
KWIECIEŃ 2019 / Nr 4(44)

PISMO SAMORZĄDOWE GMINY MOSINA
informator MOSIŃSKI

ISSN 2449-5751ISSN 2449-5751

s. 4 / PROGI  NA STRZELECKIEJ

Pozytywna opinia Starosty dla 
uspokojenie ruchu.

s. 22 / KULTURA W MOSINIE 

Koncerty w roku 2019.

s. 14 / WYWÓZ ŚMIECI

Harmonogramy od kwietnia do grudnia.



INFORMACJE Z URZĘDU2

INFORMATOR MOSIŃSKI kwiecień 2019

AKTUALNOŚCI

Urząd Miejski w Mosinie 
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558
Godziny otwarcia:

w poniedziałki  od godz. 9.00 do godz. 17.00 
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

   
Burmistrz Gminy Mosina – Przemysław Mieloch

tel. 61 8109 550,  e-mail: burmistrz@mosina.pl 
I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Tomasz Łukowiak

tel. 61 8109 550, e-mail: tomasz.lukowiak@mosina.pl
II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Adam Ejchorst

tel. 61 8109 550, e-mail: adam.ejchorst@mosina.pl

Straż Miejska: 61 8 197 855, 501 467 312
Zarządzanie Kryzysowe: 608 406 012

Policja:  997 Redaktor naczelny:
Joanna Nowaczyk

Adres redakcji:
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina

Kontakt z redakcją:
informator@mosina.pl

tel. 530 017 261
61 8109 553

(w godz. pracy UM)

Wydawca:
Gmina Mosina

Skład:
Katarzyna Leszczyńska

Współpraca:
Karolina Adamczyk-Pięta

Anna Balcerek-Kałek
Marlena Chmielewska

Monika Kujawska
Katarzyna Leszczyńska

Agata Lubowicka
Małgorzata Witt

Współpraca fotografi czna:
Barbara i Jacek Matuszak

Druk:
CGS Drukarnia sp. z o.o.

ul. Towarowa 3, Mrowino k. Poznania
62-090 Rokietnica

Zdjęcie na okładce:
Katarzyna Leszczyńska

GAZETA BEZPŁATNA

Nr ISSN 2449-5751
Nakład: 9950

Wydanie: (44) 2019
Numer zamknięto: 05.04.2019r .

Kolejne wydanie: maj 2019

Sklepik Eleganta - pamiątki z Mosiny
W sprzedaży dostępna jest nowa linia, specjalnie zaprojektowanych produktów 

– wszystkie z bardzo ciekawą grafi ką, nawiązującą do postaci Eleganta z Mosiny 
oraz z fotografi ami prezentującymi piękno terenów i zabytków Gminy Mosina.
W Sklepiku dostępne są m.in.:

• magnesy na lodówkę (3 zł),
• podkładki pod kubki (12 zł),
• bawełniane torby (22 zł),
• kubek ceramiczny biały (17 zł), czarny (20 zł),
• pocztówki (50 gr),
• okolicznościowa moneta „Jeden Mosin” (22 zł),
• dzbanek z fi liżanką (105 zł),
• zestaw pocztówek (17 zł),
• mapa Mosiny (6,50 zł),
• fl aga Mosiny (12 zł),
• Brelok z wizerunkiem Eleganta (12 zł), 
• Figurka woskowa (24 zł), 
• koszulka z wizerunkiem Eleganta biała – (20 zł)
• koszulka z wizerunkiem Eleganta czarna (22 zł) 
Sklepik mieści się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 

I piętro pokój nr 16.  Nr telefonu 61 8 192 746. Otwarty jest codziennie w godzi-
nach od 7.30- 15.30. Jeśli szukacie oryginalnego prezentu lub pamiątki z Mosiny 
– zapraszamy! Facebook.com/sklepikeleganta/ 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Mieszkańcom i Przyjaciołom Ziemi Mosińskiej

Życzenia nadziei, spokoju oraz radości płynącej z rodzinnych spotkań, 
z bogactwa tradycji  wielkanocnego stołu i wielkanocnych obrzędów 

w imieniu samorządu Gminy Mosina
składają 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie



INFORMACJE Z URZĘDU 3

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

Gmina Mosina podjęła temat Programu „Czyste 
powietrze” już w roku minionym. 5 października 
ub. r. gmina gościła ekspertów Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska (WIOŚ) w ramach cyklu spotkań infor-
macyjnych o wdrażanym programie.

Konsultacje w Mosinie
Na spotkaniu 5 października, Burmistrz Gminy Mosina 

Przemysław Mieloch (wówczas zastępca burmistrza) zwró-
cił się do ekspertów z zapytaniem o możliwość wsparcia 
przez Gminę Mosina rządowego programu poprzez udział we 
wkładzie własnym swoich mieszkańców, którego wymagana 
wysokość może przekraczać możliwości niektórych z nich. 
Ponieważ obecni na spotkaniu eksperci nie udzieli odpowie-
dzi, wskazując na brak kompetencji w tej kwestii, Burmistrz 
przedstawił to zapytanie i zarazem propozycję Gminy Mosina, 
takiego współudziału w programie Narodowemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatecznie Gmi-
na Mosina otrzymała w tej sprawie odpowiedź pozytywną.

Wizyta w Warszawie
Kolejnym krokiem była wizyta Burmistrza Gminy Mosina 

Przemysława Mielocha, 4 kwietnia br. w Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
w Warszawie, gdzie rozmawiał z Agnieszką Kaczorowską (do 
niedawna Dyrektorem Departamentu Czystego Powietrza  
i Nowych Projektów) oraz Marzeną Słupeczańską (Kierowni-
kiem Wydziału Czyste Powietrze).  – Rozmawialiśmy o różnych 
wariantach – współdziałania samorządów z NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW – mówi Burmistrz Przemysław Mieloch. – Za-
proponowałem kompleksowe rozwiązanie określające zasady 
możliwego wparcia beneficjentów Programu Czyste Powietrze 
oraz tryb współdziałania samorządu z WFOŚiGW.

Polegałoby ono na podpisaniu umowy ramowej przez samo-
rząd z WFOŚiGW. Na mocy jej zapisów pracownik WFOŚiGW 
pracowałby określoną ilość godzin/dni w każdej gminie, w czasie 
proporcjonalnym do ilości mieszkańców. Gmina zapewniałaby 
lokal znajdujący się w dyspozycji pracownika WFOŚiGW, który 
dokonuje ostatecznej oceny wniosku i przedkłada kierownictwu 
WFOŚiGW podpisanie umowy. Gmina wspierałaby te dzia-
łania zatrudniając własnego „eko-doradcę”, który gromadzi 
informacje o potencjalnych beneficjentach oraz wspiera ich na 
etapie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Podczas rozmowy w Warszawie Burmistrz zaproponował tak-
że, że Gmina dodatkowo wspierałaby finansowo beneficjentów, 
mieszkańców Gminy Mosina, poprzez pokrywanie wymaga-
nego wkładu własnego beneficjenta pierwszych trzech grup 
mieszkańców o najniższych dochodach na członka rodziny. 
Umożliwiałoby to rodzinom gorzej sytuowanym skorzystanie 
z programu. – Gmina przekazywałaby odpowiednie środki na 
subkonto WFOŚiGW, który w ramach umowy dokonywałby 
wszelkich czynności w imieniu gminy. Rozważana też była 
możliwość podpisywania przez gminę dodatkowej umowy z 
beneficjentem, w której byłoby określone, że wszelkie czynności 
w imieniu gminy podejmuje WFOŚiGW – relacjonuje spotkanie 
Burmistrz.  – NFOŚiGW obecnie rozważa możliwość prze-
niesienia prowadzenia Programu Czyste Powietrze na gminy. 
Jednak mając na względzie złożoność programu oraz zmieniające 
się interpretacje zapisów prostsze we funkcjonowaniu i bez-
pieczniejsze dla gminy jest rozwiązanie, które przedstawiłem. 
Pracownicy NFOŚiGW uznali przedstawioną propozycję za 
jak najbardziej godną analizy. Ze swej strony zadeklarowa-
łem możliwość daleko idącej współpracy przy konstruowaniu 
rozwiązań otwierających możliwość wspierania przez gminy 
beneficjentów Programu Czyste Powietrze. Połączenie działań  
i środków państwa i samorządu to najbardziej efektywna forma 
walki ze smogiem – mówi Przemysław Mieloch. 

Joanna Nowaczyk

O walce ze smogiem w Warszawie
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

23 lutego –  22 marca

• sporządzono i przesłano do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  w Poznaniu oraz 
Rady Miejskiej w Mosinie sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2018 i Wielo-
letniej Prognozy Finansowej obejmującej 
lata 2018 – 2023,

• przedstawiono na sesji Rady Miejskiej 
w dniu 28  marca projekt uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2023.

Budynki i budowle
• rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz 

z salą gimnastyczną w Czapurach – kon-
tynuacja prac,

• modernizacja wyposażenie boiska 
szkolnego w Daszewicach – podpisana 
umowa z wykonawcą, 

• podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji technicznej utwardzenia wjaz-
du i dojścia do placu zabaw w Krajkowie,

• podpisano umowę na modernizację i 
doposażenie placu zabaw na Osiedlu nr 
6 w Mosinie, 

• doposażenie placu zabaw w Żabinku 
– przygotowanie umowy, 

• modernizacja placu zabaw w Dyma-
czewie Starym – przygotowanie umowy 
na opracowanie projektu technicznego,

• plac zabaw w Rogalinie – przygoto-
wanie umowy na opracowanie projektu 
technicznego, 

• budowa siłowni zewnętrznej w Bar-
nówku – przygotowanie umowy na opra-
cowanie projektu technicznego,

• niskoemisyjne przedsięwzięcia w za-
kresie transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Mosina - etap I - budowa zintegro-
wanego węzła przesiadkowego w Mosinie 

FINANSE

KRONIKA INWESTYCJI

Starosta Poznański, pozytywnie zaopiniował zamontowanie progów zwalniają-
cych na ul. Strzeleckiej w Mosinie. Takie rozwiązanie mające na celu uspokojenia 
ruchu na tej ulicy,  jest wynikiem  petycji mieszkańców oraz interpelacji radnych 
skierowanych do Burmistrza Gminy Mosina. 

Ulica Strzelecka w Mosinie, w której bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana 
jest Szkoła Podstawowa przy ul. Krasickiego, to droga ruchliwa, na której dochodzi 
do częstych przypadków przekraczania prędkości. Dla poprawy bezpieczeństwa 
w tym miejscu, w roku 2018 Gmina zamontowała urządzenia do radarowego 
pomiaru prędkości oraz czerwone pasy akustyczne przy przejściu dla pieszych 
przy szkole. Jeszcze w poprzedniej kadencji radni starali się o zamontowanie na 
ul. Strzeleckiej dodatkowo progów zwalniających, będących najbardziej skutecz-
nym rozwiązaniem problemu. Przeszkodą wprowadzenia takiego rozwiązania 
spowalaniającego ruch na tej ulicy, była negatywna opinia w tej sprawie Starosty 
Poznańskiego – zarządcy dróg publicznych Gminy Mosina. 

3 lutego br., na ul. Strzeleckiej miał miejsce groźny wypadek.  Cztery dni póź-
niej  odbyło się zebranie mieszkańców tej ulicy, na którym ustalono, że Gmina 
Mosina ponownie zwróci się do Starosty o zgodę na zamontowanie progów 
wyspowych. Takie progi  umożliwiają także  przejazd kursujących tu autobusów. 
Burmistrz  ponownie zwrócił do Starosty Poznańskiego o wydanie pozytywnej 
opinii umożliwiającej zamontowanie progów. 

Pismem z 26 marca br. Starosta poinformował Burmistrza o pozytywnym 
zaopiniowaniu uspokojenia ruchu za pomocą progów zwalniających na ul. Strze-
leckiej, ze wskazaniami  dotyczącymi  rozmieszczenia progów i ich wykonania. 

JN

Pozytywna opinia w sprawie 
uspokojenia ruchu na Strzeleckiej

Burmistrz powołał KOLEJNEGO
zastępcę

Z dniem 18 marca br. Burmistrz Gminy 
Mosina powołał na swojego I zastępcę pana 
Tomasza Łukowiaka.

Tomasz Łukowiak ma 49 lat. W poprzedniej 
kadencji był Radnym Rady Miejskiej w Mosi-
nie, pełniąc w Radzie funkcję Przewodniczą-
cego Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego. W wyborach samo-
rządowych 2018, ponownie uzyskał mandat 
radnego.  Powołanie Tomasza Łukowiaka na 
stanowisko Zastępcy Burmistrza Gminy Mo-
sina, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa poprzedziło wygaszenie jego mandatu 
przez Komisarza Wyborczego. Jego miejsce  
w Radzie zajął pan Czesław Tomczak. 

Funkcję II Zastępcy Burmistrza Gminy 
Mosina od grudnia 2018 r. pełni pan Adam 
Ejchorst.               JN
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w formule „zaprojektuj i wybuduj”, spo-
tkania z projektantem w celu omówienia 
postępu prac,

• kompleksowa modernizacja energetycz-
na budynków użyteczności publicznej – 
etap III – SP Rogalinek,

• targowisko miejskie – prace związane 
z utwardzeniem pozostałej części płyty 
targowiska  w Mosinie,

• uzgadnianie koncepcji projektowej bu-
dynku Przedszkola nr 3 w Mosinie oraz 
żłobka,

• przygotowywanie przetargu na wyko-
nanie szczelnego zbiornika retencyjnego 
w Mosinie.
Drogi i chodniki 

• kontynuacja robót budowlanych 
związanych z utwardzeniem ul. Cisowej 
w Mosinie,

• przygotowano przetarg dla zamówienia 
publicznego polegającego na zaprojekto-
waniu utwardzenia wraz z odwodnieniem 
ulicy Różanej i Łąkowej w m. Pecna,

• przygotowano przetarg dla zamówienia 
publicznego polegającego na budowie ulicy   
Łąkowej w Mosinie,

• dokonano odbioru końcowego prze-
budowy ul. Kasprowicza w Mosinie na 
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Torowej,

• opracowano propozycję pięcioletniego 
planu remontów i inwestycji na drogach 
powiatowych w granicach administracyj-
nych miasta Mosina,

• rozpoczęcie prac odbiorowych ul. Nad-
leśnej w Krośnie,

• przygotowanie przetargu na wykonanie 
projektu przebudowy ul. Budzyńskiej w 
Mosinie.
Oświetlenie 

• zawarto umowy na wykonanie doku-
mentacji projektu  budowlano-wykonaw-
czego na budowę oświetlenia  drogowego 
dla: Mosina – ul. Strzelecka  nr 81 – 83,  
ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego, Zapol-
skiej, Kuncewiczowej, Kownackiej, Szklar-
skiego, Śliwkowa; Krosinko – ul. Piaskowa 
i odnoga ul. Malinowej; Borkowice – ul. 
Bajkowa; Daszewice – ul. Dolna – Jesienna; 
Dymaczewo Nowe – ul. Radosna,

• w trakcie – rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego na budowę oświetleń 
drogowych, cz. I,  obejmujące  zadania: 
Mosina – ul. Gruszkowa, ul. Sienkiewicza; 
Dymaczewo Stare –  ul. Nad Stawem – 
etap I; Drużyna – ul. Choinkowa – etap 
II, ul. Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. Zacisze; 
Sowinki – ul. Nad Lasem – etap I; Wiórek 
– ul. Sosnowa; Krosno – ul. Leśna – plac 
zabaw; Sasinowo – ul. Leśna – etap II. 
Kanalizacje i wodociągi 

• zakończono i odebrano  budowę ka-
nalizacji deszczowej w Daszewicach ul. 

Światłowód w Gminie Mosina
INEA informuje, że do 2018 r. na terenie gminy Mosina wybudowano sieć świa-

tłowodową umożliwiającą świadczenie usług Internetu powyżej 100Mb/s do 3065 
gospodarstw domowych. Obecnie w ramach współfinansowania ze środków unijnych 
w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzone są prace związane 
z budową sieci światłowodowej na odcinku Rogalin – Radzewice oraz Krosinku. 
Po ich zakończeniu dostęp do światłowodu uzyska 550 gospodarstw domowych.

W marcu rozpocznie się kolejny etap prac obejmujący 600 adresów w Czapu-
rach i w Krośnie. W ramach tych oraz wszystkich planowanych prac związanych  
z programem Operacyjnym Polska Cyfrowa do sieci światłowodowej podłączo-
nych zostanie 4500 gospodarstw, co oznacza, że po zakończeniu projektu 85% 
gospodarstw domowych w Gminie Mosina będzie w zasięgu sieci INEA. Będzie to 
otwarta sieć światłowodowa - swoje usługi będą na niej mogli oferować także inni 
dostawcy, nie tylko INEA. W ramach tej inwestycji do światłowodu podłączane są  
z góry wyznaczone adresy, wskazane przez Ministerstwo Cyfryzacji jako lokalizacje,  
w których wcześniej nie było infrastruktury umożliwiającej z usług szerokopasmo-
wego internetu. Osoby, których adresy nie zostały ujęte na liście przygotowanej 
przez Ministerstwo Cyfryzacji mogą skontaktować się z INEA S.A. pod numerem tel. 
61 223 09 99. Spółka INEA zapowiada, że po analizie możliwości inwestycyjnych 
postara się, aby takie adresy zostały połączone do sieci światłowodowej z funduszy 
własnych INEA.                      Oprac. JN

Zgnilec amerykański pszczół 
– rozporządzenie wojewody

W związku z wystąpieniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 
gminy Mosina, 14 marca Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie w sprawie 
jego zwalczania, które obowiązuje do czasu jego uchylenia. Za obszar zapowietrzony, 
który oznakowany został tablicami ostrzegawczymi, uznany został teren ograniczony: 

- od północy – od Jeziora Góreckiego działkami 149, 150, 147, 156, 125, 133, 779, 
772 do miejscowości Puszczykowo Stare przez ulice Hotelową, Czarnieckiego, Rolną, 
Gołębią, Studzienną do miejscowości Puszczykowo. W miejscowości Puszczykowo 
ulicami Wysoka, Podgórna, Poznańska, Cienista, Podleśna, Wczasowa do rzeki Warty. 
Od rzeki działkami 195, 294, 190, 177 do miejscowości Głuszyna Leśna. Następnie 
działkami 1014, 1065, 1013, 1012, 1015, 1020, 1026;

- od wschodu – od działki 1026 przez działki 282, 281, 286 do miejscowości Świątniki 
przez ul. Kórnicką, Śremską, przez rzekę Wartę do miejscowości Krajkowo. Następnie 
działkami 302/3, 303, 292, 294/2, 296, 297, 279, 280, 379/4, 416, 401, 415, 423 do 
granicy z powiatem śremskim;

- od południa – na terenie powiatu śremskiego od działek 5106/2, 5107, 5102/2 do 
miejscowości Żabno przez drogę Śremską działkami 156, 132, 133, 96, 83, 93, 92, 91, 
90, 86, 85, 42, 41, 39/2, 39/12, 39/11, 185/2, 183/1 do granicy z powiatem poznańskim. 
Następnie działkami 353, 350/8, 442, 350/4, 350/3, 350/2, 350/1, 337/5, 337/4, 337/3, 
337/2, 337/1, 453, 439, 438, 419, 429, 92 do torów kolejowych;

- od zachodu – działkami 88, 236/1, 102 przez kanał Olszynka, kanał Mosiński, 
kanał Samica do drogi o nazwie Wiejska w miejscowości Dymczewo Stare. Następnie 
działkami 354, 349, 343, 339, 380, 462, 441, 440 do Jeziora Góreckiego. 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się: wykonanie przeglądu pasiek przez urzę-
dowego lekarza weterynarii, niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół 
z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół, właściwemu miej-
scowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Zakazuje się organizowania targów, 
wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem pszczół, a także przemieszczania rodzin 
pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich 
oraz sprzętu. Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna dotykająca pszczołę miod-
ną, która jest zwalczana z urzędu. Bakteria wywołująca zgnilec amerykański atakuje 
wcześniejsze stadia rozwojowe pszczoły, powoduje zamieranie czerwi. Pszczoły zarażają 
się nią błyskawicznie, do tego bakteria wytwarza przetrwalniki, których żywotność 
sięga 30 lat. Dla ludzi bakteria wywołująca zgnilec amerykański pszczół bakteria jest 
całkowicie niegroźna.      Joanna Nowaczyk
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Poznańska etap I,
• uzgodnienia z Aqanetem – budowa 

kanalizacji sanitarnej w ul. Sowinieckiej,
• opracowanie raportu dla Urzędu Mar-

szałkowskiego RRW-2 sanitacja wsi, 
• opracowanie raportu  dla Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej – zaopatrzenie wsi w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków,

• opracowywanie raportu dla potrzeb 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
za I kwartał 2019 r.
Biuro zamówień publicznych

• ogłoszenie postępowania: wykonanie 
dokumentacji  projektowej budowlano
-wykonawczej przebudowy ul. Różanej 
i Łąkowej w Pecnej,

• ocena ofert: przebudowa ul. Jaworowej 
wraz z odwodnieniem w Mosinie; budowa 
ul. Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej w 
Mosinie: etap I – ulica Łąkowa z odwod-
nieniem; budowa oświetleń drogowych 
na terenie gminy Mosina – cz. I (8 części), 

• zawarto umowę: wykonanie dokumen-
tacji  projektowej budowlano-wykonawczej 
budowy ul. Lema wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Mosinie,

• zaproszono wykonawcę do negocja-
cji: odbiór, zbieranie i transport odpadów 
komunalnych zmieszanych i selektywnie 
zbieranych z terenu gminy Mosina z nie-
ruchomości zamieszkałych,

• negocjacje z wykonawcą: rewitalizacji 
ścieżki Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie.

• nabycie udziałów ułamkowych w 
wysokości 12/266 części nieruchomości 
złożonej z działek 132/18, 132/24 obręb 
Pecna, które stanowią fragment ulicy Ma-
kowej w Pecnej, 

• zakup udziału ułamkowego w wyso-
kości ½ części nieruchomości złożonej z 
działek 1824/5 obręb Mosina, która będzie 
stanowić fragment drogi publicznej rów-
noległej do ul. Strzeleckiej, 

• uzyskano decyzję administracyjną 
Wojewody Wielkopolskiego w zakresie 
przyznania prawa własności nierucho-
mości, która jest wykorzystywana jako 
droga – dz. 169/8 obręb Wiórek.

• utrzymanie dróg: trwa wiosenne pro-
filowanie dróg, podpisano umowę na 
odmalowanie oznakowania poziomego 
w 2019 r na terenie gminy, 

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania, 
projekty organizacji ruchu: wydawano 46 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

MIENIE KOMUNALNE

Krótko o budowie dróg
• Zakończono prace nad budową jednostronnego chodnika w ul. Nadleśnej  

     w Krośnie. Brakuje tylko dwóch ławek i kosza na śmieci.  
   Wykonawca: Firma Drogowa Białobrzyccy z Gniezna 
   Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 179 513,25 zł.
• Nastąpił odbiór techniczny wybudowanej ul. Kasprowicza w Mosinie wraz  

     z odwodnieniem, która utwardzona została kostką pozbrukową. 
  Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. 
  Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 449 999,99 zł.

• Dobiega końca budowa ul. Cisowej w Mosinie. 
   Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. 
   Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 200 000,00 zł.

• Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą wykonanie projektu      
     budowy ul. Lema w Mosinie. Utwardzenie tej drogi służyć ma obsłudze strefy    
     gospodarczej w tym rejonie. To początek działań w kierunku  wyeliminowania   
    ruchu ciężarowego odbywającego się obecnie ul. Gałczyńskiego. 

  Wykonawca projektu: Pracownia Projektowa ECODROGA Robert Salomon  
     z Kostrzynia Wlkp.

  Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 78 720,00 zł.
• Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą budowy ul. Jaworowej    

    w Mosinie wraz  z odwodnieniem. 
 Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. 
 Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 646 552,59 zł.
• Trwa sprawdzanie ofert, które wpłynęły do przetargu na budowę ul. Łąkowej  

    w Mosinie. Do tego przetargu złożono aż 9 ofert. 
• Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę chodnika 
   w Żabinku. 

Konsultacje w sprawie Programu 
Ochrony Środowiska - protokół

Informujemy, że w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie  
projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2018-2022  
z perspektywą na lata 2023-2026,   w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskie-
go w Mosinie nie wpłynęły żadne uwagi ani propozycje zmian do tego projektu.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zamieszczony został w Biuletynie 
Informacji Publicznej->Organy gminy->Burmistrz->Konsultacje społeczne.    JN
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zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,  wy-
stawiano 20 decyzji rocznych za wbudo-
wanie urządzeń w pas drogowy,  wyda-
no 34 warunki techniczne dla przebiegu 
trasowego urządzeń w pasie drogowym 
w tym 7 dla światłowodów; uzgodniono 
14 projektów tymczasowej organizacji ru-
chu; opracowano 1 projekt zmiany stałej 
organizacji ruchu, uzgodniono 5 lokali-
zacji zjazdów indywidualnych, zgłoszono 
do odszkodowania 3 sprawy, otrzymano 
odszkodowanie za 2 sprawy,

• transport, Strefa Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego, odszkodowania: zakup 
i montaż fabrycznie nowych wiat przy-
stankowych: w Świątnikach, w Nowin-
kach, w Radzewicach wraz z wykonaniem 
utwardzenia oraz likwidacją starych wiat 
przystankowych; prowadzenie spraw o 
likwidację szkód i odszkodowań komu-
nikacyjnych,

• place zabaw, obiekty małej architektu-
ry: prowadzenie spraw o likwidację szkód 
(dewastacje),

• oświetlenie uliczne będące własnością 
Gminy Mosina: zgłaszanie awarii oświetle-
nia ulicznego będącego własnością Gminy 
Mosina oraz  ENEA Oświetlenie,

• lokale komunalne, lokale socjalne, lo-
kale użytkowe będące własnością Gmi-
ny Mosina: trwają roboty remontowe w 
budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie 
(część 1p. + archiwum), zakończono re-
mont pomieszczeń świetlicy w Miecze-
wie, podpisano umowę z wykonawcą na 
wykonanie remontu elewacji świetlicy w 
Czapurach – planowane rozpoczęcie prac 
IV/V.2019 r., wykonano zakup krzeseł do 
świetlicy wiejskiej w Radzewicach, wyko-
nano aktualizację kosztorysów inwestor-
skich na remont szatni w budynku OSiR w 
Mosinie koniecznych do złożenia wniosku 
o dofinansowanie zadania.

 

Dokumenty planistyczne na etapie 
rozpatrywania uwag

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni) dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni, 
ograniczonych od północnego zachodu 
Kanałem Mosińskim oraz od północy ul. 
Lipową w Krosinku (planowane jest spo-
tkanie konsultacyjne na dzień 10 kwietnia 
2019 r.), 

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina,

• MPZP Krajkowo dla południowo – 
zachodnich terenów wsi, usytuowanych 
pomiędzy drogami tj. działkami o nr ewid. 
173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Konsultacje społeczne
Projekt miejscowego planu dla Krosna i Krosinka

W związku z opracowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód 
od ul. Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ul. Piaskowej w Krośnie, 
na południe od ul. Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej 
granicy działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz 
z częścią działki o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz  
z tym Kanałem, wzdłuż zachodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 ob-
ręb Krosno, na północ od działek o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 
163/3, 163/15 obręb Krosno, do ul. Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, Burmistrz 
Gminy Mosina zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego 
projektu planu miejscowego. Planowane spotkanie konsultacyjne odbędzie się 
9 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, 62-050 Krosno, ul. Piaskowa 6,  
o godz. 18.00.                 JN

Nowy Zarząd Osiedla nr 5 w Mosinie
14 marca odbyły się wybory władz Osiedla nr 5 „Nowe Kro-

sno” w Mosinie, w wyniku których mieszkańcy wybrali Zarząd 
Osiedla na kadencję 2019-2024 w składzie:

Przewodniczący Zarządu  – Jakub Modrzyński,
Członkowie: Marietta Ewleszyn,  Elżbieta Piątek, Agnieszka 

Roth.
Nowemu Zarządowi Burmistrz Gminy Mosina gratuluje wy-

boru i życzy sukcesów w pracy na rzecz osiedla i społeczności lokalnej. 
JN

Usuwanie azbestu
Burmistrz Gminy Mosina informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udział 

w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest w 2019 r.
Wnioski o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest można składać 

do 15 lipca 2019 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpłynięcia do 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, do wyczerpania limitu środków. Dofinansowanie 
w ramach programu wynosi 100%.

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na 
rok 2019 oraz formularz wniosku można uzyskać na stronie mosina.pl-> DLA 
MIESZKAŃCA –> OCHRONA ŚRODOWISKA, a także w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie – w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa (tel. 61-8109-545; 8109-546; 8109-547, pok. nr 11). 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM

Zmiana rozkładu jazdy 
Informujemy, że z dniem 17 marca br. zmianie uległy rozkłady jazdy linii ko-

munikacyjnych 691, 692, 693 oraz 694.
Powodem zmian są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów. Zmiany rozkładów 

jazdy z 10 marca br. dotyczyły rozkładu jazdy PKP ważnego od 9 grudnia 2018 
r. do 14 grudnia 2019 r., natomiast bieżące zmiany dotyczą aktualizacji rozkładu 
jazdy PKP ważnej od 10 marca br. do 8 czerwca br. Jednocześnie informujemy, że 
na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina Mosina nie ma wpływu.

Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są dostępne na stro-
nie: zukmosina.pl. 

JN
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administracyjną Gminy oraz granicą ad-
ministracyjną wsi (wyłożenie: 3 stycznia 
2019 r. – 25 stycznia 2019 r., dyskusja 
publiczna: 9 stycznia 2019 r. w świetlicy 
wiejskiej w Krajkowie, uwagi do 11 lutego 
2019 r. – wpłynęło 56 uwag).
Plany miejscowe na etapie opiniowania 
i uzgadniania 

• MPZP Wschodnia obwodnica miasta 
Mosina  dla przebiegu wschodniej obwod-
nicy miasta Mosina, łączącą ul. Piotra 
Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 
431) z ul. Powstańców Wielkopolskich w 
Nowinkach – Drużynie (droga powiato-
wa nr 2465P) z przeprawą mostową przez 
Kanał Mosiński – etap I (po uzyskaniu 
zgody Ministra Środowiska oraz Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego na przezna-
czenie gruntów leśnych na cele drogowe, 
projekt planu będzie przygotowywany do 
wyłożenia do publicznego wglądu),

• MPZP Mosina – Sowiniec dla terenów 
części miasta Mosina i części wsi Sowiniec, 
usytuowanych pomiędzy ul. Leśmiana i ul. 
Śremska w Mosinie wraz z tymi ulicami (po 
uzyskaniu zgody Ministra Środowiska oraz 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
na przeznaczenie gruntów leśnych na cele 
drogowe, projekt planu będzie przygoto-
wywany do wyłożenia do publicznego 
wglądu),

• MPZP Krosinko dla terenów części wsi 
Krosinko i terenów części miasta Mosina, 
usytuowanych pomiędzy drogą wojewódz-
ką nr 431 Kórnik – Mosina – Stęszew tj. 
ul. Wiejską w Krosinku oraz ul. Marii 
Konopnickiej w Mosinie wraz z tą dro-
gą a Kanałem Mosińskim (po uzyskaniu 
uzgodnienia Dyrektora Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, projekt planu będzie 
przygotowywany do II wyłożenia do pu-
blicznego wglądu),

•MZP Krosno – Drużyna  dla  terenów 
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, 
usytuowanych na południe od północnej 
granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 
163/3, 163/16, 164, 165/2, 71, 72, 67, 
63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka 
wraz z tym Kanałem, a ul. Wierzbową, 
Powstańców Wielkopolskich wraz z tą 
ulicą w Drużynie, linią PKP – Wrocław – 
Poznań wraz z tą linią (planowane jest II 
wyłożenie projektu planu po uzyskaniu 
opinii PKP związanej z uwzględnieniem 
części uwag i wprowadzeniem zmian do 
projektu planu).
Plany miejscowe na etapie sporządzania 
projektu

• MPZP Krosno – Krosinko dla terenów 
części wsi Krosno i Krosinko (4 paździer-
nika 2018 r. odbyło się pierwsze spotka-
nie konsultacyjne, a w marcu – kwietniu 

Z powiatu poznańskiego …
 Na V sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która miała miejsce 27 marca, kilka 
uchwał dotyczyło naszej gminy w sprawach:

1. W związku z planowaną budową przeprawy mostowej w rejonie Czapur, została 
zmieniona nazwa zadania na Dokumentacja budowy mostu przez  rz. Wartę z dopro-
wadzeniami Luboń – Czapury. Zmiana nazwy zadania wynika z propozycji złożenia 
do 29 marca 2019 r. wniosku na 80% dofinansowania dokumentacji projektowej wraz  
z pozwoleniem na budowę o szacunkowej wartości 1.940.000,00 zł w ramach Rządo-
wego Programu uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty 
dla Regionów. Szacunkowe łączne koszty przedsięwzięcia przewidzianego w realizacji 
do 2023 r. opiewają na kwotę 106 000 000,00 zł. 

2. Powierzono Gminie Mosina zadanie obsługi autobusowej linii weekendowej nr 671 
na trasie Puszczykowo (WPN) – Mosina DK – Rogalin – Świątniki – przystosowanej do 
obsługi grup rowerzystów i turystów w okresie od 1 maja do 13 maja 2019. Zadanie 
finansuje Powiat Poznański w kwocie nie większej niż 90 000,00 zł. 

3. Udzielono Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania w organizacji 
i obsłudze linii autobusowej nr 699 na trasie Mosina DK – Puszczykowo – Niwka/
Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik w wysokości 130 000,00 zł. Linia ta służy 
uczniom w dowozie do szkół, umożliwia mieszkańcom dojazd do szpitala. Będzie 
skomunikowana z PKP  i węzłami przesiadkowymi.

4. Powierzono Gminie Mosina prowadzenie zadania publicznego w zakresie wykonania 
sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2460 P zlokalizowanej na przecięciu się 
ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w m. Czapury. Zadanie będzie finansowane przez 
pow. poznański w kwocie 50% kosztów, jednak nie więcej niż 160 000,00 zł, a w części 
pozostałej ze środków własnych Gminy Mosina. Powierzenie zadania następuje na 
okres do dnia 31 grudnia 2019 r.                Jacek Szeszuła

Radny Rady Powiatu w Poznaniu

Weź nie truj!
W czwartek 14 marca br., 

w Mosińskim Ośrodku Kul-
tury odbyło się spotkanie dla 
mieszkańców pod hasłem 
„Weź nie truj!”, zorganizo-
wane przez Gminne Cen-
trum Informacji w Mosinie 
przy współpracy z Metro-
polią Poznań, Państwowym 
Instytutem Badawczym – 
NASK oraz Poznańskim Alarmem Smogowym. Spotkanie poprowadził Paweł 
Głogowski, przedstawiciel Poznańskiego Alarmu Smogowego. W wydarzeniu 
uczestniczyli Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, jego zastępcy Adam 
Ejchorst i Tomasz Łukowiak, a także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosi-
nie Małgorzata Kaptur oraz radni, przewodniczący zarządów osiedli i sołtysi. 
Warsztaty miały na celu przedstawienie mieszkańcom zagadnień związanych  
z zanieczyszczonym powietrzem. Tematami przewodnimi były m.in. przyczyny 
zanieczyszczenia środowiska i jego wpływ na nasze zdrowie, a także SMOG – co 
to jest i jak go zminimalizować w skali naszego miasta oraz całego kraju. Uczest-
nicy warsztatów dowiedzieli się, gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat 
jakości powietrza oraz programów dotacyjnych, z których można skorzystać  
w zakresie wymiany pieców. Mieszkańcy mieli możliwość zadania nurtujących 
ich pytań, na które odpowiedzi udzielał także Burmistrz.

Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z czystym powietrzem w ra-
mach Spotkania dla Przedsiębiorców, które odbędzie się 24 kwietnia br.,  
o godz. 16.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury (sala reprezentacyjna). Jed-
nym z omawianych tematów, będzie program pilotażowy „Czyste Powietrze”  
i szczegóły otrzymania dofinansowania na modernizację budynków oraz na 
wymianę przestarzałych źródeł ciepła w ramach tego programu.   
    Barbara Kurowska Gminne Centrum Informacji
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2019 r. planowane jest drugie spotkanie 
konsultacyjne dotyczące projektu planu 
miejscowego w dniu 9 maja 2019 r.),

• MPZP Mosina dla terenów przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana 
w Mosinie (Radzie Miejskiej w Mosinie 
przekazany został projekt uchwały w spra-
wie zmiany w/w uchwały tj. zwiększenie 
obszaru opracowania).

Procedowanych jest obecnie 20 miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mosina. Informacje dotyczące 
wszystkich dokumentów planistycznych, 
obszaru objętego planami i etapu ich pro-
cedowania, można znaleźć na BIP-ie -> 
Organy gminy->Burmistrz->Obwieszczenia 
planistyczne->Wykaz dokumentów plani-
stycznych w trakcie sporządzania.

• prowadzenie spraw związanych z or-
ganizacją i realizacją systemu odbioru 
odpadów komunalnych na terenie gmi-
ny Mosina,

• prowadzenie postępowań administra-
cyjnych: w sprawie usunięcia drzew i krze-
wów, w zakresie zakłócania stosunków 
wodnych,

• konsultacje społeczne w sprawie pro-
jektu Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Mosina na lata 2019-2022 z per-
spektywą na lata 2023-2026,

• przygotowanie projektów uchwał: w 
sprawie projektu Programu Ochrony Śro-
dowiska dla gminy Mosina na lata 2019-
2022 z perspektywą na lata 2023-2026, 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Mosina,

• przygotowanie do zaopiniowania pro-
jektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 
na terenie gminy Mosina na rok 2019 oraz 
określenia sezonu kąpielowego,

• przystąpienie do programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
powiatu poznańskiego na rok 2019,

• wykonanie inwentaryzacji drzew i 
krzewów,

• prowadzenie spraw związanych z reali-
zacją projektu zagospodarowania terenu 
przy Kanale Mosińskim wykonywanego 
w formule zaprojektuj i wybuduj,

• zlecenie i nadzór nad nasadzeniami 
roślin na terenie gminy Mosina,

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

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek Gminy Mosina o dofinansowanie zadania pn. „Budowa spójnej sieci 
dróg rowerowych w  Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych w  obrębie 
Parku Strzelnica” w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  działania 3.3. Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ 
projektu II, po poddaniu ocenie merytorycznej uzyskał  pozytywną opinię Komisji 
Oceny Projektów.  Projekt obejmuje budowę ścieżek pieszo-rowerowych łączących 
ul. Leszczyńską z ul. Strzelecką przebiegające przez park gminny „Strzelnica”. 
Ich łączna długość wyniesie 702,0 m, planowane jest także ich oświetleniem  
i monitoring, budowa parkingu „BIKE & RIDE”, a także mała infrastruktura 
(ławeczki, stojaki na rowery, kosze na śmieci). Obecnie, po uzyskaniu pozytywnej 
oceny merytorycznej projektu, trwają przygotowania dokumentów do podpisania 
umowy na dofinansowanie.       J. Nowaczyk

Projekt ścieżek w parku 
„Strzelnica” pozytywnie oceniony

Zmarł Zygmunt Pniewski
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci śp. Zygmunta Pniewskiego (1931 
– 10.03.2019), wieloletniego przyjaciela Ga-
lerii i artystów, bywalca wernisaży, autora 
licznych wystaw fotograficznych, wielkiego 
miłośnika przyrody. 

Zygmunt Pniewski był przede wszystkim 
fotografikiem, dokumentalistą, jego wiel-
ką pasją były zdjęcia dębów rogalińskich  
i Wielkopolskiego Parku Narodowego.  Jego 
fotografie znajdziemy w wielu książkach i publikacjach o tematyce przyrodniczej 
oraz w albumie z okazji 700-lecia Mosiny. Brał udział w wyprawie do Amery-
ki Południowej ze znanym podróżnikiem Arkadym Fiedlerem. Był wieloletnim  
i aktywnym członkiem Klubu Kolekcjonerów - Hobbystów działającym przy Mo-
sińskim Ośrodku Kultury. Prezentował w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej swoje zbiory i fotografie, a w wystawach brali udział również Jego synowie.  
W sali Izby Muzealnej odbyły się Jego cztery wystawy indywidualne. Jeszcze 
nie tak dawno można Go było spotkać na „Szeroko na Wąskiej”. W Szko-
le Podstawowej prowadził dla uczniów koło fotograficzne. Był niezwykle 
pogodnym i życzliwym człowiekiem, bardzo będzie Go nam brakowało.   
        Galeria Sztuki w Mosinie
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• przygotowanie projektów nasadzeń 
kompensacyjnych do decyzji Starosty 
Poznańskiego, zezwalających na usunię-
cie drzew z nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Mosina,

• ustalenie zasad współpracy z Zespołem 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego w celu odtworzenia na-
sadzeń śródpolnych na terenie Rogalina.

• udział w programie TVP Poznań w 
sprawie Targów Edukacji i Pracy organi-
zowanych przez GCI, 

• udział (wraz z audytorem wewnętrznym 
UM Justyną Kaczmarczyk w spotkaniu w 
Rumianku, w siedzibie TP-KOM sp. z o.o. 
w sprawie odpadów zielonych,

• z przedstawicielami Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, m.in. z Michałem 
Dembińskim, Dyrektorem Gabinetu Wo-
jewody Wielkopolskiego, płk. Nawrockim, 
dowódcą jednostki mobilnej w Babkach 
-  w sprawie budowy drogi Babki – Wió-
rek oraz organizacji zawodów piłkarskich 
pracowników Urzędów Wojewódzkich,

• z Antonim Kaliszem – Członkiem Za-
rządu Powiatu Poznańskiego w sprawie 
melioracji oraz skarpy Warty na granicy 
Wiórka i Czapur, 

• udział w spotkaniu organizowanym 
przez Metropolię Poznań pt. „Weź nie 
truj”,

• z profesorami Janem Przybyłkiem i 
Józefem Górskim w sprawie ujęcia wody 
Mosina – Krajkowo, 

• w spotkaniu z firmą Geokoncept w 
sprawie budowy dróg z użyciem nowych 
technologii (w spotkaniu brali udział za-
stępcy burmistrza Adam Ejchorst i Tomasz 
Łukowiak),

• spotkaniu z Wojciechem Wojciechow-
skim – Dyrektorem INEA w sprawie budo-
wy sieci światłowodowej (w spotkaniu brali 
udział: burmistrz Przemysław Mieloch i 
jego zastępcy Adam Ejchorst i Tomasz 
Łukowiak),

• z firmą Stora Enso – konsultacje kon-
cepcji utwardzenia ul. Lema i parkingu dla 
tirów (w spotkaniu brał udział zastępca 
burmistrza Tomasz Łukowiak).

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

SPOTKANIA

Gmina Mosina podpisała umowę z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na 
dofinansowanie na budowę szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia 
dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie. Wysokość dofinansowania wynosi  
6 622 170,55 zł, a środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy 
zadania.  W ramach zadania dofinansowanego przez UE,  na Osiedlu nr 5 „Nowe 
Krosno” powstanie szczelny zbiornik wód deszczowych o powierzchni 3 tys. m2  
i pojemności ponad 7 tys. m3 dla odwodnienia osiedlowych dróg. Wybudowane zo-
staną także urządzenia towarzyszące dla odprowadzania i retencjonowania ścieków 
deszczowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej utwardzone 
powierzchnie ulic i chodników, m.in. w ulicach: Bolesława Leśmiana, Śremskiej, 
Jasnej, Polnej, Leśnej. Inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń: rurociągów kanali-
zacji deszczowej, dwóch przepompowni wód opadowych, a także instalację zasilania 
energetycznego i przebudowy odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 kV.

Celem projektu, który zrealizowany zostanie w oparciu o pozyskane dofinansowanie 
i środki własne Gminy, jest kontrolowane odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych 
i powierzchniowych oraz zapobieganie podtapianiu gruntów ornych, łąk i zabudowań 
w rejonie ulic Leśmiana, Śremskiej i Jasnej. Budowa szczelnego zbiornika retencyj-
nego ma znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia powodzi lub lokalnych podtopień  
w sytuacji wystąpienia intensywnych deszczy.  Całkowita wartość projektu – budowy 
szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu nr 5 „Nowe 
Krosno” w Mosinie, który uzyskał dofinansowanie  to 7 790 788,89 zł. Pozostałe 
środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy Mosina.            JN

Umowa na dofinansowanie zbiornika 
podpisana

Rozbudowa świetlicy w Sowinkach
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na rozbudowę świetlicy wiejskiej  

w Sowinkach. Przypomnijmy, że Gmina Mosina pozyskała na to zadanie dofinan-
sowanie z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.  W marcu Gmina Mosina zawarła umowę o przyznanie pomocy 
finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 
2014-2020 na operację pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca 
rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – etap 1”.  W ramach złożonego 
wniosku o przyznanie pomocy Gmina Mosina uzyskała wsparcie w kwocie 448 007,00 
zł. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 866 020,39 zł z czego koszty 
kwalifikowane objęte wnioskiem o przyznanie to kwota 704 081,62 zł. Projekt prze-
widuje: rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenie użytkowe i pomocnicze, 
m.in. kuchnię, zmywalnię, toalety oraz szatnię, termomodernizację w zakresie ścian 
i dachu, wykucia otworu drzwiowego, instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej i zagospoda-
rowanie terenu wokół świetlicy. Obecnie Urząd Miejski w Mosinie przygotowuje się 
do ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania.             J. Nowaczyk

Agnieszka Gorzyńska Radna Rady Miejskiej w Mosinie:   W roku 2014 wal-
czyliśmy o przedłużenie ważności projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach.  
W kolejnym etapie długa procedura przygotowywania dokumentacji. O planach rozbu-
dowy świetlicy mowa była na większości zebrań w Sowinkach w poprzedniej kadencji, 
za Burmistrza pana Jerzego Rysia i wtedy zastępcy – pana Przemysława Mielocha. Rok 
2019 to kolejne starania. Co niektórzy już wątpili, czy doczekają się tej decyzji. Dziś już 
wiemy, że decyzja o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego jest pozytywna. Umowa 
między Gminą Mosiną a Urzędem Marszałkowskim, została podpisana 6 marca 2019 roku. 
Obecnie przygotowujemy się do przetargu. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym 
osobom za tę ciężką pracę i wytrwałość, a w szczególności pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, Burmistrzom oraz wszystkim Radnym poprzedniej oraz obecnej kadencji.  
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W sobotę 30 marca pożegnaliśmy na cmentarzu parafialnym 
w Mosinie śp. Kazimierza Dobrego. W ostatniej ziemskiej 
drodze oprócz rodziny i mieszkańców, towarzyszyła Zmarłe-
mu asysta wojskowa z ceremoniałem pogrzebowym. Odszedł 
od nas Człowiek, który przez większą część swojego życia 
związany był z naszym miastem – Mosiną, a w szczególności 
z osiedlem „Nowe Krosno”. 

 Urodził się 13 maja 1924 
r. w Koźminie pow. Krotoszyn, syn 
Stanisława – krawca z zawodu  
i matki Stefanii. Był najstarszym 
spośród swojego rodzeństwa, tj. 
Radosława – ur. w 1926 r., Wan-
dy – ur. w 1927 r. i Edwarda – ur.  
w 1929 r.  Wszystkich ich prze-
żył. Do Mosiny rodzina Dobrych 
przybyła z Koźmina w 1928 r. 
Zamieszkała w swoim domu, wy-
budowanym na parceli zakupionej 
od Otto Starka z Krosna. W 1938 
r. Kazimierz ukończył 7 klasową 
szkołę powszechną w Mosinie.  
W 1939 r. na początku okupacji hi-
tlerowskiej rozpoczął pracę w mły-
nie Wilhelma Starka przy ul. Ko-
lejowej (zajętym po rozstrzelanym 
Janie Frąckowiaku). Jako 15 letni 
chłopak był świadkiem egzekucji 
na 15 Polakach, rozstrzelanych na 
mosińskim rynku. To wydarzenie 
było dla Niego wielkim wstrząsem. 
Następnie pracował u niemieckiego 
gospodarza Schwamberga w Żab-
nie. Stamtąd trafił do niemieckiej firmy budowlanej KON-
RAD na budowę tzw. „greiserowki”. Po zakończeniu budowy 
drogi, firma przeniosła się na budowę lotniska w Krzesinach. 
Stamtąd jesienią 1944 r. Kazimierz Dobry został skierowany 
w rejon Sierakowa do budowy umocnień. Około 20 stycz-
nia 1945 r. uciekł z przymusowych robót i przez Wronki 
dotarł do Mosiny. Był świadkiem podpalenia mosińskiego 
kościoła, bowiem jego siostra Wanda pracowała jako służąca  
u policjanta Metznera, który mieszkał w budynku probostwa. 

28 stycznia 1945 r. zgłosił się do służby w Milicji Obywa-
telskiej w Mosinie, której dowódcą był kpt. Teofil Kayser. Już 
19 kwietnia 1945 r. został powołany do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej w Chełmnie. Następnie służył w Gdań-

sku-Wrzeszczu, Elblągu, Sanoku gdzie brał udział w walkach  
z bandami UPA, podczas których został ranny. Po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej pozostał w LWP jako żołnierz 
zawodowy w jednostce WOP w Gdyni. W wojsku chętnie 
brał udział w  zawodach strzeleckich na różnych szczeblach, 
w których odnosił sukcesy. W tym czasie mieszkał w Gdyni. 

W 1973 r. przeszedł na wojskową 
emeryturę w stopniu podporucz-
nika. Rok później tj. w 1974 r. 
zdecydował się na powrót na oj-
cowiznę, do Mosiny. Tutaj udzielał 
się w pracy społecznej. 17 listopada 
1975 r. wszedł do  zarządu, a na-
stępnie aż do 2018 r. pełnił funkcję 
Prezesa Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. 
Jego uporowi i determinacji za-
wdzięczaliśmy coroczne obchody 
rocznic i wydarzeń jak: 1 września, 
20 października, 9 maja, prowa-
dzenie dyżurów dla kombatantów 
i ich podopiecznych pełnionych 
w MOK, starania się dla nich  
o różnego rodzaju zapomogi. Jed-
nocześnie przez wiele lat był prze-
wodniczącym Zarządu Osiedla Nr 
5. Był też częstym gościem w Biurze 
Rady Miejskiej. Lubił opowiadać  
i wspominać, sprawiało Mu to dużą 
przyjemność. Stąd kierował swo-
je kroki do ks. kanonika Edwarda 
Majki, na dalsze dysputy. Spisy-
wałem te różne, ciekawe epizody 

z życia Pana Kazimierza. Był Człowiekiem, który szybko 
zapominał o osobistych urazach. Póki zdrowie dopisywało, 
zawsze przemieszczał się po najbliższej okolicy na swoim 
nieodłącznym rowerze, co nieraz było niebezpieczne, patrząc 
z pozycji użytkowników ruchu.

W 1950 r. założył rodzinę. Ożenił się z Józefą Arciszewską 
z Wilna. Z tego związku narodziły się dzieci: Jolanta, Wal-
demar i Grzegorz.  

Był wyróżniony za życia licznymi odznaczeniami. Przeżył 
swoją żonę Józefę, która odeszła 19 lutego 2016 r. Zmarł 21 
marca 2019 r. w Mosinie w 95 roku życia. Po Kazimierzu 
Dobrym pozostały już wspomnienia …    
     Jacek Szeszuła

W wieku 95 lat zmarł Kazimierz Dobry, wieloletni  
Prezes Związku Kombatantów RP  

i Byłych Więźniów Politycznych w Mosinie  
i Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5.

KAZIMIERZ  DOBRY  1924 – 2019

Wspomnienie

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Kazimierza Dobrego 
wyrazy podziękowania składa 

Rodzina
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RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 

marzec

W marcu Rada Miejska w Mosinie 
obradowała na dwóch sesjach. Odbyła 
także 7 posiedzeń komisji stałych. Prze-
bieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.

Podczas sesji nadzwyczajnej 20 mar-
ca, Rada dokonała zmian w budżecie 
– zwiększenia kwoty w dziale Turystyka 
z przeznaczeniem na budowę ścieżki 
pieszej Osowa Góra Jezioro Budzyń-
skie, realizowane w ramach na realizację 
którego Gmina Mosina pozyskała do-
finansowanie z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014 – 2022. Najkorzystniejsza oferta  
w przetargu na wykonanie tego zadania 
przekraczała kwotę ujętą w kosztorysie, 
stąd konieczność dokonania zmiany. 
Na marcowej sesji nadzwyczajnej, Rada 
podjęła także uchwałę zmieniającą 
statuty sołectw i osiedli. Na plano-
wej sesji 28 marca podjęto 12 uchwał,  
w tym 9 zmieniających uchwały wcze-
śniej podjęte. Rada uchwaliła program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Mosina, nadała 
nazwę ulicy „SKRAJNA” jednej z dróg  
w Mosinie, zmieniła także uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana  
w Mosinie. Inne zmiany w uchwałach 
dokonane zostały w „Gminnym Progra-
mie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2019” ,  
a także w budżecie Gminy i Wielo-
letniej Prognozie Finansowej, gdzie 
zwiększono dochody o dotację na re-
alizację programu rządowego „Posiłek  
w domu i w szkole, dokonano także zmian  
w wydatkach - zmiany planów wydat-
ków przydzielonych do dyspozycji So-
łectwa Radzewice i Osiedla nr 3 „Przy 
Strzelnicy w Mosinie”, zwiększono też 
kwotę na rozbudowę Szkoły Podsta-
wowej w Czapurach. Kolejna uchwała 

dotyczyła przejęcia od Powiatu Poznań-
skiego zadania z zakresu zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2460 P 
w miejscowości Czapury,  w związku 
ze zwiększeniem przez Powiat kwoty 
na współfinansowanie budowy sygna-
lizacji świetlnej na odcinku ul. Poznań-
skiej w Czapurach w rejonie zjazdu na 
ul. Żurawinową. Rada ustaliła także 
plan sieci prowadzonych przez Gmi-
nę, publicznych szkół podstawowych, 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i określiła 
obwody szkolne.  Podjęła także uchwałę 
w sprawie określenia jednostek budże-
towych gromadzących na wydzielonym 
rachunku dochody, a także w sprawie 
regulaminu udzielania stypendiów  
i nagród samorządu Gminy Mosina dla 
uczniów klas VII i VIII szkół podstawo-
wych. Na sesji 28 marca, rozpatrzono 
skargę na Burmistrza Gminy Mosina  
w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi 
na pisma skarżącego, stosowną uchwałą 
przekazano także skargę Wojewodzie 
Wielkopolskiemu na Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mosinie – na brak wyda-
nia decyzji administracyjnej w ustawo-
wym terminie. Rada dokonała też zmian  
w składzie Komisji Rewizyjnej i ko-
misjach stałych, przekazała Burmi-
strzowi petycję mieszkańców Osie-
dla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie. 
Podjęła także uchwałę określającą 
szczegółowe wymogi raportu o sta-
nie gminy. Na marcowej sesji radni 
zapoznali się z informacją o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gmi-
nie Mosina za rok szkolny 2017/2018 
i wysłuchali sprawozdań za 2018 r.:  
z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli, z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mosinie wraz  
z raportem z realizacji „Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii”,  
z realizacji zadań wynikających ze Strate-
gii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Gminy Mosina na lata 2016-2026. 
Zapoznali się również z oceną zasobów 
pomocy społecznej dla Gminy Mosina.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej zakładce  Pra-
wo,  a także w Biurze Rady Miejskiej  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 61 
8 109 541. Na stronie mosina.esesja.pl 
można śledzić nadchodzące posiedze-
nia komisji oraz sesje wraz z załączo-
nymi dokumentami (projekty uchwał, 
inne załączniki) oraz wyniki głosowań  
w poszczególnych punktach obrad danej 
sesji.  

Terminarz 
posiedzeń Rady
15 kwietnia, godz. 17.00 
– posiedzenie Komisja Budżetu  
i Finansów, Komisja Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji oraz  
Komisja Inwestycji, Ochrony  
Środowiska i Bezpieczeństwa

Tematy: Infrastruktura szkolna i spor-
towa. Budowa basenu: analiza możli-
wości organizacyjnych budowy basenu  
w zakresie funkcjonowania spółki ce-
lowej, przedstawienie analiz, ekspertyz 
oraz dokumentów perspektywicznych  
w zakresie funkcjonowania obiektu base-
nu. Kwartalne sprawozdanie z dochodów 
i wydatków.

23 kwietnia, godz. 17.30  
– posiedzenie Komisji Inwestycji, 
Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa 

Tematy: Sprawozdanie z działalności 
Straży Miejskiej, Policji oraz Straży 
Pożarnej. Informacje o podziemnej in-
frastrukturze technicznej w drogach 
gminnych i chodnikach.

24 kwietnia, godz. 17.00 – posiedze-
nie Komisji Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Promocji. Tematy: Realizacja 
konkursu na najlepszą pracę dyplomo-
wą o Gminie Mosina (aktualizacja re-
gulaminu). Sprawozdania i programy.

25 kwietnia, o godz. 16.00 
– sesja Rady Miejskiej 

Terminarz posiedzeń znajduje się na 
stronie mosina.esesja.pl oraz esesja.pl/
mosina. Posiedzenia komisji stałych są 
otwarte dla mieszkańców i każdy może 
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywa-
ją się w budynku Urzędu Miejskiego  
w Mosinie. Bieżące informacje doty-
czące posiedzeń zamieszczane są na 
stronie www.mosina.pl w zakładce 
Komunikaty oraz na stronie www 
.mosina.esesja.pl. Można je również 
uzyskać w  Biurze Rady, tel. 61 8 109 
541. 

Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosi-
nie można śledzić na żywo, na kanale 
youtube->Rada Miejska w Mosinie. 
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Nowy radny 
i zmiany 
w komisjach 

5 marca, Komisarz Wyborczy wygasił 
mandat radnego Tomasza Łukowiaka, 
którego Burmistrz następnie powołał 
na swojego zastępcę. Wakujący mandat 
postanowieniem Komisarza z 18 marca 
objął Czesław Tomczak, który z listy 
KWW Wspólnie dla Gminy uzyskał  
w Okręgu nr 4 kolejną, największą ilość 
głosów. Na sesji 28 marca, nowy radny 
złożył ślubowanie, którym rozpoczął 
wykonywanie swojego mandatu. 

Radny Czesław Tomczak zajął miejsce 
Tomasza Łukowiaka także w komisjach 
stałych Rady. To nie jedyna zmiana  
w składzie osobowym komisji  doko-
nana na marcowej sesji. 

Kilku radnych, którzy na początku 
kadencji zgłosili swój akces do pracy aż  
w 3 komisjach, zrezygnowało z pracy  
w jednej, pozostając przy obowiązko-
wych dwóch. Komisje stałe po zmia-
nach w składzie osobowym: 

Komisja Budżetu i Finansów
Wiesława Mania – przewodnicząca, 

Ewelina Dudek – zastępca przewodni-
czącej, Arkadiusz Cebulski, Elżbieta 
Jarecka, Małgorzata Kaptur, Michał 
Kleiber, Jan Marciniak, Dominik Mi-
chalak,  Adam Monikowski, Andrzej 
Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta Szym-
czak, Czesław Tomczak, Waldemar 
Wiązek.  

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych  
i Promocji 

Roman Kolankiewicz – przewodniczą-
cy, Maciej Patela – zastępca przewodni-
czącego, Elżbieta Jarecka, Małgorzata 
Kaptur, Marcin Ługawiak, Wiesława 
Mania, Dominik Michalak, Jolanta 
Szymczak.       

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa

Waldemar Wiązek – przewodniczący, 
Michał Kleiber – zastępca przewodni-
czącego, Arkadiusz Cebulski, Ewelina 
Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Zbigniew 
Grygier, Łukasz Kasprowicz, Roman 
Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, Jan 
Marciniak, Adam Monikowski, Maciej 
Patela, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, 
Jolanta Szymczak, Czesław Tomczak, 
Waldemar Waligórski. 

Komisja Rewizyjna 
Andrzej Raźny – przewodniczący, Zbi-

gniew Grygier - zastępca przewodniczą-
cego, Marcin Ługawiak, Jan Marciniak, 
Ryszard Rybicki, Czesław Tomczak, 
Waldemar Waligórski. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Łukasz Kasprowicz – przewodniczący, 

Agnieszka Gorzyńska – zastępca prze-
wodniczącego, Arkadiusz Cebulski, 
Elżbieta Jarecka, Waldemar Wiązek. 

Debata o strefie
2 kwietnia w Mosińskim Ośrodku Rada 

Miejska zorganizowała debatę panelową 
na temat problemów związanych z uję-
ciem wody w Krajkowie. Strefa ochrony 
pośredniej tego ujęcia zajmuje około 1/3 
powierzchni całej gminy i ma to po-
ważne konsekwencje dla jej rozwoju. 
W debacie udział wzięli profesorowie  
z Instytutu Geologii UAM – prof. dr hab. 
Jan Przybyłek i prof. dr hab. Józef Górski 
z Instytutu Geologii UAM, przedstawi-
ciele Aquanet-u: Andrzej Kaziród, Irene-
usz Chomicki, Danuta Kijko,  zastępca 
Dyrektora Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Grażyna 
Husak-Górna, przedstawiciele Miasta 
Poznań: Dyrektor Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej Ziemowit Borowczak, 
z-ca Dyrektora Kształtowania i Ochro-
ny Środowiska Piotr Szczepanowski  
i  Przemysław Surdyk z Wydziału Kształ-
towania i Ochrony Środowiska, przedsta-
wiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. Ochrony Środowiska w Poznaniu: 
Wiesław Rygielski, Marek Smolarkiewicz 
i Lechosław Lerczyk. W debacie udział 
wzięli także Burmistrz Przemysław Mie-
loch, jego zastępcy Tomasz Łukowiak  
i Adam Ejchorst, radni Rady Miejskiej 
w Mosinie, Jacek Szeszuła – radny 
Rady Powiatu w Poznaniu, a także 
mieszkańcy Gminy Mosina. Debatę 
poprowadził radny Marcin Ługawiak. 
Kwestie poruszone podczas debaty przy-
bliżyły radnym, a także pozostałym 
uczestnikom problematykę związaną,  
z jednej strony z potrzebą ochrony ujęcia 
wody w Krajkowie, z drugiej strony – 
 z obciążeniami jakimi z tego tytułu 
obarczona jest Gmina Mosina. Kon-
kluzją tego spotkania, może być wy-
powiedź, jej uczestnika, profesora Jana 
Przybyłka: „Do świadomości wszystkich 
gremiów decyzyjnych oraz Obywateli 
Aglomeracji Poznańskiej i ich Przed-
stawicieli w organach samorządowych 
musi dotrzeć przesłanie: Ujęcie Mosina 

– Krajkowo jest jedynym realnym źró-
dłem wody podziemnej do picia, zasi-
lanej infiltracją z rzeki Warty dla nas 
oraz przyszłych pokoleń, dlatego musi 
być rygorystycznie chronione, aby nie 
utracić tego dziedziczonego dobra. Gmi-
nę Mosina, która na terenie ochronnym 
ujęcia ponosi główny ciężar ograniczeń 
z tym związanych, musi wspierać w tych 
działaniach, w tym finansowo – miasto 
Poznań – główny odbiorca wody mosiń-
skiej z PSW.” 

Zmiana 
w statutach

Pod koniec poprzedniej kadencji, Rada 
Miejska dokonała zmiany statutów so-
łectw i osiedli. Jedną ze zmian było 
wydłużenie kadencji sołtysów i prze-
wodniczących osiedlowych zarządów 
do 5 lat. Nie określono jednak od kiedy 
ta zmiana obowiązuje. 

Na marcowej sesji, Rada wprowadzi-
ła do statutów zapis, iż pięcioletnia ka-
dencja obowiązuje od momentu wejścia  
w życie nowych statutów. 

Pomoc dla 
repatriantów

W budżecie Gminy Mosina, na sesji 
28 marca radni przeznaczyli kwotę 25 
tys. zł na remont mieszkania dla repa-
triantów, polskiej rodziny z Gruzji, która 
zamieszkała w Mosinie. Jest to forma 
pomocy udzielona repatriantom przez 
państwo, ponieważ kwota ta po rozli-
czeniu zostanie zwrócona Gminie przez 
Wojewodę Wielkopolskiego.  

Wymogi 
określone

Rada Miejska określiła wymogi rapor-
tu o stanie Gminy, który zgodnie z no-
wymi zapisami znowelizowanej ustawy  
o samorządzie gminnym, przedstawi 
Burmistrz. Podjęta uchwała w tej spra-
wie, która  zawiera szczegółowe wytycz-
ne dotyczące tego raportu, jest wynikiem 
owocnej współpracy mosińskiej Rady  
z Burmistrzem Gminy Mosina. 

Do końca maja Burmistrz Gminy Mo-
sina przedłoży raport radnym i miesz-
kańcom, a w czerwcu, na sesji absoluto-
ryjnej, nad raportem odbędzie się debata  
z udziałem radnych i mieszkańców. 

Opracowała Joanna Nowaczyk
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Mosiny odbywała się na początku kwietnia br.
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23 lutego - 22 marca

W okresie sprawozdawczym wylegi-
tymowano 63 osoby, 21 osób zostało 
pouczonych. Ukarano 25 sprawców wy-
kroczeń na kwotę 3250 zł. W jednym 
przypadku zostanie skierowany wniosek 
do sądu z art. 91 Kodeksu wykroczeń za 
pozostawienie kamieni i innych odpa-
dów na drodze gminnej, 16 osób legi-
tymowano w związku z prowadzeniem 
innych czynności służbowych (świad-
kowie zdarzeń, pomoce prawne, dostar-
czenie korespondencji z UM, przewóz do 
izby wytrzeźwień, kontrola legalności 
wycinki drzew). Osoby pouczone:  kie-
rowcy za nieprawidłowe parkowanie (9), 
usiłowanie spożywania alkoholu(5), za 
niedopilnowanie psów biegających bez 
uwięzi (3), za zaśmiecenie miejsc publicz-
nych (3), za zakłócanie spokoju i porząd-
ku publicznego (1). Osoby ukarane: za 
spalanie odpadów (7), za niedopilnowa-
nie psów (5), za spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych (4), za wjazd 
pojazdami silnikowymi do lasu (3), za 
zaśmiecanie miejsc publicznych (2), za 
parkowanie w bramie wjazdowej oraz na 
skrzyżowaniu (2), za brak pojemnika na 
wywóz odpadów (1), za używanie słów 
wulgarnych przy szkole (1).

Przeprowadzono 33 kontrole nieru-
chomości w związku z występującym 
zadymieniem mogącym świadczyć 
o spalaniu odpadów. Ujawniono 5 
przypadków spalania odpadów w in-
stalacjach C.O. oraz 2 przypadki spa-
lania odpadów zielonych na działkach  
– w związku z tym ukarano 7 osób 
z art. 191 Ustawy o odpadach. Ponadto 
pobrano 2 próbki popiołu z palenisk – 1 
z terenu przedsiębiorstwa produkcyjnego 
mieszczącego się przy ul. Pożegowskiej 
w Mosinie (badanie laboratoryjne nie 
wykazało substancji niedozwolonych) 
oraz 1 – z nieruchomości prywatnej 
w Baranówku (badanie wykazało spa-
lanie odpadów, sprawcę ukarano man-
datami za spalanie i dodatkowo za brak 
pojemnika na odpady oraz zawiadomio-
no Policję w związku z utrudnianiem 
czynności służbowych podczas kontroli).

Przeprowadzono 43 kontrole nierucho-
mości w zakresie prowadzenia właściwej 
gospodarki odpadami, w tym prowadzo-
no weryfi kację ilości osób zgłoszonych                             
w deklaracjach na wywóz odpadów. 
Mieszkańcy złożyli poprzez strażni-

ków miejskich 14 deklaracji, które zo-
stały przekazane do Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. W 1 przypadku mieszkaniec 
sam zgłosił się do UM i złożył deklarację.                                                  
W 8 przypadkach sprawy przekazano do 
Referatu Finansowo – Budżetowego ce-
lem prowadzenia dalszego postępowania 
wyjaśniającego. Ponadto dostarczono 
wezwania do osób zamieszkujących 
działki przy Szosie Poznańskiej celem 
przedłożenia umów na wywóz odpa-
dów – sprawę prowadzi Referat Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM 
w Mosinie.

Ponadto nadzorowano osoby skiero-
wane przez Sąd Rejonowy w Śremie do 
wykonywania prac społecznych, które 
uporządkowały 15 wskazanych terenów 
m.in. w okolicy Parku Budzyń, nad Ka-
nałem Mosińskim, w okolicy targowi-
ska i Zielonego Rynku, za Biedronką, 
w okolicach „Czerwonki” oraz w rejo-
nie Glinianek. Do utylizacji zgłoszono 8 
padłych zwierząt zalegających w pasach 
drogowych. Odłowiono 13 psów, któ-
re umieszczono w przytulisku prowa-
dzonym przez ZUK w Mosinie. 7 psów 
odwieziono do schroniska dla zwierząt 
w Skałowie. Zrealizowano także 10 
wspólnych patroli z policjantami z KP 
Mosina oraz 1 patrol ze Strażą Parku 
WPN. Podczas patroli z policjantami 
zabezpieczano kolizje drogowe, miejsce 
włamania do domu, przeprowadzono 
2 interwencje zw. z awanturami domo-
wymi, poszukiwano osobę zaginioną 
oraz we współpracy z monitoringiem 
miejskim rozpoznano sprawczynię kra-
dzieży telefonu komórkowego w Ptasim 
Parku w Mosinie. Wykonano 20 patroli 
w rejonach szkół, zwracając uwagę na 
osoby postronne, na bezpieczne poru-
szanie się uczniów po drodze, na nie-
prawidłowe parkowanie pod szkołami. 
Kontrolowano także boiska i place zabaw 
z uwagą  na gromadzenie się osób spo-
żywających alkohol. Udzielono 3 asysty 
pracownikom UM w Mosinie podczas 
wykonywania przez nich kontroli nie-
ruchomości.

W okresie sprawozdawczym kontro-
lowano także teren byłych ogródków 
działkowych przy „Biedronce” – podczas 
lustracji nie stwierdzono przebywania 
osób bezdomnych. Przyjęto 125 inter-
wencji telefonicznych od mieszkańców, 
które dotyczyły najczęściej podejrzenia 
spalania odpadów, bezpańskich psów, 
miejsc wymagających uporządkowa-
nia oraz osób spożywających alkohol 
i zaśmiecających miejsca dostępne dla 
publiczności.

Wybrane interwencje:

- 22 lutego w Mieczewie kontrolowano 
dukty leśnie z uwagi na osoby wjeżdżają-
ce do lasu oraz zaśmiecające tereny leśne, 
ponadto dokonano ponownej kontroli 
składowania odpadów na polu – infor-
mację w tej sprawie przekazano do UM.

- 23 lutego w Pecnej przy ul. Sosnowej 
kontrolowano zezwolenie na wycinkę 
drzew,

- 25 lutego w Radzewicach, Rogalinie 
i Rogalinku kontrolowano rejony skle-
pów spożywających z uwagą na groma-
dzenie się osób spożywających alkohol. 

- 26 lutego przy ul. Leszczyńskiej 
w Mosinie podjęto interwencję w związ-
ku  z przerastającymi gałęziami na są-
siednią nieruchomość,

- 4 marca na ul. Kostrzewskiego w Ro-
galinku ujawniono zajęcie pasa drogo-
wego i pozostawienie na drodze przed 
szkołą kamieni, opon i palet. Podobne 
zdarzenia miały miejsce 7 i 13 marca - 
sprawca został ustalony, sporządzany 
jest wniosek o ukaranie do sądu z art. 
91 Kodeksu wykroczeń,

- 6 marca w Rogalinku przy ul. Podgór-
nej ujawniono spalanie odpadów w becz-
ce. Podjęto także interwencję dotyczącą 
aktu wandalizmu i zniszczenia lusterek                           
w pojeździe, ze zgłaszającym dokonano 
objazdu okolicy w poszukiwaniu spraw-
ców, zawiadomiono Policję,

- 8 marca dostarczono korespondencję 
w sprawie samowolnej budowy pomostu                         
na Gliniankach z palet,

- 15 marca w Czapurach przy ul. Gro-
madzkiej ujawniono śmieci w lesie, 
sprawę przekazano do Straży Leśnej 
z Nadleśnictwa Babki.

W najbliższym czasie będą kontynu-
owane kontrole nieruchomości dotyczące 
prowadzenia właściwej gospodarki od-
padami oraz kontrole pod kątem ujaw-
niania przypadków spalania odpadów. 
Będziemy także kierować osoby skaza-
ne do sprzątania miejsc zaśmieconych 
w związku z akcją „Wiosenne porządki”.

Ze sprawozdania Straży Miejskiej 
w Mosinie 

Telefon 
do patrolu: 

501 467 312

STRAŻNICY MIEJSCY
INTWERWENIOWALI
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W niedzielne popołudnie w świetlicy wiejskiej w Krośnie  
zgromadziło się około 100 Pań z Krosna, by celebrować swoje 
święto na spotkaniu zorganizowanym przez Sołtysa i męską 
część Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno. 

Podczas spotkania przed publicznością zaprezentował się 
kolektyw pozytywnie zakręconych kabaretów: Wyjście Ewaku-
acyjne i Czołówka Piekła. Zanim rozpoczął się występ kabare-
towy, Sołtys Ryszard Rybicki przywitał serdecznie zgromadzone 
Panie i złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym 
na sali. Był to doskonały wstęp do wszystkiego, co wydarzyło 
się później – Kochamy Was Babeczki – taki był motyw prze-
wodni niedzielnego popołudnia. Wesołe skecze, dialogi pełne 
humoru, żarty i dowcip słowny złożyły się na wyjątkowe spo-

tkanie, które wprowadził Panie w dobry humor i wspaniały 
nastrój na dalszą część wieczoru. W programie znalazły się 
także inne atrakcje m.in. degustacja herbat, a także ciekawa 
prelekcja o diecie idealnej dla kobiet, a dla pierwszych 35 Pań 
niespodzianki z kosmetykami. Miłym akcentem uroczystości 
były symboliczne tulipany, które na wejściu wręczał Sołtys  
i Panowie z Rady Sołeckiej. Panie mogły skosztować pysznych 
deserów i ciast przygotowanych przez Panów z Rady Sołeckiej. 
Oprócz wspaniałej uroczystości miało miejsce jeszcze jedno miłe 
wydarzenie p. Andrzej Kasprzyk, który prowadził uroczystość 
z okazji Dnia Sołtysa pogratulował Sołtysowi Ryszardowi Ry-
bickiemu i złożył serdeczne życzenia – był też tort z tej okazji. 
Sołtys od Pań otrzymał gromkie brawa i upominek. 

Wspólna biesiada trwała do wieczora, a wszystkie panie 
zgodnie powiedziały, że dawno się tak dobrze nie bawiły. 
Takie wyznania najbardziej cieszą organizatorów, bo wtedy 
ma sens to co robimy. Świętowanie przebiegało w bardzo miłej 
atmosferze, nie zabrakło pysznego poczęstunku, pięknych de-
koracji, ale przede wszystkim serdecznych życzeń i uśmiechu.

Wszystko to przyczyniło się do uroczystego uczczenia Święta 
Kobiet, które corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem 
Pań.Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania Dnia Kobiet, za wsparcie 
okazane przy przygotowywaniu przedsięwzięć, a także Paniom, 
które zjawiły się w świetlicy, by wspólnie, obchodzić swoje 
święto.              Katarzyna Rybicka

Dzień Kobiet na wesoło w Krośnie
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Requiem w Mosinie
W sobotę 9 marca w Kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie 

wysłuchaliśmy koncertu „Requiem Mozarta”.
W całej wielowiekowej historii muzyki trudno o dzieło, 

które niezmiennie fascynując kolejne pokolenia melomanów 
i muzyków wzbudza jednocześnie tyle wyjątkowych emocji.

Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta to ostatnie dzieło 
tego wybitnego kompozytora. Z jego powstaniem związa-
nych jest wiele legend i nie do końca odkrytych tajemnic. 
Mozart rozpoczął pracę nad nią jesienią 1791 roku i już kilka 
dni później, koło 20 listopada zapadł na ciężką i gwałtow-
nie wyniszczającą chorobę. Mimo to kontynuował pracę.  
4 grudnia odbyła się, według słów współpracownika Mozarta, 
próba śpiewana Requiem. Mozart umarł tej samej nocy, nie 

dokończywszy swego wybitnego dzieła.Requiem w mosiń-
skim kościele wykonali wybitni soliści: Anna Budzyńska /
sopran/, Jan Jakub Monowid /kontratenor/, Chaoran Zuo 
/tenor/, Jarosław Bręk /bas/ z udziałem Cooperate Orche-
stra pod dyrekcją Adama Domurata  oraz Chór Akademii 
Medycznej w Poznaniu przygotowany i prowadzony przez 
profesora Przemysława Pałkę. Koncert poprzedziła msza św. 
odprawiona w intencji byłego proboszcza parafii pw. św. 
Mikołaja w Mosinie w latach 1972 – 1984  ks. kan. Stani-
sława Walkowiaka. Słowo o księdzu proboszczu wygłosił 
Włodzimierz Gabrielski. Organizatorzy wydarzenia: Burmistrz 
Gminy Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury. 

Oprac. J. Nowaczyk, fot.Mosiński Ośrodek Kultury 

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
Grażyna Jagielska „Anioły jedzą trzy razy dziennie”

Jagielska nie zawodzi, nie zawodzi po raz kolejny – silna (para-
doksalnie) przy mężu, rzeczowa przy czytelniku. „Anioły jedzą 
trzy razy dziennie”, to kolejna relacja z pobytu autorki w szpitalu 
psychiatrycznym… Ta jednak, nie skupia się już wyłącznie na 
uczuciach i rozterkach samej autorki.. ta pozwala nam poznać 
współtowarzyszy jej „niedoli”- weteranów wojennych – ludzi 
śpiących z ładunkiem wybuchowym w ustach, ludzi trzymających 

w dłoniach narządy swego kompana... ludzi 
osłabionych swą siłą. Motywem przewodnim 
wciąż jest wojna -wojna, która zostawiając 
przy życiu... zabija. Są tu również ludzie, 
którzy przechodzą swą wewnętrzną, niezna-
ną nikomu walkę - oni pokonywani przez 
samo życie, przekraczając własną granicę 
poczytalności, szukają wsparcia wśród te-
rapeutów… Tu, w klinice stresu bojowego... 
(ale czy tylko tam?)...jedyną drogą do zwy-
cięstwa jest prawda. Prawda i dramatyczna 
konfrontacja z własnymi lękami...Przejdźmy 
razem z nimi naszą własną psychodramę, 
zamknijmy nasze koszmary do szafy… żyj-
my...Edyta Korcz

Książki Maxa Czornyja
Dwa lata temu na rynku wydawniczym pojawiło się nowe 

nazwisko: Max Czornyj – autor thrillerów.  Zadebiutował 
trylogią o komisarzu Eryku Deryło, postaci barwnej i wy-
razistej. Potem pojawiła się „Najszczęśliwsza” i w tym roku 
„Ślepiec”, Wspólną cechą wszystkich tych książek jest wartka 
akcja, ciekawa intryga i pewna dawka humoru i ironii. Książki 
wciągają od pierwszych stron, nie pozwalają się oderwać, 
jego pisarstwo jest oszczędne, nie umieszcza w nim wielu 
opisów, ale potrafi czytelnika zaniepokoić, 
wzbudzić niepewność co do dalszego ciągu 
powieści, za nic nie pozwala domyślić się  
kto jest poszukiwanym złoczyńcą.

Max Czornyj już od pierwszej swojej książ-
ki zbiera pochlebne opinie nie tylko czytel-
ników, ale i krytyki.  Nie można uniknąć 
porównywania go do innego objawienia 
polskiej literatury sensacyjnej, mianowicie 
Remigiusza Mroza. Obaj ukończyli prawo, 
obaj młodo zaczęli przygodę z pisarstwem 
i oczywiście obaj mają swój własny, niepo-
wtarzalny styl. Polecam wszystkim fanom 
literatury sensacyjnej.           MBP
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Urozmaicona oferta Mosińskiego 
Ośrodka Kultury na nadchodzące mie-
siące 2019 roku.

Gościliśmy już w tym roku znakomi-
tych artystów, chóry, orkiestry, chociaż-
by przy prezentowanym, fenomenalnym 
dziele mozartowskim – Requiem. Mieli-
śmy okazję posłuchać w nowo otwartej 
Hali wyjątkowego, a przy tym subtel-
nego koncertu Anny Wyszkoni wraz  
z doskonałymi muzykami, w tym za-
przyjaźnionego z Mosiną Marka Radu-
lego – jednego z najlepszych gitarzystów 
w Polsce. Przed nami jeszcze wiele mu-
zycznych doznań. Podczas ostatnich Dni 
Artystycznych usłyszeliśmy wykonaw-
ców takich, jak:

Łukasz Kuropaczewski - jeden z najlep-
szych gitarzystów klasycznych w Polsce; 
Maciej Frąckiewicz - jeden z najlepszych 
akordeonistów; Krzysztof Toczko - je-
den z najlepszych polskich gitarzystów, 
w latach dziewięćdziesiątych członek 
zespołu Dżem; Gościem ODAZG była 
również Martyna Jakubowicz wraz  
z Mietkiem Jureckim /Budka Suflera/ 
oraz absolutnie rewelacyjny, znany na 
całym świecie zespół z gatunku world 
music, współpracujący z Stevenem Spiel-
bergiem, Peterem Gabrielem i Nigelem 

Kennedym – KROKE. Dni Artystyczne to 
nie tylko koncerty, ale również warsztaty 
muzyczne, wystawy, prezentacje oraz 
dwa konkursy: Ogólnopolski Przegląd 
Kapel Gitarowych oraz Akademia Gi-
tarowych Talentów. 

Co czeka nas w kolejnych 
miesiącach?

W kwietniu Mosiński Ośrodek Kultu-
ry przygotowuje koncert reprezentan-
ta młodego pokolenia polskiego rapu. 
Na scenie podczas II edycji ProjectRap  
w MOK wystąpi wokalista o charakte-
rystycznym, nieco zachrypniętym głosie 
- TYMEK oraz młodzi artyści lokalni, 
którzy od ubiegłego roku silnie angażują 
się w projekt.

W maju Gościem Dni Rzeczypospolitej 
będzie NATALIA SZROEDER – W paź-
dzierniku 2016 roku ukazał się jej krążek 
solowy, “NATinterpretacje”. Płytę tę, 
poza “Lustrami”, promowały jeszcze 
utwory “Domek z kart”, “Powietrze” 
oraz “Zamienię Cię”. Szczególny wymiar 
debiutanckiego wydawnictwa Natalii 
podkreśla fakt, że jest ona współautorką 
większości tekstów oraz muzyki, którą 
można usłyszeć na płycie. Ogromne za-

interesowanie twórczością wokalistki 
oraz przychylność jej fanów potwier-
dzają dziesiątki milionów wyświetleń 
na platformie YouTube oraz ogromne 
zainteresowanie trasą koncertową pro-
mującą wydawnictwo. Album “NATin-
terpretacje” zadebiutował na 15. miejscu 
polskiej listy przebojów - OLiS.

DANZEL – któż nie słyszał singla Pump 
It Up? Wydany w 2004 utwór okazał się 
hitem europejskich dyskotek, notując 
wysokie miejsca na światowych listach 
przebojów, szczególnie w zestawieniach 
przebojów muzyki klubowej. Belgijski 
piosenkarz odwiedzi Mosinę 19 maja 
podczas Dni Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. 

Zespół EXTAZY znany z takich utwo-
rów, jak „Wyśniona”, „Jesteś moja wy-
śnioną”, „Balujemy dziś w domu”, „Po 
uszy zakochany”, „W oczach niebo” oraz 
„Tylko moja dziewczyna”. Rok 2017 rów-
nież obfitował w osiągnięcia zespołu. 
Kolejne hity takie jak  „Chciałem być”, 
„Mówiłaś kocham”, „Master” oraz „Tyl-
ko ona i ja” zrobiły spore zamieszanie 
na rynku Disco Polo Dance. 

W czerwcu zaprosimy wszystkich 

Muzyczne i artystyczne wydarzenia w Mosinie

2019
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na SZANTOWISKO w Dymaczewnie 
Nowym. Będzie śpiew, żaglówki i gro-
chówka. Wspólnie z Mosińskim Klubem 
Żeglarskim MOK planuje muzyczno – in-
tegracyjne wydarzenie dla całych rodzin. 

W sierpniu, głównie dla młodych 
słuchaczy, pojawi się O.S.T.R. - muzyk, 
producent, instrumentalista, raper. 
Jeden z najbardziej pracowitych i uta-
lentowanych artystów w Polsce. Od 
kilkunastu lat konsekwentnie podąża 
w raz obranym kierunku artystycznym. 
Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął 
właściwie wszystko. Autor 20 autorskich 
albumów muzycznych. Posiadacz 7 pla-
tynowych i 6 złotych płyt, w tym jednej 
podwójnie i jednej potrójnie platynowej. 
Czterokrotny laureat Fryderyka - Na-
grody Akademii Fonograficznej. Laureat 
nagrody Bestseller Empiku 2016 oraz 
nagrody kulturalnej Onetu O!Lśnienia 
2016 w kategorii muzyka popularna. Od 
kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie 
koncertowej. Jeden z pionierów w wy-
korzystaniu zespołu instrumentalistów  
w czasie koncertów hiphopowych  
w Polsce. Jego płyty, wydawane z roz-
machem w oprawie równej wydaniom 
specjalnym, wielokrotnie debiutowały 
na pierwszym miejscu zestawienia sprze-
daży OLiS.

Dla koneserów jazzowego brzmienia  
w październiku zaplanowany jest kolejny 
koncert w Hali Widowiskowo – Sporto-
wej. Wystąpi artystka, której nie trzeba 
przedstawiać. ANNA MARIA JOPEK to 
wybitna wokalistka, pianistka, improwi-
zatorka, kompozytorka, autorka tekstów 
i producentka. 

Pod koniec roku również do Hali 
Widowiskowo – Sportowej zaprosi-
my mieszkańców na występ kabaretu  
NOWAKI.  Kabaret tworzą Adrianna Bo-
rek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. 
Połączenie energii i kreatywności tych 
trzech artystów tworzy zupełnie no-
watorską jakość na polskiej scenie ka-
baretowej. Są znani z wielu produkcji 
telewizyjnych m.in. Paranienormalni 
Tonight i Kabaret na żywo, to też gospo-
darze Płockich Nocy Kabaretowych oraz 
Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy 
wszystkich największych telewizyjnych 
festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są 
jednak występy na żywo i bezpośredni 
kontakt z publicznością. To tu czują się 
jak ryby w wodzie, bawiąc widzów w 
sposób nieskrępowany i spontaniczny.  
Z chęcią podejmują się trudnej i ryzy-
kownej rozmowy z publicznością, co 
przeradza się we wspólną i niepowta-
rzalną zabawę. „Za granicą żartu” to 

najnowszy program Kabaretu Nowaki, 
w którym publiczność zostanie zabrana 
w daleką rozrywkową podróż. Nowa-
ki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, 
kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za 
granicą tego, co znaliście dotychczas, 
znajdziecie zupełnie nowe skecze, pre-
mierowe postacie i śmiech, jakiego jesz-
cze nie zaznaliście. 

MOK
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30 marca, w Galerii Sztuki w Mosinie odbył się wernisaż wy-
stawy „Martyrologia Mieszkańców Mosiny”. Swoją obecnością 
otwarcie wystawy zaszczycili byli więźniowie Prewencyjnego 
Obozu Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi 
Bohdan Kończak, bracia Jerzy i Wojciech Skibińscy, którzy jako 
świadkowie wydarzeń zechcieli opowiedzieć o  wstrząsających 
„chwilach” przeżytych w obozie. 

Wśród gości, obecnych podczas otwarcia ekspozycji znaleźli 
się również m.in.: Burmistrz Przemysław Mieloch z małżon-
ką, Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur, Radny Powiatu  
w Poznaniu Jacek Szeszuła, radni Rady Miejskiej Jolanta Szymczak 
i Jan Marciniak, ks. Edward Majka – były proboszcz mosińskiej 
parafii Edward Majka i Józefa Roszak-Rosić – była kustosz Izby 
Muzealnej w Mosinie. Wystawa „Martyrologia Mieszkańców 
Mosiny” pokazuje różne koleje losu naszych mieszkańców  
w okresie II wojny światowej – najistotniejsze eksponaty. Odręb-
nym i zarazem ważnym elementem jest Pamięć, którą musimy 
przekazywać następnym pokoleniom. Na tę okoliczność przygo-
towanych zostało szereg fotografii dotyczących tego zagadnienia.  
Wystawa potrwa do 10 maja br. 

                                                    Małgorzata Kubiak

 „Martyrologia Mieszkańców Mosiny”

II Festiwal kryminału dziecięcego pod lipami
Detektywi z naszej Szkoły oraz goście z gminy Mosina 8 mar-

ca 2019 r. podjęli się rozwiązania szeregu kryminalnych za-
gadek poszukiwawczych, muzycznych, słownych, logicznych, 
planszowych…musieli wydostać się z escape roomu. Wszystko 
pod czujnym okiem jury: aktualnej i byłej dyrekcji Mosińskiej 
Biblioteki Publicznej Karoliny Talarczyk-Wieczorek i Krystyny 
Przynogi oraz Przewodniczącej Rady Rodziców SP Krosinko 
Marty Borkowskiej-Berety. Dla nabrania sił zaproszeni zosta-
li na poczęstunek. W oczekiwaniu na wezwanie do sal zadań 
mogli integrować się przy grach planszowych. Uczestniczyli  
w warsztatach kryminalnych na podstawie serii książek „Biuro 
detektywistyczne Lasego i Mai” z p. Piotrem Witoniem, na które 
zaprosiliśmy również uczniów ze świetlicy szkolnej…

Wszystko to dzięki współpracy Szkoły Podstawowej „Pod Li-
pami” Krosinko, Mosińskiej Biblioteki Publicznej, wydawnictwa 
„Zakamarki”, Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Rady Rodziców 
SP Krosinko. Dziękujemy za wspaniałą zabawę laureatom:

- 1 miejsce: SP nr 1 Mosina (drużyna w składzie Jagoda Szafran, 

Wiktoria Jarmińska, Liliana Dengusiak – pod opieką Kamili Grze-
lak), - 2 miejsce: SP Krosinko (Maja Kuś, Urszula Nowak, Antoni 
Ewicz – Sylwia Dengusiak), - 3 miejsce: SP Krosno (Kacper Rataj-
szczak, Michał Szwarc, Wiktor Baraniak – Iwona Depczyńska).
Już dziś zapraszamy na III kryminalne spotkanie pod lipami! 

Katarzyna „Kropka” Czaińska (SP Krosinko), 
Eleonora Talarczyk (Biblioteka – filia Krosinko)

Za nami XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019! Dzię-
kujemy, że w tym dniu byliście z nami i pokazaliście, że to co 
ważne idzie z głębi serca. Wasze zaangażowanie, determinacja, 
godziny ćwiczeń zaowocowały wystąpieniami na wysokim pozio-
mie. Jury miało nie lada wyzwanie. Kilka miesięcy przygotowań, 
wysiłku nie poszły na marne. Podczas tego turnieju stworzyliście 
niezwykła taneczną atmosferę, a halę widowiskowo-sportową  
w Mosinie zmieniliście w prawdziwy parkiet taneczny. 31 marca, 
w nowej hali widowiskowo-sportowej w Mosinie zatańczyły  94 
zespoły i ponad 1200 uczestników. Tego dnia na hali pojawiło 
się ponad 3 000 osób. W jury zasiedli: Abby Aouragh, Pauli-
na Trzewikowska-Knieć, Małgorzata Makowska oraz Milena 
Chwiłka, którzy mieli trudne zadanie. Poziom zawodników był 
niezwykle  wyrównany. Mosińskie zespoły również znalazły 
się na podium! Ogromny sukces zespołu Aktiv z Mosiny, który  

w najmłodszej kategorii zdobył wyróżnienie, a w kat. powyżej 
15 lat zajął drugie miejsce. Dziewczyny oraz ich trenerka spisały 
się znakomicie.  Do Mosiny zjechały się zespoły z całej Wiel-
kopolski i nie tylko. Imprezę poprowadził Witold Ostynowicz 
– ,,Vito Ws”, oprawa muzyczna oraz oświetlenie – DJ POLSKA. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowani się w organiza-
cję tego wydarzenia: sponsorom, partnerom – Mosińskiemu 
Ośrodkowi Kultury, Animator Polska, a także Straży Miejskiej 
w Mosinie, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wolontariuszom, 
którzy przez wiele godzin pracowali na rzecz turnieju. Organi-
zatorzy: OSiR w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Zespół Szkół w Krośnie, 
UKS Mosińska Jedynka. Wyniki turnieju dostępne są na stronie 
www.osirmosina.pl. Fotorelacja – na okładce „Informatora” oraz 
na fb/OSiR Mosina.         OSiR Mosina

Emocje, energia i taaaaniec!



25

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

OŚWIATAAKTUALNOŚCI

Wyróżnienie w konkursie o Polsko – Niemiecką Nagrodę 
Młodzieży Berlin 12– 15 lutego 2019 r.

„Razem w Europie.  Jeden cel”, to motto konkursu o Polsko 
– Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2017 – 2019. Do konkursu 
zgłoszono polsko - niemieckie i trójstronne projekty, w ra-
mach których zorganizowano spotkania młodzieży. Zostały 
one poświęcone zagadnieniom związanym z różnorodnością 
kulturową, światopoglądową, religijną i językową

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie i Mittel-
schule Würzburg – Heuchelhof brali udział w warsztatach na 
temat różnorodności zorganizowanych w czerwcu 2018 roku  
w Mikuszewie oraz w październiku 2018 roku w Würzburgu. 
Koncepcja warsztatów została opracowana przez Fundację 
BEZLIK reprezentowaną przez panią Małgorzatę Bobrowską. 
Funkcję szkolnego koordynatora projektu pełniła nauczycielka 
języka niemieckiego - pani Arleta Dąbrowsk –Tatarynowicz.

Polsko – niemiecka grupa projektowa zaprezentowała efekty 
swojej pracy przed jury podczas uroczystej gali odbywającej 
się w Berlinie i została wyróżniona w kategorii projektów 
organizowanych przez fundację.

Naszą szkołę reprezentowała Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie, pani Alicja Trybus oraz uczennice: Wiktoria 
Wechta z klasy 3b i Hanna Nowicka z klasy 3d, które tak 
opisują swój udział w projekcie:

„W ubiegłym roku grupa uczniów z naszej szkoły oraz part-
nerskiej szkoły z Würzburga realizowały projekt „Grenzenlos 
- Ponad granicami” sfinansowany przez Polsko- Niemiecką 
Współpracę Młodzieży. Pierwsze nasze spotkanie odbyło 
się w Mikuszewie, gdzie przez 4 dni tworzyliśmy spektakl, 
który przedstawiliśmy lokalnej społeczności. Przez ten czas 
udało nam się zawiązać nowe znajomości i rozwinąć kom-
petencje językowe. Ludzie, którzy przyszli obejrzeć spektakl, 
byli zachwyceni nasza pracą. Po przedstawieniu odbyło się 
wspólne biesiadowanie i śpiewanie piosenek przy ognisku. 
W piątek pojechaliśmy do Poznania, aby pokazać naszym 
gościom choć niewielką część stolicy Wielkopolski.

Drugie spotkanie odbyło się w Würzburgu. Tam, w nowo-
czesnym centrum spotkań - Jugendbildungsstätte Unterfran-
ken, rozmawialiśmy o różnych religiach i mowie nienawiści. 

Codziennie mieliśmy warsztaty, na których poznawaliśmy 
nowe, ciekawe osoby. Odwiedziliśmy meczet oraz synagogę, 
zwiedziliśmy również miasto poprzez grę miejską.

W latach 2017 – 2019 realizowano 80 projektów o różnej 
tematyce. Do Polsko – Niemieckiej Nagrody Młodzieży no-
minowano 17. Wśród nich znalazł się także projekt „Gren-
zenlos – Ponad granicami” .

12 lutego 2019 roku pojechałyśmy wraz z panią dyrektor 
Alicją Trybus do Berlina, do Jugendherberge Ostkreuz. Po 
zameldowaniu się w hostelu wzięliśmy udział w zajęciach 
zapoznawczych - poznawaliśmy finalistów konkursu. W środę 
odbyły się przygotowania do prezentacji naszych projektów 
przed jury. Przedstawienie naszego projektu z początku było 
stresujące, ale z czasem stawało się coraz prostsze. Czwar-
tek był najbardziej wyczerpującym dniem - dzień werdyktu, 
wreszcie wynik konkursu!!! Od rana odbyła się gra miejska, 
po powrocie szybki obiad i przygotowania do Gali. O godzi-
nie 17:00 mieliśmy próbę przed wystąpieniem muzycznym, 
a o 18:00 rozpoczęła się Gala.

Na wstępie odbyło się godzinne przywitanie, następ-
nie rozdanie nagród. Głos zabrali: dyrektor biura PNWM  
w Poczdamie – Stephan Erb, dyrektor biura PNWM w War-
szawie – Ewa Nocoń oraz Wiceminister Edukacji Narodowej 
– Maciej Kopeć.

W kategorii wymiany szkolnej I miejsce zajął projekt „Muzy-
ka spotkania - muzyka porozumienia”, a wyróżnienie uzyskał 
projekt pt. „Nie mówię, ale się porozumiewam”. W kategorii 
wymiany pozaszkolnej nagrodę otrzymał projekt „Przysta-
nek Różnorodność w historycznym kontekście”, natomiast 
wyróżnienie otrzymał nasz projekt pt. „Ponad granicami”.   
Po rozdaniu nagród i obejrzeniu filmów z projektów miał 
miejsce poczęstunek.  Po kolacji zaczęła się dyskoteka... tańce 
trwały do późna.. Tak minęły nam trzy dni konkursowe.”

 Serdecznie gratulujemy całej grupie projektowej zdobytego 
wyróżnienia! 

Alicja Trybus
Dyrektor Szkoły Nr 2 w Mosinie

Arleta Dąbrowska–Tatarynowicz
szkolny koordynator projektu

„Razem w Europie. Jeden cel”
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Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości Gminy Mosina
do udziału w Dniach Rzeczypospolitej Mosińskiej, które 
odbędą się: 

od 17 do 19 MAJA
W programie między innymi:

• Uroczysta Sesja z nadaniem Medali Rzeczypospolitej  
     Mosińskiej, 

• koncerty estradowe z udziałem NATALII SZROEDER,  
     DANZELA, zespołu EXTAZY,

• bieg ELEGANT NA 5
Do organizacji tegorocznego święta aktywnie włączyły się 

   kluby i stowarzyszenia z całej Gminy. 

Galeria Sztuki
• zaprasza na otwarcie wystawy
  Tadeusz Sobkowiak„Nisza” - malarstwo
 wernisaż odbędzie się 18 maja o godz. 18.00 czas trwania   

   wystawy od 18.05 do 9.06. 

Galeria Historyczna
• zaprasza na otwarcie wystawy
  pt:”Rogalinek to niezwykła wieś”
 wernisaż odbędzie się 18 maja o godz.17.00 czas   

    trwania wystawy od 18.05 - 4.08.

Informacje dotyczące VI Bieg „Elegant na 5”
19 maja odbędzie się VI Bieg „Elegant na 5”. W biegu 

mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Szcze-
gółowe informacje dotyczące zapisów oraz tras znajdują 
się na stronie www.mosinskiegp.pl  Zapisy trwają do 16 
maja do godz. 22:00. Liczba miejsc w poszczególnych 
biegach jest ograniczona. W tym roku po raz pierwszy na 
dystansie 5 km została wprowadzona kategoria dla osób 
niepełnosprawnych. 

W czasie tegorocznych Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 
odbędą się turnieje oraz imprezy sportowe dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Szczegółowy program oraz in-
formacje dotyczące zapisów ukarzą się wkrótce na stronie 
www.osirmosina.pl. 

Organizatorzy Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2019 infor-
mują, że głównym terenem obchodów i uroczystości będzie  
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA.

Wszystkie imprezy plenerowe odbędą się w dniach 18 i 19 
maja 2019 r. Ze względu na wykorzystanie parkingów oraz 
niektórych ciągów komunikacyjnych nastąpią w tych dniach 
utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1. PARKING GŁÓWNY NA PLACU 20 PAŹDZIERNIKA 
oraz PARKING W OBRĘBIE URZĘDU MIEJSKIEGO będą 
nieczynne od godz. 20:00 w dniu 16 maja do godz. 23:30 
w dniu 19 maja 2019 r.;
2. Pozostałe miejsca parkingowe na Placu 20 Października 
będą nieczynne w dniach 17-19 maja 2019 r.; 
3. Ul. KROTOWSKIEGO, na odcinku od ronda do Placu 20 
Października będzie okresowo zamykana dla ruchu kołowego;
4. Pozostałe ulice w obrębie Placu 20 Października będą 
okresowo zamykane dla ruchu kołowego;
5. W dniu 19 maja br., w godz. 10:00 – 12:00, podczas bie-
gu „ELEGANT NA 5” nastąpią czasowe zamknięcia dróg 
w rejonie ulic: 
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA, NIEZŁOMNYCH, WAWRZY-
NIAKA, STRZELECKIEJ, KRASICKIEGO, LESZCZYŃSKIEJ, 
ŚREMSKIEJ, KOLEJOWEJ, DWORCOWEJ. 

PROSIMY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
Prosimy o rezygnację /w miarę możliwości/ z wjazdu pojazdami 

mechanicznymi w rejon organizacji imprez plenerowych oraz 
o wyrozumiałość i stosowanie się do wskazań służb porząd-
kowych. Jednocześnie prosimy o korzystanie z parkingów na 
ulicach Dworcowej, Rzecznej i Strzeleckiej, przy hali sportowej 
OSiR w Mosinie /ul. Szkolna 1/, przy Targowisku Miejskim oraz 
sąsiedztwie kościoła parafi alnego i cmentarza.     Dziękujemy!

Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2019

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI GMINY MOSINA
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MOTYLI WOLONTARIAT W DASZEWICACH
W środę 13 marca, do szkoły w Daszewicach przyjechała 

jedna z naszych Patronek – pani Barbara Grochal. Pani Basia 
jest koordynatorką wolontariuszy przy poznańskim Hospi-
cjum Palium i od lat wspiera w różnych działaniach młodych 
ludzi, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym. Nasz gość 
opowiedział uczniom klas 5A i 5B o MOTYLIM WOLON-
TARIACIE. Kolorowy motyl jest znakiem rozpoznawczym 
wolontariatu hospicyjnego. Trafi a on jako podziękowanie do 
tych, którzy wspierają poznańskie hospicjum. Nasi ucznio-
wie w szkole  mieli okazję malować piękne, różnobarwne 
motyle (również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Ambitio), 
które częściowo zostały przekazane Hospicjum w Poznaniu.

Od kilku lat pierwszy Dzień Wiosny to kolejna okazja, aby 
wspólnie malować i rozdawać motyle. Jest to pomysł poznań-
skich wolontariuszy pod opieką pani Basi Grochal. 21 marca 
motyle opanowały Poznań. W Urzędzie Marszałkowskim 
i Urzędzie Wojewódzkim wolontariusze malowali motyle, 
a w Urzędzie Miasta  - robili motyle skrzydła z kolorowych 
balonów. W południe wszyscy wolontariusze, również 

z naszej szkoły pod opieką p. H. Kosteckiej spotkali się na 
placu Wolności, gdzie wspólnie tańczyli, bawili się i zrobili 
pamiątkowe zdjęcia. Po drodze dzieci i młodzież rozdawali 
w mieści kolorowe motyle, propagując ideę MOTYLEGO 
WOLONTARIATU.

Nawiązując do tej kilkuletniej tradycji uczniowie z klas 
5A i 5B razem z paniami - J. Barełkowską, A. Oziemkowską 
i B. Biadasz i pojechali w Pierwszym Dniu Wiosny do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, włączając się do akcji MOTYLEGO 
WOLONTARIATU. Dzieci przygotowywały motyle, zapra-
szając do wspólnego malowania Burmistrza Gminy Mosina 
– pana Przemysława Mielocha, jego zastępcę – pana Adama 
Ejchorsta oraz Sekretarza Gminy – panią Julię Olejniczak-Ko-
walską. Kolorowe motyle rozdawane również były mieszkań-
com gminy na mosińskim rynku. W ten sposób uczniowie 
szkoły w Daszewicach rozpowszechniali ideę MOTYLEGO 
WOLONTARIATU wśród Mosinian.

Anna Oziemkowska
Fot. Joanna Nowaczyk, Anna Oziemkowska

Tegoroczne, szermiercze Mistrzostwa Okręgu Juniorów 
Młodszych odbyły się, podobnie jak w latach poprzednich 
w Tarnowie Podgórnym. 17 marca w walkach w szpadzie 
uczestniczyły wielkopolskie kluby UKS Atlas Tarnowo Pod-
górne, Warta Śrem oraz mosiński UKS Muszkieter, który 
do tego turnieju wystawił silną reprezentację. W katego-
rii dziewcząt udział wzięły: Justyna Budynkiewicz, Estera 
Jiya, Julia Kapturzak, Zofi a Lachowicz, Aleksandra Lange, 
Agata Nowicka. Pierwsze miejsce  w turnieju wywalczyła 
reprezentantka naszego klubu - Zofi a Lachowicz. Miej-
sce na podium, z trzecią lokatą zajęła Aleksandra Lange.  
W kategorii chłopców nasz klub reprezentowali: Hubert Ku-
biak i Mikołaj Miedziak. Obaj nasi zawodnicy zajęli ex aequo 
trzecie miejsce.  W dniach 21-25 marca do Wrocławia zawitały 
międzynarodowe ekipy szermiercze. Stolica Dolnego Śląska 
na 42 Międzynarodowym Turnieju Challenge Wratislavia 
gościła reprezentacje 41 państw. We wrocławskiej Hali Or-
bita, młodzi szermierze do lat 15 stoczą walki w szpadzie, 
fl orecie i szabli.  Po raz kolejny udział w tym prestiżowym 
turnieju zaznaczyli szpadziści z UKS Muszkieter Mosina. 
Szpadę dziewcząt reprezentowały: Justyna Budynkiewicz, 

Estera Jiya, Zofi a Lachowicz, Aleksandra Lange, Agata No-
wicka oraz najmłodsza reprezentantka Basia Bobrowska. Je-
dynie Oli Lange udało się opuścić fazę grupową. W pierwszej 
walce pucharowej Ukrainka Olenia Synytsia pokonała naszą 
zawodniczkę 15:6, eliminując ją z dalszych walk.  Kolejnego 
dnia walk w kategorii chłopców UKS Muszkieter Mosina 
reprezentował Mikołaj Miedziak. Niestety i jemu nie udało 
się przebić do fazy walk pucharowych.

Gratulujemy naszym zawodnikom i życzymy dalszych suk-
cesów!    UKS Muszkieter Mosina

Mosińscy szermierze na podium
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Dom Dr Karola Eduarda Arlta 
-  Mosiński Kokotek  

Stoi przy ruchliwej ulicy ks. Piotra Wawrzyniaka, praktycznie codziennie 
patrzymy na niego i różnie o nim myślimy. Warto przypomnieć niektóre 
fakty związane z tym miejscem i jego mieszkańcami oraz użytkownikami, 
którzy tam mieszkając i pracując - tworzyli naszą historię. 

Ten budynek zbudowany w latach 30. XX wieku, odznacza się jak na 
warunki mosińskie specyfi czną urodą, jest zupełnie inny od budynków 
zbudowanych w tym czasie w naszym mieście. Od 2014 r. nieużywany, 
jego substancja niszczeje – można zauważyć liczne ubytki w dachów-
kach, odpadła galeryjka na wieży widokowej, w części brakuje szyb 
w oknach, brak masztu fl agowego zakończonego kurem wskazującym 
kierunek wiatru. Zabite płytą wiórową okna, liszaje po odpadniętym 
tynku i zaciekach deszczu na ścianach robią przygnębiające wrażenie. 
Ozdobna stolarka wykończenia dachu praktycznie już nie istnieje. Oto-
czenie budynku pozostawia też sporo do życzenia. Widać bezwzględny 
proces postępującego niszczenia. Chyba, że…
Lekarz Karl Arlt

Włascicielem tego budynku położonego na parceli pod nr 319 przy ul. 
Ks. Piotra Wawrzyniaka 1 (Saarlandstr.1) był Niemiec, dr Karl Eduard 
Arlt. Urodził się 27 VII 1866 r. w Śremie. Był synem Karola Gotlieba 
Arlta  z zawodu młynarza i właściciela młyna w Śremie oraz jego żony 
Erustine z d. Rudtke. Obydwoje rodzice przez całe swoje życie mieszkali 
w Śremie, tam zmarli i tam miał miejsce ich pochówek. 

W 1887 r. Karl Arlt był jednym z 7 maturzystów kończących śremskie 
królewskie gimnazjum – obecnie budynek Liceum Ogólnokształcącego. 
Nie mamy wiadomości, gdzie maturzysta Karl Arlt - junior podjął dalej 
studia i kiedy oraz gdzie zdobył dyplom lekarski oraz z jakiej specjalności. 
Do Mosiny, wówczas Moschin, przybył pod koniec XX wieku, z tytułem 
- lekarz praktyczny. Na parceli pod obecnym nr 16 w Rynku, wybudował 
i oddał do użytku budynek Sanatorium OBRABAD, z przyległą doń 
okrągłą wieżą, zakończoną blankami. Swoich sanatoryjnych pacjentów 
leczył m. in. hydroterapią oraz kąpielami słonecznymi, zażywanymi 
na wieży. Na szczyt wieży prowadziły żeliwne ażurowe schody. Tam 
również znajdował się zbiornik na wodę, który zasilał instalację wodną 
budynku. Zużyta woda była odprowadzana w prostej linii rurami do 
kanału. Mieszkał i przyjmował pacjentów w tym budynku do połowy 
lat 30. Do chwili śmierci był lekarzem praktykującym w Mosinie, pomi-
mo że byli tutaj i prowadzili swoje praktyki i zarazem mieszkali polscy 
lekarze, np. Józef Kochler pod nr 19, Edward Karlewicz w domu przy 
ul. Ogrodowej 17 (obecnie Reymonta), Edmund Jurdzyński, Walenty 
Murkowski, Edmund Barczyński – stomatologię, czy tej samej specjalizacji 
Marian Piszcz. Jako lekarz prowadzący działalność od początku XX w., 
miał wyłączność na hurtowe kupno leków, które sprowadzał z Berlina 
oraz na prowadzenie apteki. Ta celowa działalność medyczna, spowo-
dowała upadek konkurencyjnej polskiej apteki „Pod Orłem” (obecnie 
Stara Apteka), prowadzonej w latach 1906 – 1910 przez Polaka Edmunda 
Joachima Ewert – Krzemieniewskiego z Kcyni na Pałukach. Kupił ją 
następnie Zacheusz Ritter z Poznania, późniejszy radny i Honorowy 
Obywatel Miasta Mosiny. Dr Arlt przez cały okres swojego mosińskiego 
życia utrzymywał dobre kontakty z ówczesnym właścicielem mosińskiej 
cegielni oraz tartaku - Maksymilianem Perkiewiczem. 

BUDOWA DOMU, PARKAN I MOST NA KANALE 
Dochody z prowadzonej praktyki lekarskiej pozwoliły na kupno pasa 

pomiędzy ul. Wawrzyniaka a kanałem, do obecnej ul. Łaziennej. Jego 
sąsiadami przez ten zakup zostali:  Otto Tonn, niemiecki gospodarz 
zamieszkały już przed I wojną światową w Mosinie. Jego gospodarstwo 
znajdowało się na narożniku ul. św. Jana i Wawrzyniaka, w tym miejscu 
trwa od grudnia 2018 r. nowa budowa. Kolejnym był Karl Mayer z ul. 
św. Jana 3, obecnie Niezłomnych, jego parterowy dom już nie istnieje. 
Mayer z zawodu był kupcem. Podczas okupacji hitlerowskiej został 
drugim w kolejności niemieckim burmistrzem w Mosinie. Parcelę dr 
Arlta zarejestrowaną pod nr 319, od gospodarstwa należącego do Tonna 
oddzielał ogród warzywny i mały sad z drzewami owocowymi.  

Na przełomie marca i kwietnia 1934 r. Karol Arlt zgłosił do Zarządu 
Miejskiego w Mosinie podanie dotyczące uzyskania pozwolenia na 
budowę domu mieszkalnego na swojej parceli nr 319. Projekt i obliczenia 
techniczne domu wykonał Wojciech Trenner, architekt- budowniczy, 
zamieszkały w Mosinie przy ul. Kolejowej 12. W/g projektu, budynek 
był podpiwniczony, posiadał trzy kondygnacje, 14 izb mieszkalnych, 
kubatura budynku wynosiła 1821 m 3 . Z projektu i rozkładu pomieszczeń 
w domu wynika, że zawierał właściwie wszystko co mogło zaspakajać 
ówczesne potrzeby wymagającego właściciela. M. in. w piwnicy znaj-
dowały się wędzarnia, kuchnia, 2 lodownie, pomieszczenia na opał 
i inne. Na parterze po lewej stronie od wejścia z ul. Wawrzyniaka - 
gabinet lekarski, po prawej m. in. poczekalnia, umywalnia, gabinet 
rentgenowski, balkony i taras wypoczynkowy, dalej oranżeria oraz po-
koje. Po wybudowaniu domu, obsługę biura i pacjentów prowadziła 
sekretarka Janina Strychalska, a następnie Aniela Pachójka. Obydwie 
zostały aresztowane w 1943 r. w związku z tzw. „akcją trucicielską”, 
w ramach masowych aresztowań w Mosinie. J. Strychalska została nocą 
z 17/18 VIII 1943 r. wywieziona z Fortu VII w grupie 60 aresztowanych 
w nieznanym kierunku, a A. Pachójka zginęła w tym samym miesiącu 
podczas procesu wytoczonego w tej sprawie, przeprowadzonego na 
terenie tego obozu. Na pozostałych kondygnacjach – znajdowała się 
głównie cześć mieszkalna z pokojami wypoczynku i balkonami. Od 
strony południowo-zachodniej, do budynku przylegała wieża o wysokości 
17 m, licząc od poziomu ziemi do podłogi tarasu widokowego, okolo-
nego i zabezpieczonego przed ewentualnym wypadnięciem drewnianą  
balustradą. Ze  środka tarasu strzelał w niebo maszt fl agowy, którego 
koniec był zakończony obracającym się kurem (kokotem), wskazującym 
aktualny kierunek wiatru. Stąd też, do tego okazałego budynku już po II 
wojnie światowej, w mowie potocznej i rozumieniu mosinian przylgnęła 
nazwa „KOKOTEK”. Jak wynika z zaświadczenia Zarządu Miejskiego z 
dnia 21 marca 1939 r. dotyczącego podatku dochodowego, „na budowę 
tego domu nie otrzymał dr Arlt żadnej pożyczki z państwowych, jak 
i samorządowych funduszów budowlanych”. (podkr. J. Sz.) Świadczyło 
to o dużej zamożności doktora, który posiadał jeszcze parcele przy ul. 
Kasprowicza, Kolejowej, Paderewskiego (Śremska), na Czarnokurzu 
oraz na terenie obecnego osiedla Za BARWĄ. Budowę domu przy ul. 
ks. Piotra Wawrzyniaka rozpoczęto 7 VII 1934 r. Odbiór częściowy 
budynku w stanie surowym miał miejsce 27 VIII 1934 r. Zarząd Miejski 
zobowiązał Karola Arlta do dostarczenia do 30 XI 1934 właściwych 
planów budowlanych. Właściciel dostarczył je dopiero 20 XII 1934 r. 
Następnie zostały przesłane do Starostwa Powiatowego w Rawiczu do 
Referatu Budowlanego, gdzie zostały sprawdzone i zaakceptowane. 
W wyniku tego, 18 I 1935 r. referendarz Starostwa w Rawiczu Kaczorek, 
Stefan Maćkowiak – sekretarz urzędu w Mosinie (podczas okupacji 
aresztowany i zginął), dr Karol Arlt, budowniczy Wojciech Trenner oraz 
dwie inne osoby – podpisy nieczytelne - dokonali odbioru budynku 
w części piwnicznej oraz parteru, z pozwoleniem na jej użytkowanie. 
Dr Arlt zasiedlił budynek już od 29 XII 1934 r. Pozostałe kondygna-
cje budynku t. j. I piętro i poddasze, po licznych monitach ze strony 
magistratu, ze względu na upływający termin ważności projektu oraz 
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konieczność uzupełnienia braków w zakresie  wyposażenia w stolarkę 
drzwiową i podłogową, zostały zgłoszone do odbioru w końcu roku 
kalendarzowego t. j. 14 XII 1935 r. Już 18 I 1936 r. rzeczoznawca bu-
dowlany, referendarz Kaczorek ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu, 
przedstawiciel Zarządu Miejskiego (zwykle S. Maćkowiak), Okręgowy 
mistrz kominiarski (zawsze był to Feliks Pinkus) i właściciel dr Karl Arlt  
dokonali ostatecznego odbioru nowego budynku.

Dobrym ówczesnym zwyczajem, a następnie prawnym wymogiem, 
było opłotowanie parceli z postawionym domem. Wniosek petenta 
wraz z projektem zatwierdzał Zarząd Miejski, po uzgodnieniu projek-
tu z referatem budowlanym Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub 
w Rawiczu. Karl Arlt wniosek wraz z projektem płotu opracowanym 
7 IV 1939 r. przez Wojciecha Trennera złożył 14 IV 1939 r. Zarząd 
Miejski przesłał wniosek 18 IV 1939 r. do Biura Regionalnego Planu 
Zagospodarowania Okręgu Poznańskiego w Poznaniu, ul. Podgórna 2. 
Dnia 28 V 1939 r. biuro wydało decyzję: parkan miał być postawiony 
w linii zabudowy ustalonej dla tej ulicy przez w/w biuro. Ulica miała 
mieć 15 m szerokości, a dr Arlt został zobowiązany do oddania pasa 
gruntu o szerokości 5 m pod ulicę. Terminu oddania jednak nie ustalo-
no. Pozwolenie na budowę parkanu wydano 7 VI 1939 r. Opiewało na 
budowę parkanu Typu 2 dla Mosiny. Do dnia dzisiejszego zachowały 
się fragmenty tego typu parkanu przy SP nr 3 przy ul. Kościuszki, na ul. 
Poznańskiej oraz na ul. Kolejowej i Kasprowicza – Przedszkole nr 4. Dr 
Arlt odwoływał się od tej decyzji, dotyczącej linii zabudowy i oddania 
pasa gruntu. Wybuch II wojny światowej zakończył sprawę. Parkan 
Typu 2 nie został wybudowany aż do dnia dzisiejszego. 
MIESZKAŃCY DOMU

Wraz z właścicielem K. Arltem mieszkała w nowym domu jego siostra 
Maria Klara Behlau z d. Arlt, ur. 18 III 1870 w Śremie. Była wdową po 
mężu – majorze Henryku Behlau. Zmarła przeżywszy lat 71, 22 VI 
1941 r. o godz. 5 rano na atak serca. Swojego brata przeżyła o niecały 
1 rok. Jej zgon zgłosiła w magistracie Joanna Strychalska. Przez pewien 
czas mieszkańcami domu było małżeństwo August Karol i Albertina 
Peschel. Albertina  - córka Arlta - zawarła związek małżeński z Augu-
stem Karolem w lipcu 1922 r. w powiecie legnickim. A. Peschel zmarł 
w Mosinie 20 X 1944 r. Najwcześniej spośród w/w domowników zmarł 
właściciel domu – dr Karol Arlt. Zmarł nagle 28 X 1940 r. na atak 
serca o godz. 6.30 rano w swoim domu, przeżywszy lat 74. Warto też 
podkreślić, że również zmarli tym roku: 18 II 1940 r. Maksymilian 
Perkiewicz, ur. w 1866 r., 16 III 1940 aptekarz Edgar Haack lat 54, a 3 
VI 1940 r. – aptekarz Karl Feyerabend. Ich zgony zostały wykorzystane 
następnie jako dowód w sprawie dochodzeń związanych z tzw. „akcją 
trucicielską” w Mosinie.
MOST NA KANALE

Do zasiedlenia budynku przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1, dr Karl 
Arlt mieszkał w swoim budynku - Rynek 16, gdzie przez cały czas 
prowadził prywatną praktykę lekarską oraz działalność sanatoryjną. 
Budowa nowego domu na parceli po drugiej stronie kanału, spowo-
dowała konieczność ułatwienia komunikacji pomiędzy obydwoma 
budynkami. W tym celu dr Arlt wybudował prywatny drewniany most 
na kanale, zaczynający się przyczółkiem ceglanym na wysokiej skarpie za 
podwórzem posesji nr 16, podparty na drewnianych słupach na środku 
rzeki, łączący obydwa brzegi, a prowadzący do nowej willi. Podobny 
przyczółek ceglany znajdował się od strony nowego domu, tzw. później 
„kokotka”. Most ten służył po zakończeniu okupacji hitlerowskiej t. j. 
po 25 stycznia 1945 r. mieszkańcom i wojsku. 23 I 1945 r. hitlerowscy 
żołnierze wysadzili betonowy most na kanale przy ul. św. Jana. Do 
przepraw ludności i żołnierzy radzieckich wykorzystywano najbliższy 
most jakim był most prywatny dr Arlta. Z Rynku droga prowadzi-
ła krótkim odcinkiem po ul. Garbarskiej, następnie przez podwórze 
i ogród za byłym starym Bankiem Spółdzielczym i dalej przez kanał 
do ul. Wawrzyniaka. Przejeżdżały tędy gospodarskie wozy konne jak 

i również słynne ZIS-5 z różnym wojskowym zaopatrzenie. Most był 
jeszcze używany na przełomie 1945/46 roku. Początkowy ruch pojazdów 
samochodowych i wozów konnych, mimo prowadzonych bieżących 
napraw, spowodował późniejsze zniszczenie i załamanie się mostu. Nie 
odbudowano już jego struktury. Do późnych lat 60 z rzeki wystawa-
ły kikuty belek nośnych, stały jeszcze przyczółki ceglane. Kres temu 
położyła regulacja kanału w latach 70, w wyniku której nie pozostało 
żadnego śladu po moście Arlta.    

 PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Przeprowadziliśmy szereg rozmów mieszkańcami naszego miasta 

odnośnie losów tego budynku tuż po wyzwoleniu spod okupacji hi-
tlerowskiej. Niestety, nie udało się uzyskać wiarygodnych informacji 
na ten temat. Stąd też pewna luka pomiędzy latami 1945 a 1953.  Nasi 
rozmówcy wskazywali, że wówczas na tzw. poddaszu mieszkała rodzina 
Izdebskich. Od lat 1954 do 1972 budynek był przez pięć kadencji sie-
dzibą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mosinie i jej organu 
uchwałodawczego dla gromad: Krajkowo, Krosinko, Krosno, Sowiniec, 
Sowinki, Żabinko. W lipcu 1968 do GRN w Mosinie włączono gro-
madę Rogalin. Ten organ administracji państwowej zajmował cały 
parter budynku. Od 1 I 1973 r. reaktywowano Gminę Mosina, która 
miała tam swoją siedzibę do 1975 r.  Na potrzeby służby zdrowia, 
na przełomie lat 1959/60 I piętro „kokotka” zostało przeznaczone na 
przychodnię dla pacjentów. Następnie, ze względu na remont węzła 
sanitarnego przychodni przy ul. Śremskiej, w 1965 r. izbę porodową 
przeniesiono również do tego budynku. Popularny „kokotek” stał się 
miejscem narodzin wielu mosinian, co poniektórzy z dumą wspominają. 
Po prawie rocznym remoncie izba porodowa wróciła na ul. Śremską. 
Podobna sytuacja zaistniała w latach 1971 – 1972, kiedy przeprowadzano 
kolejny duży remont budynku przy ul. Śremskiej. „Kokotek” kolejny 
raz był miejscem narodzin mosińskich noworodków.   Kolejna już re-
forma organów administracji państwowej, która weszła w życie od 1 
VI 1975 r., spowodowała zmianę użytkowników tego miejsca. Budynek 
stał się siedzibą organów społeczno – politycznych. Tutaj miały swoją 
siedzibę: KMiG PZPR, partie ZSL i SD oraz organizacje młodzieżowe 
– ZMS i ZMW (następnie w wyniku tzw. fuzji - ZSMP). Wybory do 
Sejmu Kontraktowego i wolnego Senatu z czerwca 1989 r. zmieniły 
obraz polityczny w Polsce. Już 29 I 1990 r. nastąpiło rozwiązanie PZPR, 
co w konsekwencji musiało spowodować opuszczenie zajmowanych 
pomieszczeń budynku. W Mosinie wiosną 1989 r. zawiązał się Oby-
watelski Komitet Samorządowy, który wygrał wybory samorządowe 
25 V 1990 r. „Kokotek” stał się siedzibą OKS. Nie na długo, ponieważ 
od 1 IX 1992 do końca sierpnia 2014 r. w budynku działała prywatna 
szkoła pp. Kręgielczaków. W jej skład wchodziły: szkoła podstawowa, 
gimnazjum i liceum. Początkowo umowa na użytkowanie budynku 
opiewała na 10 lat, następnie umowa została przedłużona. W sierpniu 
2014 szkoła została wyeksmitowana. Od jesieni 2014 r. budynek stoi 
pusty. Różne były pomysły i koncepcje na jego zagospodarowanie, 
m. in. muzeum wody, izba muzealna, pomieszczenia dla mosińskich 
organizacji. Można tylko mieć nadzieję, że budynek odzyska swoje 
dawne piękno i zacznie żyć….  

Autorzy zwracają się do Sz. Czytelników z prośbą o ewentualne 
uzupełnienia podanych informacji bądź podzielenie się materiałami 
ikonografi cznymi. 

  Autorzy:  Włodzimierz Gabrielski i Jacek Szeszuła 

Historia mosińskiego „Kokotka” jeszcze nie dobiega końca. 
Ciąg dalszy –  w następnym numerze Informatora Mosińskiego.

Redakcja
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Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl 
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

SPOTKANIE DYŻUR ZUS

25 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Pecnej 
w godz. 18:00-20:00 odbędą 
się „Jare Gody”, słowiański 
obrzęd zakończenia zimy 
i przywitania wiosny. 
W programie m.in.: warsz-
taty, zabawy, zaroda ze 
zwierzętami, widowisko, 
kuchnia średniowieczna.

Fundusze Europejskie do wzięcia
Zapraszamy osoby planujące założe-
nie lub rozwój fi rmy, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz tych, 
którzy planują pozyskać dofi nansowa-
nie z Unii Europejskiej na bezpłatne 
konsultacje ze specjalistami ds. Fundu-
szy Europejskich. Na spotkaniu moż-
na będzie dowiedzieć się jakie rodzaje 
wsparcia oferują Fundusze Europejskie 
oraz na jakie projekty przyznawane 
są środki.Indywidualne konsultacje 
odbędą się w dniu 25 kwietnia br., 
godz. 9.00-12.30 w Urzędzie Miejskim, 
budynek 2, ul. Dworcowa 3 pok.13. 
Szczegóły GCI tel.: 618 192 746, gci@
mosina.pl.

GCI i MOK zapraszają SENIORÓW 
na bezpłatne spotkania i warsztaty:
- 8 maja br. – godz. 16.00 – Testamen-
ty, dziedziczenia i inne sprawy spad-
kowe – pogadanka z przedstawicielem 
fundacji Wsparcia Młodych i Starszych 
Pokoleń. - 22 maja br. – godz. 16.00 
– SENIORZE KIERUJ SIĘ ROZSĄD-
KIEM – Metoda na wnuczka i inne 
zagrożenia czyhające na starsze oso-
by – pogadanka z funkcjonariuszem 
policji. - 19 czerwca br. – godz. 16.00 
– PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE.
Miejsce: MOK  ul. Dworcowa 4 (sala 
kolumnowa). Szczegóły I zapisy: 
Gminne Centrum Informacji  w Mo-
sinie, tel.: 61 8192 746, gci@mosina.pl

BIEG ELEGANT NA „5”

19 maja na pl. 20 paździer-
nika w Mosinie odbędzie się 
bieg „Elegant na 5” - Mi-
strzostwa Polski Elegantów. 
Szcezgółowe informacvje 
oraz zapisy mosinskiegp.pl. 

24 kwietnia w MOK odbę-
dzie się spotkanie dla przed-
siębiorców. Program „Czyste 
Powietrze”  oraz „Sukcesja  
Przedsiębiorstw” . Zgłosze-
nia do 20 kwietnia tel. 61 
8192 746.

Dyżur eksperta ZUS 
w Mosinie – 25 kwietnia 2019 
r. Zagadnienia związane z za-
kresem emerytur i rent oraz 
możliwość założenia konta na 
PUE Miejsce: budynek nr 2 
Urzędu Miejskiego w Mosi-
nie, ul. Dworcowa 3, I piętro, 
sala nr 13.Data: 25.04.2019 
r., godz. 11.00-14.00. Więcej 
618192746.

 Kursy komputerowe skierowane dla osób 
powyżej 25 roku życia, a w szczególności 
dla mieszkańców w ramach Akademii III 
wieku. Na zajęciach omawiane zostaną 
podstawy obsługi komputera oraz zagad-
nienia związane z poszczególnym tema-
tem danego modułu. Szkolenia odbywają 
się w trzech lokalizacjach: w Mosinie, 
Nowinkach, Świątnikach: - Działam 
w mediach społecznościowych, - Kultura 
w sieci, - Mój biznes w sieci - Rodzic 
w sieci. Zapisy: GCI  tel.: 61 8 192 746, 
ICEO w Świątnikach, tel.: 618 138 063 
czynny  w godz.: 16.30-20.30, Centrum 
Kształcenia w Nowinkach, tel.: 530 499 
147, czynny w godz.: 15.00-19.00.
Szkolenia bezpłatne!  Zapraszamy!

JARE GODY

FESTIWAL CHÓRÓW

We wtorek 7 maja ,  
w kościele pw. św. Mikoła-
ja w Mosinie o godz.18.30 
wystąpi Serbski Chór Uni-
wersytecki z Belgradu. 
Koncert chóru odbędzie się 
w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Chórów. 

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia plastyczna MOK 
zaprasza na „Warsztaty Wiel-
kanocne”. Odbywać się będą 
do 17 kwietnia w każdy pn. 
i śr. w godz. 14:00-15:00. 
w MOK, ul. Dworcowa 4 
sala nr 49. Zapraszamy dzieci 
w wieku 4 -7 lat. Wstęp wol-
ny, zapraszamy.

WARSZTATY WIELKANOCNE
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Zapraszamy mieszkańców, instytucje, or-
ganizacje i stowarzyszenia do współorgani-
zacji wydarzenia – do zgłaszania pomysłów 
i ich realizacji w rekonstrukcji XIX-wiecznej 
Mosiny. Wspólnie weźmy udział w żywej 
lekcji historii. Każdy z nas, kto w tym dniu 
przyjdzie w stroju historycznym, czy doda od 
siebie element rekonstrukcji życia mieszkań-
ców miasta tamtych czasów, dołoży swoją 
cegiełkę do tego niecodziennego wydarzenia. 

Zaplanowane dotąd elementy tego wyda-
rzenia, które poprowadzą rekonstruktorzy, 
można uzupełniać o własne pomysły, na 
które czekamy! 

Pomysły można zgłaszać na adres mailowy: 
proklamacja1848@mosina.pl, telefonicz-
nie: 530 017 261 lub za pośrednictwem fb 
na stronie Gminy Mosina, Galerii Sztuki 
w Mosinie w utworzonym tam wydarzeniu: 
Rzeczpospolita Mosińska – rekonstrukcja 
2019, gdzie znajdą się informacje o szcze-
gółach wydarzenia.  

Projekt rekonstrukcji
15 czerwca, w godz. 13.00 – 18.00 na 

pl. 20 Października w Mosinie, w miejscu 
historycznej proklamacji, powstanie re-
konstrukcja miasteczka z połowy XIX w. 
a także wydarzenia z maja 1848 r., które 
miały miejsce w Mosinie i jej okolicach. 
Rekonstrukcję stanowić będą elementy 
przygotowanej scenografi i z dodatkowymi 

elementami będącymi realizacją pomysłów 
samych mieszkańców, a także działania re-
konstruktorów i mieszkańców – uczestników 
wydarzenia. Rekonstrukcję nawiązujące do 
epoki warsztaty, konkursy, turnieje i anima-
cje dla najmłodszych. 

Na mosińskim rynku pojawi się między 
innymi „szkoła” z nauczycielem Wojciechem 
Rostem i jego uczniami, w której każdy 
uczestnik będzie mógł poćwiczyć XIX-wiecz-
ną kaligrafi ę gęsim piórem i atramentem. 
Przy mieszczańskiej kuchni, z ekspozycją 
jej wyposażenia, odbywać się będą warsz-
taty malowania historycznych motywów na 
porcelanie, a także – jako, że Mosina niegdyś 
garncarstwem stała – warsztaty ceramiczne 
dla każdego, chętnego uczestnika, a także 
warsztaty z haftu na serwetkach z lnianego 
płótna. W mieszczańskim „pokoju”, przy 
blasku świec, wspólnie z mosińską rodziną 
z połowy XIX w. zaśpiewamy pieśni patrio-
tyczne z tamtego okresu. Innym stanowi-
skiem rekonstrukcyjnym będzie mosiński, 
historyczny targ, na którym pojawią się 
stragany i koszyki, na których odbywać się 
będzie „sprzedaż”, a do którego każdy chęt-
ny, będzie mógł dołączyć. Nie zabraknie też 
atrakcji dla dzieci. 

Rekonstrukcja chłopskiej zagrody, będzie 
symboliczną formą poglądowego przedsta-
wienia XIX-wiecznych realiów Ziemi Mosiń-
skiej, bo jak wiemy, okoliczni chłopi wzięli 

także czynny udział w powstaniu 1848 r. 
W zagrodzie odbywać się będą codzienne za-
jęcia mieszkańców wsi z tego okresu, pojawi 
się także chłopska karczma z poczęstunkiem 
dla uczestników i warsztaty wyplatania ko-
szy z wikliny. 

W zlokalizowanym na uboczu, poza „za-
sięgiem wzroku” pruskich władz,  punkcie 
werbunkowym do powstania, każdy chętny 
uczestnik płci męskiej, będzie mógł zgłosić 
się do powstania, przejść ćwiczenia woj-
skowe i wkroczyć później razem z Jakubem 
Krauthoferem-Krotowskim do miasta. A dla 
„rannych” powstańców będzie funkcjonował 
także powstańczy lazaret. Na miejskim ryn-
ku pojawi się też powstańcza karczma z po-
częstunkiem dla uczestników wydarzenia…

Życie miejskie w zrekonstruowanej XIX
-wiecznej Mosinie, w różnych punktach ryn-
ku toczyć się będzie równolegle. Spacerować 
będą  po nim lub wykonywać codzienne 
czynności mieszczanie, nie wiedząc o tym, 
co się za chwile wydarzy… Zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do udziału w hi-
storycznych strojach 
i współtworzeniu tej 
żywej lekcji historii! 

Rzeczpospolita Mosińska 1848 
– rekonstrukcja proklamacji 
niepodległości w Mosinie
15 czerwca na rynku w Mosinie, odbędzie się rekonstrukcja wydarzeń, 
jakie miały miejsce w Mosinie w czasów Wiosny Ludów. W ubiegłym 
roku, w czasie obchodów 170. Rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, na wydzielonym fragmencie rynku, grupa rekonstrukcyjna 
„Semper Fidelis” przy współudziale mieszkańców, zrekonstruowała 
ogłoszenie w Mosinie niepodległej, polskiej republiki w 1848 r. 
W tym roku, planowana jest podobna rekonstrukcja  z rozwinięciem 
elementu– odtworzenia życia mieszkańców Mosiny w połowie XIX 
w., a cały, mosiński rynek zamieni się w miasto z tego okresu. 
Głównym organizatorem wydarzenia będzie Galeria Sztuki w Mosinie.      

Joanna Nowaczyk
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