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Tego artysty przedstawiać chyba właściwie nie trzeba. Andrzej Piaseczny to  jeden  
z najbardziej znanych polskich wokalistów. Jak sam mówi, wszystko zaczęło się od „niekoń-
czącej się pasji do muzyki, do śpiewu, do ludzi, do życia”.

W początkowym okresie swej działalności był wokalistą zespołu Mafia. Od 1998 roku pracuje 
jako artysta solowy. W sumie wydał 11 albumów, za których sprzedaż odebrał dwie podwójnie 
platynowe płyty, sześć platynowych i jedną złotą. Ostatni album pochodzący z roku 2021 
nosi znamienny tytuł 50/50. Laureat czterech Superjedynek, Wiktora, Fryderyka, Telekamery 
i Eska Music Award. Był reprezentantem Polski w 46. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2001 
Współpracował między innymi z Robertem Chojnackim, Stanisławem Sojką i Sewerynem Kra-
jewskim. Od wielu lat szczyci się ugruntowaną pozycją w ścisłej czołówce polskich wokalistów  
i autorów tekstów piosenek.

Na koncert Andrzeja Piasecznego zapraszamy na mosiński rynek 
w sobotę, 21 maja o godz. 20.30.  

W Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej czekają nas także inne atrakcje 
– szczegółowy program na następnych stronach gazety. Zachęcamy 
również mieszkańców do odwiedzenia stoiska promocyjno-tury-
stycznego Gminy Mosina i Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Czekają tam na Państwa  konkursy z nagrodami! 

Na stoisku będzie można wypełnić anonimową ankietę dotyczącą 
programu rewitalizacji naszej Gminy. Każdy, kto wypełni tę ankietę, 
także online wchodząc na stronę mosina.pl -> „dla Mieszkańca” 
-> RewitalizujeMY – Gminny Program Rewitalizacji, będzie miał 
szansę wygrać  nagrody. Nagrodą główną w konkursie ufundowaną 
przez firmę „Impakt” jest fotel gamingowy. 

Szczegóły dotyczące ankiety – w artykule „Rewitalizujemy” na 
stronie 7 naszej gazety. 

Przed nami także 8 Bieg „Elegant na 5” - pięciokilometrowy bieg 
ulicami naszego miasta. Start oraz meta - na Placu 20 Października. 
22 maja biegowe święto rozpocznie się o godz. 10:00 startami dzieci 
i młodzieży. O godz. 11:11 wystartuje bieg główny, a o 11:56 bieg 
dla osób z niepełnosprawnościami. Trasy poszczególnych biegów oraz aktualne informacje 
dostępne są na stronie: www.mosinskiegp.pl oraz www.osirmosina.pl

Mieszkańców zapraszamy do aktywnego udziału oraz kibicowania! Podczas biegu czeka 
na Was wiele atrakcji: występy młodych artystów na trasie biegu, pokazy fitnessowe, pokazy 
taneczne oraz dobra zabawa. W tym dniu wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu kołowym. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.     Zapraszamy!

Telefony alarmowe
• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,
• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ - Gmina Mosina:
• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Waw-

rzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno - ul. 
Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,• PRZY-
CHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina 
- ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495  
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Paździer-
nika 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, 
tel. 61 813 62 06,• NZPOZ W BABKACH: 
Babki – Bab-ki 4C, tel. 61 893-99-88, Świąt-
niki - ul. Kórnicka 8C, tel. 61 642 50 92, 
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 
61 28 21 695.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
dla mieszkańców Gminy Mosina –> Szpital  
w Puszczykowie, tel. 61 898 42 40. 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO: tel. 61 8109-503, 

tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), 
e-mail: gczk@mosina.pl

Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 
467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl 
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Obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To czas refleksji, również 
w kontekście wojny, która toczy się u naszych wschodnich granic.

Konstytucja 3 Maja – zabrakło czasu
Uchwalenie Konstytucji w roku 1791 było wielkim krokiem ku naprawie I Rzeczypospo-

litej. Wśród szeregu zmian zniesiono m.in. wiele ustrojowych wad, wprowadzono dużo 
większą liczbę wojska. Dzieło to jednak zostało przerwane przez zdrajców Targowicy  
i w konsekwencji wojną z roku 1792 w obronie Konstytucji. Zabrakło czasu na wprowa-
dzenie reform. W efekcie państwo zostało zlikwidowane wskutek rozbiorów.
Wojna na Ukrainie

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Wojna toczy się 
w istocie od 2014 roku. Ukraina dzielnie się broni. Miała 8 lat na przygotowanie się do 
kolejnej odsłony wojny i ten czas dobrze wykorzystała.
Strzelnica

Mieliśmy długie dziesięciolecia pokoju. Teraz jesteśmy w okresie wojen. W samorządzie 
gminnym niewiele możemy zrobić, abyśmy jako Polacy mogli przygotować się do tego, 
co być może będzie nas czekało. Ale wykorzystajmy ten czas, kierując się łacińskim po-
wiedzeniem si vis pacem, para bellum (jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny). Im 
będziemy lepiej przygotowani, tym potencjalny agresor będzie miał mniejszą wolę agresji.

Zwrócę się do Rady Miejskiej o przystąpienie do uchwalenia planu miejscowego na 
budowę strzelnicy odkrytej (najdłuższy tor 300 m) w Mieczewie, tuż przy granicy  
z Gminą Kórnik. 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza corocznie konkursy „Strzelnica w powiecie”, 
w których jest możliwość uzyskania dofinansowania rzędu 80 proc. W ramach programu 
WOT i organizacje mają prawo korzystać z obiektu do 160 godzin na miesiąc. Poza tym, 
Gmina ma prawo wynajmować obiekt na zasadach komercyjnych.

Ważne jest i to, aby wszyscy, którzy chcą bronić Ojczyzny, gdyby zaszła taka konieczność, 
mieli możliwość zapoznania się z bronią pod okiem instruktorów.

Mamy jeszcze czas. Wykorzystajmy to.    Przemysław Mieloch
       Burmistrz Gminy Mosina

Rosnąca inflacja oraz wielkie podwyżki żywności zwłaszcza od 
drugiego półrocza 2022 stawiają przed nami wielkie wyzwania 
minimalizacji skutków tych zjawisk, zwłaszcza wobec gorzej sy-
tuowanych. Możliwe są trzy, niewykluczające się drogi.

Rolnictwo wspierane społecznie
W kwietniu br. brałem udział w VII Europejskim Kongresie Sa-

morządów. W czasie jednego ze spotkań Krzysztof Ciecióra, Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opisywał 
Rolnictwo Wspierane Społecznie, model bezpośredniej współpracy 
mniejszych, lokalnych rodzinnych gospodarstw rolnych i konsu-
mentów, którzy solidarnie inwestują w działalność i rozwój tych 
gospodarstw lub dokonują bezpośrednich zakupów. Pozwala to 
ominąć całą sieć pośredników. Rolnik wówczas więcej zarabia,  
a kupujący nabywa towar taniej niż w sklepie.
Uprawy na ogródkach

Wielu z nas posiada przydomowe działki. Dbamy o nie i czasami 
uprawiamy rośliny ogrodnicze. Warto się zastanowić nad obsianiem, 
czy posadzeniem roślinami użytkowymi większego obszaru działki.
Pomoc ludzi wielkiego serca

Inną formą działania jest organizacja pomocy żywnościowej dla 
najbardziej potrzebujących. Parafia pw. Św. Augustyna w Czapurach 
stale współpracuje z Caritas Poznań, Bankiem Żywności w Pozna-

niu oraz uczestniczy w Europejskim Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). Niesiona w ten sposób pomoc pomaga 
zaspokoić przynajmniej część potrzeb, jakie się pojawiają. Obecnie 
w ramach współpracy z Bankiem Żywności pomaga systematycznie 
92 osobom, natomiast w ramach programu FEAD – 70 osobom, 
głównie z obszaru parafii.

Pojawiają się zgłoszenia z innych terenów, z Rogalinka czy Da-
szewic, ale z powodów lokalowych nie można rozszerzyć zakresu 
pomocy. Korzystamy z piwnicy, której użycza parafii Koło Węd-
karskie na dwa dni, kiedy to przywożony jest towar, a następnie 
jest wydawany. Dużym utrudnieniem są schody, po których trzeba 
znieść wszystko do piwnicy, a średnio jest to ok 1,5 – 2 ton na jedną 
dostawę, w miesiącu są dwie takie dostawy.

Parafia zwróciła się z prośbą o pomoc lokalu-kontenera o po-
wierzchni około 25 m kw. Pomieściłby większą ilość produktów  
i w ten sposób można byłoby pomóc większej liczbie osób.

Zwróciłem się do Rady Miejskiej z propozycją zapisania w bu-
dżecie kwoty na zakup odpowiedniego kontenera. Jestem głęboko 
przekonany, że trzeba pomagać tym, którzy 
chcą służyć pomocą żywnościową najbardziej 
potrzebującym. 

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i… strzelnica

Przygotowania na trudne chwile
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

24 marca -  22 kwietnia

BUDYNKI i BUDOWLE oraz DROGI  
I CHODNIKI  >s.5 -6

OŚWIETLENIE
• podpisano  umowy na wykonanie i 

opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia drogowego dla zadań: 
Dymaczewo Stare – ul. Leśna, Dereniowa, 
Krosinko – ul. Czeremchowa, Magnoliowa, 
Rogalinek – ul. Kręta, ul. Sikorskiego dz. nr 
132/5 i 132/11,

• Rogalin – os. Pod Dębami, ul. Bukowa, 
Czapury – ul. Polna, teren Glinianek od par-
kingu do plaży, Drużyna – ul. Jesionowa, 
Nowinki – ul. Klonowa, Drużyna – odcinek 
przy drodze powiatowej od dworca PKP do 
ul. Krańcowej, 

• przygotowanie materiałów przetargo-
wych dot. budowy oświetlenia drogowego 
na terenie Gminy Mosina cz. I obejmują-
cych zadania: Mosina – ul. Krańcowa, ul. 
Czajkowskiego (plac zabaw),  Krosinko – ul. 
Piaskowa i Malinowa, Dymaczewo Stare – ul. 
Nad Stawem, Sowinki - ul. Miętowa, ul. Nad 
Lasem Borkowice – ul. Łubinowa, Makowa, 
Chabrowa, Słonecznikowa, ul. Mosińska, 
Sasinowo – ul. Leśna (kontynuacja), Rogalin 
dz. 207 – boisko trawiaste,

• podpisano umowy: na wykonanie projek-
tu technicznego na budowę lamp solarnych 
przy drodze dojazdowej do cmentarza w Kro-
śnie, na wykonanie projektu technicznego 
na budowę lampy solarnej w miejscowości 
Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa. 

KANALIZACJE I WODOCIĄGI 
 • budowa sieci wodociągowej  w m. Sowi-

niec wraz z przyłączami do granicy działek 
- w trakcie realizacji: została wykonana sieć 
wraz z komorą wodomierzową, 

 • przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. 
Krótkiej w Mosinie -  w trakcie realizacji: wła-
ściciele nieruchomości podpisali z Aquanet 
zlecenia realizacji podłączenia, na podstawie 
których zostaną wykonane podłączenia nie-

KRONIKA INWESTYCJI

Inwestycje – stan realizacji
• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkie-
go, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) -> 
oczekiwanie na publikację przetargu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu 

Polski Ład.
• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> wykonawca projektu złożył wniosek o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komunikacyjny Nowe Krosno: ul. 
Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część ul. Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do 
studni -> przygotowanie dokumentacji przetargowej do wszczęcia postepowania o udzielenie za-

mówienia. 
• Budowa chodnika jednostronnego w Borkowicach –> przeprowadzono postępowanie o udzielenie 

zamówienia – zgłosił się 1 oferent. Trwają czynności związane z przygotowaniem umowy na realizację. 
• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca 
ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji. Ukończono przekładanie linii 

energetycznej, przejście do finalizacji części drogowej zadania. 
Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 

211 342,35 zł
• Budowa ul. Kanałowej w Mosinie - II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie 
-> zakończono, trwa odbiór zadania. Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z 

Puszczykowa. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 599 621,29 zł
• Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie -> aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz uzupeł-

nienie dokumentów. 
• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
–>prace na ukończeniu. Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania. Koszt zadania – kwota 

zawarta w umowie: 5 595 000 zł.
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> trwają prace wewnątrz budynku i prace elewacyjne – ocieplenie 

elewacji. Zapewniono w budżecie dodatkowe niezbędne środki finansowe i zlecono wykonawcy 
pozostały II etap realizacji. Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna .Koszt zadania – kwota 
zawarta w u mowie: 3 618 899 zł

• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Trwają 
przygotowania do procedury przetargowej i przygotowania placu budowy.

• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku – odwodnienie ul. Podgórnej i obszaru ul. 
Mostowej w Rogalinku->  trwa postępowanie o udzielenie zamówienia. Oczekujemy na zawarcie 
trójstronnego porozumienia z udziałem WZDW i wykonawcy mostu w Rogalinku pozwalającego na 
wejście na teren budowy. przygotowania dokumentacja przetargowa na budowę odcinka kanalizacji 
deszczowej w ul. Mostowej, która połączy ul. Sikorskiego i Podgórną, z ujściem do rzeki Warty.  

• Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie -> zakończono. 
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa. Koszt zadania - kwota 

zawarta w umowie: 785 727,44 zł
• Termomodernizacja SP w Daszewicach wraz z odwodnieniem–>trwa procedura odbiorowa. Wy-

konawca: Norbert Wojciechowski WOJ-BUD z Gniezna. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 
1 495 000 zł.

• Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie realizacji.
•Gminny program rewitalizacji Kokotka –> w trakcie realizacji I etap dokumentacji 
koncepcyjno-projektowej wraz z uzyskaniem decyzji konserwatora zabytków.
• Odprowadzenie wód opadowych z istniejącego budynku SP w Rogalinku –> rozpoczęto prace 

w zakresie wykonania instalacji.
• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Mosińskiego między 
Parkiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Harcerskiej 

w Mosinie-> w wyniku zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższała kwotę 
zabezpieczoną na to zadanie, a zawarty w niej termin realizacji przekraczał możliwość wykonania 
zadania w tym roku budżetowym. Aktualizacja oferty cenowej wraz  z przekazaniem informacji 
do Rady o konieczności zwiększenia środków finansowych dla zadania w celu zawarcia umowy. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej w Rogalinie -> przeprowadzono procedurę 
zamówienia, na którą wpłynęła 1 oferta – wymagana jest zmiana budżetu w zakresie zwiększenia 
zabezpieczonych środków w celu zawarcia umowy. 

•Projekt i budowa parkingu w Krajkowie -> przygotowano postępowanie w trybie „pro-
jektuj i wybuduj” na udzielenie zamówienia publicznego.    JN
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budynku komunalnego znajdującego 
się przy ul. Pożegowskiej 12 i budynku 

• przygotowano: projekty uchwał 
w sprawie nadania nazwy ulicy dro-
gom wewnętrznym na obrady Komisji 
Rady Miejskiej w Mosinie – 3 (Dasze-
wice – ul. Zielone Wzgórza, Radzewi-
ce – ul. Różanecznikowa, Pecna – ul. 
Daglezjowa), Zarządzenie Burmistrza 
Gminy Mosina w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości położonych w 
Dymaczewie Starym przeznaczonych do 
zbycia w drodze darowizny, zarządzenie 
Burmistrza Gminy Mosina w sprawie 
nabycia w drodze darowizny od Skarbu 
Państwa prawa własności nieruchomo-
ści położonych w Mosinie; wnioski do 
Wojewody Wielkopolskiego o wydanie 
decyzji komunalizacyjnej – dz. nr 370/1 
Mieczewo i dz. nr 173/1 Krajkowo (2). 

przygotowano: 22 decyzje administra-
cyjne dot. ustalenia warunków zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, 82 za-
świadczenia/postanowienia o odmowie 
wydania zaświadczenia oraz opinii urba-
nistycznych dotyczących przeznaczenia 
terenu w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego, kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wy-
nikających ze studium oraz związanych 
z rewitalizacją, 132 wyjaśnienia, stano-
wiska, zawiadomienia oraz interpretacje; 
2 projekty uchwał (w sprawie zmiany 
uchwały Nr XX/132/2015 Rady Miej-
skiej w Mosinie z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
wsi Żabinko terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki, oraz w sprawie odstąpienia 
od sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na 
obszarach wokół stacji i przystanków 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na 
terenie gminy Mosina; przekazano: do 
opiniowania i uzgodnień 2  projekty 
uchwał mpzp: wsi Sowinko i Baranowo, 
w zakolu rzeki Warty oraz dla terenów 
przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie; 
trwały prace związane z: oceną aktual-
ności Gminnego Programu Rewitalizacji, 
analizą projektu Strategii rozwoju Gmi-
ny Mosina do 2030 r., zorganizowano 
dwa dodatkowe spotkania z mieszkań-
cami – w Mosinie oraz w Daszewicach 
odnośnie projektu nowo opracowywa-

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

Lema w budowie
Na półmetku znajdują się prace na ul. Lema w Mosinie. Zakończono już budowę kanaliza-

cji deszczowej, na ukończeniu znajduje się wykonanie podbudowy jezdni bitumicznej, a na 
fragmencie położono asfalt.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie jezdnia, chodniki i ścieżka rowerowa. Powsta-
nie także zatoka postojowa dla autobusu, zatoki parkingowe dla samochodów osobowych 
oraz miejsca parkingowe dla TIR-ów z pętlą, która umożliwi ich powrót na ul. Śremską. 
Ulica Lema będzie alternatywą wyprowadzenia ruchu samochodowego poza Osiedle nr 4 
„Za Barwą”, przez co zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miasta. Chodnik i ścieżka 
rowerowa wzdłuż nowo wybudowanej ulicy zwiększą bezpieczeństwo korzystających z tej 
drogi mieszkańców Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”, a przede wszystkim dzieci i młodzieży  
w drodze do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sowinieckiej. Powstanie miejsce do parkowa-
nia samochodów ciężarowych, którego do tej pory nie było na terenie Mosiny. Tym samym, 
zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, obowiązywać będzie zakaz parkowania TIR-ów 
poza wyznaczonym do tego miejscem przy ul. Lema. Całkowicie powinien zniknąć problem 
parkowania TIR-ów na ulicach miasta.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 8 172 450,55 zł.    JN / fot. PL

  Środowiskowy Dom Samopomocy    

Środowiskowy Dom Samopomocy 
W powstającym Środowiskowym Domu Samopomocy u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dem-

bowskiego, trwają prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, elektrycznej. W sanitariatach kontynuowane są prace glazurnicze. W trakcie 
znajduje się montaż podwieszanych sufitów. 

Zadanie obejmuje adaptację i przebudowę budynku usługowego na Środowiskowy Dom 
Samopomocy z prowadzeniem warsztatów przystosowania osób ze szczególnymi 

potrzebami do życia codziennego. Inwestycja objęła rozbudowę obiektu oraz dobudowę 
podjazdu dla niepełnosprawnych. Jego podstawową funkcją będzie prowadzenie terapii 

zajęciowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. W ramach programu terapii zajęciowej przewidziano prowadzenie zajęć 

pomagających w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(RFIL). Wykonawca zadania: TWM Sp. z o.o. z Poznania. Koszt zadania – kwota zawarta  
w umowie: 2 435 000, 00 zł.      Joanna Nowaczyk

Fot. Wojciech Mikołajczyk
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nego Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina. 

utrzymanie dróg: trwa wiosenne profi-
lowanie dróg na terenie gminy, zlecono: 
wykonanie projektu zjazdu w ul. Świer-
kową w Rogalinku z drogi powiatowej nr 
2460P, wykonanie analizy przejezdności 
po istniejących pętlach autobusowych, 
sprawdzenie odległości widoczności na 
czterech przejazdach kolejowych krzyżu-
jących się z drogami zarządzanymi przez 
Gminę Mosina, wykonanie lokalnego 
wbudowania KŁSM w Daszewicach 
działka nr 85/5 oraz 85/20, utwardze-
nie kruszywem działki nr 2602 obręb 
Mosina, stanowiącej dojazd do posesji 
80a/1 do 80e/2;  wykonano ułożenie 
krawężnika w ul. Krótkiej w Mosinie; 
wyłoniono wykonawcę i przygotowano 
umowę na zadanie pn. Przegląd roczny 
dróg publicznych powiatowych w ob-
rębie administracyjnym miasta Mosina 
oraz gminnych dróg publicznych na te-
renie gminy Mosina.

place zabaw, obiekty małej architek-
tury: przygotowano dokumentację: dot. 
zmiany lokalizacji urządzenia zabawo-
wego na placu zabaw w Dymaczewie 
Starym, dot. doposażenia placu zabaw 
w Rogalinku; wszczęto procedurę prze-
prowadzenia kontroli okresowej stanu 
technicznego gminnych placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych oraz obiektów ma-
łej architektury na terenie gminy. 

gospodarka odpadami i utrzymanie 
czystości i porządku: zlecono wykonanie 
analizy finansowo-ekonomicznej doty-
czącej budowy punktu przeładunkowe-
go odpadów komunalnych na terenie 
gminy, realizowano odbiór i zagospo-
darowanie odpadów pochodzących z  
działalności rolniczej, na które to zada-
nie gmina otrzymała dofinasowanie z 
NFOŚiGW, podpisano umowę na trans-
port i montaż  38 pojemników na odpa-
dy segregowane na terenach publicznych 
gminy, prowadzono sprawy usuwania 
nielegalnych wysypisk z nieruchomości 
niebędących własnością gminy, podpi-
sano porozumienie z gminą Jarocin w 
sprawie utworzenia grupy zakupowej dla 
zamówienia usługi zagospodarowania 
odpadów oraz przygotowania dokumen-
tacji zamówienia;

ochrona powietrza: realizacja gmin-
nego programu w sprawie dotacji ce-
lowej w zakresie ograniczenia niskiej 

MIENIE KOMUNALNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

„Skatepark” – projekt gotowy
Projekt skateparku, który powstanie w Mosinie przy ul. Harcerskiej w sąsiedztwie stadionu OSiR, 

uzyskał pozwolenie na budowę. Zgodnie z założeniami projektu, ten obiekt rekreacyjno-sportowy 
przeznaczony będzie dla osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach itp. 
Stopień trudności pozwoli na korzystanie z niego w różnym stopniu zaawansowania umiejętności 
sportowych. 

Obiekt o powierzchni 658 m2 zaprojektowany został z wykorzystaniem prostych i małych prze-
szkód, w formie pozwalającej na płynną jazdę. W narożnikach znajdować się będą przeszkody 
umożliwiające użytkownikom napędzanie się na przeszkody zlokalizowane w połowie boków 
trójkąta. Na obiekcie będą zlokalizowane m.in. platforma, przeszkody inspirowane architekturą 
miejską, takie jak: hubba, grindbox, manualpad z dropem, poręcz łamana, czy schody, quartepipe, 
bank z grindboxem, z cornerem, manuapad z grindboxem  oraz minibankiem z krawężnikiem. 

Skaterpark, to odpowiedź mosińskiego samorządu na oddolną inicjatywę grupy pasjonatów 
skateboardingu i na podjęte przez nich działania na rzecz poprawy warunków uprawiania tej 
formy aktywności. W ubiegłym roku zorganizowali oni akcję dla społecznego poparcia swojej 
inicjatywy pod hasłem: „Dajemy sygnał miastu – większy skatepark w Mosinie”.  W efekcie, 
Burmistrz uznając zasadność ich starań, zarekomendował Radzie Miejskiej wprowadzenie do 
budżetu Gminy zadania: wykonanie projektu i budowy skateparku, które poparła także Rada, 
zatwierdzając to zadanie w uchwale budżetowej. 

Projekt Skateparku przy ul. Harcerskiej w Mosinie powstał w oparciu o koncepcję inicjatorów 
ubiegłorocznej akcji „Dajemy sygnał miastu – większy skatepark w Mosinie”, przygotowaną ze  
współudziałem innych przedstawicieli środowiska skateboardingu. Środowisko przyszłych użyt-
kowników skateparku brało również udział w konsultacjach w trakcie powstawania jego projektu 
budowlanego. 

W tegorocznym budżecie Gminy znajdują się środki przeznaczone na realizację tej inwestycji. 
Gmina Mosina złożyła także wniosek o jej dofinansowanie z rządowego programu „Sportowa 
Polska”. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru.        

Remont Szosy Poznańskiej
Rozpoczął się remont Szosy Poznańskiej prowadzony przez Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-

wódzkich. Wykonawca robót - Eurovia Polska S.A. zawiadamia mieszkańców oraz kierowców  
o utrudnieniach w ruchu na odcinku Szosy Poznańskiej, od wjazdu do Mosiny od strony Pozna-
nia do przejazdu kolejowego drezynowego przed skrzyżowaniem z DW431 (ul. Piotra Mocka). 

Utrudnienia to m.in. zawężenie istniejącej jezdni, okresowo wprowadzany ruch wahadłowy 
oraz prowadzenie ruchu pieszego chodnikiem tymczasowym, z zamknięciem istniejącego 
chodnika. Nie jest planowane całkowite zamknięcie drogi. 

Zamknięte zostaną skrzyżowania na przebudowywanym odcinku drogi – udostępnione dla 
ruchu będzie zamiennie jedno ze skrzyżowań – z ul. Leśną lub ul. Wysoką, którymi popro-
wadzony będzie objazd. Dla części pojazdów objazd prowadzony będzie ul. Piotra Mocka.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe, 
chodnik, poprawione zostanie odwodnienie poprzez renowację rowów przydrożnych. Ozna-
kowanie pionowe zostanie wymienione na nowe.

Planowany termin zakończenia robót – 8 sierpnia 2022 r.     JN
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emisji: od 1 stycznia do 22 kwietnia br. 
złożono 89 wniosków o dofinansowanie, 
podpisano 46 umów, rozliczono 33 do-
tacje, odnotowano 3 odmowy, 1 wyco-
fanie oraz 5 wniosków bez rozpoznania, 
realizacja Programu „Czyste Powietrze”: 
31 br. przeprowadzono kolejne spotkanie 
informacyjne dla mieszkańców w MOK o 
nowościach w programie, przygotowano 
materiały promocyjno-informacyjne, trwa 
wprowadzanie do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji 
dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw składanych przez mieszkańców w 
wersji papierowej w urzędzie: od 24 marca 
do 22 kwietnia br. urząd wprowadził  245 
deklaracji, z terenu gminy wprowadzonych 
jest 3081 deklaracji tj. dla 23 % budynków. 

zieleń i ochrona przyrody: prowadzono 
sprawę zniszczonych drzew na działce pry-
watnej w miejscowości Wiórek, złożono 
wniosek do Regionalnego Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska o odstępstwo od zakazu w 
stosunku do kozioroga dębosza występu-
jącego na pomnikowym dębie

w Radzewicach w związku z planowany-
mi zabiegami, spotkanie z mieszkańcami 
dot. zagospodarowania terenu na Osiedlu 
nr 3 tzw. „Zielonego Przylądka”, doko-
nano odbioru materiału roślinnego oraz 
wykonanych prac na ul. Gałczyńskiego 

w Mosinie, przygotowano zamówienie 
na wykonanie sadzenia 177 drzew dla wy-
pełnienia obowiązku wykonania nasadzeń 
kompensacyjnych nałożonych na gminę 
decyzjami starosty), spotkania z sołtysa-
mi wsi Rogalinek i Krajkowo w sprawie 
utrzymania drzew, przygotowano projekt 
uchwały w sprawie uznania za parki gmin-
ne terenów na obszarze miasta Mosina.

ochrona środowiska: przygotowano 
projekt uchwały w sprawie zawarcia 
porozumień międzygminnych dotyczą-
cych  współdziałania gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Mosina – Puszczy-
kowo, aglomeracji Poznań i aglomeracji 
Kórnik przy realizacji zadania polegają-
cego na aktualizacji ich obszaru i granic, 
zweryfikowano i przesłano do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu 5 wniosków o 
udział w programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

Wydano 26 zarządzeń w sprawach: 
ustalenia planu finansowego wydatków 
pomocy obywatelom Ukrainy (3), ustalenia 
Regulaminu wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Urzę-
dzie Miejskim w Mosinie (2), ogłoszenia 
wykazu nieruchomości położonych w 
Dymaczewie Starym, przeznaczonych do 

ZARZĄDZENIA

Uwaga na oszustów
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na firmy, które w nieuczciwy sposób zachęcają do zamon-

towania instalacji fotowoltaicznej. Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu przestrzega przed firmami, które przekonują klientów, że sprzedają 
instalacje przy pomocy „ regionalnego programu dofinansowań” – który nie istnieje.

Informujemy, że nie ma żadnych programów, poza:
• „Mój Prąd” https://mojprad.gov.pl/
• „Czyste Powietrze”, https://czystepowietrze.gov.pl/
z którego można skorzystać w tym zakresie. 
Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy nie współpracują z żadnymi firmami instalatorskimi 

czy sprzedającymi PV czy tez pompy ciepła.
Na takie „oferty” szczególnie narażone są starsze osoby. Pamiętajmy, że nikt nic za darmo 

nie „oferuje” na rynku fotowoltaiki. 
Na podstawie informacji przesłanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przypominamy, że od 22 kwietnia do 22 maja włącz-
nie przeprowadzamy ankietę dotyczącą programu re-
witalizacji, czyli procesu przywrócenia do życia kon-
kretnych obszarów czy też obiektów znajdujących się  
w naszej Gminie. Podstawą prowadzenia takiego proce-
su będzie Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Mosina, który został opracowany na lata 2017 – 2027. 
Program zakłada 14 głównych projektów z czego obec-
nie skupiamy się na 4 z nich, uznając je za priorytetowe. 

Chcemy poznać Państwa opinię w zakresie tych obszarów, a udzielone odpowiedzi będą wskazówką 
dla naszych dalszych działań. W tym celu opracowaliśmy jedną spójną ankietę dostępną  w wersji 
elektronicznej. Zawiera ona moduł ogólny oraz 4 moduły dotyczące już konkretnych lokalizacji 
objętych rewitalizacją: 

 • modernizacji Placu 20 Października, 
 • rewitalizacji pałacu Budzyń wraz z rewaloryzacją Parku Budzyń, 
 • rewitalizacji budynku „Kokotka” przy ul. Wawrzyniaka wraz z jego otoczeniem,
 • zagospodarowania Placu Eleganta wraz z promenadą.
Ankieta jest dostępna na stronie: mosina.pl -> „dla mieszkańca” -> RewitalizujeMY – Gminny 

Program Rewitalizacji. 
Dla osób które chcą się zaangażować, a mają ograniczony dostęp do internetu, zapraszamy na ul. 

Dworcową do naszej pracowni Gminnego Centrum Informacji. Ponadto w dniach 21 – 22 maja 
ankietę będzie można także uzupełnić podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej na specjalnie przy-
gotowanym stanowisku. Spośród osób biorących udział w ankiecie zostaną wylosowane nagrody  
z czego nagrodą główną ufundowaną przez firmę „Impakt” jest fotel gamingowy! 

Drodzy mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy z terenu naszej gminy - pamiętajcie! Wasz głos ma 
znaczenie. Zapraszamy więc do wyrażenia swojej opinii poprzez udział w badaniach ankietowych!

Materiały i informacje dotyczące  Rewitalizacji znaleźć można na stronie: mosina.pl -> Dla Miesz-
kańca -> RewitalizujeMY – Gminny Program Rewitalizacji 

Trwają prace nad projektem uchwały krajobrazowej 
dla Gminy Mosina. Jesteśmy w przededniu jego uzgod-
nień z odpowiednimi instytucjami. Po przeanalizowa-
niu wielu zapytań i wniosków – również tych, które 
padały podczas spotkań konsultacyjnych, dokonujemy 
obecnie ostatnich poprawek w dokumentacji. Dzięki 
naszym dotychczasowym spotkaniom z mieszkańca-
mi oraz dzięki wsparciu komisji urbanistycznej, udało 
się poznać problemy naszego otoczenia i wypracować 
wiele nowych rozwiązań. Mamy nadzieje, że wspólnie 

osiągniemy sukces i uporządkujemy naszą przestrzeń.
Dla przypomnienia informujemy, że uchwała krajobrazowa (potocznie zwana reklamową) będzie 

regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane. Informacje dotyczące uchwały krajobrazowej znaleźć można na stronie: 
mosina.pl -> Dla Mieszkańca -> ZmieniaMY krajobraz 

Hanna Bober
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
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zbycia w drodze darowizny, nabycia w for-
mie darowizny od Skarbu Państwa prawa 
własności nieruchomości położonych w 
Mosinie, zatwierdzenia wyników konkur-
sów na stanowiska dyrektorów publicznych 
szkół podstawowych, powołania komisji 
przetargowej (3), wyznaczenia OPS do 
przyjmowania i rozpatrywania wniosków 
dot. przyznawania świadczenia pieniężne-
go z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy,  upo-
ważnienia pracowników socjalnych OPS 
do weryfikacji warunków zakwaterowania i 
wyżywienia w sprawach dotyczących przy-
znawania świadczenia pieniężnego z tytułu 
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy, o których mowa w 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 
r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zmiany 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022 (2), 
zmiany planu finansowego zadań zleco-
nych z zakresu administracji rządowej (2), 
powołania Komisji Mieszkaniowej, odpłat-
nego rozwiązania przed upływem termi-
nu umowy o oddanie gruntu w użyczenie 
wieczyste, powołania komisji konkursowej 
(2), funkcjonowania Targowiska Miejskiego 
w Mosinie w dniu 14 kwietnia 2022 r., 
zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na 
kadencję 2018 – 2023, ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenie na okres nie dłuższy nić 3 lata. 

Treść wszystkich zarządzeń Burmistrza 
Gminy Mosina ->BIP->Organy Gminy-
->Burmistrz->Rejestr zarządzeń.

- z 

Aquanet S.A. i Zarządem Dróg Powiato-
wych w sprawie projektu przebudowy ul. 
Poznańskiej w Czapurach na odcinku od 
granicy Gminy Mosina do miejsca projek-
towania przeprawy mostowej w Czapurach 
(z-ca burmistrza A. Ejchorst), 

- z Aquanet S.A.: w sprawie zakresu 
odtworzenia nawierzchni po robotach 
wodociągowych i kanalizacyjnych w 
ul. Krętej w Czapurach; projektu budo-
wy kanalizacji sanitarnej w ul. Krętej w 
Czapurach, omówienia spraw związanych 
z procedowanymi zmianami granic aglo-
meracji w ramach Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych; w 
sprawie omówienia inwestycji wspólnych 
(z-ca burmistrza A. Ejchorst), 

- z zarządcą wspólnot mieszkaniowych 
w Sowińcu w sprawie budowy przyłączy 
przy realizacji zadania sieci wodociągowej 
(z-ca burmistrza A. Ejchorst), 

- z J. Marciniakiem i A. Wdowickim w 
sprawie sieci wodociągowej obsługiwanej 
przez Majątek Rogalin oraz kanalizacji 

Wyniesione przejścia na rynku
Na jesień ubiegłego roku na mosińskim rynku pojawiły się nowe, wyniesione przejścia dla 

pieszych. O idei ich wybudowania, pisałam w grudniowym numerze „Informatora Mosiń-
skiego” – celem było uspokojenie ruchu kołowego, w szczególności na ul. Niezłomnych, pl. 
20 Października i ul. Poznańskiej. Podając szczegóły informacyjne w tej sprawie, napisałam, 
iż po wybudowaniu przejść zniknęły bariery architektoniczne dla osób z niepełnospraw-
nością. Niestety, użytkownicy nowych przejść, którzy ze względu na niepełnosprawność 
poruszają się na wózku, zgłosili uwagę, że nie jest to zgodne ze stanem faktycznym, bo 
napotykają jednak trudność ich pokonania. 

Wyniesione przejścia dla pieszych zostały wybudowane zgodnie ze sztuką i z przepisami, 
także pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Krawężniki chodników zostały 
obniżone, jednak ze względu na konieczność swobodnego przepływu wody opadowej  
w ścieku przykrawężnikowym, urządzenie zostało zakończone przed ściekiem bez bezpo-
średniego połączenia z krawężnikiem. Okazało się, że w praktyce brak tego bezpośredniego 
połączenia powoduje właśnie trudność wjechania wózkiem na przejście.

Za nie do końca zgodne ze stanem faktycznym stwierdzenie, iż po wybudowaniu wynie-
sionych przejść dla pieszych, zniknęły bariery architektoniczne, bo nie zniknęły całkiem, 
zainteresowanych użytkowników bardzo przepraszam. 

Jak poinformował Burmistrz, w związku ze zgłoszonymi uwagami osób niepełnosprawnych 
w tej sprawie, latem Gmina przystąpi do dalszej modernizacji – bezpośredniego połączenia 
wyniesionego przejścia z chodnikiem. W tym celu zostanie zastosowane odwodnienie 
liniowe lub wpusty uliczne. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, w pierwszej ko-
lejności modernizacja obejmie jedno przejście, następnie w miarę dostępnych środków 
zmodernizowane zostaną pozostałe wyniesione przejścia.   Joanna Nowaczyk    

Na święto Inwalidów 
29 kwietnia, Zarząd mosińskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów zorganizował tradycyjne, uroczyste spotkanie z okazji 
minionego Międzynarodowego Dnia Inwalidów. Dla wielu członków PZERiI 
uroczystość była pierwszą okazją wspólnego, okolicznościowego spotkania 
po dwuletnim okresie przerwy. 

W Polsce Międzynarodowy Dzień Inwalidów obchodzony jest od roku 1959, z inicjatywy właśnie 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Obchody międzynarodowe zainicjowane zostały 
z kolei trzy lata wcześniej, po katastrofie w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w Marcinelle 
w Belgii w roku 1956.  Zginęło wówczas 262 górników pochodzących z 12 krajów, część natomiast 
doznała poważnych obrażeń zostając inwalidami. Święto ustanowiła Międzynarodowa Organizacja 
Pracy, a na dzień jego obchodów wskazała trzecią niedzielę marca, czyli w okresie symbolizującym 
odradzającą się na wiosnę przyrodę.  Głównym celem organizowania obchodów z okazji tego święta, 
jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie ich 
wykluczeniu społecznemu i marginalizacją.    

Na tegorocznym, okolicznościowym spotkaniu przygotowanym w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, 
życzenia z okazji Dnia Inwalidów złożyli członkom PZERiI prezes Zarządu Oddziału w Mosinie m.in. 
Jerzy Malinowski, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, proboszcz mosińskiej parafii ks. 
Adam Prozorowski. Obecni byli również prezesi oddziałowych kół. Przedstawione zostały plany na 
przyszłe, tegoroczne wyjazdy i imprezy. Spotkanie przy kawie i pysznych wypiekach umilił wszyst-
kim występ działającego przy Oddziale Chóru „Zawsze młodzi”. Wykonywanym przez chórzystów, 
znanym i lubianym utworom towarzyszyły śpiewy na sali. Czas upłynął jak zawsze w tym środowi-
sku  w miłej, przyjacielskiej atmosferze, wśród towarzyskich rozmów i uśmiechów, a nawet tańców.  

Oddział Rejonowy Mosina ZERiI utworzony został w 1973 r. W międzyczasie, w Gminie Mosina 
powstało kilka kół terenowych: nr 1 Pecna (1997), nr 2 Dymaczewo Nowe (1999), nr 3 Rogalin (2001), 
nr 5 Daszewice (2004) i nr 7 Rogalinek (2006). Biuro Związku mieści się w Mosińskim Ośrodku 
Kultury i czynne jest we wtorki, w godz. 10 –12  J. Nowaczyk/ fot. Barbara Matuszak

SPOTKANIA
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sanitarnej w Dymaczewie Nowym, Dyma-
czewie Starym, Bolesławecu, Borkowicach 
i Rogalnie, Świątnikach, Radzewicach, 
Mieczewie (z-ca burmistrza A. Ejchorst),  
19.04.2022 r. spotkanie z ENEA Oświetle-
nie Sp. z o.o. w sprawie umowy dotyczącej 
oświetlenia ulicznego – udział Zastępcy 
Burmistrza A. Ejchorsta, 

- z zarządem Osiedla nr 3 w sprawie 
terenu rekreacyjnego „Zielony Przylądek” 
(z-ca burmistrza A. Ejchorst), 

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

Informacja
W związku ze zdarzającymi się przypadkami błędnego adresowania korespondencji kierowanej do  

Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie, który mieści się obecnie czasowo w budynku 
OSiR przy stadionie sportowym w Mosinie, informujemy, że właściwy adres tego budynku i tego referatu to:

ul. Konopnickiej 31
62-050 Mosina 

Prawdopodobnie z powodu błędu, który wkradł się w adresie czasowej siedziby Referatu Oświaty 
i Sportu UM podanym w jednym z poprzednich numerów „Informatora Mosińskiego”, zdarzają się 
przypadki, że korespondencja kierowana do tego referatu trafia do budynku prywatnego. Za popełnioną 
kiedyś pomyłkę najmocniej przepraszam, zarówno nadawców korespondencji, jak i właścicieli posesji.   

W niedługim czasie Referat Oświaty i Sportu zmieni swoją siedzibę na budynek nr 2 Urzędu Miej-
skiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3. Będziemy Państwa informować o terminie przeprowadzki.   
        Joanna Nowaczyk  

WÓZ DLA RADZEWIC
12 kwietnia br. w Pałacu w Gułtowach odbyła się w uroczystość wręczenia promes dla jedno-

stek OSP na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Z terenu powiatu poznańskiego promesy 
otrzymały jednostki: OSP Gułtowy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 
OSP Napachanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, OSP Promnice na 
zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, oraz nasza jednostka OSP Radzewice - 
na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości udział wzięła także 
nasza delegacja – Zastępca Burmistrza Tomasz Łukowiak i druhowie OSP Radzewice – Beata 
Tomczak, Janusz Hołysz, Jacek Frąckowiak i Paweł Sroka.

Dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-
--gaśniczego dla OSP Radzewice, pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji i przyznane zostało na wniosek Gminy Mosina. Kolejne środki dołożyła nasza 
Rada Miejska zabezpieczając w budżecie 350 tys. zł oraz Rada Powiatu Poznańskiego udzielając 
dotacji celowej dla Gminy Mosina w kwocie 150 tys. zł. Już wiadomo, że w obecnej sytuacji 
rynkowej, wobec galopującego wzrostu cen podzespołów i metali, ta kwota nie wystarczy. 
Dlatego OSP Radzewice stara się gromadzić dalsze środki prowadząc zbiórkę złomu oraz in-
ternetową zrzutkę. Jaka kwota będzie ostatecznie potrzebna, by jednostka mogła korzystać  
z ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, okaże się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu 
na jego zakup.     

OSP Radzewice to jedyna jednostka ratownicza Gminy Mosina po wschodniej stronie War-
ty i przejazdu kolejowego. Obecnie posiada 22-letniego Jelcza, który coraz częściej wymaga 
napraw i konserwacji, co niezwykle utrudnia prowadzenie działań ratowniczych. Strażacy 
z OSP Radzewice, podobnie jak pozostałe OSP Gminy Mosina, dzielnie dbają o nasze życie, 
zdrowie i zachowanie majątku w związku z różnego rodzaju zdarzeniami. Aby móc w pełni 
sposób wykorzystać zdolności i umiejętności strażaków, ten samochód jest jak najbardziej 
potrzebny. Strażacy proszą o pomoc!

Zbiórka złomu->  osoby, które posiadają nieużywane metalowe przedmioty, które można 
oddać na złomowisko i pragną wesprzeć jednostkę, prosimy o kontakt:

Stanisław 603 160 221
Darek 508 193 432
Odbiór zostanie umówiony indywidulanie. Można przywieźć złom do remizy lub po zgło-

szeniu zostanie od Państwa odebrany.
Zrzutka -> „Nowy wóz strażacki dla OSP Radzewice” na stronie zrzutka pl, link do zrzutki: 

https://zrzutka.pl/sv799n. 
                                      

Wybory 
w sołectwach

W kwietniu odbyły się wybory Sołtysa  
i Rad Sołeckich kadencji 2022-2027 w dwóch 
sołectwach. Przedstawiamy wyniku:
Sołectwo Mieczewo

Sołtys: Roman Kolankiewicz
Rada Sołecka: Grzegorz Gawlik, Tomasz 

Gratkowski, Marek Kwiatkowski, Ewa Nie-
wiadomska-Klajnszmit, Krzysztof Rogaliński, 
Marlena Treumann i Izabela Wójkiewicz.
Sołectwo Sowinki, Sowiniec, Bogulin 

Sołtys: Izabela Wójciak
Rada Sołecka: Marta Kaźmierczak, Ma-

teusz Koralewski, Bogdan Kurowski i Lidia 
Senftleben.

Życzymy owocnej pracy na rzecz społecz-
ności lokalnej! 

JN
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PP.6721.3.2022 Mosina, 29 kwietnia 2022 r..

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego na terenie gminy Mosina
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także art. 39, 
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały 
nr LXII/517/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się 
na stronie: bip.mosina.pl-> Prawo -> Uchwały Rady -> Kadencja 
2018-2023 ->numer sesji i data -> numer uchwały. Teren objęty ww. 
uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy 
Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „plano-
wanie przestrzenne”. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w terminie do 30 czerwca 
2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.         /-/ Burmistrz Gminy Mosina

PP.6721.1.2022 Mosina, 29 kwietnia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego na terenie gminy Mosina
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także art. 39, 
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr 
LXIII/527/22 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „Krosinko – ul. Malinowa 9” obejmującego część wsi Krosinko.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się 
na stronie: bip.mosina.pl-> Prawo ->Uchwały Rady-> Kadencja 
2018-2023->numer sesji i data ->numer uchwały. Teren objęty ww. 
uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy 
Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „plano-
wanie przestrzenne”. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w terminie do 30 czerwca 
2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.        /-/ Burmistrz Gminy Mosina

PP.6721.2.2022 Mosina, 29 kwietnia 2022 r..

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego na terenie gminy Mosina
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także art. 39, 
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr 
LXIII/528/22 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Mosina – ul. Strzelecka 70 - 78” obejmującego część miasta Mosina.

Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami można zapoznać się 
na stronie: bip.mosina.pl ->Prawo ->Uchwały Rady->Kadencja 
2018-2023->numer sesji i data-> numer uchwały. Teren objęty ww. 
uchwałą wskazano także w Systemie Informacji o Terenie gminy 
Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, w profilu „plano-
wanie przestrzenne”. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie 
do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w terminie do 30 czerwca 
2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.        /-/ Burmistrz Gminy Mosina

Dyrektorzy po konkursach
W dniach 29 i 30 marca odbyły się konkursy na stanowisko dyrektora 

dla czterech naszych szkół. Do każdego z ogłoszonych konkursów zgłosił 
się jeden kandydat. Analiza dokumentów złożonych przez wszystkich 
kandydatów wykazała, że spełnili oni wymagania formalne i w wyniku 
uchwał podjętych przez komisję konkursową zostali dopuszczeniu do 
konkursu. 

Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz 
po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w 
wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła 

poszczególnym kandydatom akceptacji na to stanowisko.
Nowo wybrani dyrektorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie – Ewa Agnieszka Szymańska 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie – Alicja Trybus 
Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku – Bogumiła Woroch
Szkoła Podstawowa w Pecnej – Aurelia Budzińska
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! 

Anna Balcerek-Kałek

Dyżury wakacyjne przedszkoli
Do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, mimo to przekazujemy Pań-

stwu już teraz informację o dyżurach wakacyjnych w przedszkolach.  
W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia przedszkola prowa-
dzone przez Gminę Mosina, z uwagi na konieczność wykorzystania 
przez nauczycieli urlopów wypoczynkowych oraz przeprowadzane na 
terenie przedszkoli remonty, będą pracowały według przedstawionych 
niżej harmonogramów. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkola 
rodzice mogą korzystać z opieki pozostałych, dyżurujących w tym 
czasie placówek. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania 
dziecka na dyżur wakacyjny uzyskają Państwo u dyrektora przedszkola, 
do którego obecnie dziecko uczęszcza.

Dyżury będą również pełniły (dla dzieci kl. 0 danej szkoły) oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych – informacje u dyrektora 
szkoły.

Dyżury przedszkoli: lipiec – sierpień 2022 r.
1 lipca – 22 lipca: Przedszkole w Krośnie
1 lipca – 21 lipca: Przedszkole w Wiórku
18 lipca – 5 sierpnia: Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie
1 sierpnia – 19 sierpnia: Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie
15 sierpnia – 31 sierpnia: Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek”  

w  Mosinie
16 sierpnia – 31 sierpnia: oddziały przedszkole w Szkole Podstawo-

wej w Pecnej. 
Anna Balcerek-Kałek
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STRAŻNICY INTERWENIOWALI

24 marca - 22 kwietnia 
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 51 osób, z czego 

18 pouczono a 26 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę  
4 000 zł. Pozostałe osoby legitymowano w związku z prowadze-
niem innych czynności. Osoby pouczone: 5 za używanie nieprzy-
zwoitych słów, 3 za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, 
3 za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa,  
3 za nieprawidłowe parkowanie, 2 za prowadzenie nieprawidłowej 
gospodarki odpadami, 1 za usiłowanie spożywania alkoholu,  
1 za nieobyczajny wybryk. Osoby ukarane: 8 za nieprzestrzeganie 
postanowień Ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, 5 za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu 
psów, 5 za spalanie odpadów, 3 za spożywanie alkoholu w miej-
scu publicznym, 1 za niepowiadomienie służb o potrąceniu psa, 
1 za brak nadzoru nad osoba małoletnią na drodze, 1 za wjazd 
do lasu pojazdem mechanicznym,  1 za niszczenie zieleni, 1 za 
zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności. 

Wykonano 8 wspólnych patroli z policjantami z Komisariatu  
w Mosinie – kontrolowano miejsca zagrożone popełnianiem czy-
nów karalnych oraz podejmowano interwencje zgłaszane przez 
mieszkańców. 

Przewieziono 1 osobę na izbę wytrzeźwień do Poznania oraz  

4 osoby do miejsca zamieszkania.
Prowadzono patrole w rejonach szkolnych (19 patroli). 
Skontrolowano 26 posesji w zakresie złożenia deklaracji, posiada-

nia kompostownika, wyposażenia posesji w numer porządkowy, 
prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i zapewnienia 
właściwych warunków bytowania psów.

Przeprowadzono 30 kontroli nieruchomości w zakresie spalania 
odpadów: 2 w Mosinie, 1 w Mieczewie, 1 w Krośnie, 2 w Roga-
linku, 2 w Rogalinie, 22 w Borkowicach.

Odłowiono 4 psy, które zostały przewiezione do przytuliska.
Zgłoszono do utylizacji 3 padłe zwierzęta.
Przyjęto 112 zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczyły: 59 

utrzymania czystości i porządku, 19 zwierząt, 23 drogowe, w 
tym nieprawidłowe parkowanie, 11 zadymienia i podejrzenia 
spalania odpadów. 

Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie oprac. 
Joanna Nowaczyk

Telefon do patrolu:  501 467 312
siedziba Straży Miejskiej w Mosinie 

ul. Dworcowa 3
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Z POMOCĄ UCHODŹCOM
W chwili oddania tekstu wojna w Ukrainie trwa już 71 dni. Od momentu, 

kiedy Rosja rozpoczęła wojnę u naszych wschodnich sąsiadów minęły ponad 
dwa miesiące. Praktycznie cały czas docierały do nas informacje o tysiącach 
osób oczekujących na granicach. Mosina od samego początku włączała się 
i nadal włącza w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy, którzy 
jako nowe miejsce zamieszkania wybrali właśnie naszą gminę. Na takie dzia-
łania nie był gotowy nikt. Bo jak przygotować się na coś, co ciężko nawet 
sobie wyobrazić, szczególnie młodemu pokoleniu, które pamięta tylko czasy 
pokoju w kraju i Europie?

Najpierw ruszyły zbiórki. Często spontaniczne, organizowane przez wo-
lontariuszy, mieszkańców i organizacje pozarządowe. Odzew był ogromny 
i uruchomił całą lawinę kolejnych zdarzeń. Grupy osób zaangażowanych w 
działania pomocowe coraz lepiej sobie radziły z organizacją, podziałem ról 
i zadań. Mieszkańcy otworzyli swoje domy nie wiedząc nawet jeszcze, że za 
chwilę będą mogli otrzymać środki na pomoc obywatelom Ukrainy, których 
przyjęli pod swój dach. Zapełniły się magazyny żywnościowe i rzeczowe. 
Dary były wysyłane na granicę oraz w głąb Ukrainy. Nowych mieszkańców 
w naszej gminie przybywało.  W międzyczasie zostało uchwalone prawo 
dając samorządom szereg możliwości wspierania i organizowania działań 
pomocowych w sposób zorganizowany, na większą skalę i przede wszystkim 
działań celowych. Polska umożliwiła sfinansowanie dla obywateli Ukrainy 
świadczeń takich jak opieka zdrowotna, 500+, jednorazowe 300+. Umożli-
wiono kształcenie dzieci i młodzieży, szybsze podjęcie zatrudnienia, dostęp 
do pomocy żywnościowej, psychologicznej czy bezpłatnego transportu pu-
blicznego. Obywatele Polski, którzy zdecydowali się pomóc i udostępnili swoje 
domy dla ukraińskich gości otrzymali możliwość ubiegania się o wsparcie 
finansowe.  Mosiński samorząd również nie pozostaje bierny w działaniach. 
Rada Miejska w Mosinie zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych środków 
w budżecie gminy na działania pomocowe (400 tyś złotych), szybko zostało 
wdrożone nauczanie w szkołach i opieka przedszkolna. Działalność rozpoczął 
gminny magazyn pomocy humanitarnej. Rozpoczęły się procedury nada-
wania numerów PESEL – najpierw tylko w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  
a następnie ze wsparciem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
Marcina Ługawiaka pomogły również samorządy w Granowie, Kamieńcu 
i Piaskach. Do dyspozycji naszych „nowych” mieszkańców załatwiających 
swoje sprawy w Urzędzie Miejskim czy jednostkach organizacyjnych są dwie 
panie tłumaczki. Z inicjatywny Mosińskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki  
i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przygotowane zostały tematyczne 
spotkania integracyjne, na których można było załatwić wiele formalności 
i dowiedzieć się co w danej sytuacji należy zrobić, gdzie się udać po pomoc 
i wsparcie. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął pracę nad wypłatami 
odpowiednich świadczeń dla obywateli Ukrainy, świadczenia „40 zł”(dla 
osób, które przyjęły obywateli Ukrainy pod swój dach) a także wspiera ich 
od strony psychologicznej. W międzyczasie w porozumieniu i na polecenie 
Wojewody Wielkopolskiego, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 
wskazał dwa miejsca, gdzie schronienie mogą otrzymać przyjeżdzający do 

naszej gminy uchodźcy. Świetlica Wiejska w Krośnie oraz pierwsze piętro 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej w Mosinie. Świetlica świetnie 
funkcjonuje i co jakiś czas przyjmuje i „wypuszcza” kolejne osoby. OSiR czeka 
na swoją ewentualną kolej, jeśli napływ kolejnych obywateli Ukrainy do naszej 
gminy będzie wzrastał. Na tą chwilę działania skupione są wokół świetlicy 
w Krośnie. Świetlica daje obecnie schronienie ponad 30 osobom, które przy 
wsparciu Sołtysa Ryszarda Rybickiego i pracowników Urzędu Miejskiego 
organizują sobie życie. Mieszkańcy przebywają na wspólnej sali, ale zostały 
wydzielone parawanami miejsca dla poszczególnych rodzin, zorganizowane 
jest żywienie i codziennie działa kuchnia. Na bieżąco dowożone są produkty 
żywnościowe i środki chemiczne. Mieszkańcy samodzielnie przygotowują 
sobie posiłki i dbają o wspólne miejsce. Świetlica posiada prysznic, pral-
nie oraz pomieszczenie gospodarcze. Jest tam wszystko, co potrzebne do 
względnie normalnego funkcjonowanie. Równolegle z tymi działaniami 
trwają poszukiwania domów, mieszkań i miejsc, gdzie możemy ulokować 
naszych gości w lepszych i bardziej kameralnych warunkach. Jeszcze w maju 
rozpocznie się remont budynku po Straży Miejskiej przy ul. Krotowskie-
go, gdzie będą również dostępne miejsca noclegowe oraz miejsce spotkań 
i integracji. Dzięki wsparciu Gminnego Centrum Informacji pomagamy  
w znalezieniu zatrudnienia. Organizujemy kursy, dyżury ZUS i spotkania  
z przedsiębiorcami. Pomagamy przy umawianiu wizyt lekarskich, organizo-
waniu nauki i załatwianiu bieżących potrzeb. Mosińska Biblioteka organizuje 
naukę języka polskiego, a Urząd Miejski przy wsparciu powiatu poznańskiego 
kursy języka polskiego. Równolegle do działań samorządu pomagają i wspie-
rają mieszkańcy, grupy nieformalne, firmy i organizacje pozarządowe. Bez 
ich pomocy wielu rzeczy nie udałoby się zrealizować - za co serdecznie im 
dziękujemy. Darmowe zdjęcia (ponad 1000 szt.) przy wyrabianiu kilkuset 
numerów PESEL - to zasługa naszych mosińskich fotografów i urzędników. 
Otwartość na nowych pracowników i pomoc w zakwaterowaniu - to zasługa 
mosińskich przedsiębiorców. Wiele akcji pomocowych, kwaterunkowych, 
żywieniowych i aktywizujących - to dzieło wolontariuszy i organizacji po-
zarządowych. Pojawiło się wielu sponsorów i darczyńców. Również wielu 
urzędników włączyło się w bieżące działania. Pomaga, wspiera i inspiruje. Po 
ponad dwóch miesiącach momentami ciężkiej, ale bardzo satysfakcjonującej 
pracy jesteśmy bogatsi o wiedzę i nowe doświadczenia. Łatwiej reagujemy 
na kolejne trudne sytuacje i szybciej działamy. Przed nami kolejne dni, tygo-
dnie, może miesiące wspólnej pracy. Dziękujemy za dotychczasową pomoc 
i liczymy na dalszą współpracę. 

Jakub Modrzyński – Koordynator ds. pomocy Ukrainie
Fot. Michał Kowalski
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Wsparcie bardzo potrzebne
Przebywający na terenie naszej gminy obywatele Ukrainy, którzy przy-

jechali do nas, aby schronić się przed wojną, a których wciąż przybywa, 
wciąż potrzebują naszej pomocy. Jak jej udzielić?

Pomoc rzeczowa
W budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, (wejście od strony Straży 

Miejskiej), ul. Dworcowa 3, nadal prowadzona jest zbiórka rzeczowa. Magazyn 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub po południu 
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 531 052 992.

Duży magazyn zbiórki rzeczowej działa obecnie w dawnej piekarni „Limaro” 
przy ul. Krasickiego 19/21 w Mosinie, w pomieszczeniach udostępnionych 
przez lokalnego przedsiębiorcę. Koordynatorem działalności tego magazynu 
jest Prezes Stowarzyszenia Pomocni – Marcin Zawartowski.  Jak informuje, 
dary można przywozić przez całą dobę i zostaną odebrane. Wolontariusze 
pełnią tu dyżury w poniedziałki, środy i piątki.  – Do magazynu przekazać 
można żywność (wskazana kasza, pasztety, mąka, mielonka, czyli produkty 
najchętniej używane w ukraińskiej kuchni), odzież, obuwie (jeśli używaną to tylko 
w dobrym stanie). - Najbardziej brakuje zwykłych, materiałowych ręczników, 
pościeli, koców, kołder, wyposażenia kuchni: garnków, talerzy, misek, a także 
suszarek do włosów i środków higienicznych dla kobiet – podpasek – wyjaśnia 

M. Zawartowski. – Z odzieży najbardziej potrzebne są sezonowe, letnie rzeczy 
dla pań w wieku 16 – 30 lat: bluzki, t-shirty, sukienki, spódnice, buty. Potrzebne 
są także rowery dla osób, które znalazły już w okolicy pracę i nie mają jak do 
niej dojeżdżać. Rowery mogą być nawet zepsute, w stanie do naprawy. 

Pomoc fizyczna
W pracę na rzecz funkcjonowania magazynu przy ul. Krasickiego w Mo-

sinie, a także na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli u nas schronienie, 
zaangażowało się wiele osób z różnych środowisk. Pomagają harcerze, inne 
organizacje i stowarzyszenia, instytucje, szkoły i przedszkola i mieszkańcy. 
Rąk do społecznej pracy wciąż jednak potrzeba. Chętni, którzy chcieliby 
poświęcić na to swój czas, mogą wesprzeć pracę magazynu i inne działania 
potrzebne, by zapewnić uchodźcom normalne funkcjonowanie w nowym 
miejscu pobytu, w naszej Gminie. Kontakt w sprawie zbiórki rzeczowej  
w magazynie przy ul. Krasickiego, a także w sprawie wolontariatu:  

Prezes Stowarzyszenia Pomocni Marcin Zawartowski - tel. 604 713 507.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom i wolontariuszom, 
wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy ludziom, których dotknęła 
tragedia wojny.    

       JN

Важлива 
інформація

- на сайті місцевої адміністрації Мосіни ( Urzędu Miejskiego 
w Mosinie): mosina.pl на сторінці, присвяченій Україні

- на сайті: pomagamukrainie.gov.pl 
Інформація за телефоном гарячої лінії - 

Телефон для контакту – 531 351 354 польською мовою або 
СМС українською мовою
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-Ви вже маєте PESEL, отже з ним і з паспортом приходите в одну з 
декількох визначених  медичних клінік, які працюють з Національним 
фондом охорони здоров’я Польщі (перелік цих клінік, адреси див. 
нижче). І отримуєте мед допомогу безоплатно, як і громадяни Польщі. 
Можете попередньо зателефонувати і визначити дату візиту.

-Ви ще не маєте PESEL, але ситуація термінова – телефонуєте, або 
приходите в одну з цих клінік, в нагальному випадку вас приймуть, 
запевняють у медзакладах. Такі випадки вже були. Звичайно ж, у 
робочі часи і також безоплатно.

-Термінова мед допомога потрібна вночі, або у неробочий день 
– звертаєтесь до пункту невідкладної допомоги, наприклад, у 
Пущиково, він працює цілодобово при місцевій лікарні (контакти 
є нижче). Ви не можете потрапити у пункт невідкладної допомоги – 
телефонуєте на телефон «швидкої допомоги» (поготов’є  999), або 
на інфолінію мед допомоги (телефони інфолінії подаємо нижче).

-Під час першого візиту до мед закладу, який співпрацює з 
Національним фондом охорони здоров’я Польщі, з вами заключають 
декларацію на обслуговування. Це означає, що кошти вашого мед 
обслуговування покриває держава, а вам допомога надається 
безоплатно. 

-Під час візиту до клініки, або планування такого візиту по телефону, 
Ви можете обрати сімейного лікаря, який володіє українською мовою 
– таких спеціалістів в Мосіні є декілька.

-Якщо допомоги потребує дитина – ви можете записати ї ї як до 
сімейного лікарі, так і до педіатра. У тому ж самому закладі, куди 
ви звертаєтесь. Вузькі спеціалісти клініки (лор, невропатолог тощо) 
також обслуговують як дорослих, так і дітей.

-Направлення до вузького спеціаліста вам видає сімейний лікар. 
Але якщо у вас нагальна ситуація (наприклад: піднявся тиск і 
терміново потрібна консультація кардіолога), то один раз ви можете 
безпосередньо записатися до такого спеціаліста, не відвідуючи 
попередньо сімейного лікаря у цій самій клініці.

-Лікарі у клініці, де ви матимете підписану декларацію, 
виписуватимуть вам необхідні процедури, обстеження, рецепти 

на ліки. Є пакети обстежень для українських біженців, які також 
покриваються коштом Національного фонду охорони здоров’я 
Польщі – тобто для українців вони безкоштовні.

-Якщо у клініці, де ви обслуговуватиметесь, немає потрібного 
спеціаліста (наприклад, стоматолога), вам порадять, де працює 
стоматолог, який також прийме вас безплатно (тобто він співпрацює 
з Національним фондом охорони здоров’я і отримує покриття коштів 
за ваше обслуговування від держави).

-Якщо вам потрібний постійний нагляд вузького спеціаліста, 
наприклад, маєте якесь складне ендокринологічне чи інше 
захворювання, це питання також вирішуєте з сімейним лікарем 
у клініці. До речі, ви знали, що у Польщі пацієнтам з діабетом 
безкоштовно видають глюкометри?

Дані, викладені тут, сформовані на підставі практичної роботи 
клініки Medicomplex, яка має кілька відділень – у Мосіні та Кросно і 
вже приймає українців. Також українці можуть звертатись до інших 
клінік, що працюють з Національним фондом охорони здоров’я 
Польщі. 

Нижче наводимо повний перелік клінік у гімні Мосіна та найближчих 
місцевостях (до речі, ви можете звертатись до будь-якої такої клініки, 
що працює з Національним фондом охорони здоров’я на території 
всієї Польщі).

Найближчі мед заклади 
у Мосіні та околицях, що надають 

безоплатну допомогу:

Клініка Medicomplex у Мосіні:

https://www.medicomplex.pl/nasze-placowki/
Відділення 1 за адресою: ul. Marii Konopnickiej 33 (budynek NETTO) 

62-050 Mosina

Як отримати медичну допомогу біженцям з України в гміні Мосіна?
10-топ порад на основі практичної роботи медичних закладів:
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Тел: 61 8 192 271,61 8192 272, 61 819 22 72/71, 502 199 340, 660 456 
568, 669 464 699

e-mail: rejestracja@medicomplex.pl
Понеділок-п’ятниця: 8.00-22.00 | субота: 8.00-16.00

Medicomplex 
Відділення 2 за адресою:  ul. Wawrzyniaka 4 62-050 Mosina
тел.: 61 8 192 203,61 8 192 207,570 43 43 43, 536 561 166
Понеділок-п’ятниця:  7.30-20.30
Medicomplex 
Відділення 3 у Krosno за адресою: ul. Nektarowa 1 (Galeria Familijna) 

62-050 Krosno
тел.:  61 8 192 214, 61 8 192 221, tel. 795 606 605
Понеділок та середа: 8.00-18.00 | Вівторок, четвер, п’ятниця: 

11.00-18.00

Інші клініки у Мосіні:

1. Przychodnia Zdrowia Vis Medica Sp. z o.o.
Адреса: 62-050 Mosina, Plac 20 Października 17
тел.:  67 813 24 11
2. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Consensus, 
Адреса: Mosina, ul. Garbarska 8
 тел.:  61 813 62 06
3. Mosińska Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Адреса: Mosina, ul. Krotowskiego 15
тел.:  662 942 487

Клініка у Бабках (Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w Babkach):

Babki 4c, 
тел.:  61 893 99 88
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach, 
Філія цієї клініки за адресою: Świątniki, ul. Kórnicka 8c 
тел.:  61 642 50 92

Клініки у Печна: 

1.Przychodnia Lekarska Medica
Адреса: Pecna, ul. Główna 50
тел.:  61 282 16 95

2.NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Pecmed
Адреса: Pecna, ul. Główna 18,
тел.:  61 813 78 26

Увага!!! Якщо вам потрібна медична консультація 

по телефону, звертайтесь на інфолінію цілодобово: 

Centrum Informacji Medycznej Tel-Med
Тел. інфолінії: 194 94
Або тел.: 61 853 53 52
Сайт: www.tel-med.plCentrum
Інформація, що серед іншого надається на інфолінії: 
Як працюють клініки та лікарні, які лікарні чергують на прийом 

пацієнтів, які аптеки працюють, як працюють приватні медичні 
клініки тощо.

Якщо вам потрібна терміново медична допомога 
у неробочі дні та вночі, звертайтесь до пункту 
невідкладної допомоги при лікарні у Пущиково. 
Адреса та дані лікарні у Пущиково:

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego 
S.A.

Адреса лікарні: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
тел.: 61 89 84 000,
тел.: 61/ 89-84-101 tel./fax 61/ 89-84-104
тел.: 61/ 89-84-009
p.konieczka@szpitalwpuszczykowie.com.pl
http://www.szpitalpuszczykowo.pl/pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy
Зверніть увагу, що пункт невідкладної допомоги, що діє при у 

лікарні у Пущиково, працює уночі та у вихідні дні.
Тел. пункту невідкладної допомоги у лікарні у Пущиково: 61 898 

42 40

Також ви можете звертатись до лікарні у Шремі:
Szpitalny Oddział Ratunkowy – Szpital Śrem
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
Адреса: ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem
тел.:  61 281 56 42
тел.:  61 281 56 18
http://www.szpitalwsremie.pl

Пункт невідкладної допомоги у нічні години та у вихідні дні, що 
діє при лікарні у Шремі: 

тел.: 61 281 56 40, 504 122 025

Українці вже звертаються за медичною допомогою до клінік у 
гміні Мосіна. Вони отримують той самий пакет допомоги, що й 
громадяни Польщі, безоплатно. Звичайно, це стосується тільки 
українців, які виїхали з України після 24 лютого ц.р.
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Kultura i Sport – serdecznie zapraszamy /Культура і спорт – сердечно запрошуємо
Безкоштовні спортивні заняття для дітей і молоді з України.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie/ Спортивно-оздоровчий центр в Мосині
З повною пропозицією Спортивно-оздоровчого центру можна ознайомитися 

на сайті: osirmosina.pl
Mosiński Ośrodek Kultury/Культурний центр Мосіни
БЕЗКОШТОВНІ ЗАНЯТТЯ в Культурному центрі Мосіни
ПОНЕДІЛОК, ul. Dworcowa 4, Mosina.
09.00 - 11.30 Малюнок, живопис (дорослі / особи старшого віку) к. 49/44 
12.00 - 13.00 Мистецькі майстер-класи (діти 4-6 років) к. 49/44
14.00 - 15.00 Мистецькі майстер-класи (діти 4-6 років) к. 49/44
15.30 - 18.00 Малюнок, живопис (дорослі / особи старшого віку / молодь) к. 49/44
16.00 - 17.10 Кераміка для дітей від 7 років та молоді к.4
17.30 - 18.30 Історія мистецтва для молоді к. 11
18.30 - 20.00 Історія мистецтва к. 11
Вівторок
10.00 - 12.00 Кераміка для осіб старшого віку к.4
16.00 - 19.00 Гітара - уроки гри к. 53
17.00 - 20.00 Уроки вокалу, дикції - індивідуальні заняття к. 49
СЕРЕДА
09.00 - 11.30 Майстерні художнього рукоділля (дорослі / особи старшого 

віку) к. 49/44
12.00 - 14.30 Малюнок, живопис (дорослі / особи старшого віку) к. 49/44
15.30 - 18.00 Майстерні художнього рукоділля (дорослі / особи старшого 

віку) к. 49/44
16.30 - 17.20 Кераміка для дітей від 7 років, к.4
17.00 - 18.00 Уроки вокалу, дикції - індивідуальні заняття к. 40
18.00 - 20.00 Кераміка для дорослих к.4
ЧЕТВЕР
17.00 - 20.00 Гітара - уроки гри к. 53
18.00 - 19.30 Шаховий клуб для дітей та юнацтва к.49/44
19.00 - 21.00 Шаховий гурток для дорослих к. 40
СУБОТА
10.00 - 11.30 Мистецькі майстер-класи (школярі) к. 49/44
Повну пропозицію Культурного центру Мосінського можна знайти на сайті: 

Kultury.gmina.pl

Galeria Sztuki w Mosinie/Художня галерея в Мосіні
Запрошуємо вас відвідати Художню галерею в Мосіні за адресою: вул. Nie-

złomnych 1. У галереї діють виставки сучасного мистецтва, а також виставки 
з історії гміни Мосіна:

Години роботи:
Вівторок і четвер з 9.00 до 17.00.
Середа та п’ятниця з 9.00 до 16.00
неділя з 10.00 до 13.00
Актуальна інформація про вернісажі та інші події в галереї - на сайті gale-

riamosina.pl 
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Rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w 
Polsce należy dokonać w ciągu 60 dni od daty przekroczenia granicy.

Po wcześniejszym umówieniu wizyty, obsługę interesantów z zakresu zameldowania oraz nadania numeru PESEL prowadzi Referat Spraw Oby-
watelskich i Działalności Gospodarczej (Mosina, ul. Dworcowa 3, tel. 61 8109 509). Obecnie obsługa i nadawanie numerów PESEL odbywa się na 
bieżąco. Numer jest możliwy do uzyskania w ciągu kilku dni, po telefonicznym zapisaniu się na termin wizyty w Urzędzie

Реєстрація PESEL
Реєстрація біженців – громадян України, які бажають отримати номер PESEL та перебувати в Польщі, має бути здійснена протягом 60 днів 

з дня перетину кордону. Після попереднього запису обслуговування клієнтів у сфері реєстрації та присвоєння номера PESEL здійснюється 
відділом у справах громадян та господарської діяльності (Мосіна, вул. Дворцова 3, тел. 61 8109 509). В даний час обслуговування та 
присвоєння номерів PESEL здійснюється на постійній основі. Номер можна отримати протягом кількох днів, записавшись на прийом по 
телефону в Офісі

Na mocy Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina nr 70/2022 i 71/2022 realizatorem świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł/osobę/dobę przez okres łączny 120 dni został Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy?
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK wraz z KLAUZULĄ RODO oraz KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA w Ośrodku 

Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 4. Poniedziałek 8:00-16:00; wtorek-piątek 7:00-15:00.
OPS na rozpatrzenie wniosku będzie miał 30 dni. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwate-

rowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie 

dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Praca/Праця
Powiatowy Urząd Pracy | Управління праці повіту
        12 березня 2022 року набув чинності Закон про допомогу 

громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території 
цієї країни.

Згідно з ним:
•  Якщо ви в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо 

з території України з 24 лютого 2022 року, і ви хочете залишитися 
на території Польщі, ваше перебування є законним протягом 18 
місяців з 24 лютого 2022 року.

•  Працювати можна на законних підставах без будь-яких інших 
формальностей, тільки роботодавець протягом 14 днів з дня 
початку роботи подає до повітової служби праці «Повідомлення 
про доручення роботи громадянину України». Повідомлення 
подається роботодавцем через телеінформаційну систему pra-
ca.gov.pl.

•  Ви можете здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі 
на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови наявності 
номера PESEL.

•  Ви маєте право на безкоштовне медичне обслуговування – 
вам не потрібно реєструватися в повітовому відділі праці, щоб 
отримати медичне страхування.

• Зареєструватися можна в повітовому управлінні праці (це 
стосується також жінок старше 60 і чоловіків старше 65 років)

але вам не потрібно реєструватися, щоб скористатися 
пропозиціями роботи та бути працевлаштованим

Кожен може скористатися пропозиціями щодо роботи. 
Інформація: 512-360-258 (польська) та 512-360-273 (українська).

poznan.praca.gov.pl
Oferty Pracy gmina Mosina i okolice/Пропонує роботу гміна 

Мосіна та її околиці można znaleźć na stronie internetowej Gmin-
nego Centrum Informacji: gci.mosina.pl->oferty pracy 

Konsultacje on-line w ZUS w języku ukraińskim
Obywatele Ukrainy mogą już skorzystać z konsultacji on-line w ZUS w ję-

zyku ukraińskim. W e-wizycie po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
uczestniczy ekspert ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.

Podczas e-wizyty obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc w złożeniu wnio-
sków o świadczenia  dla rodzin, np. 500+ i w założeniu profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

E-wizyta w języku ukraińskim to szansa na samodzielne załatwienie sprawy 
z ekspertem ZUS bez konieczności przychodzenia do placówki ZUS.

Aby skorzystać z e-wizyty, wystarczy mieć komputer z kamerą i mikrofonem 
lub smartfon z dostępem do internetu – informuje Marlena Nowicka – rzecz-
niczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Żeby zarezerwować e-wizytę, należy 
wejść na stronę https://e-wizyta.zus.pl/ua. W kolejnym kroku należy wskazać 
temat e-wizyty „Świadczenia dla rodzin” oraz wybrać jej termin.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej 
sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać 
do kamery podczas e-wizyty.

Z e-wizyty obywatel Ukrainy może skorzystać także w obecności swojego 
tłumacza. Taką informację należy podać podczas rezerwacji wizyty.
Infolinia dla obywateli Ukrainy

Od 21 marca tego roku działa w ZUS również specjalna linia telefoniczna w 
języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli 
Ukrainy. Chodzi o osoby, które przybyły do Polski po 23 lutego tego roku w 
wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach 
od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operato-
rów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można 
też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl https://www.zus.pl/

Інфолінія про сімейні виплати для громадян 
України

номер телефону 22 444 02 55
Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00
Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна 

надсилати на електронну адресу UA@zus.pl https://www.zus.pl/ 



20

INFORMATOR MOSIŃSKI maj 2022



21

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl



14

INFORMATOR MOSIŃSKI maj 2022

RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

Sprawozdanie z pracy Rady
kwiecień
W kwietniu Rada Miejska w Mosinie obradowała na jednej sesji. 
Na sesji 28 kwietnia, Rada Miejska w Mosinie na wniosek Kapituły Medalu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznała stosownymi uchwałami dwa najwyższe, 
lokalne wyróżnienia. W tegorocznej edycji Medalu przyznała je pośmiertnie nauczy-
cielce Bogumile Mayerównie oraz  Mosińskim Uczestnikom Powstań 1918-1921. 
Rada podjęła także uchwały nadające nazwy drogom wewnętrznym - „ZIELONE 
WZGÓRZA” w Daszewciach, „DAGLEZJOWA” w Pecnej, „RÓŻANECZNIKO-
WA” w Radzewicach. Inną uchwałą ustalony został regulamin korzystania z boisk 
sportowych w Mieczewie, Nowinkach, Krajkowie, Dymaczewie Nowym i Dyma-
czewie Starym. Rada podjęła także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 
Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego 
szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Mosina na 
2022 rok. Pomoc finansowa dla Poznania dotyczy edukacji 44 uczniów, miesz-
kańców naszej Gminy uczęszczających do oddziałów sportowych, artystycznych  
i integracyjnych w poznańskich podstawówkach. Takich oddziałów nie posiadają 
nasze, gminne szkoły.  

Podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów wsi Żabinko 
oraz terenów części Sowińca i Sowinek, a także o odstąpieniu od sporządzenia 
mpzp na obszarach wokół stacji przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitarnej 
na terenie gminy. 

Inną uchwałą Rady określone zostały zasady  udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji za-
bytków, położonych na terenie gminy Mosina. Na tej samej sesji dokonana 
została zmiana w uchwale dotyczącej dotacji na wymianę pieców. Rada pod-
jęła także uchwałę wyrażającą wolę zawarcia porozumień międzygminnych 
w sprawie aktualizacji obszaru i granic gmin Mosina, Puszczykowo, Kórnik  
i Miasta Poznań, wyznaczonymi w związku z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Za parki gminne Rada Miejska uznała: 
Park Ptasi (przy Dworcu PKP w Mosinie), Park przy Kanale Mosińskim (między ul. 
Wagnera a Kanałem) oraz Park Strzelnica na Osiedlu nr 3, nadając im formalnie 
takie nazwy. Podjęta została także uchwała określająca zakres pomocy udziela-
nej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Innymi uchwałami Rada zatwierdziła zmiany w tegorocznym budżecie 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2030. Dwie uchwa-
ły dotyczyły rozpatrzenia przez Radę skarg na działalność Burmistrza Gminy 
Mosina, a jedna – rozpatrzenia petycji, która została przekazana do ponownego 
rozpatrzenia przez komisję . Dokonana została także zmiana w składzie Komisji 
Rewizyjnej Rady, który zasiliła radna Izabela Demska.

Radni nie podjęli natomiast wprowadzonej do porządku obrad uchwały doty-
czącej wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gminnego gruntu w 
Dymaczewie Nowym z dotychczasowym o najemcą, postanawiając o zorganizo-
waniu komisji wyjazdowej w tej sprawie w celu zapoznania się z sytuacją terenową. 

Na kwietniowej sesji, poza podejmowaniem uchwał Rada Miejska zapoznała się 
z realizacją uchwał w dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie gminy, a także przedłożoną jej oceną gminnych zasobów pomocy 
społecznej z rekomendacjami na rok 2023. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce-> Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej w 
Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 61 8 109 541. Na stronie mosina.esesja.pl 
można śledzić nadchodzące posiedzenia komisji oraz sesje wraz z załączony-
mi dokumentami (projekty uchwał, inne załączniki) oraz wyniki głosowań  
w poszczególnych punktach obrad danej sesji. 
Posiedzenia komisji

W kwietniu odbyło się  6 posiedzeń komisji. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego odbyła w miesiącu kwietniu jedno 

posiedzenie. Na początku każdego roku, w styczniu, komisja ustala całoroczny 
program wszystkich planowanych posiedzeń komisji. O zagadnieniach, które 
będą interesować komisję w trakcie całego roku, Burmistrz powiadomiony jest 
niezwłocznie. Co do samych posiedzeń. Odbywają się one średnio raz w miesiącu. 
Tak, około dziesięciu dni przed każdym z nich, wysyłam zaproszenie Burmistrzo-
wi powiadamiając o jego terminie i programie. Burmistrz oraz podlegający mu 
pracownicy opracowują i z kilkudniowym wyprzedzeniem wyposażają radnych 
w materiał, który jest przedmiotem oceny. Niektóre są lakoniczne, ale są także 
niejednokrotnie dość obszerne. Tym razem, podczas kwietniowej komisji domino-
wał obszerniejszy. W niniejszej krótkiej notatce (takie wymogi redakcji) postaram 
się go przybliżyć w bardzo, bardzo skróconej formie kwietniowe posiedzenie. 

1. Otrzymaliśmy informację o bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych, które 
realizuje stosowny, urzędowy referat. Dotyczyła ona inwestycji, które ujęte są w 
uchwalonym na 2022 rok budżecie Gminy Mosina. Zdecydowana większość 
jest nierozpoczęta, ba, nie jest przygotowana dokumentacyjnie do ogłoszenia 
przetargów.

2. Zapoznaliśmy się ze stanem zadań niewygasających. Co to za zadania? 
To zadania, które miały być realizowane i zakończone w ubiegłym 2021 r. 
Z różnych względów niektórych nie rozpoczęto, a niektóre zrealizowano je-
dynie częściowo. W grudniu ubiegłego roku Burmistrz przedłożył radnym 
uchwałę, w której wymienił inwestycje nierealne do wykonania do koń-
ca 2021 r. Radni krytycznie odnieśli się do tego stanu rzeczy. Niewykonanie 
24 zadań nie jest powodem do chluby, przeciwnie. Zostając postawionymi 
pod ścianą (zresztą nie pierwszy raz), radni uchwałę przegłosowali. Zgodnie  
z przepisami prawa zadania niewygasające muszą zostać wykonane do koń-
ca czerwca. Jeśli tak się nie stanie Burmistrz musi wnioskować do radnych  
o wprowadzenie tych inwestycji do bieżącego budżetu.

3. Mieliśmy możliwość zapoznania się z realizacją przetargów na inwe-
stycje, których wartość przekracza 130 tys. zł, a także tych, które tej warto-
ści nie przekraczają. Te pierwsze muszą być ogłaszane na podstawie ustawy  
o zamówieniach publicznych, te drugie na podstawie Regulaminu Burmistrza. 
Wszystko niestety posuwa się w bardzo, ale to w bardzo spowolnionym tempie.  
    Jan Marciniak, Przewodniczący Komisji 
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów na kwietniowym posiedzeniu zajmowała się analizą 
wpływu pandemii na finanse samorządu. Analizowała także zaangażowanie 
finansowe i rzeczowe Gminy w pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym 
w naszej Gminie. Burmistrz przedstawił radnym w formie projektu uchwały 
przeznaczenie ok. 16 000 000 zł wolnych środków. Po analizie, radni zdecydo-
wali o uwolnieniu wolnych środków tylko w zakresie inwestycji drogowych oraz 
pomocy finansowej dla obywateli Ukrainy. Przeznaczono też środki na wymianę 
ogrzewania węglowego na ekologiczne systemy źródła ciepła. 

Komisja zajęła się również analizą i potrzebą waloryzacji wynagrodzeń  
w oświacie, w Mosińskim Ośrodku Kultury oraz w Mosińskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Omówienie pozostałej kwoty wolnych środków i zadań, na jakie mają 
być przeznaczone, odbędzie się na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego w miesiącu maju. 
    Wiesława Mania, Przewodnicząca Komisji
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Na kwietniowym posiedzeniu komisja zapoznała się między innymi  
z „Raportem z ewaluacji rocznych programów współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego za okres 3 lat”. Taki dokument przygotowany został przez Burmistrza na 
wcześniejszy wniosek komisji. – Raport daje możliwość przekrojowego spojrzenia na 
działania wspierające organizacje pozarządowe. Na jego podstawie  można zobaczyć 
co było dobrze, co może należałoby poprawić w tym obszarze. Generalnie nasza 
ocena efektów trzyletniej pracy na rzecz wsparcia organizacji w Gminie Mosina 
jest pozytywna – wyjaśnia Roma Kolankiewicz, przewodniczący Komisji. – Na 
posiedzeniu poruszyliśmy także kwestię powierzania organizacjom zadań Gminy, 
żeby Burmistrz miał taką możliwość – wyłonienia organizacji do wykonania kon-
kretnego zadania. Byłaby to forma prostsza niż dotychczasowe konkursy ofert, nie 
wymagająca wkładu własnego, a dodatkowo organizacje odciążałyby Gminę z 
pewnych zadań. Prawdopodobnie w takim kierunku pójdziemy. 
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RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

Jednym z innych tematów kwietniowego posiedzenia był wolontariat.  
W spotkaniu komisji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy. Rozmawiano o kondycji gminnego wolontariatu.  
– Nie docierają żadne sygnały o jakichś przeszkodach w realizacji celów organizacji 
w tym zakresie. W naszej Gminie powstało też Gminnie Centrum Wolontariatu, 
dające możliwość wymiany doświadczeń między organizacjami, czy podejmowania 
wspólnych działań, także oceniliśmy, że nasz wolontariat ma się dobrze. – relacjonuje 
R. Kolankiewicz.     JN
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa

Tematem wiodącym posiedzenia Komisji 21 kwietnia, były zagadnienia plano-
wania przestrzennego, zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2022. Omówiono 
zaawansowanie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
przedstawił etap prac nad planami wywołanymi uchwałami podjętymi w roku 
2021 i 2022. Dyskutowano również nad projektem Rozporządzenia w sprawie 
planu ogólnego gminy. Na posiedzeniu zaopiniowano pięć uchwał: dwie z zakresu 
planowania przestrzennego (w sprawie zmian w uchwale o wywołaniu planu dla 
Żabinka i Sowińca, w sprawie odstąpienia od planów wokół stacji i przystanków 
PKM) oraz trzy z zakresu ochrony środowiska (w sprawie uznania za parki gmin-
ne terenów, w sprawie aglomeracji w związku z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków, w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji celowej 
do wymiany pieców). Z uwagi na to, iż w posiedzeniu nie uczestniczył żaden z 
Burmistrzów nie poruszono zagadnień ze spraw bieżących.  Elżbieta Jarecka, 
Przewodnicząca Komisji
Komisja Rewizyjna

Tematy kwietniowego posiedzenia - kontrola wybranych zleceń kierowanych 
do Zakładu Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w 
Mosinie przez referat Urzędu Miejskiego oraz kontrola gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Gminy przez Zakład Usług Komunalnych.

Zakład Usług Komunalnych wykonuje na rzecz Gminy zlecenia w zakresie 
gospodarki zielenią, a Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzi gospodarkę 
odpadami komunalnymi również na zasadzie porozumienia. Komisja Rewizyjna 
skupiła się na gospodarowaniu zielenią w Gminie, który to obszar rodzi wiele 
problemów i niezadowolenia mieszkańców. Mieszkańcy nie są zadowoleni z ja-
kości zarządzania zielenią w Mosinie. Przedstawiciele Gminy oraz Prezes Zakładu 
Usług Komunalnych, w trakcie dyskusji, zwracali uwagę na bardzo ograniczone 
finansowanie zadań związanych z zielenią (w tym sama konieczność nowych 
nasadzeń po usuniętych drzewach konsumująca wartościowo cały roczny budżet 
zieleni) a z drugiej strony radni wskazujący na brak jednej, zintegrowanej wizji 
zarządzania zielenią. Temat jest trudny i złożony i zdaniem Komisji wymaga 
szerszego współdziałania Rady (uchwalającej środki) oraz Gminy, zarządzającej 
gospodarką związaną z utrzymaniem zieleni w Mosinie.

Odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie komisja rewizyjna 
nie wniosła zastrzeżeń.   Zakład Usług Komunalnych corocznie (na podstawie 
zawieranej umowy) gospodaruje zasobem komunalnym Gminy Mosina tj. miesz-
kaniami oraz świetlicami. W ramach usługi ZUK Mosina przeprowadza niezbędne 
konserwacje oraz remonty zlecane przez Gminę. Stan mieszkań komunalnych 
nie jest najlepszy i dlatego Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na to, że Gmina 
nie dokonuje dużych inwestycji w poprawę warunków mieszkaniowych. Gmina 
winna co roku dokonywać remontów kapitalnych części mieszkań,  pozyskując 
na ten cel np. fundusze zewnętrzne. Radni nie mając ujętych w planach inwesty-
cyjnych takich renowacji zasobów mieszkaniowych nie mają wiedzy na temat 
rzeczywistego, często bardzo złego stanu lokali komunalnych gminy. Konkluzja 
jest taka, aby Gmina opracowała wieloletni program rewitalizacji komunalnych 
zasobów mieszkaniowych. I na ten cel należy wnioskować w następnych latach,  
oprócz środków zewnętrznych, również o środki w inwestycyjnym budżecie 
Gminy.      Andrzej Raźny, Przewodniczący Komisji

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Terminarz posiedzeń – czerwiec

W czerwcu w swoim kalendarzu rocznym Rada zaplanowała dwie sesje – 23 

i 29 czerwca o godz. 16.00 
Komisje stałe 
 • Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji – 15 i 27 czerwca
Tematy: Przestrzeń dla seniorów; Sprawozdania i programy. 
 • Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego – 14 i 27 czerwca 
Tematy:  - 14 czerwca - Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 r. c.d. w 

zakresie załącznika nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie pozycje, nie tylko inwe-
stycyjne). Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 r. -remonty powyżej 5 tys. 
zł w pasie drogowym oraz obiektach kubaturowych (jednostki organizacyjne, 
budynki komunalne). Zadania niewygasające z 2021 r.

27 czerwca - Realizacja uchwały budżetowej na 2022 r.- załącznik nr 7 – wydatki 
majątkowe (wszystkie pozycje, nie tylko inwestycyjne) od 1 kwietnia do 31 maja 
2022 w zakresie zadań inwestycyjnych: koszt brutto projektu; data pozwolenia 
na budowę; ogłoszenie przetargu wg. UZP lub Regulaminu; data umowy z wy-
konawcą-koszt brutto, termin realizacyjny zadania; na jakim etapie jest realizacja 
zadania. Zamówienia publiczne w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 – do 
130 tys. zł i ponad 130 tys. zł. Analiza połączenia i wydzielenia od ZUK – „Zie-
lony rynek” + Targowisko + strefa + czystość w Śródmieściu (osobna komórka 
urzędu bez pośrednictwa, jedno biuro, mniejsze koszty, ci sami pracownicy, bez 
ukrytych kosztów ZUK).

 • Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
– 21, 27 i 28 czerwca

Tematy: Bezpieczeństwo w szkołach. Współpraca z Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym i Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym.

 • Komisja Budżetu i Finansów – 20 i 27 czerwca
20 czerwca - Tematy: informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika pod-

czas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza  
w sprawie zmiany budżetu; Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a kon-
kretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w 
których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach; Analiza 
efektywności gospodarowania nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżaw 
oraz z zajęcia pasa drogowego. 

27 czerwca - Tematy: Raport o stanie Gminy; Wykonanie wniosków Komisji.
 • Komisja Rewizyjna – 13 czerwca 
Tematy: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wyko-

nania budżetu za rok 2021wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o tym sprawozdaniu i informację o stanie mienia jednostki samorządu oraz 
przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Bur-
mistrza Gminy, w tym wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku  
w sprawie absolutorium.

Terminarz posiedzeń ze szczegółowym ich programem znajduje się na stronie 
mosina.esesja.pl oraz esesja.pl/mosina. Bieżące informacje dotyczące posiedzeń 
zamieszczane są na stroniewww.mosina.pl w zakładce Komunikaty oraz na 
stronie www.mosina.esesja.pl. Można je również uzyskać w Biurze Rady, tel. 
61 8 109 541, e-mail: rada.miejska@mosina.pl Przebieg sesji Rady Miejskiej w 
Mosinie można śledzić na żywo w serwisie e-sesja (www.mosina.esesja.pl) 

oprac. Joanna Nowaczyk
Dotacje na zabytki 

Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę, która umożliwia udzielanie dotacji na 
prace budowlane przy zabytkach lub obiektach wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków. Dzięki temu programowi, właściciele obiektów będą mogli ubiegać 
się o dofinansowanie na poziomie 50% wnioskowanych kosztów działania bu-
dowlanego, a w szczególnych przypadkach nawet 100 %. Inicjatywa powstania 
programu została zapoczątkowana podczas prac społecznego komitetu Rewi-
talizacji działającego w naszej Gminie.  Ogólne zasady programu oraz kwota 
przeznaczona na ten cel, zostanie przybliżona mieszkańcom wkrótce. Już teraz 
można zapoznać się z uchwałą, która została podjęta na sesji 28 kwietnia br. 
[www.mosina.esesja.pl] 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dominik Michalak 



16

INFORMATOR MOSIŃSKI maj 2022

Złote Gody 
Z okazji Złotych Godów obchodzonych w roku 2021, 41 par mał-

żeńskich odebrało Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale w imieniu Prezydenta, wręczył jak co roku Burmistrz Gmi-
ny Mosina Przemysław Mieloch, który razem z Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Marzeną Obst, odwiedził wszystkich Jubilatów 
w ich domach, by osobiście złożyć gratulacje. Złote Gody 2021  
w Gminie Mosina pozostaną, zarówno dla Jubilatów, jak ich rodzin 
– dzieci, wnuków, a potem i prawnuków, pamiątką przeżycia razem 
pół wieku na dobre i na złe... 

Gratulujemy półwiecznego stażu małżeńskiego i życzymy dalszych 
szczęśliwych lat w zdrowiu i radości ze wspólnego życia!
Pary , które obchodziły Złote Gody w roku 2021

Jadwiga i Zygmunt Banaszak, Barbara i Stanisław Baraniok, 
Mirosława i Bernard Bąk, Janina i Jerzy Berus, Alina Binkowska  
i Ryszard Binkowski, Barbara i Bogdan Bukowscy, Irena i Rajmund 

 

Demuth, Krystyna i Roman Dominiak, Zofia i Stanisław Dudek, Zofia  
i Wojciech Grendel, Maria i Jan Jankowscy, Justyna i Franciszek Kara-
lus, Maria i Władysław Kołodziejczak, Wanda i Andrzej Kornatowscy, 
Stefania i Edward Kościelni, Mariola i Zbigniew Krawczyk, Barbara  
i Wojciech Król, Halina i Henryk Kubiak, Krystyna i Zenon Lekier, 
Urszula i Sylwester Łagoda, Barbara i Eugeniusz Majewscy, Barbara  
i Tadeusz Małeccy, Stanisława i Roman Miedziarek, Maria i Kazimierz 
Mikołajczyk, Longina i Roman Musielak, Teresa i Józef Nowaczyk, 
Joanna i Andrzej Pawłowscy, Mieczysława i Łukasz Piwosz, Bożena  
i Jan Pytel, Krystyna i Józef Pułka, Marianna i Stanisław Rembow-
scy, Józefa (Ziuta) i Andrzej Rozmiarek, Maria i Jan Sobiescy, Teresa  
i Wojciech Sołtysiak, Helena i Krzysztof Strzyżewscy, Maria i Michał 
Szymańscy, Maria i Edmund Szymkowiak, Aleksandra i Stanisław 
Tomczak, Anna i Jan Wechczyńscy, Elżbieta i Witold Wilhelm, Do-
rota i Jan Żuchowscy. 

JN / Fotorelacja na okładce, fot. Błażej Mamoński

Posadzili kolejne dęby
Od soboty 7 maja, na Łęgach Rogalińskich rosną ko-

lejne młode dęby. To już druga akcja ratowania w ten 
sposób zanikającego, nadwarciańskiego krajobrazu. Bo 
rosnące tam  kilkusetletnie dęby powoli umierają. Po 
raz pierwszy kilka młodych drzew posadzono tu wiosną 
2020 r. w ramach projektu „Pociąg tolerancji” realizo-
wanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Mosinie, Szkołę Podstawową nr 1 w Luboniu przy 
współpracy mosińskiej „dwójki” i WPN. Posadzone 
wówczas dęby otrzymały imiona, a uczestnicy akcji, 
którzy je sadzili postanowili wspólnie, że na tym nie 
skończą, że chcą działać dalej. Kolejnym ich przedsię-
wzięciem, by zatrzymać czas pięknego krajobrazu była 
realizacja filmu „Mój ojciec, dęby i my” zainspirowanego 
książką Arkadego Fiedlera, a który powstawał na Łęgach  
i w puszczykowskim muzeum. O tym wszystkim pisa-
liśmy już na łamach „Informatora”.           

Pomysł posadzenia dębów na Łęgach Rogalińskich na-
rodził się w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie. Marek Fiedler, syn podróżnika 
i pisarza,  zainspirowany książką Arkadego „Mój ojciec 
i dęby”, pragnął posadzić drzewa w miejscu opisanym w książce, 
czyli na łęgach, ponieważ wiele z opisywanych dębów olbrzymów 
istnieje już tylko na fotografiach. Taka próba dawno temu została 
podjęta, jednak wówczas się nie udało, młode dęby nie wzeszły. 
Dwa lata temu kolejną próbę Krystyna i Marek Fiedler podjęli 
w ramach „Pociągu tolerancji”. Potem był film zrealizowany już 

tylko przez Muzeum wspólnie z grupą uczestników 
sadzenia, a teraz, w majową sobotę, ci pasjonaci  
i społecznicy  – miłośnicy przyrody i dębów, posadzili 
kolejne drzewka. 

Trzyletnie sadzonki o  wysokości 1 metra wyhodo-
wane zostały z nasion w Instytucje Dendrologii PAN 
w Kórniku. Dodatkowo  posiano żołędzie przecho-
wywane w odpowiednich warunkach od jesieni, bo 
jak wyjaśnia prof. Paweł Chmielarz z Instytutu PAN, 
uczestnik społecznej akcji, nasiona dębów szybko 
tracą zdolność kiełkowania. Posadzone dęby i na-
siona zabezpieczone zostały siatką leśną. Drzewka, 
które wyrosną z nasion będą miały silniejszy system 
korzeniowy od posadzonych, przez co będą bardziej 
odporne na suszę. 

Zostaną one także, podobnie jak drzewka nasadzone 
za pierwszym razem, objęte ich troskliwą opieką, 
żeby miały szansę wzrosnąć i uzupełnić krajobraz 
nadwarciańskich łąk, zastępując te okazy, które od-
chodzą na zawsze. Nowe, młode dęby na rogalińskich 
łęgach posadzili: Marek Fiedler, prof. dr. hab. Paweł 
Chmielarz z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, 
Przemysław Mieloch - Burmistrz Gminy Mosina, 

Stefania Abbasowa, Grzegorz Ambroziewicz, Kamila Plumińska-
-Błoszyk, Ireneusz Błoszyk, Małgorzata Bręczewska, Marek Oliwier 
Fiedler, Magdalena Kulińska, Anita Lipko, Łukasz Mańkowski, 
Grzegorz Parszuto, Małgorzata Sobczak, Łukasz Sołtysiak, Marta 
Ziółkowska, Szymon Ziółkowski.     

   J. Nowaczyk / fot. Małgorzata Sobczak
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W Galerii Sztuki
Na zakręcie

W Salonie Poetyckim Galerii 
Sztuki w Mosinie, w sobotę  
9 kwietnia gościła poetka Jolan-
ta Karasińska. Spotkanie zaty-
tułowane „Zgubiłam ciebie na 
zakręcie” poprowadziła Izabe-
la Kalina Zioła, a wieczorowi 
z poezją towarzyszyła muzyka 
w wykonaniu Aliny i Krzysztofa 

Galasów – „Sobie przeznaczonych”.
Jolanta Karasińska – poetka, autorka utworów dla dzieci i dorosłych, 

tekstów scenicznych, scenariuszy, członek Związku Literatów Polskich. 
Mieszka i tworzy w Barlinku. Wydała tomiki poezji dla dzieci – bajeczki 
wierszowane, a także poezji dla dorosłych. Jej wiersze można znaleźć 
w pismach literackich i w wydawnictwach zbiorowych Związku Lite-
ratów Polskich Oddział w Poznaniu. Prowadzi warsztaty i spotkania 
poetyckie w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, w domach kultury. 
Jest laureatką konkursów poetyckich i literackich. Należy też do grupy 
malarskiej „W Kręgu Sztuki”. W roku 2019 za działalność artystyczną 
i promocję Barlinka otrzymała tytuł Ambasadora Barlinka, a w ple-
biscycie Głosu Szczecińskiego zdobyła I miejsce i tytuł „Osobowość 
Roku 2020” w dziedzinie „KULTURA” powiatu myśliborskiego. 
Pomiędzy

23 kwietnia w Galerii Sztuki odbył się wernisaż wystawy prac dwójki 
artystów związanych z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu 
– rysunku Grzegorza Keczmerskiego i malarstwa Agaty Nowak, za-
tytułowanej „Pomiędzy”. 

Grzegorz Keczmerski, profesor zwyczajny UAP, od 1992 r. związany 
z macierzystą uczelnią. Obecnie kierownik XV Pracowni Rysunku na 
Wydziale Malarstwa i Rysunku, a w latach 2008 – 2012 i 2012 – 2016 
prodziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku. Zajmuje się rysunkiem 
i grafiką,  głównie miedziorytem – techniką, którą bardzo rzadko 
uprawiają współcześni graficy. 

Agata Nowak, doktor sztuki, absolwentka Wydziału Grafiki oraz 
Wydziału Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-

niu (obecnie UAP). Od 2012 r. 
pracuje na macierzystej uczelni, 
obecnie na stanowisku adiunk-
ta w XV Pracowni Rysunku 
prowadzonej przez prof. Grze-
gorza Keczmerskiego. 

Galeria Sztuki w Mosinie zaprasza
 na wydarzenia 

z okazji 720-lecia nadania praw miejskich Mosinie
21 maja – otwarcie wystawy historycznej „720 lat miasta Mosina”, 
22 maja – okolicznościowy rajd samochodowy (współorganizator: 

Automobilklub Wielkopolska), 29 maja – I Rajd Turystyczno-Rowe-
rowy „Z historią i ekologią za pan brat” (współorganizator: Krąg 
Instruktorski T.W.A. Elita Hufca ZHP Mosina), spacery po Mosinie 
„Śladami historii miasta Mosina” na początek i zakończenie lata (spa-
cery poprowadzą Wanda Bech i Agnieszka Bereta) – pierwszy spacer 
26 czerwca. 20 maja z okazji 720-lecia Mosiny odbędzie się także 
XXII edycja rajdu turystycznego Śladami historii Rzeczypospolitej 
Mosińskiej” dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mosina (or-
ganizatorzy: Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” i OSiR w Mosinie). 

Oprac. JN

KĄPIELISKA
Do wakacji jeszcze trochę czasu, ale już teraz informujemy  

o możliwościach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, pod okiem 
ratownika, na terenie naszej gminy: 

• Kąpielisko „Glinianki” w Mosinie:
od 1 lipca do 31 sierpnia 
w godz. 10:00 – 18:00
• Kąpielisko w Dymaczewie Nowym przy Hotelu Szablewskim:
od 25 czerwca do 28 sierpnia 
w godz. 10:00 – 16:00
• Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Przystani Żeglarskiej 

w Dymaczewie Nowym
od 28 czerwca do 5 sierpnia, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 
oraz 15:00 – 17:00. 

Rowerem po Gminie Mosina
XIII edycja rajdu „Rowerem po Gminie Mosina” przeszła już do 

historii. Turyści spragnieni ruchu licznie stanęli na starcie rajdu. Po 
pokonaniu trasy prowadzącej po Rogalińskim Parku Krajobrazowym 
zameldowali się na mecie w Nadleśnictwie Konstantynowo. Wśród 
uczestników, którzy dotarli na metę był również najmłodszy uczestnik 
rajdu- 9-cio miesięczny Ignacy. Nastroje, a przede wszystkim słoneczko 
dopisało, więc wszyscy wrócili do domu bardzo zadowoleni. Dziękuje-
my Dyrekcji SP2 w Mosinie,  Nadleśnictwu Konstantynowo i Gminie 
Mosina za pomoc w organizacji rajdu rowerowego.  Danuta Białas
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„Niewidzialność” 
– będzie płyta!

„Niewidzialność Remigiusza Szumana ” to projekt artystyczny uta-
lentowanego muzyka, mieszkańca Mosiny. Remigiusz – gitarzysta 
klasyczny, kompozytor i autor tekstów, laureat wielu festiwali poezji 
śpiewanej i piosenki autorskiej, jest także pomysłodawcą wielu mu-
zycznych projektów. Przed laty wymyślił i zainicjował w Mosinie 
Ogólnopolski Festiwal Gitary „Bez barier”, który odbywał się później 
jako Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą. Swoją działalność twórczą 
prowadzi także w ramach zespołów – „Szumni” i „Niewidzialność 
Remigiusza Szumana”. Remigiusz Szuman współpracuje z takimi 
muzykami jak Robert Litza Friedrich, Mateusz Pospieszalski, Marek 
Piekarczyk, Łukasz Drapała, czy Heinz Fallmann. Z powodzeniem 
koncertuje w różnych miejscach w Polsce, a utwory „Szumnych”  
i „Niewidzialności” pojawiają się na radiowej liście przebojów, dobrze 
sobie radząc w muzycznych rankingach. 

W roku 2010 ukazała się płyta z autorskimi piosenkami Remigusza – 
„Opowieści frontowe”. Siedem lat później wraz z zespołem „Szumni” 
wydał pierwszą płytę prezentującą ich wspólny dorobek, zatytułowaną 
„Nie tak”. W roku ubiegłym „Szumni” nagrali epkę „Tak nie” z trzema 
swoimi piosenkami. Obecnie, dzięki wsparciu społecznej „zrzutki” 
światło dzienne ujrzy kolejna płyta, tym razem w ramach projektu 
„Niewidzialność Remigiusza Szumana”. – Ta zrzutka – mówi Remigiusz 
– pokazała niezwykłą otwartość ludzi, w dużej mierze mieszkańców 
Mosiny i okolic. Co ważne, uzbieraliśmy całą potrzebną kwotę 
jedynie z drobnych, indywidualnych wpłat. Dziękujemy gorąco 
wszystkim darczyńcom.  

Przed kilkoma dniami muzyk wraz z zespołem zakończył na-
grywanie płyty. Teraz czekają jeszcze tylko kwestie wydawnicze. 
– Chcielibyśmy, żeby nasza płyta ukazała się jeszcze w czerwcu – 
dodaje muzyk. 

„Niewidzialność” gra obecnie w składzie: Remigiusz Szuman – 
głos, gitara, kompozycje, teksty, Marcin Zieliński – instrumenty 
klawiszowe, gitara basowa  głos, aranżacje, Damiango Zieliński 
– instrumenty perkusyjne, głos,  Jan Woźniak – kontrabas.

 Z niecierpliwością czekamy na ich płytę!  
Bieżące informacje o twórczych działaniach Remigiusza Szumana 

można śledzić na jego stronie: www.szumam.art. 
J. Nowaczyk

fot.na górze  Katarzyna Ginger Gołąbska

Mistrzowie recytacji
„Wiosenne przebudzenie” to Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych z głęboką już tradycją. 
Zmagania powiatowe młodych recytatorów poprzedzają eliminacje 
szkolne, potem gminne w placówkach oświatowych całego powiatu 
poznańskiego, również w naszej Gminie. W tym roku odbyła się 
już XXI edycja tego konkursu. 

11 kwietnia w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje 
na szczeblu gminnym, w których udział wzięli najlepsi, szkolni 
recytatorzy. Oto laureaci:

Kategoria uczniów klas I – III: miejsce I – Antoni Kubacki (kl. 3)  
z Zespołu Szkół w Krośnie, miejsce II – Małgorzata Wawrzyniak 
(kl. 3) ze Szkoła Podstawowa w Pecnej, miejsce III – Marcel Rataj-
czak (kl. 3) ze Szkoły Podstawowej im. A. Wodziczki w Rogalinku.

Kategoria uczniów klas IV – VI: miejsce I – Marta Muszyńska (kl. 
4) z Zespołu Szkół w Krośnie, miejsce II – Magdalena Żurawska 
(kl. 5) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, miejsce III – Piotr 
Matkowski (kl. 4) ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach 

Kategoria uczniów klas VII – VIII: miejsce I – Maja Woźny (kl. 8) 
z Zespołu Szkół w Krośnie, miejsce II – Mateusz Sobolewski – (kl.8) 
ze Szkoły Podstawowej w Czapurach, miejsce III – Agata Kilian (kl. 
8) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Finał konkursu, także z udziałem reprezentantów Gminy Mosina 
– laureatów pierwszych miejsc w eliminacjach gminnych, odbył 
się 22 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji 

w Murowanej Goślinie. 
Zmagania konkursowe najlepszych, gminnych recytatorów z całego 

powiatu zakończyły się sukcesem dwójki uczniów Zespołu Szkół w 
Krośnie: w kategorii klas I – III, drugie miejsce zajął Antoni Kubacki, 
natomiast w kategorii klas VII – VIII  Maja Woźny zajęła miejsce 
trzecie. Gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

JN

Gminne eliminacje
Gminne eliminacje do XXV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 

Przedszkolnej Czerwonak 2022 już za nami. W dniu 28 kwietnia na 
mini scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury wybrzmiały nutki najpo-
pularniejszych dziecięcych piosenek. Wystąpili: Laura Dąbkiewicz, 
Jagna Matyla, Jędrzej Matyla, Julia Napiórkowska oraz Wiktoria 
Zgoła. Naszą Gminę w kolejnym etapie, eliminacji powiatowych 
w Murowanej Goślinie będą reprezentować: Jędrzej Matyla, Laura 
Dąbkiewicz oraz Jagna Matyla. Eliminacje Gminne przygotowało 
Przedszkole nr 3 Integracyjne wraz z Mosińskim Ośrodkiem Kultury. 

Wszystkim uczestnikom życzymy kolejnych sukcesów! 
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Pisarski debiut
W kwietniu na księgarskim rynku 

wydawniczym ukazała się powieść 
„Miłość z gwiazd” pióra Joanny Spren-
ger – mieszkanki Mosiny. Książka wy-
dana nakładem wydawnictwa „Novae 
Res” to pisarski debiut pani Joanny. 
– Dziś zabieramy czytelników w po-
dróż w poszukiwaniu miłości... aż do 
innej galaktyki! Już teraz każdy może 
wyruszyć śladem głównych bohaterów 
nieziemskiej powieści i dać się porwać 
„Miłości z gwiazd” – napisał wydawca w dniu premiery powieści. 

Joanna Sprenger – absolwentka historii na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pasjonatka anglistyki, ukończyła studia 
podyplomowe Business English w Wyższej Szkole Języków Obcych 
im. Samuela Bogumiła Lindego. Przez wiele lat realizowała się zawo-
dowo jako kierownik małej firmy logistycznej, a także jako nauczy-
ciel. Podczas kilkuletniej pracy z młodzieżą świat nastolatków stał 
jej się na tyle bliski, że zdecydowała się napisać dla nich powieść. 
O książce:

Ariel Zielińska mieszka wraz z rodzicami w niewielkiej wsi Na-
dzieja. Spokojne i uporządkowane życie nastolatki kończy się  
w momencie, gdy jej bliscy ulegają wypadkowi samochodowemu. 
Szukając pomocy w bazie wojskowej, dziewczyna poznaje Kyriosa 
Ilionisa, dowódcę tajemniczej placówki. I choć ich pierwsze spo-
tkanie przebiega w nieprzyjemnej, pełnej wrogości atmosferze, już 
wkrótce drogi tych dwojga ponownie się skrzyżują. I to nie tylko 
za sprawą gorącego uczucia, jakie niespodziewanie się miedzy nimi 
pojawi… Ariel nie podejrzewa nawet, że los właśnie otwiera przed 
nią zupełnie nowy rozdział życia. Życia na innej planecie. 

Pani Joannie gratulujemy pisarskiego debiutu i życzymy dalszej, 
owocnej pracy twórczej!      
      JN

Tęsknoty na Ostrowie
W kwietniu poznańska Galeria Tumska prezentowała wystawę 

malarstwa zatytułowaną „Tęsknoty” mosińskiej artystki Ewy Buk-
salewicz-Moskal. Na wernisażu ekspozycji, w pierwszy dzień kwiet-
nia, w galerii na Ostrowie Tumskim, zjawiło się liczne grono gości,  
a wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu Marcina Lewandow-
skiego i Pawła Czaińskiego – muzyków z Mosiny. Wystawę, wspólnie 
z Galerią Tumską, zorganizował Związek Artystów Plastyków Oddział 
Poznański. Jej kuratorem była Ewa Gbiorczyk.

Ewa Buksalewicz-Moskal jest absolwentką Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Arty-
styczny). Artystka uprawia rysunek oraz malarstwo olejne, akrylowe 
i akwarelowe. Swoją twórczość prezentowała na wielu wystawach 
zbiorowych i kilku indywidualnych, także za granicą. Jest także 
aktywnym uczestnikiem życia środowiska artystycznego, biorąc 
udział w plenerach malarskich i projektach artystycznych, m.in. 
jako ilustrator w projekcie „Śladami Raczyńskich”, czy w projekcie 
„Barlinecka Niezapominajkowa Legenda”. Działalność artystyczna 
Ewy Buksalewicz-Moskal wykracza poza sztuki plastyczne. Jej talen-
ty nie tylko plastyczny, ale też muzyczny i organizatorski, poznało 
zapewne wielu naszych mieszkańców. Artystka aktywnie włącza się 
w życie kulturalno-społeczne Gminy, wspierając nimi działalność 
takich organizacji i stowarzyszeń jak Klub Bab Wspaniałych, Mosiń-
ski klub Żeglarski czy Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita”.  Jest także 
animatorką kultury uczniowskiej, pracując jako nauczyciel plastyki 
i muzyki naszych szkół. 

Sama miałam okazję osobiście muzykować z Ewą, a uczestnicząc  
w otwarciu jej poznańskiej wystawy, obejrzałam przekrój jej prac. 
Znalazły się wśród nich pejzaże z miejsc bliskich sercu artystki, portrety 
i martwe natury wykonane przez nią różnymi technikami. Przedsta-
wione na płótnie krajobrazy, wspólna gra światła i barwy, a przede 
wszystkim klimat chwili uchwycony przez artystkę i przekazany, 
na jej pracach odbiorcom, przywołują na myśl idee impresjonistów 
– uchwycić i zatrzymać to co ulotne. Nie pozbawione są także nutki 
romantyzmu. Jak przyznała podczas otwarcia wystawy Ewa Buksa-
lewicz-Moskal, wybrane przez nią na okoliczność tej wystawy prace, 
są pewnym odzwierciedleniem jej własnych emocji, stanu jej duszy, 
dlatego sama zatytułowała ekspozycję „Tęskonty”. – Tęsknię za nor-
malnością, ciepłem lata, zapachem jeziora, kwiatów i deszczu. Tęsknię 
za bezpiecznym przyglądaniem się pięknu natury, któremu towarzyszy 
brzęk owadów. Pragnę w nieskrępowany sposób malować. W ostatnim 
czasie wrażliwe dusze artystów poranione są czasem pandemii, przykrymi 
doświadczeniami, współczuciem, niedowierzaniem… Okrutna wojna 
na Ukrainie doszczętnie rozdarła serce. Jak żyć? Jak tworzyć? Dziwny 
jest ten świat… - podzieliła się swoją refleksją artystka. 

 Gratulujemy wystawy i życząc dalszej, owocnej pracy twórczej,  
w lepszym świecie, czekamy na kolejne, piękne prace! 

Joanna Nowaczyk 
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DKK z Małgorzatą Putowską
Mieszkanka Mosiny, Małgorzata Putowska, 20 kwietnia poprowadziła 

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Zaprosiliśmy ją do biblioteki 
z inicjatywy uczestniczki DKK, Haliny Khunke. Mieliśmy okazję do 
zapoznania się z przebiegiem wyprawy na Kilimandżaro - szczyt 
ten postanowiła p. Małgorzata zdobyć w wieku 60 lat, nawiązując  
w ten sposób do rodzinnej tradycji - jej ojciec dokonał tego wyczynu 
świętując swoje 70 urodziny. Dowiedzieliśmy się wielu praktycznych 
rzeczy związanych z górską wyprawą i sposobem przygotowania do 
niej, m. in. o podwodnych treningach, które sprzyjają późniejszej pracy 
na wysokościach, przy małej ilości tlenu w powietrzu. Największym 
zaskoczeniem dla nas była ilość ludzi, którzy uczestniczą pomocniczo 
w wyprawie: dla siedmiu turystów z Polski, którzy zdecydowali się 
zdobyć szczyt, zatrudniono 21 osób: trzech przewodników, kucharza 
i kilkunastu tragarzy. Podziwialiśmy też inne sportowe wyczyny 
p. Małgorzaty, zwieńczone wieloma medalami w konkurencjach 
pływackich i biegach. Pani Putowska, która dwadzieścia lat temu 
przeprowadziła się do Mosiny, swoją kondycją i apetytem na życie 
udawania, że wiek to tylko mało znacząca cyfra w dowodzie. 

Zofia Staniszewska

Medale dla UKS Fighters
W ostatni weekend marca zawodnicy UKS Fighters Mosina 

brali udział w dwóch turniejach sportowych, Finale XX Ligi 
Taekwondo Wesołek oraz I Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo 
Olimpijskim. W Lidze Wesołek klub reprezentowało 13 zawod-
ników, natomiast w Grand Prix Wielkopolski wystartowało 10 
zawodników, którzy łącznie zdobyli 16 medali: 9 złotych, 3 srebr-
ne i 4 brązowe. Wszyscy wykazali się determinacją, wolą walki  
i nieustępliwością w dążeniu do celu.  Gratulujemy sukcesów!

KIEDYŚ BYLIŚMY SĄSIADAMI
Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu zrealizo-

wał film historyczny poświęcony losom Wielkopolan przymusowo 
wysiedlonym w czasie II wojny światowej. W realizację tej produkcji 
zaangażowali się także mieszkańcy Gminy Mosina. Premiera filmu 
„Kiedyś byliśmy sąsiadami” miała miejsce 8 kwietnia w hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a jego projekcja odbyła się także 
w Wilkowicach i Śmiglu, gdzie film powstawał. 

Film „Kiedyś byliśmy sąsiadami”, opowiada o losach mieszkań-
ców pewnej wielkopolskiej wsi, którą przed wybuchem II wojny 
światowej zamieszkiwali po sąsiedzku Polacy i Niemcy. To historia 
o kolejach ludzkiego życia uwikłanego w wichry wojny, także o oso-
bistych, dramatycznych wyborach zdeterminowanych warunkami 
niemieckiej okupacji. 

Autorką scenariusza tego filmu jest Anita Plumińska-Mieloch, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu, 
mieszkanka Mosiny, prywatnie żona naszego Burmistrza. Swój sce-
nariusz oparła na wojennych wspomnieniach członków własnej 
rodziny, a także rodzin uczniów kierowanej przez nią szkoły. Anita 
Plumińska-Mieloch zajęła się także filmową produkcją, a reżyserią 
– Piotr Świdziński.

W to edukacyjne przedsięwzięcie zaangażowało się społecznie wiele 
osób, przede wszystkim uczniowie i nauczyciele lubońskiej szkoły, 
ich rodziny, mieszkańcy. Na planie filmowym wystąpiło ponad 120 
aktorów i statystów z Lubonia, Poznania, Leszna, Wilkowic, Kościana 
i Śmigla, a spora ich grupa to mieszkańcy Mosiny i Krosna, wśród 
nich między innymi zastępca Burmistrza Adam Ejchorst z rodziną.  

Zdjęcia kręcono w skansenie w Wilkowicach udostępnionym przez 
Stowarzyszenie Ziemi Lipieńskiej, wilkowickim kościele, a także 
na dworcu kolejowym w Śmiglu. Film powstał dzięki współpracy  
z lokalnymi samorządami, instytucjami, stowarzyszeniami. 

„Kiedyś byliśmy sąsiadami” można obejrzeć już na kanale youtube. 
Gratulujemy tego przedsięwzięcia, zarówno realizatorom, jak  

i wszystkim zaangażowanym w powstanie filmu! 
J. Nowaczyk  

fot. Piotr Cybichowski    
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Przegląd Kapel 
XI Ogólnopolski Przegląd Kapel Gitarowych Mosina 2022 

przeminął, ale emocje z nim związane pozostaną z nami na 
długo. Warto było w sobotę, 9 kwietnia, zajrzeć do Mosińskiego 
Ośrodka Kultury i doświadczyć różnorodności płynącej ze sceny.

Na pierwszy ogień poszedł puszczykowski zespół Stan Zjed-
noczony. Zgrana grupa kumpli zaprezentowała, od niedawna 
tworzone, własne kompozycje z pogranicza lekkiego rocka, jazzu 
i blues’a, okraszone balladową nutą.

Po Puszczykowie nadszedł czas na Poznań i arktyczną ścianę 
dźwięku. Arktyka poruszająca się w gatunkach szeroko pojętego 
rocka, indie rocka, czy synth popu, plus charakterystyczny wo-
kal, otrzymała finalnie wyróżnienie za „architekturę dźwięku”.

Z Zielonej Góry na mosińską scenę wskoczyła grupa Meteroids 
i zalała nas gradem hardrockowych pocisków, brudnych grungo-
wych riffów i gardłowych wokaliz. Było mocno, energetycznie, 
skocznie i w efekcie nagroda dla najlepszego zespołu i najlepszego 
gitarzysty dla Jakuba Mroczka.

…i nagle totalna metamorfoza dźwięku i słowa. Pojawili się 
poznańscy Lunatycy Martwej Dyskoteki i przenieśli nas, lekko 
zadziwionych, zaskoczonych, do świata nieoczywistości. Świata 
zimnej fali rocka z bosym Iwo Greczko na froncie, który czarował 
słowem, gestem i wyczarował dla siebie nagrodę za osobowość 

sceniczną.
Na zakończenie części konkursowej przeglądu na scenie poja-

wił się Dyzio i Danny z puszczykowskiej grupy Shark the Mage. 
Energetyczne duo perkusyjno-gitarowe, zaproponowało nam 
solidną dawkę rock’n’rollowego grania. XI Ogólnopolski Przegląd 
Kapel Gitarowych zamknął pozakonkursowy występ mosińskiej 
młodzieży z zespołu Weep. 

Laureatów, po burzliwych obradach wybrało jury w składzie: 
Krzysztof pARTyzant Toczko, Piotr Selke i Maciej Szulc. 

Nad imprezą czuwali Patroni: Radio Afera i Gazeta Mosińsko-
-Puszczykowska. 

Do nagród dołożył sponsor – firma Paco Cases.
Dziękujemy zespołom za udział i wszystkim, którzy przyczy-

nili się do zorganizowania XI Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel 
Gitarowych Mosina 2022.   

Z rock’n’rollowym pozdrowieniem   Maciej Szulc
Mosiński Ośrodek Kultury

„Mała książka - Wielki człowiek”
Drodzy Rodzice, przypominamy - jeśli Wasze pociechy urodzi-

ły się między 2016 a 2019 rokiem, to mamy dla nich prezenty! 
Zapraszamy do biblioteki po odbiór wspaniałych, bezpłatnych 
wyprawek czytelniczych akcji „Mała książka - Wielki człowiek”! 
Książka rośnie razem z dzieckiem – wspiera jego rozwój, inspiruje, 
rozwija wyobraźnię i kreatywność. Z roku na rok „rośnie” też 
kampania Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, 
w ramach której już ponad 3 miliony dzieci w Polsce otrzymały 
przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze. Każde 
dziecko w wieku przedszkolnym (4-6 lat),  które odwiedzi naszą 
bibliotekę, otrzyma książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostoso-
waną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka 
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po ze-
braniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z 
czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze.     Zofia Staniszewska

Moliki książkowe 
W Bibliotece w każdy wtorek o godz. 10 odbywają się zajęcia dla 

maluchów (2 – 4 lat), na których książka jest punktem wyjścia do 
zabawy i wspólnych artystycznych działań. Dzieci zapoznają się 
ze najlepszą współczesną literaturą dla najmłodszych, a wychodzą 
z własnoręcznie zrobionymi przez siebie kolorowymi gadżetami. 
Do tego dochodzi dobra zabawa, świetnie poprowadzona przez 
naszą koleżankę Edytę.    Zofia Staniszewska
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Cmentarz – miejsce sacrum
O cmentarzu ewangelickim w Dymaczewie Starym, a właściwie po 

miejscu, w którym kiedyś dawno już temu pełniło swoją funkcję, 
a także o dawnych mieszkańcach tej wsi pisała w grudniowym 
numerze „Informatora” Monika Jankowiak ze Stowarzyszenia Ko-
imeterion: „Obecnie na cmentarzu odnajdujemy tylko jeden ślad, 
który jest wspomnieniem zadumy nad mieszkańcami tej dzielnej 
wsi osadniczej. Jest to zarośle bzu. Lilak to jedna z roślin, które 
tradycyjnie były sadzone jako żywopłot na ewangelickich cmenta-
rzach. Obecnie w Starym Dymaczewie pełni także funkcję ważnego 
azylu dla dzikich skrzydlatych mieszkańców wsi…”

Zaniedbany jeszcze przed kilku laty teren tego cmentarza, zaczyna 
zmieniać swój wizerunek. Starania o to, już z początkiem swojej 
kadencji, podjęła sołtys Barbara Majchrzycka. Jednak problemem 
by cokolwiek zrobić – wejść na ten teren i go uporządkować, była 
konieczność uzyskania zgody właściciela terenu, czyli Skarbu Pań-
stwa. Wiązało się to z wysyłaniem pism, które pani sołtys upo-
rczywie pisała. Obecnie rolę opiekuna cmentarza z powierzenia 
Skarbu Państwa pełni Stowarzyszenie Koimeterion i dzięki temu, 
ta sytuacja – formalnych utrudnień w podjęciu prac porządkowych 
na cmentarzu – uległa zmianie. Efekty już widać. Sołtys i Rada 

Sołecka Dymaczewa Starego ściśle 
współpracują ze Stowarzyszeniem 
w opiece nad cmentarzem. Pani 
Sołtys wraz grupą mieszkań-
ców oczyściła cmentarz ze śmie-
ci, uprzątnięte zostały gałęzie,  
a zrębki rozsypane. W przednim pasie cmentarza nawieziony został 
czarnoziem, dzięki czemu wyrównano teren i można było posiać 
trawę, nasadzono też dwie lipy.  – Umówiliśmy się ze Stowarzyszeniem, 
że Rada Sołecka zajmie się „frontowym” terenem cmentarza, a oni 
resztą – wyjaśnia Barbara Majchrzycka. Mieszkańcy Dymaczewa 
Starego włączają się w te działania. – Oprócz sprzątania, miejsco-
wa firma ufundowała tabliczkę informacyjną, a jeden z rolników 
przekazał i ustawił swoje 3 kamienie – dodaje pani sołtys.  Jak 
informuje dalej, cmentarz będzie systematycznie porządkowany  
i zagospodarowywany tak, żeby to miejsce było zadbane. 

Dzięki podjętym działaniom, dotąd „dziki” teren dawnego cmen-
tarza ewangelickiego w Dymaczewie Starym zmieni swój wizerunek 
i w ten sposób wskazywać będzie przechodniom, że jest to miejsce 
sacrum. 

J. Nowaczyk

Majowe święta 
W maju obchodzimy ważne rocznice. 
3 maja – rocznica Konstytucji 1791 roku, uznawanej za pierwszą 

w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję. Na pamiąt-
kę tego historycznego aktu prawnego obchodzone jest Narodowe 
Święto 3 Maja. 3 maja przypada także lokalna, historyczna roczni-
ca – proklamacji niepodległości w Mosinie w roku 1848, w czasie 
Wiosny Ludów, której wydarzenia wciągnęły w swój wir także 
Ziemię Mosińską i jej okolice. 

8 maja – rocznica zakończenia II wojny światowej. Trwający 6 lat 
konflikt zbrojny pochłonął w Europie ponad 40 milionów ofiar. 
W ciągu 6 lat okupacji niemieckiej zginęło ok. 400 osób z Mosiny 
i okolic. Nasi mieszkańcy walczyli na różnych frontach II wojny 

światowej, w tym w szeregach 2 Korpusu Polskiego. 18 maja przypada 
rocznica zdobycia ruin klasztoru na Monte Cassino, w którym swój 
udział zaznaczyli również mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. 

W Narodowe Święto 3 Maja, a także w rocznicę zakończenia 
II wojny światowej, odbyły się lokalne uroczystości patriotyczne  
z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, or-
ganizacji, stowarzyszeń, mieszkańców… 

J. Nowaczyk
Fot. K. Leszczyńska / P. Demuth
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Zamiast rosy
W „Dolinie Śmierci”, która rozciąga się między Mon-

te Cassino, a wzgórzem „593” we Włoszech, w roku 
1945 wybudowano nekropolię. Pochowano w niej 
poległych polskich żołnierzy w jednej z najważniej-
szych bitew II wojny światowej. Wśród ponad tysiąca 
mogił leży na wieczny spoczynek kapral Franciszek 
Buszewski z 17 batalionu strzelców – mieszkaniec 
przedwojennej Mosiny. Zginął 17 maja 1944 r.,  
w przeddzień zdobycia wzgórza… W tym roku mija 
78. rocznica bitwy pod Monte Cassino.  

Pierwszy ślad to informacja przekazana przez jednego 
z mieszkańców ulicy Jeziornej, Zygmunta Jackowiaka, 
który w pamięci ma opowieści swojego taty. Ojciec 
pana Zygmunta wybudował przed wojną dom przy 
dzisiejszej ulicy Jeziornej, jako pierwszy. Franciszka 
Buszewskiego poznał na ćwiczeniach wojskowych, na 
które zostali obydwaj wezwani – obydwaj byli miesz-
kańcami powiatu śremskiego, Franiszek Buszewski 
pochodził z Sulejewa. – Jechali razem ze Śremu na 
poligon w Biedrusku i ojciec po drodze pokazał mu, gdzie 
wybudował dom – opowiada Z. Jackowiak. Pomiędzy 
Krosnem, a Mosiną były same pola, dlatego było go 
widać z drogi. Franciszkowi spodobało się miejsce i on 
też się tam wybudował, a do niego dołączył jego brat 
Jan. Wszyscy trzej zamieszkali na jednej ulicy. Wszy-
scy trzej w wojnie obronnej 1939 r. zostali powołani 
do jednej jednostki. Podczas kampanii wrześniowej 
dotarli razem pod rumuńską granicę. Tam ich jed-
nostkę wzięła do niewoli Armia Czerwona. – Ojciec 
razem z jednym z braci Buszewskich, Janem, był wtedy 
na patrolu. Zorientowali się co się stało, udało im się 
uniknąć niewoli i wrócili obaj pieszo do domów, gdzie 
dotarli dopiero w listopadzie 1939 r. -  przywołuje 
wspomnienia ojca Zygmunt Jackowiak. Franciszek  
Buszewski został sowieckim jeńcem, wywieziony ra-
zem z jednostką w głąb ZSSR został więźniem łagrów,  
a później znalazł się w szeregach armii Andersa. 

17 batalion strzelców, z którym pod Monte Cassino 
dotarł Franciszek Buszewski, swój początek datuje na 
8 września 1941 r., kiedy w rosyjskim Tockoje rozpo-
częło się formowanie 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. 
Batalion przeszedł szkolenie w Uzbekistanie, skąd trafił 
do Krasnowodska, stamtąd z kolei ewakuowany był 
do Iranu, a dalej – do Iraku. 

Po reorganizacji Polskich Sił Zbrojnych, batalion 
wcielono do 5 Kresowej Dywizji Piechoty, która weszła  
w skład 2 Korpusu Polskiego. Jednostka brała udział 
w kampanii włoskiej. 

Pod Monte Cassino, 17 maja 1944 r. 
nad ranem, w dniu, w którym zginął 
Franciszek Buszewski, batalion opa-
nował „małe” San Angelo, odpierając 
niemieckie kontruderzenia. Tego dnia 
w godzinach popołudniowych, wzgórze 
San Angelo zostało zdobyte i utrzymane. 
W nocy z 17 na 18 maja broniące się 
wojska niemieckie rozpoczęły odwrót  
z zajmowanych pozycji. 18 maja na 
murach benedyktyńskiego klasztoru na 
Monte Cassino, żołnierze 2. Korpusu 
Polskiego zatknęli biało-czerwoną flagę, 
kończąc zwycięsko jedną z największych 

bitew II wojny światowej. To polskie zwycięstwo 
otworzyło drogę wojskom alianckim do Rzymu, 
zdobytego 4 czerwca 1944 r. 

W kampanii włoskiej poległo 173 oficerów  
i żołnierzy 17 batalionu, wśród nich Franciszek 
Buszewski.

W domu w Mosinie,  została wdowa po Franciszku 
z dwójką ich synów – Władkiem i Stasiem. Samej, 
z dwójką małych dzieci było jej ciężko przetrwać 
trudny czas niemieckiej okupacji, po jej zakończeniu 
też nie było łatwo. Córka Stanisława Buszewskiego, 
a wnuczka Franciszka Dorota Bengier pamięta, że 
babcia jeszcze długo po wojnie nie dostawała po 
dziadku Franciszku żadnej renty.

Po zakończeniu wojny, w wyniku porozumień 
jałtańskich rządy państw sprzymierzonych uznały 
legalność komunistycznego polskiego Rządu Tym-
czasowego, tym samym wycofując poparcie dla 
legalnego rządu RP na uchodźstwie. Komunistycz-
ne władze polskie odebrały obywatelstwo polskie 
gen. Andersowi i innym polskim dowódcom. Praw 
kombatanckich pozbawiły żołnierzy walczących 
o Polskę w szeregach 2 Korpusu Polskiego. Ojciec 
pani Doroty dorastał w komunistycznej „zmowie 
milczenia”. Nie wolno mu było przyznać się w szkole 
w jakiej armii walczył jego tata, jak i gdzie zginął.  
– Tata zmarł wcześnie i niewiele zdołał nam przeka-
zać o losach dziadka – mówi wnuczka Franciszka.

Pamiątką po Franciszku Buszewskim jest przy-
znany mu pośmiertnie Krzyż – Krzyż Monte Cas-
sino,  z numerem 18487. Jest też stara fotografia 
z rodzinnego albumu Haliny Kubiak, bratanicy 
Franciszka, która jak kiedyś jej ojciec Jan, mieszka 
dziś w tym samy miejscu, przy tej samej ulicy, przy 
której zamieszkali przed wojną bracia Buszewscy. 
To zdjęcie weselne ze ślubu Anieli, siostry Jana  

i Franciszka.
W roku 1988 Zygmunt Jackowski odwiedził Wło-

chy i polski cmentarz na Monte Cassino. Odnalazł 
tam grób Franciszka Buszewskiego. Na posadzce 
tego cmentarza umieszczono  słowa – parafrazę 
epigramu Symonidesa ku czci obrońców Termopil, 
które brzmią: „Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy 
polegli wierni w jej służbie”.  

Kapral Franciszek Buszewski – na cmentarzu Monte 
Cassino sektor 7-A miejsce 8. Urodzony 22 listopada 
1904 r. w Sulejewie, powiat śremski, data śmierci: 
17 maja 1944. 

Nocą z 17/18 maja w Teatrze Żołnierza Polskiego 
przy 2 Korpusie Sił Zbrojnych w 
Campobassona, pod wpływem wy-
buchów armatnich wieszczących 
polskie, decydujące jak się okaza-
ło natarcie, Feliks Konarski budzi 
kompozytora Alfreda Schütza. 
Razem piszą pieśń o czerwonych 
makach, które zamiast rosy piły 
polską krew. To pieśń, która była 
i jest hołdem pamięci o ofiarności 
polskich żołnierzy. Także o pole-
głym pod Monte Cassino Fran-
ciszku Buszewskim, z Mosiny. To 
pieśń o nim. 

Joanna Nowaczyk
fot. Melchior Wańkowicz: Bitwa o Monte Cassino (1945-1947), Rome-Milan, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23170013, Autorstwa Lonio17 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=854878, http://cmpi.fondazionemm2c.org, Rodzinne archiwum Haliny Kubiak.




