckie Miejsce Spotkań w Czapurach wiata z wy-
posażeniem, boisko w gry Boule, grill. Koszt zadania: 91
880,00 zł. 
Uzasadnienie: teren przeznaczony na inny cel.
Czapury: Budowa Skateparku. Koszt zadania: 74 400,00 zł. 
Uzasadnienie: realizacja zadania niezgodna z Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina.
Daszewice: Budowa placu zabaw i wiaty piknikowej w Da-
szewicach. Koszt zadania: 95 000,00 zł. 
Uzasadnienie: brak możliwości technicznych.
Dymaczewo Nowe: Plac zabaw w Dymaczewie Nowym. Koszt
zadania: 17 160,00 zł
Uzasadnienie: karta zgłoszenia została złożona po terminie.
Pecna: Budowa parkingu ul. Główna 50, 62 -050 Pecna. Koszt
zadania: 44 895,00 zł. 
Uzasadnienie: brak możliwości wjazdu od ul. Głównej.
Pecna: Wykończenie Sali środowiskowej wraz z ociepleniem
dachu w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, ul. Główna 50.
Koszt zadania: 107 428,00 zł. 
Uzasadnienie: nie ma możliwości realizacji w jednym roku,
zadanie wymaga wykonania projektu.
Rogalinek: Remont Pracowni Artystycznej i Sali Wiejskiej oraz
ocieplenie budynku, w którym się znajdują. Remont obiek-
tu na Wiejskim Placu Zabaw. Koszt zadania: 80 000,00 zł. 
Uzasadnienie: konieczność wykonania prac remontowych
i instalacyjnych przed wskazanymi zadaniami.
Sowinki: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w So-
winkach, budowa parkingu, placu zabaw, dojść dojazdów bo-
iska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwar-
dzenie terenu. Koszt zadania: 11 156,12 zł. 
Uzasadnienie: W zgłoszeniu wskazany jest tylko zakup ma-
teriałów. 
Żabinko: Stoły do świetlicy. Koszt zadania: 5 307,70 zł. 
Uzasadnienie: zadanie dotyczy zakupu ruchomości – nie-
zgodne z Zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina
na 2017 rok.
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691 

Mosina – Krosno – Dru�yna – Borkowice 

�
Przyjazd poci�gu�  �  �  �  �  �  �  �  15:48� 16:39� 17:20 � 19:33 � 20:56 �

km�  Przystanki  � F� F� F� F� F� F� F� F� F� F� F� F�
0,0� 0,0�  Mosina, d.k.� o� 05:00� 06:05� 06:25� 07:20� 09:10� 12:45� 14:40� 15.55� 16:50� 17:25� 19:40� 21:05�
0,7� 0,7�  Mosina, D�bowa�  � 05:01� 06:06� 06:26� 07:21� 09:11� 12:46� 14:41� 15.56� 16:51� 17:26� 19:41� 21:06�
1,1� 1,1�  Mosina, Długa�  � 05:02� 06:07� 06.27� 07:22� 09:12� 12:47� 14:42� 15.57� 16:52� 17:27� 19:42� 21:07�
1,5� 1,5�  Mosina, Cisowa�  � 05:03� 06:08� 06:28� 07:23� 09:13� 12:48� 14:43� 15.58� 16:53� 17:28� 19:43� 21:08�
1,9� 1,9�  Mosina, Krasickiego Limaro�  � 05:04� 06:09� 06:29� 07:24� 09:14� 12:49� 14:44� 15.59� 16:54� 17:29� 19:44� 21:09�
2,3� 2,3�  Mosina, Strzelecka szkoła�  � 05:05� 06:10� 06:30� 07:25� 09:15� 12:50� 14:45� 16.00� 16:55� 17:30� 19:45� 21:10�
2,8� 2,8�  Krosno, Polna�  � 05:06� 06:11� 06:31� 07:26� 09:16� 12:51� 14:46� 16.01� 16:56� 17:31� 19:46� 21:11�

3,8� 0,7�  Krosno,�
Piaskowa os. Miodowe�  05:08� 06:13� 06.33� 07:28� 09:18� 12:53� 14:48� 16.03� 16:58� 17:33� 19:48� 21:13�

4,2� 0,4�  Krosno, Piaskowa Tylna�  05:09� 06:14� 06:34� 07:29� 09:19� 12:54� 14:49� 16.04� 16:59� 17:34� 19:49� 21:14�
 -� -�  Krosno, szkoła�  � <� <� 06:35� <� 09:20� 12:55� <� 16.05� <� 17:35� <� <�
4,4� 0,2�  Krosno, Główna�  05:10� 06:15� 06:36� 07:30� 09:21� 12:56� 14:50� 16.06� 17:00� 17:36� 19:50� 21:15�
6,0� 1,6�  Dru�yna, przejazd�  �   06:37�  09:22� 12:57�  16.07�  17:37�   
6,2� 0,2�  Dru�yna, Cicha�  �   06:38�  09:23� 12:58�  16.08�  17:38�   
9,0� 2,8�  � Borkowice, p�tla� p�   06:40�  09:25� 13:00�  16.10�  17:40�   

z powrotem�

Przystanki�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �

km�  �  �  � F� F� F� F� F� F� F� F� F� F� F� F�
0,0� 0,0�  � Borkowice, p�tla� o�   06:42�  09:27� 13:20�  16:12�  17:42�   
2,8� 2,8�  � Dru�yna, Cicha�  �   06:44�  09:29� 13:22�  16:14�  17:44�   
3,0� 0,2�  � Dru�yna, przejazd�  �   06:45�  09:30� 13:23�  16:15�  17:45�   
4,6� 1,6�  � Krosno, szkoła�  �   06:47�  09:32� 13:25�  16:17�  17:47�   
5,0� 0,4�  Krosno, Piaskowa Tylna�    06:48�  09:33� 13:26�  16:18�  17:48�   

5,7� 0,7�  � Krosno, �
Piaskowa os. Miodowe�  �   06:49�  09:34� 13:27�  16:19�  17:49�   

6,1� 0,4�  � Krosno, Polna�  �   06:51�  09:36� 13:29�  16:21�  17:51�   
6,5� 0,4�  � Mosina,Strzelecka szkoła�  �   06:52�  09:37� 13:30�  16:22�  17:52�   
6,9� 0,4�  � Mosina, Krasickiego Limaro�  �   06:53�  09:38� 13:31�  16:23�  17:53�   
-� -�  Krosno, Le�na�  05:11� 06:16� <� 07:31� <� <� 14.51� <� 17:01� <� 19:51� 21:16�

7,3� 0,4�  � Mosina, Cisowa�  � 05:12� 06:17� 06:54� 07:32� 09:39� 13:32� 14.52� 16:24� 17:02� 17:54� 19:52� 21:17�
7,7� 0,4�  � Mosina, Długa�  � 05:13� 06:18� 06:56� 07:33� 09:41� 13:34� 14.53� 16:26� 17:03� 17:56� 19:53� 21:18�
8,2� 0,5�  � Mosina, D�bowa�  � 05:14� 06:19� 06:57� 07:34� 09:42� 13:35� 14.54� 16:27� 17:04� 17:57� 19:54� 21:19�
9,0� 0,8�  � Mosina, d.k.� p� 05:15� 06:20� 06:58� 07:35� 09:43� 13:36� 14.55� 16:28� 17:05� 17:58� 19:55� 21:20�

���������	
����� � ����� ����� ��	�� ��
�� ���
� ���

� � � � � � �

Obja�nienia:         F– kursuje w dni robocze od poniedziałku do pi�tku�

�

Autobus linii 691 skomunikowany jest z odjazdami poci�gów z Dworca Kolejowego w Mosinie do 
Poznania i przyje�d�aj�cych z tego kierunku.  
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691 Mosina, d.k. – Krosno, osiedle – Drużyna, przejazd – Borkowice
693 

 

Przystanek  
DNI ROBOCZE 

 
SOBOTY 

Mosina PKP 6:30 11:18 18:05 7:35 11:10 

Sowiniecka Szkoła 6:34 11:22 18:09 7:39 11:14 

Sowiniec 6:37 11:25 18:12 7:42 11:17 

Sowinki 6:40 11:28 18:15 7:45 11:20 

Baranowo 6:45 11:33 18:20 7:50 11:25 

Krajkowo I 6:48 11:36 18:23 7:53 11:28 

Krajkowo II 6:49 11:38 18:25 7:55 11:30 
 

Przystanek DNI ROBOCZE  
SOBOTY 

Krajkowo II 6:49 11:38 18:30 8:00 11:35 

Krajkowo I 6:50 11:40 18:32 8:02 11:37 

Baranowo 6:53 11:43 18:35 8:05 11:40 

Sowinki 6:58 11:48 18:40 8:10 11:45 

Sowiniec 7:01 11:51 18:43 8:13 11:48 

Sowiniecka Szkoła 7:04 11:54 18:46 8:16 11:51 

Mosina PKP 7:08 11:58 18:50 8:20 11:55 

Linia kursuje od poniedziałku do soboty oprócz �wi�t. 
 
  

                                                               698 
 

Przystanek Dni robocze 

Mosina PKP 5:52 7:17 14:55 

Mosina Rzeczposp. Mosi�skiej 5:55 7:20 14:58 

Rogalinek 6:03 7:27 15:06 

Sasinowo 6:05 7:30 15:08 

Wiórek 6:11 7:36 15:14 
 

Przystanek Dni robocze 

Wiórek 6:11 7:36 15:14 

Sasinowo 6:17 7:42 15:20 

Rogalinek 6:19 7:44 15:22 

Mosina Rzeczposp. Mosi�skiej 6:27 7:52 15:30 

Mosina PKP 6:30 7:55 15:33 
 
  

693 Mosina – Krajkowo

698 Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek

Linie obsługuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., 62-050 Mosinia, ul. Sowiniecka 6G, 
tel. 61 8 132 321, e-mail: dto@zukmosina.pl

692 Mosina – Krosinko – Dymaczewo Nowe – Dymaczewo Stare
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699  

 

699 MOSINA-SASINOWO-RADZEWICE-MIECZEWO- KÓRNIK 

PRZYSTANKI Dni Robocze SOBOTY Niedziele i �wi�ta 
 D D D D D D D 6 6 + + 
Mosina Dworzec Kolejowy 4:55 6:30 10:30 14:20 15:10 18:25 22:25 10:15 17:05 10:15 17:05 

Mosina Rzeczposp. Mosi�skiej 4:57 6:33 10:33 14:23 15:13 18:28 22:28 10:18 17:08 10:18 17:08 

Mosina, Czarnokurz < < 10:35 14:25 15:15 18:30 22:30 < < < < 

Puszczykowo Libelta < < 10:40 14:30 15:20 18:35 22:35 < < < < 

Puszczykowo, Dworcowa Dworzec PKP < < 10:41 14:31 15:21 18:36 22:36 < < < < 

Puszczykowo, Niwka szpital 5:01 < 10:44 14:34 15:24 18:39 22:39 10:22 17:12 10:22 17:12 

Rogalinek 5:06 6:40 10:48 14:38 15:28 18:43 22:43 10:26 17:16 10:26 17:16 

SASINOWO 5:07 6:42 10:50 14:40 15:30 18:45 22:45 10:28 17:18 10:28 17:18 

 Wiórek < < < 14:46 < 18:51 < < < < < 
SASINOWO < < <  < 18:57 < < < < < 
Rogalin 5:10 6:45 10:55  15:35 19:00 22:50 10:33 17:23 10:33 17:23 

�wi�tniki 5:14 6:49 10:57  15:37 19:02 22:52 10:35 17:25 10:35 17:25 

MIECZEWO 5:19 6:52 11:01  15:41 19:06 22:56 10:39 17:29 10:39 17:29 

Kórnik Pozna�ska 5:28 7:01 11:10  15:50 19:15    10:48  

KÓRNIK Rynek 5:29 7:02 11:11  15:51 19:16    10:49  

KÓRNIK Bnin          10:53  

 

699 

 
KÓRNIK - MIECZEWO-RADZEWICE-SASINOWO-MOSINA 

 

PRZYSTANKI Dni Robocze SOBOTY NIEDZIELE i 
�WI�TA 

 D D D D D D D 6 6 + + 
KÓRNIK Bnin          12:20  
KÓRNIK  Rynek 5:30 7:03 11:13  15:54 19:18    12:24  
KÓRNIK Pozna�ska 5:31 7:04 11:14  15:55 19:19    12:25  
MIECZEWO 5:40 7:13 11:23  16:04 19:28 22:58 10:43 17:33 12:36 17:33 

�wi�tniki 5:42 7:17 11:27  16:08 19:32 23:01 10:47 17:37 12:40 17:37 

Radzewice I 5:45 < 11:30  16:11 19:35 23:04 10:50 17:40 12:43 17:40 

Radzewice II 5:47 < 11:32  16:13 19:37 23:05 10:52 17:42 12:45 17:42 

Radzewice I 5:49 < 11:34  16:15 19:39 23:07 10:54 17:44 12:47 17:43 

�wi�tniki 5:52 7:17 11:37  16:18 19:42 23:10 10:57 17:47 12:50 17:47 

Rogalin 5:55 7:19 11:39  16:20 19:44 23:11 10:59 17:49 12:52 17:49 

SASINOWO 6:01 7:25 11:45  16:26 19:50 23:16 11:05 17:55 12:58 17:55 
Wiórek < < < 14:46 < < < < < < < 
SASINOWO 6:01 7:25 11:45 14:52 16:26 19:50 23:16 11:05 17:55 12:58 17:55 
Rogalinek 6:02 7:27 11:47 14:54 16:28 19:52 23:18 11:07 17:57 13:00 17:57 

Puszczykowo, Niwka szpital 6:06 7:31 11:51 < 16:32 19:57 23:22 11:11 18:01 13:04 18:01 

Puszczykowo, Dworcowa Dworzec PKP 6:09 7:34 11:54 < 16:35 20:00 < < < < < 

Puszczykowo Libelta 6:11 7:36 11:56 < 16:37 20:02 < < < < < 

Mosina, Czarnokurz 6:16 7:41 12:01 < 16:42 20:05 < < < < < 

Mosina Rzeczposp. Mosi�skiej 6:18 7:43 12:03 14:59 16:44 20:08 23:25 11:14 18:04 13:07 18:04 

Mosina Dworzec Kolejowy 6:20 7:47 12:07 15:04 16:48 20:12 23:28 11:18 18:08 13:11 18:08 
Oznaczenia: <  - nie wje�d�a do miejscowo�ci D – kurs od poniedziałku do pi�tku oprócz �wi�t; 6- kurs w soboty; + kurs w niedziel� i �wi�ta 

 

 
 
 

Przystanki F F F F F F F F 

Mosina D.K. 7:55 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:35 

Sowiniecka Szkoła 7:57 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:38 

�remska/Klonowa 7:58 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:41 

�remska/Krosi�ska 7:59 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:42 

�remska/Jasna 8:00 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:45 

Powrót 

�remska/Jasna 8:00 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:45 

�remska/Krosi�ska 8:01 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:46 

�remska/Klonowa 8:02 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:47 

Sowiniecka Szkoła 8:05 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:48 

Mosina D.K. 8:06 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:50 

 
         F- kursuje od poniedziałku do pi�tku, oprócz �wi�t. 
 
 
  

699 Mosina – Sasinowo – Radzewice – Mieczewo – Kórnik

Linia zastępcza
Mosina Dworzec PKP – Kolejowa – Sowiniecka – Lema – Krosińska/Śremska

„Rozkład jazdy autobusu linii 651 kursującego na linii Mosina – Poznań Dębiec obsługiwanej przez ZTM, dostępny jest 
na http://www.ztm.poznan.pl oraz www.mosina.pl w zakładce Dla mieszkańca->komunikacja” 
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15 sierpnia obchodziliśmy 96. rocznicę zwycięskiej bitwy war-
szawskiej 1920 r., która zyskała historyczną nazwę „Cudu nad
Wisłą”. Bitwa ta, stoczona podczas wojny polsko-sowieckiej 1919 -
1921, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę. 

Miała także niebagatelne znaczenie dla dalszych losów Euro-
py, ponieważ zahamowała ekspansję rewolucji bolszewickiej.
Warto pamiętać, że w wojnie polsko-sowieckiej, udział brali także
mieszkańcy Ziemi Mosińskiej: Andrzejczak Stanisław, Bartkowiak
Henryk, Bartkowiak Jan, Bloch Bronisław, Bogusławski Józef, Brzo-
zowski Franciszek, Chłapowski Zdzisław, Ćwikliński Marcin, Grześ-
kowiak Jakub, Jerzak Antoni, Jeżewicz Ludwik, Jóźwiak Ludwik,
Kubacki Witold, Kwieciński Kazimierz, Lipiak Ludwik, Lulka Sta-
nisław, Mierzejewski Marcin, Niemczykiewicz Józef, Nowak
Wincenty, Pawlak Władysław, Pazgrat Józef, Pohl Adam, Potocki
Roman, Przybylski…, Ptasik Marcin, Ratajczak Józef, Rawecki Ja-
kub, Rybarczyk Stanisław, Tomczak Józef, Tomczak Stanisław, Tom-
czyk Władysław, Woźniak Józef. To grupa znanych nam dotąd
uczestników tej wojny, choć z całą pewnością jest ich znacznie
więcej…

Wspólne świętowanie z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą” 
w dniu 15 sierpnia, przygotował dla mieszkańców Urząd
Miejski i Mosiński Ośrodek Kultury podczas „Spotkania z Pol-
ską”.  Po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pa-
rafialnym pw. św. Mikołaja, na mosińskim rynku odbywał się
rodzinny festyn, podczas którego nie zabrakło atrakcji dla do-
rosłych i dla dzieci. Na scenie wystąpił zespół Lumikulu z Pusz-
czykowa Michała Kowalonka – wokalisty zespołu Myslovitz, 
a także zespół Eleanor Gray – laureat wielu muzycznych prze-
glądów, w tym VII Wielkopolskiego Przeglądu Kapel w Mosi-
nie. Festyn zakończył koncert legendarnego zespołu rockowe-
go Sztywny Pal Azji, którego utwór „Spotkanie z …” stał się mo-
tywem przewodnim imprezy.  

– Pragniemy z radością uczcić ten dzień chwały naszego zwy-
cięstwa – powiedział dla telewizji STK zastępca burmistrza Prze-
mysław Mieloch. – Pamiętamy o wydarzeniach tragicznych. Pa-
miętamy o 1 września, o 17 września, o powstaniu warszawskim,
o tych chwilach, które były tragiczne. Natomiast za mało świę-
tujemy te wydarzenia, które zakończyły się zwycięstwem. 

„Spotkanie z Polską” w Mosinie, było właśnie formą upa-
miętnienia naszych wspólnych, narodowych chwil chwały.

J. Nowaczyk  

Spotkanie z Polską
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Co dziś biorą po uwagę gimnazjaliści planując
przyszłość edukacyjno-zawodową? Czy tak na-
prawdę mają odpowiednie wsparcie w podjęciu
decyzji dotyczącej dalszej edukacji? Kto wycho-
dzi naprzeciw młodym ludziom, którzy szukają
szczegółowych wskazówek w wyborze kierunku zawodu?

Większość szkół prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego poprzez wycho-
wawcę, pedagoga szkolnego, czy psychologa. Jednak ze względu na ilość godzin prze-
znaczonych na doradztwo w szkołach, młodzi ludzie często „na własną rękę” szukają
dodatkowych wskazówek. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Rozwoju Talen-
tów wiosną 2016 r. na grupie 309 gimnazjalistów z terenu Poznania i Powiatu Poznań-
skiego wynika, że podstawowe źródła informacji o przyszłej szkole i zawodzie to internet
i rodzice, co oznacza, że młodzi ludzie, oprócz fachowego wsparcia, powinni otrzymać
również wskazówki jak i gdzie szukać sprawdzonych i wiarygodnych informacji w in-
ternecie. Istotne jest również, że znikoma ilość uczniów, bo zaledwie 3,9%, bierze udział
w wydarzeniach około-edukacyjnych takich jak drzwi otwarte w szkołach czy targi edu-
kacyjne, 

Czym kierują się młodzi ludzie w wyborze szkoły gimnazjalnej? Ponad 70% przeba-
danych uczniów kieruje się własnym rozwojem. Około 40% bierze pod uwagę odległość
od szkoły oraz oceny i poziom nauki. 38% uczniów planuje kontynuować naukę w li-
ceum, 29% w technikum, w szkole zawodowej zaledwie 6% (w 2015 roku 18% uczniów
deklarowało wybór szkoły zawodowej). Pozostałe osoby zaznaczyły odpowiedź „jesz-
cze nie wiem”. Największym zainteresowaniem w liceach cieszą się profile: biologicz-
no-chemiczne, prawnicze, informatyczne, sportowe, pedagogiczno-psychologiczne. W tech-
nikach: mechanika, gastronomia, hotelarstwo, fryzjerstwo, organizacja reklamy, ekonomia,
budownictwo, grafika cyfrowa. 

Młodzież coraz częściej myśli o zawodzie w szerszych kategoriach, biorąc pod uwagę
nie tylko ofertę edukacyjną, czy rynek pracy. Aż 90% uczniów wybiera zawód pod kątem
swoich zainteresowań i predyspozycji, dopiero potem wskazują na wynagrodzenie (61%
badanych) czy sytuację na rynku lokalnym (35%).

Młodzi ludzie potrzebują ukierunkowania. Co roku poszukują oni odpowiedzi na py-
tania: Czy trzeba iść do technikum, by wykształcić się na np. fotografa, czy można to
zrobić indywidualnie poprzez kursy? Co to znaczy wolny zawód? Kim jest freelancer?
Programy pomagające uczniom poznać samych siebie, swoje predyspozycje i przełożyć
tę wiedzę na dalsze wybory edukacyjne, są bezcenne. Jednym z nich jest projekt PRZy-
SZŁOŚĆ Fundacji Rozwoju Talentów.

Szczegółowe wyniki badań: info@FundacjaRozwojuTalentow.pl.
Badania zostały współfinansowane przez Gminy Tarnowo Podgórne i Mosina.

Jak młodzież planuje przyszłość

Ochotnicza Straż
Pożarna w Radze-
wicach wzbogaciła
się o nowy pojazd –
Ford Transit przekazany bezpłatnie na
działalność statutową OSP przez
spółkę Aquanet. 16 czerwca w poz-
nańskiej siedzibie spółki nasi strażacy
odebrali samochód. 

– Zarząd OSP Radzewice składa po-
dziękowanie panu Pawłowi Chudziń-
skiemu – prezesowi Aquanet S.A. oraz
członkom zarządu spółki za taki dar, 
a także panom: Romanowi Przybyl-
skiemu, Bogusławowi Berkau i Marko-
wi Treumann, pracownikom firmy za
wsparcie i pomoc w realizacji tego
przedsięwzięcia. Jesteśmy niezmiernie
wdzięczni za umożliwienie nam po-
zyskania tego samochodu, który będzie
służył naszej jednostce zgodnie z
hasłem: „Bogu na chwałę, ludziom na
ratunek”.

Nowy samochód
dla OSP Radzewice

28 sierpnia nad Starorzeczem Święcon-
ka w Radzewicach rozegrane zostały za-
wody wędkarskie – „Młodzieżowe Mist-
rzostwa Mosiny" w dyscyplinie spławi-
kowej. Były to już VI Mistrzostwa orga-
nizowane przez Koło nr 27 Mosina Mias-
to, wspierane finansowo przez Gminę Mo-
sina. 

Prawo startu miały wszystkie dzieci i
młodzież z terenu całej Gminy Mosina,
niezależnie od przynależności do Koła. Za-
wodnicy startowali w 2 grupach wieko-
wych. W szranki wędkarskich zmagań sta-
nęło 15 uczestników. W kategorii wieko-
wej do lat 12 zwycięzcą został Filip Ma-
lak – waga ryby 1460 pkt , II miejsce –
Wojciech Jasiczak: 1390 pkt, III miejsce –
Wojciech Nowicki: 1360 pkt. W katego-
rii do lat 16 zwycięzcą został Filip Kosic-

ki z wagą ryby 2370 pkt, II miejsce –
Adam Pentek: 980 pkt, III miejsce – Mar-
cin Grześkowiak: 890 pkt

Zawodnikom gratulowali na miejscu
m.in. przewodnicząca Rady Małgorzata

Kaptur i burmistrz Jerzy Ryś. 
Gratulacje wraz z życzeniami połowu ta-

aakiej ryby składa również 

Redakcja

Wędkarskie mistrzostwa
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8 czerwca odbył się po raz 15. gminny przegląd piosenki dla szkół.
Organizatorem był Zespół Szkół w Mosinie i Mosiński Ośrodek Kul-
tury. Nad całością czuwał nauczyciel muzyki Paweł Szukalski. 
W przeglądzie udział wzięło 75 wokalistów: 25 solistów i 9 ze-
społów. Jury w składzie: Anna Balcerek-Kałek - kierownik Referatu
Oświaty, Promocji Kultury i Sportu, Alicja Trybus – dyrektor Ze-
społu Szkół, Justyna Kałuzińska – nauczyciel muzyki, Maciej Ku-
backi – dyrygent Mosińskiej Orkiestry Dętej oraz Alicja Adamska –
wicedyrektor MOK, przyznało następujące miejsca:

Kategoria klasy I-III szkół podstawowych 

Soliści: I – Hanna Wieczorek (SP Krosinko), II – Jan Murawa
(SP Czapury), III – Agata Kilian (SP 2 Mosina).

Zespoły: I – duet: Michalina Lange, Urszula Lachowicz (SP 2
Mosina); II – zespół: Dawid Drebot, Oliwia Spychalska, Kacper
Dobrzański, Oliwia Stasiak, Nicola Raczkiewicz, Nicola Mo-
czulska, Marysia Nowak, Iga Napruszewska, Łukasz Marciniak,
Nadia Linkowska (SP 2 Mosina); III – zespół: Marta Zaporowska,
Oliwia Smug, Oliwia Buczyńska, Julia Kamińska (SP 2 Mosina).

Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych

Soliści: I – Aleksandra Lange (SP 2 Mosina), II – Maria Trosz-
czyńska (SP Krosno), III – Julia Baraniak (SP 2 Mosina).

Kategoria klasy IV - VI szkół podstawowych

Zespoły: I – kwartet: Gabrysia Skuła, Monika Lisiecka, Ale-
ksandra Lange, Baraniak Julia (SP 2 Mosina), II – duet: Iga Le-
wandowska, Kasia Tomowiak (SP 2 Mosina), III – trio: Jagna
Kałuzińska, Aleksandra Szklarz, Nicola Ilowska (SP 1 Mosina).

Kategoria gimnazjum 

Soliści: I – Daria Czerwińska (Gimnazjum nr 2 Mosina), II –
Kinga Ratajszczak (Gimnazjum w Pecnej), III – Julia Stefaniak
(Gimnazjum nr 1 w Mosinie).

Laureatom gratulujemy!

Oprac. JN 

XV Przegląd Piosenki Szkół 
Gminy Mosina

7 czerwca w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
ogłoszono wyniki VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt
historyczny „Póki nie jest za późno”, której współorganizatorami
była Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Starostwo Po-
wiatowe w Strzelcach Opolskich. 

Wśród laureatów znalazła się Beata Buchwald – nauczyciel his-
torii Zespołu Szkół w Mosinie, zajmując II miejsce za projekt
pt. „Jasnowłosa prowincja. Wysiedlenia w Mosinie”. Wy-
różnienie otrzymała uczennica Urszula Arlt-Stelmachowska za
projekt pt. „Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość za-
wsze powraca, aby zmienić Ciebie, przygotowany pod opieką
Anny Arlt-Stelmachowskiej.

W roku szkolnym 2015/16 klasa VI c pod opieką Beaty Bu-
chwald uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Bo warto pa-
miętać”. W klasyfikacji ogólnopolskiej uczniowie klasy VI c za-
jęli IV miejsce, w klasyfikacji za wydarzenie upamiętniające 185
rocznicę Powstania Listopadowego – III miejsce, natomiast 
w konkursie na scenariusz zajęć I miejsce w Polsce komisja przy-
znała Beacie Buchwald. 16 czerwca uczestniczyliśmy w gali kon-
kursowej w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, gdzie
odebraliśmy gratulacje i nagrody. 

W IV edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego
Pamięć nieustająca dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej również zostaliśmy wyróżnieni.

Zespół recenzentów prac, któremu przewodniczył Romuald Ka-
raś – pisarz, wydawca, były prezes Oddziału Warszawskiego
Związku Literatów Polskich, przekazał do Jury konkursu wybór
najlepszych prac spośród 800 nadesłanych ze szkół z całego kra-
ju. Jury postanowiło nagrodzić 7 szkół w, tym Zespół Szkół 
w Mosinie za 10 nadesłanych prac. Jury doceniło aspekt ba-
dawczy prac, opatrzenie prac aparatem naukowym oraz dbałość
o wysoką kulturę języka. W gronie laureatów w kategorii prac
historyczno-literackich znalazła się Urszula Arlt-Stelmachows-
ka oraz Maja Słowik, a wyróżnienie otrzymała praca Klaudii For-
nalik. Organizatorzy konkursu przygotowują książkę, w której
opublikowane zostaną wybrane prace poświęcone historii re-
gionalnej i lokalnej. W publikacji znajdą się dwie prace uczen-
nic naszej szkoły: Urszuli Arlt-Stelmachowskiej oraz Zofii To-
miak. Gala konkursowa odbędzie jesienią w Warszawie. Prace
powstały pod opieką merytoryczną Beaty Buchwald. 

Red

Uczniowie i nauczyciele laureatami
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Sąsiedzka uroczystość

30 lipca mieszkańcy ul. Prusa oraz Krotowskiego zorganizo-
wali symboliczną uroczystość otwarcia nowo wybudowanej uli-
cy Prusa. Na zaproszenie mieszkańców przybył przedstawiciel
Urzędu – zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, który
wraz z najmłodszymi mieszkańcami ulicy dokonał symbolicz-
nego przecięcia wstęgi.

Po krótkiej uroczystości mieszkańcy zaprosili wszystkich goś-
ci na domowe ciasto oraz kawę, a najmłodszych do zabawy pusz-
czania wielkich baniek mydlanych. Zarząd Osiedla za Moreną
serdecznie dziękuje za miłą inicjatywę mieszkańców, która prze-
de wszystkim pielęgnuje więzi sąsiedzkie. Zachęcamy do od-
wiedzenia profilu Osiedla za Moreną na facebooku, gdzie znaj-
duje się fotorelacja z tego wydarzenia.

Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną

Wakacyjny Turniej Koszykówki 

20 sierpnia na terenie boiska szkoły nr 1 w Mosinie odbył się
turniej koszykówki pod patronatem trzech jednostek pomoc-
niczych Gminy Mosina – Osiedla nr 1 „Śródmieście”, nr 2 „Czar-
nokurz” oraz nr 6 „Za Moreną”. Z inicjatywą zorganizowania
turnieju zgłosił się do Zarządu Osiedla nr 6 za Moreną – Kor-
nel Uniejewski, uczeń Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

W wyniku rywalizacji 4 drużyn pierwsze miejsce wywalczył
zespół z kapitanem Tomaszem Spaleniakiem. Drugie miejsce zdo-
była ekipa Mikołaja Serka. Na trzecim miejscu uplasował się ze-
spół pod przywództwem Łukasza Ciesielskiego. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Amadeusz Woś. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za inicjaty-
wę oraz za pomoc w organizacji sędziom – Wojtkowi Włodar-
czakowi oraz Bartoszowi Siudzie. Specjalne podziękowania kie-
rujemy dla dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz

Gminnego Centrum Informacji za przygotowanie plakatu.
Więcej zdjęć na facebooku – Osiedle „Za Moreną” Mosina. 

Dominik Michalak

Dbają o pielgrzymów

5 sierpnia przez wieś Pecna przeszła piesza Pielgrzymka
Szczecińska na Jasną Górę. Od wielu lat tutejsi mieszkańcy dbają,
aby pątnicy nie zasłabli w drodze do celu. Również w tym roku
przygotowali dla pielgrzymów posiłek, w czym pomaga im za-
wsze lokalna piekarnia. – W imieniu własnym oraz pielgrzymów
pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do godne-
go ich przyjęcia w naszej miejscowości – mówi Kazimierz Wró-
bel, sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo. 

Red

INICJATyWy MIESZKAńCóW

20 sierpnia dzieci,
młodzież, a także do-
rośli z Żabinka oraz z
sąsiednich wsi, spot-
kali się, by pożegnać
lato i kończące się
wakacje. Bogaty pro-
gram atrakcji przy-
gotowany przez tu-
tejszą Radę Sołecką zachęcał do wspólnego spędzenia czasu.

Agnieszka Gorzyńska, Sołtys Sołectwa Żabinko: Animatorzy
z konkursami, zabawami, bańkami, zajęciami z tematu prac pla-
stycznych, układami tanecznymi dmuchanym zamkiem dla
najmłodszych, wspaniale przenieśli dzieci i młodzież w świat za-
bawy i wspólnej integracji. Dla wszystkich roztańczonych i lu-
biących muzykę „Paula” przygotowała zumbę z interesującymi
układami i krokami. Po wyczerpującym tańcu, wszyscy udali się
w kierunku maty, na której młodzi zapaśnicy z UKS Zapaśnik Ro-
galinek zaprezentowali wspaniały pokaz. Dzieci i młodzież
mieli też okazję by wziąć udział w ćwiczeniach sprawnościowych
na macie. Odbył się także konkurs, w którym główną nagrodą był
bon na dwa noclegi w górach.

Na zakończenie rozegrano mecz piłki nożnej młodzież kontra
dorośli. Mecz był bardzo wyrównany, a bramkarze nie narzeka-
li na nudę. Wszyscy zawodnicy otrzymali gwizdek sportowy, a
dla najlepszych graczy których wyłonił sędzia, nagrodą była piłka.

Dla miłośników ziemniaków przygotowane zostały pieczone
ziemniaki z ziołami oraz  ziemniaki z ogniska. Dziękujemy za po-
moc w organizacji  M. i A. Adamskim oraz J. Pol.

POŻEGNANIE LATA W ŻABINKU
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Fundusz sołecki to wydzielone środki w
budżecie gminy, które służą do sfinanso-
wania przedsięwzięć wskazanych przez ze-
brania wiejskie sołectw. Do końca września
do burmistrza wpłyną uchwały z tych
zebrań wskazujące zadania do realizacji z
funduszu sołeckiego w roku 2017. Miesz-
kańcy mają przy tym pewność, że to, co po-
stanowią z zarezerwowaną w budżecie
kwotą zrobić, zostanie zrealizowane. Na wy-
sokość tej kwoty wpływ ma liczba miesz-
kańców sołectwa. Choć nie są to duże środ-
ki, bo za takie pieniądze nie można wy-
budować całej drogi, czy chodnika na
wiejskiej ulicy, jednak mechanizm fundu-
szu sołeckiego umożliwia wdrożenie lub za-
początkowanie lokalnych inicjatyw i po-
mysłów. 

W ramach funduszu sołeckiego można bu-
dować, remontować lub wyposażać, można
też organizować ciekawe wydarzenia, czy
zajęcia dla mieszkańców. Ważne jest tylko,
by zadanie należało do kategorii zadań
własnych gminy, służyło poprawie życia
mieszkańców, zostało odpowiednio
zgłoszone i było zgodne ze Strategią Roz-
woju Gminy.  

Z pomysłem inicjatywy do realizacji z fun-
duszu sołeckiego może wystąpić sołtys, rada
sołecka oraz grupa 15 pełnoletnich miesz-
kańców sołectwa. Oprócz pomysłu trzeba
oszacować koszty i uzasadnić jego realiza-
cję i zawierające te elementy wniosek
wnieść pod obrady zebrania wiejskiego, by
zatwierdziło go uchwałą. Zebranie takie w
każdym z sołectw musi się odbyć do 30
września.    

Zachęcamy wszystkich mieszkańców
sołectw do udziału we wrześniowych
zebraniach wiejskich poświęconych roz-
dysponowaniu środków z funduszu sołec-
kiego. Ich terminy w dla poszczególnych
sołectw opublikowane zostaną na
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty.
Wywieszone zostaną także na sołeckich
tablicach ogłoszeń.  

Oprócz funduszu sołeckiego, w budżecie
gminy na rok 2017 zostaną wydzielone
środki do dyspozycji jednostek pomocni-
czych – zarówno sołectw, jak i osiedli. Zos-

tały one wyliczone w zależności od liczby
mieszkańców jednostki – 5 zł na każdego
mieszkańca. Wyliczona kwota nie może być
jednak niższa niż 2 tys. i wyższa niż 8 tys.
zł w przypadku sołectw, a 12 tys. w przy-
padku osiedli. O przeznaczeniu tej puli
środków, zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi statutami może zdecydować
samodzielnie sołtys wraz z radą sołecką 
i odpowiednio przewodniczący zarządu
osiedla wraz zarządem, bez udziału zebra-
nia wiejskiego, czy zebrania ogólnego
mieszkańców.  

Przepisy regulujące przebieg zebrań wiej-
skich i zebrań ogólnych mieszkańców znaj-
dują się w statutach poszczególnych jed-
nostek pomocniczych. Można się z nimi za-
poznać w biurze Rady Miejskiej, tel. 61
8109 541 lub w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce -> Jednostki po-
mocnicze. 

J. Nowaczyk, fot. przykłady realizacji 
z funduszu sołeckiego 

Decydujemy
wspólnie 

Święto Plonów rolnicy i pozostali miesz-
kańcy tych sołectw obchodzili 21 sierpnia.
Dożynki rozpoczęła mszą św. dziękczyn-

na w kościele p.w. Świętego Michała Ar-
chanioła i Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Rogalinku. Festyn dożynko-

wy otworzył korowód z Sasinowa do Ro-
galinka na plac dożynkowy, a część arty-
styczną – Mosińska Orkiestra Dęta. Mimo
kapryśnej pogody wszyscy goście bawili
się do późnych godzin wieczornych. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich sprzedawały
placki, z  których dochód przeznaczono
na remont zabytkowego kościółka w Ro-
galinku…

DOŻyNKI

Czapury i Wiórek

Żabinko (Parafia Żabno)

Rogalinek i Sasinowo 

Daszewice

Mieczewo
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Od 1 września 2015 r. Zespół
Szkół w Krośnie realizuje 3-let-
ni projekt Erasmus+, który ad-
resowany jest do wszystkich
uczniów, rodziców i nauczy-
cieli szkoły. Wszystkie zapla-
nowane działania będziemy
realizować ze szkołami part-
nerskimi z Hiszpanii, Włoch,

Francji, Niemiec i Cypru. Za-
kończyliśmy właśnie pierwszy
rok udziału w projekcie, który
zakładał szkolenia dla nauczy-
cieli państw partnerskich.
Pierwsze szkolenie odbyło się na
Cyprze w dniach 23 – 27 listo-
pada i dotyczyło rozbudzania
kreatywności. Kolejne szkole-
nie miało miejsce we Włoszech,
w dniach 18 – 22 stycznia
2016 r. Poszerzyliśmy na nim
swoją wiedzę z zakresu wyko-

rzystania nowoczesnych tech-
nologii w klasie. Ostatnie szko-
lenie odbyło się we Francji, 
w dniach 18 – 22 kwietnia, na
temat nauczania problemowego,
które opiera się na współpracy
grupowej. Poznaliśmy techniki
pracy w grupie m.in. dyskusja,
eksperymenty i inne formy pra-
cy zespołowej. Zdobytą na szko-
leniach wiedzę przekazaliśmy
nauczycielom naszej szkoły na
radach pedagogicznych. 

Przez kolejne dwa lata w mo-
bilnościach będą brali udział
także uczniowie naszej szkoły.
Pierwsze spotkanie uczniów bę-
dzie miało miejsce na przełomie
listopada i grudnia 2016 r. 
w Hiszpanii, natomiast my bę-
dziemy gościć przedstawicieli
szkół partnerskich w maju 2018
roku. 

Daria Jurecka
nauczyciel języka angielskiego,

koordynator projektu 

Nauczyciel koordynatorem
Regina Burkiciak – nauczyciel historii i wos-u w ZS w Mo-

sinie,  była w roku szkolnym 2015/2016 koordynatorem XXIII
edycji  Konkursu o Samorządzie Terytorialnym. Przygotowała
uczniów do udziału w kolejnych etapach konkursu: szkolnym
i powiatowym. Jak podkreśla Towarzystwo Samorządowe – or-
ganizator konkursu, Regina Burkiciak szerząc i popularyzując
wśród młodzieży wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu
terytorialnego, przyczyniła się do budowania społeczeństwa oby-
watelskiego.

W tym miejscu warto przypomnieć o sukcesie Julii Mali-
nowskiej przygotowaną przez Reginę Burkiciak, która zajęła
I miejsce w II Edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii
Europejskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Pozna-
nia i powiatu poznańskiego. Nagrodą był wyjazd do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli  wraz z opiekunem. 

Wiesława Szubarga

Projekt Erasmus + w  Zespole Szkół w Krośnie

W sobotę 3 września Mo-
sińska Biblioteka Publiczna
włączyła się już po raz czwar-
ty w ogólnopolską akcję Na-
rodowe Czytanie. Prezydent
Andrzej Duda zaproponował
na lekturę po raz drugi powieść
Henryka Sinkiewicza. Tym ra-
zem czytaliśmy „Quo vadis”,
powieść wydaną w roku 1996,
która odniosła światowy suk-
ces i została przetłumaczona
na ponad pięćdziesiąt języ-
ków. 

Podczas czytania powieści

spotkała nas niespodzianka:
na wypożyczalni przypadkowo
zjawił się nasz czytelnik, któ-
ry jest chrześniakiem Ignacego
Mosia, założyciela Muzeum
Literackiego Henryka Sienkie-
wicza w Poznaniu. W trakcie
akcji zdążył jeszcze przynieść
z domu i zaprezentować
książki o autorze „Quo va-
dis”, z podpisem Ignacego
Mosia, oraz cenne książki 
o Poznaniu.

Zofia Staniszewska
Mosińska Biblioteka Publiczna

Narodowe Czytanie w Bibliotece

KĄCIK RYSOWNIKA
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Joanna Kaczmarek i Eleonora Talarczyk z Teatru bez Kurtyny
wzięły udział w 17, Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniorów „ARS 2016” w Kleczewie. Do Kleczewa poje-
chały na eliminacje wielkopolskie jako duet, z fragmentem
„Ożenku” Mikołaja Gogola. Towarzyszyła im silna ekipa
wspierająca z Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Mosińskiego Oś-
rodka Kultury. Komisja artystyczna oceniła ich występ jako sa-
tysfakcjonujący, zespoły z innych miast wyraziły swoje uznanie,
a same artystki miały możliwość zdobycia nowego doświadczenia
i wystąpienia na obcej scenie.  Red

Nasze aktorki na przeglądzie
Jerzy Zięba
„Ukryte terapie. 
Czego lekarz 
Ci nie powie”

Dlaczego polecam tę pozycję? Po-
nieważ nie jest to żaden traktat nau-
kowy najeżony niezrozumiałymi me-
dycznymi terminami, ale książka,

która w przystępny, a jednocześnie intrygujący sposób wy-
jaśnia czytelnikom zasady zdrowego sposobu życia. Wszyst-
ko, o czym autor pisze, jest bogato i solidnie udokumento-
wane badaniami naukowymi. Sam autor od ponad 20 lat zaj-
muje się naturoterapią, jest dyplomowanym hipnotera-
peutą w Australii i USA. Publikuje artykuły w prasie, prowadzi
też wykłady dotyczące prostych i skutecznych metod lecze-
nia i zapobiegania chorobom bez stosowania środków
sztucznie syntetyzowanych. Hipokrates, ojciec współczesnej
medycyny mówił: „Niech pożywienie będzie lekarstwem, 
a lekarstwo pożywieniem”. Może warto znaleźć w książce
„Ukryte terapie” potwierdzenie tej teorii?

Eleonora Talarczyk

Książki Katarzyny Puzyńskiej

Lubicie państwo sagi kryminal-
ne? Ja tak, bardzo! Dzisiejsza moja
propozycja dotyczyć będzie serii
kryminałów Katarzyny Puzyń-
skiej. Polska saga kryminalna o po-
licjantach fikcyjnej wsi Lipowo i jej
mieszkańcach, których poznajemy,
rozwiązując zagadkę kryminalną
(w każdej z powieści innej) - coś
fantastycznego! Oprócz wątku kry-
minalno-psychologicznego znaj-
dziecie tu Państwo rozbudowany wątek obyczajowy. Skoja-
rzenia – ależ tak … Nie chcę porównywać naszej polskiej au-
torki do innych bardzo poczytnych zagranicznych pisarzy, ale
po prostu się nie da. Myślę, że nazwiska sami sobie Państwo
dopowiecie po przeczytaniu pięciu książek autorstwa Kata-
rzyny Puzyńskiej: „Motylek”, „Więcej czerwieni”, „Trzydziesta
pierwsza, „Z jednym wyjątkiem”, „Utopce ”. Zachęcam do
czytania tytułów w kolejności, gdyż mamy tu chronologię
dotyczącą głównych bohaterów i ich losów. Nie sposób nie
zaprzyjaźnić się z postaciami tak doskonale skonstruowanymi
przez autorkę. Młodszy aspirant Daniel Podgórski, komisarz
Klementyna Kopp, Weronika Nowakowska i inni bohaterowie
powieści stali się moimi dobrymi znajomymi i z ogromną
przyjemnością czytałam o tym, co wydarzyło się nowego 
w ich życiu, nie wspominając już o świetnie skonstruowa-
nym wątku kryminalnym. Mam nadzieję, że autorka napi-
sze kolejne tomy, ku ogromnej radości czytelników. A na ra-
zie zachęcam do przeczytania tych, które obecnie bibliote-
ka posiada.

Katarzyna Nowak

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

W niedzielę 31 lipca br.,
na ul. Wąskiej w Mosinie
odbyła się XII edycja ple-
nerowej prezentacji „Sze-
roko na Wąskiej 2016”.
150 wystawców hobbys-
tów, rękodzielników, ar-
tystów i kolekcjonerów 
z Mosiny, Puszczykowa,
Lubonia, Komornik i Stę-
szewa prezentowało swo-
je pasje na 63 stoiskach, a na scenie wystąpiło 60 wykonawców.
Swoje stoiska miały również Straż Miejska w Mosinie i Ochotni-
cza Straż Pożarna w Pecnej – która zabezpieczała imprezę medycznie.
Głównym punktem programu był konkurs na najciekawszy para-
sol artystyczny. Do konkursu zgłoszono 22 fantazyjnie udekorowane
parasole. Jury w składzie: Krystyna Przynoga, Krystyna Wielgosz
i Joanna Janecka-Rembowska przyznało miejsca: I miejsce uzyskała
Katarzyna Radwańska (parasolka na okładce), II miejsce Edyta Rais-
Kufel, a trzecie miejsce Marianna Dąbkowska. Ponadto przyzna-
no wyróżnienia: Pauli Bilskiej i Katarzynie Załęskiej, Mariannie Ko-
niecznej, Mosińskiemu Chórowi Kościelnemu, Zofii Szulc, Teodozji
Ludwiczak i Jolancie Ossowskiej.

Udział w tej imprezie wielu ciekawych postaci zmienia tę niepo-
zorną uliczkę w tętniące życiem centrum kulturalne. Tworzą one
na Wąskiej niezwykłą atmosferę…

Organizatorzy XII edycji „Szeroko na Wąskiej 2016” z Mosińskiego
Ośrodka Kultury, dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji imprezy: sponsorom, pracowników komisariatu Policji  w
Mosinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej, Straży Miejskiej w
Mosinie. Patronatem medialnym imprezę objęły: Radio Merkury i
Telewizja TVP3. Realizacja XII edycji Szeroko na Wąskiej była możli-
wa dzięki współfinansowaniu ze środków Powiatu Poznańskiego.
Reportaż z imprezy w TVP: http://www.poznan.tvp.pl/26540653/pa-
rasole-na-waskiej-mosina-13082016. Oprac. JN

WąSKA ByWA SZEROKA
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Pozdrowienia z Łukęcina
Ponad setka dzieci i młodzieży z 23-osobową kadrą wypo-

czywała w nadmorskim Łukęcinie na obozie zorganizowanym
przez Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” działającym przy Ośrodku
ZHP Mosina. Uczestnicy poznawali walory turystyczne okolic
Łukęcina, zawiązali nowe przyjaźnie, pokonywali własne
słabości, spędzając wakacyjne dni na zabawie. Wyjazdy do par-
ku linowego, do Dinoparku, Parku Wieloryba, czy olimpiada
obozowa, to tylko niektóre atrakcje, jakie towarzyszyły obo-
zowiczom z Łukęcina. Zorganizowani w podobozy, spotykali się
przy ognisku, na festiwalu, na wspólnych wieczornych pląsach
i zabawach przy muzyce. Mimo kapryśnej pogody zdarzyły się
też morskie kąpiele. 

„Hawajska Przygoda” – to podobóz zuchowy, którego uczest-
nicy przeżyli wiele wspaniałych chwil. Rozwinęli horyzonty swo-
jej wyobraźni, odkryli ukryte talenty, poczuli szalony taniec hula
w gorących rytmach muzyki hawajskiej. W atmosferze zabawy
tworzyli niezwykłe malowidła. Uśmiech gościł na buziach
wszystkich dzieci. 

„Kosmici” – w podobozie dla uczniów klas IV-V, uczestnicy
wygrodzili zaribę, zbudowali rakiety, nieziemski płot z folii alu-
miniowej i wartownię, którą ozdobili płytami i planszami 
o Układzie Słonecznym. Nauczyli się szyfrów, uczestniczyli w
grach terenowych poszukując w dzień zaginionego skarbu, a nocą
gwiazd lub uczestnicząc w Gwiezdnych Wojnach. Przez całe 2

tygodnie uczestnicy zdobywali odznaki na „nieśmiertelni-
kach” reprezentujące umiejętności zdobyte na obozie.

„Karna Kompania” – stworzona dla uczestników w wieku od
13 do 17 lat – oczywiście jako podobóz. Młodzież wykonała cie-
kawe konstrukcje z elementami o tematyce wojskowej, których
wyraz artystyczny nadał otoczeniu niepowtarzalnego charakteru.
Wszyscy chętnie uczestniczyli w grach i zabawach poprzedzo-
nych nauką musztry, szyfrów, azymutów. Gry zostały wzboga-
cone o elementy strategicznego myślenia i pierwszej pomocy. Był
także czas na relaks podczas plażowania, dyskotek i ognisk. 

hm. Danuta Białas, komendantka obozu: Dziękuję uczest-
nikom za aktywny, spontaniczny i radosny udział w realizowaniu
programu obozu, uśmiech goszczący na twarzach uczestników, to
dla kadry najpiękniejsze podziękowanie za pracę na obozie. Kochanej
kadrze dziękuję za czas poświęcony wychowankom, za wzorową
pracę, która przekłada się na końcowy efekt obozu. Uczestnicy wra-
cają zadowoleni do domu i już dziś myślą o przyszłorocznym obo-
zie. To dzięki Waszej pracy, Krąg Instruktorski T.W.A „Elita” rok-
rocznie, od wielu lat jest organizatorem wypoczynku letniego. Do
zobaczenia za rok!

JN

POCZTóWKI Z WAKACJI

Filip Kosicki z Koła nr 27 Mosina Polskiego Związku Węd-
karskiego, został spławikowym Mistrzem Polski. W Spławi-
kowych Mistrzostwach Polski Kadetów U-14 i Juniorów 
U-18, rozegranych w Szymanowicach Dolnych k/Klimonto-
wa w dniach 15 – 17 lipca br., w kategorii kadeci U-14, nasz
czternastoletni wędkarz zdobył I miejsce. O miejsca na po-
dium w tej kategorii rywalizowało 44 zawodników. 

Mistrzowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Źródło: www.czasmosiny2.pl

Filip Mistrzem Polski!
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W ostatnią sobotę lipca, na
terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego odbyły się po raz
czwarty zawody „Pogoń za
Wilkiem”. Na starcie i mecie
stawiło się 406 osób, które
przebiegły ponad 10 km. Spo-
ra część trasy poprowadziła
wzdłuż linii Jeziora Góreckie-
go. Nowością tegorocznej edy-
cji była osobna kategoria:
„Bieg z Psem”, startująca tą
samą trasą,  15 minut później.
Bieg ukończyło 6 właścicieli
wraz ze swoimi czworonoga-
mi.

Dla najlepszych uczestników,
organizatorzy przygotowali
puchary i atrakcyjne nagrody
w klasyfikacji generalnej oraz
w poszczególnych kategoriach

wiekowych. Zwyciężył Łukasz
Wróbel z czasem 37:46 min.
Najszybszą kobietą okazałą
się Agata Świątek dobiegając 
z wynikiem 43:50. Po biegu na
wszystkich czekały medale,
poczęstunek i masażyści, po-
mocni w regeneracji. Dla
najmłodszych, na tyłach par-
kingu WPN zorganizowano
bawialnię dla maluchów, spot-
kanie z psami ratowniczymi,
oraz oczekiwane Biegi Wilcz-
ków, startujące w południe, 
w kilku kategoriach wieko-
wych.

Podczas pikniku na świeżym
powietrzu, najmłodsi mieli
okazję wzięcia udziału w za-
bawach ruchowych na terenie:
„Miasteczka Młodego Spor-

towca”. Ponadto, władze WPN
w specjalnym namiocie, za-
praszały wszystkich na
bezpłatne warsztaty i poga-
wędki prowadzone przez pra-
cowników Muzeum Przyrod-
niczego. Na miejsce przybyło
ponad tysiąc osób, wszyscy
wyjechali zadowoleni, obwie-
szeni medalami.

Imprezę zorganizował Łukasz
Kubiak. Partnerem przedsięw-
zięcia był między innymi Oś-
rodek Sportu i Rekreacji 
w Mosinie. 

Więcej na www.pogonzawil-
kiem.pl. Polub nas na face-
booku: https://www.facebo-
ok.com/PogonZaWilkiem

Oprac. JN

Biegli dorośli, dzieci i...psy!

V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina –
MTB Wiórek

1 października 2016 r. po raz piąty
sympatycy kolarstwa górskiego będą mie-
li szansę zmierzyć się w rowerowych za-
wodach MTB w Wiórku. W tym roku or-
ganizatorzy: Wiejskie Stowarzyszenie In-
tegracyjne WIESTIN oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mosinie, przewidzieli 11
kategorii wiekowych. Najmłodsi zawod-
nicy będą rywalizować na dystansie 0,4
km, 1,4 km oraz 2,8 km. W ubiegłym
roku na tych trasach spotkało się 73
uczestników. Dzieci z roczników 2005 
i młodsze zapisują się poprzez e-mail.
Szczegóły dostępne na stronie www.osir-
mosina.pl.

W tym roku młodzież ma do pokonania
7 lub 20 km, w zależności od trasy jaką
wybierze. Zapisy oraz wybór trasy odby-

wa się poprzez panel zgłoszeniowy do-
stępny na stronie www.osirmosina.pl.

Nowe rozwiązania przewi-
dziano również dla kategorii
OPEN. Poza wydłużeniem tra-
sy, w poszczególnych katego-
riach wiekowych pojawiła się
możliwość wyboru trasy: 20
lub 40 km. Szczegóły rów-
nież dostępne są w regulami-
nie. 

W ubiegłorocznych zawo-
dach w Wiórku wystartowało
ponad 250 osób. Na zawody
zjechali uczestnicy nie tylko 
z terenów Gminy Mosina ale

również z terenu całej Wielkopolski.  Tra-
sa biegnie malowniczymi zakolami rzeki
Warty oraz lasami w okolicach Wiórka.
Na uczestników kategorii OPEN czekają
górki, piach i korzenie. Trasa nie jest łat-
wa, jak mówią o niej sami uczestnicy. Ro-
werzyści będą mogli z pewnością spraw-
dzić swoje umiejętności. 

I Bieg Pamięci

23 października 2016 r. na terenie Nad-
leśnictwa Konstantynowo odbędzie się
ostatni bieg z cyklu Mosińskiego GRAND
PRIX 5�10�15. Bieg ma na celu nie tylko
popularyzację biegania oraz zdrowego
trybu życia, ale przede wszystkim upa-
miętnienie wydarzenia z 20 20 paździer-
nika 1939 roku i oddanie hołdu 15 roz-

strzelanym na mosińskim rynku miesz-
kańcom Mosiny i okolic. Bieg Pamięci jest
kontynuacją odbywającej się od kilku lat
Sztafety Pamięci.

15 kilometrowa trasa będzie biegła ma-
lowniczymi terenami Nadleśnictwa Kon-
stantynowo. Zapisy na bieg prowadzone
będą na stronie www.osirmosina.pl, gdzie
również dostępny jest regulamin biegu. Po
biegu odbędzie się podsumowanie Mo-
sińskiego GRAND PRIX 5�10�15 oraz
wręczenie nagród w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. 

Estera Wekwert
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Październikowe propozycje

Klasyfikacja Mosińskiego GP po dwóch
biegach:

OOPPEENN  MMęężżcczzyyzznn:: 1. Mateusz Fabisiak – Mosina; 2.
Marcin Wieczorek – Mosina: 3. Łukasz Kaczmarek –
Kamieniec.
MM2200:: 1. Mateusz Fabisiak – Mosina; 2. Łukasz Kacz-
marek – Kamieniec; 3. Rafał Krakowiak – Mosina.
MM3300:: 1. Marcin Wieczorek – Mosina; 2. Tomasz
Olszewski – Mosina; 3. Marcin Gabryel – Krosinko.
MM4400:: 1. Piotr Załuski – Mosina; 2. Roman Kuster –
Komorniki; 3. Marcin Binkowski – Mosina.
MM5500:: 1. Mirosław Bugaj – Mosina; 2. Józef Linke –
Mosina; 3. Marek Lewandowski – Luboń.
MM6600::  1. Roman Dehmel – Poznań; 2. Wiktor Macie-
jowski – Poznań.
OOPPEENN  KKoobbiieett::  1. Agnieszka Kuster – Komorniki; 2. Ag-
nieszka Załuska – Lipa – Mosina; 3. Emilia Bogucka
– Mosina.
KK2200:: 1. Natalia Pogonowska – Mosina; 2. Julia Tata-
rynowicz – Mosina.
KK3300:: 1. Agnieszka Załuska – Lipa – Mosina; 2. Emi-
lia Bogucka – Mosina; 3. Aleksandra Smurawa – Mo-
sina.
KK4400::  1. Agnieszka Kuster – Komorniki; 2. Marzena
Fabisiak – Krosinko; 3. Marta Mrówińska – Mosina.
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Od niepamiętnych czasów, człowiek zawsze
zajmował się wymianą towarową. Nie-
istotne było to, czym handlował. Zawsze
były to towary, które w danym momencie
były akurat niezbędne do życia bądź funk-
cjonowania. Początkowo był to handel wy-
mienny – towar za towar, a następnie po
wprowadzeniu do obiegu pod różną
postacią pieniądza, nastała gospodarka to-
warowo – pieniężna, która towarzyszy nam
do dzisiaj, w codziennym życiu.

Jarmarki datowane są od średniowiecza.
Organizowane były corocznie, z reguły 
w stałych terminach. Najczęściej z okaz-
ji świąt religijnych. Powodowały m.in.
ożywienie gospodarcze miejscowego ryn-
ku, nawiązywanie kontaktów oraz wy-
mianę towarową między ludźmi, wyra-
biały pewne nawyki i przyzwyczajenia 
u handlujących oraz mieszkańców. Z ra-
cji wystawianych przez handlujących to-
warów, były to głównie jarmarki ogólne.
Wszystkie możliwe posiadane i propo-
nowane przez kupców towary były wów-
czas tam dostępne.

W Mosinie pierwsze jarmarki datowane
są na lata dwudzieste XV w. Wynika to 
z przywileju lokacyjnego miasta wysta-
wionego przez króla Władysława Jagiełłę
w dniu 2 lipca 1429 r. Miasto osadzone
na prawie magdeburskim otrzymało pra-
wo odbywania rocznie dwóch jarmarków
tj. w dniu 25 maja – na św. Urbana oraz
w dniu 6 grudnia – na św. Mikołaja. Ten
ostatni zachował się do dzisiaj i stał się lo-

kalnym świętem, głównie ze względu na
swoje atrakcje dla naszych najmłodszych
pociech. W „Kalendarzu Krakowskim
Katolickim na Rok Pański 1886-Rok VI”
wydanym przez Karola Hryniewieckiego,
w dziale „Jarmarki uprzywilejowane w ob-
wodzie regiencyi Poznańskiej” znajduje się
zapis o jarmarkach kramnych (kramar-
skich) oraz na bydło i konie w Mosinie.
Jak podaje Kalendarz, jarmarki w tym
roku miały się odbyć w terminach: 16 lu-
tego, 25 maja, 19 sierpnia i 28 paździer-
nika.

Rozwój tej formy wymiany handlowej
nastąpił w Mosinie w okresie dwudzies-

tolecia międzywojennego. Początkowo
były to tzw. jarmarki kramarskie. Hand-
lowano wówczas głównie bydłem, końmi,
płodami rolnymi oraz drobiem. Następnie
magistrat postawił na odbywanie jar-
marków ogólnych, co było bardziej at-
rakcyjne. Przyjeżdżający do naszego mias-
teczka handlarze i kupcy, proponowali
mieszkańcom wszelkie posiadane towary
codziennego użytku, nadające się do
sprzedaży i handlu. Terminy jarmarków
zwanych też targami rocznymi nie były
przypadkowe. Dla całego ówczesnego
województwa poznańskiego, w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Poznań-
skiego, a w następnych latach w Poznań-
skim Dzienniku Wojewódzkim, obwiesz-
czał daty jarmarków z rocznym wyprze-
dzeniem Wojewoda Poznański, okreś-
lając rodzaj jarmarku. Umożliwiało to
kupcom zaplanowanie i uczestnictwo 
w tej formie handlu wg ściśle ustalonych
terminów dla poszczególnych miejsco-
wości. Bywały jednak sytuacje, kiedy
Starosta Powiatowy Śremski zmuszony był
odwoływać terminy odbywania w danej
miejscowości targów, prowadzenia hand-
lu domokrążnego, zatrzymywania się ze
świniami czy bydłem przewożonych wo-
zami konnymi, wydawania zarządzeń 
o uznaniu części terenu za zamknięty. Po-
wodowała to sytuacja występowania na
danym obszarze świńskiej zarazy, nosa-
cizny czy też wścieklizny u psów i kotów.
(np. sierpień 1924 zaraza płucna 
w majątku Budzyń I i II oraz w Sowińcu,
zakaz targów na bydło rogate, zaraza 
w majątku Rogalin w grudniu 1931, za-
raza w Baranowie, Rogalinie, Świątnikach,
Mosinie i Niwce w końcu 1937 roku, oraz

����JARMARKI I TARGOWISKA W MOSINIE …

Z archiwum Izby Muzealnej w Mosinie

W naszym mieście w okresie międzywojennym jarmarki 
odbywały się w następujących miesiącach:
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w pojedynczych gospodarstwach i ob-
szarach zapowietrzonych, aż do od-
wołania). Pomiędzy terminami jarmarków
odbywały się też targowiska miejskie, w
których do dzisiaj jesteśmy uczestnikami,
korzystając z możliwości kupna różnych
towarów we wtorki, piątki i soboty na tar-
gu przy ul. Farbiarskiej.

Kazimierz Dobry, zamieszkały w Mosi-
nie przy ul. Słonecznej, tak wspominał
przedwojenne jarmarki, jako ważne wy-
darzenia ze swojego dzieciństwa, utrwa-
lone w pamięci: „Przy ul. Paderewskiego
(obecna ul. Śremska do przejazdu kolejo-
wego, dop. J. Sz.), tam gdzie teraz znajdują
się obiekty straży pożarnej, było targowisko
dla zwierząt oraz innego inwentarza. Po-
czątkowo handlowali tam głównie gospo-
darze z okolicznych wiosek, jak i handlarze,
kupcy żydowscy, którzy przyjeżdżali na ten
plac. Znali oni terminy tutejszych targów
i jarmarków, więc przyjeżdżali na ten plac.
Towarem handlowym były: konie, krowy,
owce, kozy, świnie, prosięta, króliki, tzw.
rąbanka z taniej jatki, gołębie oraz wszel-
ki drób i płody ziemi. Za stodołami mo-
sińskich gospodarzy, które to zajmowały
obydwie strony obecnej ul. Wawrzyniaka,
przy kieratach zwanych też maneżami (sys-
tem kół zębatych wprawianych w ruch
przez idące przy dyszlu konie, krowy lub
woły chodzące po okręgu, napęd przeno-
szony był specjalnym wałkiem metalo-
wym do młockarni lub sieczkarni, znaj-
dującej się w stodole. dop. J. Sz.), toczyło się
„drugie” życie uczestników jarmarku. Na
rozłożonych deskach mających pełnić rolę
stołu — na kołach kieratów kwitł hazard.
Królowały karty z rozlicznymi odmianami
gier oraz gra typowo zręcznościowa 
w „3 kubki”. Zasada była zawsze prosta.
Podstawieni przez prowadzących gry kar-
ciane „podpuszczacze” ciągle wygrywali,

wywołując zazdrość wśród licznie zgro-
madzonej gawiedzi jarmarcznej i zazdroś-
ników. Zachęcali oni licznych kibiców tego
procederu do zdobycia „łatwego pieniądza”.
Początkowo zwerbowanym „napaleńcom”
to się udawało. A potem? Z pieniędzy po
sprzedaży np. krowy czy innego utargu tar-
gowego pozostawały tylko wspomnienia 
i strach. Jak się rozliczyć ze straconych pie-
niędzy i co wymyśleć po powrocie do
domu? Ci cwaniacy hazardowi byli dobrze
zorganizowani, bo bali się policji, która za
te gry przeganiała ich. Mieli oni wystawione
swoje „czujki”, które w razie nadciągającego
niebezpieczeństwa ze strony mundurowych
policjantów, dawały znać przeciągłym gwiz-
dem, tym mistrzom karcianej szulerki.
Tedy wszyscy, likwidując błyskawicznie
swoje „warsztaty pracy” – brali „nogi za
pas” i uciekali w zarośla pobliskiego kanału.
Pozostawali tylko „nabici w butelkę”. Bali
się jednak przyznać do tego, co ich spotkało,
bo było im wstyd. Dziwne, ale podobne ta-
kie sytuacje zawsze powtarzały się na
każdym jarmarku, ku wielkiej uciesze licz-
nie zgromadzonych gapiów.

Na rynku również odbywały się jarmar-
ki i targowiska, które były przedłużeniem
tych z ul. Paderewskiego (Śremskiej). Były
przedtem określone datami i podane do wia-
domości przez magistrat. Stanowiło to za-
wsze jakieś ciekawe wydarzenie w mias-
teczku. Tutaj ściągali kupcy z całej Polski,
dużo ich było pochodzenia żydowskiego.
Wszyscy prześcigali się w zachwalaniu
swojego towaru, wykrzykując różne hasła,
wierszyki, mające zwabić i przyciągnąć tym
klienta. Jak na mosińskie warunki, panował
tutaj niezły rozgardiasz i handlowy ścisk 
i tłok. W towarach przeważały: różnego ro-
dzaju spodnie damskie i męskie, nakrycia
głowy, stroje robocze, okrycia męskie 
i damskie w zależności od pory roku, bele

z materiałami, podręczne sprzęty do gos-
podarstwa domowego, pieczywo, słodycze,
wyroby masarskie, itd. Po południu, kiedy
już nie było ruchu klientów, handlarze
okupowali okoliczne rynkowe restauracje,
podsumowując mijający dzionek. W tym
czasie sprzątacze miejscy (do miasta na-
leżało utrzymanie porządku na placach do-
tyczących targowisk, dop. J.Sz.) zajmowa-
li się porządkowaniem placu. I tak wszys-
cy mieli zajęcie …”

Po II wojnie światowej próbowano wró-
cić do tej minionej tradycji. Pierwsze jar-
marki, czyli targi wielkie, jak to określa-
no w obwieszczeniu wojewody, miały
miejsce w II półroczu 1948 roku. Odbyły
się też w Mosinie w następujących ter-
minach: 20 lipca – ogólny, 7 październi-
ka – kramarski (kramny), 2 listopada –
zwierzęcy i 7 grudnia – również kramar-
ski. W 1949 roku odbyły się jeszcze ko-
lejne targi wielkie w naszym mieście.
Wszystkie miały charakter ogólny i zos-
tały zaplanowane w następujących ter-
minach: 11 stycznia, 12 kwietnia, 
12 lipca i 11 października. Tradycja tego
handlu zaczęła powoli zanikać. Czyżby
powodem była tzw. „bitwa o handel” za-
początkowana przez państwo w końcu lat
40? Ostatnie jarmarki datowane były 
w Mosinie na 1950 rok, z proponowa-
nymi terminami handlowania 6 stycznia,
7 kwietnia, 7 sierpnia i 6 października.
Wszystkie z założenia miały mieć cha-
rakter ogólny.

I na tym skończyły się mosińskie jar-
marki. Rozwój motoryzacji spowodował
odejście od konnych środków transportu,
scentralizowana została hodowla bydła,
trzody chlewnej, drobiu. Zanikało stop-
niowo rolnictwo indywidualne w mieście
i okolicy. Również w dziedzinie produk-
cji wyrobów przemysłowych, jak i rze-
mieślniczych dokonała się rewolucja. Za-
kończył się pewien etap dla tej działal-
ności handlowej. Ponieważ życie nie po-
zostawiało pustki, to pewną kontynuo-
waną namiastką tradycji jarmarków były
miejskie targowiska, które miały po-
czątkowo miejsce na rynku, później na
placu pomiędzy ulicami Leszczyńską 
i Strzelecką przy tzw. „strzelnicy”, a obec-
nie od końca lat 80 przy ul. Farbiarskiej.
Zawsze pełniły i aż do dzisiaj pełnią rolę
szerokiej wymiany handlowej różnych
artykułów niezbędnych dla naszego co-
dziennego życia. Były i są przy okazji
różnych zakupów miejscem różnych spot-
kań towarzyskich, licznie
przychodzących tutaj
klientów.

Jacek Szeszuła

Mosińskie targowisko współcześnie. Fot. Maciej Walkowiak
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Mosiński Ośrodek Kultury oraz Pra-
cownia Artystyczna Rogalinek
zapraszają na wernisaż wystawy
malarstwa i prac artystycznych człon-
ków Pracowni. Piątek, 16 września
2016 r., godz. 18.00, Sala Kolumnowa
MOK, ul. Dworcowa 4, Mosina. 

Galeria Miejska zaprasza

Do 2 października, w Galerii Miejskiej w Mosinie
oglądać można nową ekspozycję – wystawę pra-
cowni kostiumu teatralnego UAP pod kierunkiem
prof. Ireneusza Domagały. 
Galeria Miejska w Mosinie, ul. Niezłomnych 1,
godz. otwarcia: wt. – pt. 9-15, niedz. 10-1�. 

Forest Run

Na 17 września 2016 r. zaplanowano wyjątkową at-
rakcję, łączącą pasję sportową oraz przyrodniczą.
Bieg po Wielkopolskim Parku Narodowym to nie
tylko wyzwanie dla ciała, ale też uczta dla ducha –
piękne krajobrazy parku, leśna cisza. Do wyboru
uczestnicy mają aż trzy trasy: 50 km, 22 km i 12,5
km – stosownie do swoich możliwości.
Jak co roku zapowiada się świetny klimat, leżaki, ha-
maki, strefa aktywności dla dzieci i wspólne ognisko
na zakończenie. Zapraszamy biegaczy z rodzinami i
kibicami.
Więcej informacji na: www.forestrun.pl

Warsztaty z pierwszej pomocy

Gminne Centrum Informacji w Mosinie serdecznie
zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „PIERWSZA
POMOC W PRAKTYCE”, 21 września 2016 r., w
godz. 15.00 - 19.00, w siedzibie GCI w Mosinie,
przy ulicy Dworcowej � (I piętro).
W programie m.in.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- resuscytacja krążeniowo- oddechowa (niemow-
lęta, dzieci, dorośli),
- postepowanie z Automatycznym Defibrylatorem
Zewnętrznym (AED),
- ćwiczenia praktyczne. 
Zapisy do 19 września 2016 r. pod numerem te-
lefonu: 61 8 192 746, w godz. 7.�0-15.�0
lub mailowo na adres: gci@mosina.pl
(liczba miejsc ograniczona – grupa do 10 osób)
ZAPRASZAMY !

WWaarrsszzttaattyy  rręękkooddzziieellnniiccttwwaa  

Pracownia plastyczna Mosińskiego
Ośrodka Kultury zaprasza na warsz-
taty rękodzielnictwa artystycznego. Za-
jęcia są bezpłatne i skierowane do
dorosłych i seniorów. Odbywać się
będą od 7 września, w środy w godz.
15 – 18. 

TTeeaakkwwoonnddoo  oolliimmppiijjsskkiiee
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 2. Tre-
ningi w formie zabawy zapewniają:
prawidłowy rozwój dziecka, korygują wady
postawy, uczą samokontroli i dyscypliny,
pozwalają uwierzyć w siebie. Zajęcia odby-
wają się pod okiem wykwalifikowanych tre-
nerów, w różnych grupach wiekowych:
dzieci, młodzież, dorośli.
Taekwondo Fighters Mosina. 
tel. 502 177 288

ZZaajjęęcciiaa  sszzeerrmmiieerrcczzee

Klub Szermierczy UKS Muszkieter,
działający przy Zespole Szkół nr. 2 w Mosi-
nie, zaprasza wszystkich chętnych, a
zwłaszcza dzieci z klas 1-� szkoły podsta-
wowej, na zajęcia w kolejnym roku szkol-
nym. Szczegółowe informacje pod
numerem telefonu 502 051 672.

KKoonnkkuurrss  ""ii--WWiieellkkooppoollsskkaa  
––  IInnnnoowwaaccyyjjnnii  ddllaa  WWiieellkkooppoollsskkii""

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa z terenu Województwa Wielkopol-
skiego do udziału w Konkursie o Nagrodę
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
„i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopol-
ski”.
Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody fi-
nansowe o łącznej wartości 120 000,00 zł
oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości
90 000,00 zł.  
Nabór wniosków prowadzony jest do dnia
�0 września 2016 r. do godziny 15:�0.
Organizatorem Konkursu jest Wojewódz-
two Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu. 

KKoolleejjnnyy  ddyyżżuurr  eekkssppeerrttóóww  ZZUUSS  

Najbliższy dyżur odbędzie się 28 września
2016 r., w godzinach 11.00 – 15.00 w sie-
dzibie GCI w Mosinie, przy ul. Dworcowej �,
I piętro, sala nr 16 (budynek dawnego oś-
rodka zdrowia).  
Osoby, które zgłoszą się na spotkanie będą
mogły uzyskać m.in. informacje na temat:
a) Wypadków przy pracy - jakie dokumenty
musimy przedłożyć, jakie są ograniczenia,
komu przysługuje jednorazowe odszkodo-
wanie, inne świadczenia z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.
b) Przyznawania emerytur, rent z tytułu nie-
zdolności do pracy, rent socjalnych oraz
rent rodzinnych.
Więcej informacji: tel. 61 8 192 746 lub e-
mail: gci@mosina.pl

PRACOWNIA ROGALINEK MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

KLUB SZERMIERCZY TEAKWONDO OLIMPIJSKIE
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W 1856 r. oddano do użytku linię kolejową łączącą Poznań
i Wrocław. Doprowadziło to do rozwoju wielu wsi i miejscowości
leżących wzdłuż trasy. Drugie życie otrzymała również Pecna,
mała osada olęderska, zaludniona ok. roku 1729 w ramach ak-
cji kolonizacyjnej. We wsi w połowie XIX wieku powstała sta-
cja pod nazwą Petzen-Nitsche. Skąd taka nazwa, można łatwo
wyjaśnić – Petzen to niemiecka wersja nazwy miejscowości (pa-
miętajmy, że były to czasy zaboru pruskiego), a Nietsche to na-
zwisko właściciela ziemskiego z Iłówca. W tamtym czasie wieś

zamieszkiwali głównie Niemcy, po których pozostał też XIX-
wieczny cmentarz ewangelicki, także zabytek. Zdecydowanie
trudniej jest zrozumieć dlaczego obecnie w Pecnej stacja nazy-
wa się Iłówiec (lub nawet Iłowiec). Czy to kwestia zaszłości his-
torycznej, a może zwykłego błędu? 

Wracając do tematu tej rubryki, a więc zabytku – wraz ze stacją
powstał i budynek dworca. Wokół niego skupiła się miejscowa
wymiana handlowa. Obecny kształt murowanego dworca po-
chodzi z początku XX wieku. Najstarsze zachowane zdjęcie
przedstawia go ok. 1910 roku. W ostatnim czasie, w związku
z prowadzoną modernizacją tej samej linii kolejowej, która po-
wstała w 1856 roku, dworzec został odnowiony.

Budynek dworca w Pecnej wpisany jest do Gminnej Ewiden-
cji Zabytków. Sara Szuman

����Dworzec w Pecnej

Petzen-Nitsche 1905-1910

Stacja Iłówiec Iłowiec

Uhonorowany Medalem Rze-
czypospolitej Mosińskiej po-
śmiertnie, w roku 2004. Urodził
się w 1920 r. Po skończeniu z wy-
różnieniem liceum im. Św. Jana
Kantego w Poznaniu, w roku
1938 zgłosił się ochotniczo do
służby woskowej, do szkoły pod-
chorążych 14 DP 57 Pułku Pie-
choty. Od tego też roku stał się
mieszkańcem Mosiny. Po ukoń-

czeniu podchorążówki wstąpił do 55 PP. We wrześniu 1939
r., w natarciu pod Kutnem został ciężko ranny. Częściowo spa-
raliżowany, wrócił do Mosiny. Wysiedlony do Generalnej Gu-
berni znalazł się wraz z matką w Koprzywnicy pod Sando-
mierzem, gdzie wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Do koń-
ca wojny aktywnie działał w konspiracji – od kwietnia 1942
r. w Armii Krajowej Okręg Radom - Kielce. Pod pseudonimem
„Miś”, a potem „Jan” organizował punkt odbioru audycji ra-
diowych z zagranicy, w tym także wiadomości zaszyfrowanych,
fotografował i dokumentował akcje, w których uczestniczył,
rekrutował i szkolił nowych członków. Zajmował się także
tajnym nauczaniem.

Po wojnie Zbigniew Miczko został pedagogiem, a praca pe-
dagogiczna stała się jego pasją. Chętnie dzielił się swoją wiedzą
matematyczną, jako wieloletni nauczyciel szkół rolniczych 
i wykładowca Telewizyjnego Technikum Rolniczego. Jako zna-
komity metodyk umiał rozmiłować w matematyce wielu

młodych ludzi. W roku 1989, w duchu pracy organicznej, za-
angażował się od początku w Komitecie Obywatelskim,
współtworząc mosińską samorządność. A potem, od roku
1994 współredagował „Biuletyn Mosiński”. W swoich arty-
kułach starał się zatrzymać odchodzące powoli w przeszłość
obrazy z życia Mosiny. Przedstawiał w nich ludzi zwykłych
i niezwykłych, mieszkańców tego miasta i okolic, którzy two-
rzyli historię jego ukochanej małej Ojczyzny. Chociażby cykl
artykułów o ginących zawodach, pozostanie dla młodych po-
koleń bezcennym źródłem wiedzy na temat lokalnej histo-
rii.

W 2003 r. Zbigniew Miczko otrzymał dwa wyróżnienia, któ-
rych się już nie spodziewał: awans na podporucznika, w myśl
rozkazu z 1939 roku, (wtedy nie doszło do jego realizacji) oraz
Krzyż Oficerki Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzy-
mał także londyński Krzyż Armii Krajowej. Zmarł w tym sa-
mym roku. Pochowany został na mosińskim cmentarzu pa-
rafialnym.

Na podstawie laudacji wygłoszonej w maju 2004 r. Joanna Nowaczyk

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Zbigniew Miczko



LATO W GMINIE MOSINA!

Petzen-Nitsche 1905-1910

Żagle MKŻ-tu na J. Dymaczewskim

Lider Cup: Orły Rogalinek – Max Bud Krajkowo

Wystawa prac członków ZAP

Warsztaty Movie making Galaxy

Ceramika w MOK-u

Mosiński spływ Drawą

Glinianki – kino plenerowe


