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Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl
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. Wawrzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno  
- ul. Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,

• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495 
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Października 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, Świątniki - 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. 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!
5 grudnia co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!
Święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają społecznie swój czas dla 
środowiska, w którym żyją, dla osób potrzebujących. 
Wszystkim naszym Wolontariuszom z Gminy Mosina, 
pracującym społecznie w ramach działalności organizacji, stowarzyszeń, a także 
indywidualnie, z własnej inicjatywy, 
składamy serdeczne podziękowanie 
za ich zaangażowanie i wysiłek na rzecz społeczności lokalnej.

Z Wami świat jest lepszy!

Szanowni Mieszkańcy!

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

życzymy każdemu z Państwa wiele miłości i radości. 

Niech 2023 rok przyniesie każdemu obfitość zdrowia  

i spokoju, rozwiązanie wszelkich problemów oraz pomyślność. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

Dominik Michalak

W imieniu samorządu Gminy Mosina: 

Pełniący Funkcję Burmistrza

Marcin Lis
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Mogą potrzebować pomocy
Zima to czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, 

które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są  
w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji. 

To trudny okres, szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych, 
niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabez-
pieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłe 
ubranie, ciepły posiłek, schronienie, jest w tym okresie rzeczą 
najważniejszą. W okresie zimowym grupami szczególnie wraż-
liwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, 
niepełnosprawne, bezdomne.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę  
z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie 

uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości którzy, aby prze-
trwać bezpiecznie okres zimowy potrzebują pomocy 

innych osób. W razie niepokojących sygnałów prosimy o kon-
takt. Placówki udzielające pomocy oraz podejmujące interwencję 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia na terenie gminy Mosina:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-

050 Mosina, tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
2. Straż Miejska w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, 

tel. 618 197 855, 501 467 312
3. Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 13 A, 62-050 Mosina
patrol interwencyjny 500 107 120, sekretariat 47 77 148 30
4. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, pl. 20 Paździer-

nika 1, 62-050 Mosina, tel. 722 323 208 (czynny całodobowo).

ŚWIĄTECZNY DAR SERCA
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Nasze stowarzyszenia  

i organizacje zajmujące wsparciem osób potrzebujących, jak co 
roku przygotowują dla takich osób świąteczną pomoc. Dbają  
o to, by na świątecznych stołach nie zabrakło wigilijnych potraw, 
a osoby samotne nie czuły się całkiem opuszczone. Każdy z nas 
może się włączyć w to przedsięwzięcie i wesprzeć organizowane 
akcje, by dla tych z nas, z naszej wspólnoty samorządowej, któ-
rzy potrzebują pomocy, był to również piękny, 
świąteczny czas.  

Caritas 
W tym roku Parafialny Zespół „Caritas” w Mo-

sinie przy parafii pw. św. Mikołaja przygotowuje 
wigilię na wynos. Do kościoła można przynosić 
dary lub zostawić datek w skarbonie. Z zebranych 
darów Caritas przygotuje paczki oraz wigilię na 
wynos, które będą wydawane 23 grudnia w godz. 
15.00 do 17.00 w domu parafialnym.

Z kolei Caritas przy parafii pw. Augustyna  
w Czapurach zbiera dary w parafialnej kapli-
cy w czasie nabożeństw. Zbierana jest trwała 
żywność, środki czystości i inne dary niezbędne 
do codziennego funkcjonowania. Dary zostaną 
przekazane potrzebującym, będącym podopiecz-
nymi organizacji.

Szlachetna Paczka
Podobnie jak w latach ubiegłych akcję pomocy 

na święta prowadzi Rejon Mosina, w ramach ogólno-
polskiego projektu Szlachetna Paczka realizowanego 
przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. To zespół 
kilku wolontariuszy, mieszkańców Gminy Mosina, 
którzy w październiku i listopadzie odwiedzili 30 
rodzin i osób samotnych z naszej gminy, wysłuchu-
jąc ich historii, wsłuchując się w potrzeby i troski 
dnia codziennego. W tym roku jeszcze częściej niż  
w roku ubiegłym, w opowieściach rodzin pojawiała się pandemia 
oraz inflacja, które często stały się przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. – Osoby starsze podupadają na zdrowiu 
ponieważ nie stać ich często na leki lub nie mogą dostać się do 
specjalisty w przychodni. Stoją przed wyborem – zakup leków lub 
jedzenia i opłacenie rachunków. Osoby w wieku produkcyjnym 
tracą pracę i zdrowie, zaciągają zobowiązania, by móc przeżyć ko-
lejny miesiąc – relacjonuje Angelika Pawlak, Lider Rejonu Mosi-
na Szlachetnej Paczki. Trudności, z jakimi borykają się rodziny, 
są zazwyczaj bardzo złożone. Bez pomocy innych ludzi, nie są  
w stanie podnieść się z kryzysu. Po spotkaniach z rodzinami, Wo-

lontariusze tworzyli opisy sytuacji, z podaniem potrzeb, postawy 
rodziny. 12 listopada opisy pojawiły się na stronie szlachetnapaczka.
pl i osoba/osoby/firmy/instytucje, które chciały zostać darczyńcą, 
wybierały daną rodzinę. 

Teraz przygotowują dla niej paczkę, zgodnie z potrzebami 
wskazanymi w opisie i 9-11 grudnia przywiozą ją do magazy-
nu Rejonu Mosina, który tradycyjnie znajduje się w Zespole 
Szkół im. Adama Wodzicki w Mosinie przy ul. Topolowej 2. 

– Bardzo dziękuję Dyrekcji i pracownikom szko-
ły za wsparcie naszych działań, zawsze chęt-
nie i wielką życzliwością jesteśmy przyjmowani  
w progi szkolne. Darczyńcy, którzy często się co rok 
powtarzają, znają już to miejsce, wolontariusze czują 
się w nim jak u siebie. – mówi Angelika Pawlak. 
Wszystkie dary przywiezione do magazynu zostaną 
następnie zawiezione do rodzin i osób samotnych, 
zgłoszonych w tym roku w ramach tej szlachetnej 
inicjatywy, a które przeszły wstępną weryfikację 

(ostatecznie obdarowanych będzie 24 rodzin  
i osób samotnych). W paczkach często darczyńcy 
zostawiają poza niezbędnymi darami, jak jedze-
nie, odzież, obuwie, również życzenia na święta 
w postaci kartki ręcznie wypisanej lub małego 
upominku. To bardzo ważne w tym trudnym 
czasie, szczególnie dla osób samotnych, którym 
żyje się coraz trudniej. Szlachetna Paczka daje 
im odrobinę radości na świąteczny czas.

Rozdaj Siebie
Od wielu lat przedświąteczną pomoc organizuje 

także Stowarzyszenie Rozdaj Siebie. Podobnie jest 
w tym roku. W przychodni przy ul. Wawrzyniaka 
13 stoi choinka z serduszkami, na których wpisa-
ne jest imię, wiek i potrzeby konkretnego dziecka  
i jego rodziny. Osoba, która będzie chciała zrobić 
paczkę dla dziecka „z serduszka”, może to zrobić do 

21 grudnia, przynosząc paczkę do rejestracji przychodni z przykle-
jonym wybranym serduszkiem z choinki. Na serduszkach będzie 
także numer telefonu do osoby koordynującej akcję, którą można 
dopytać o potrzeby rodziny i dziecka oraz umówić się indywidual-
nie na odbiór paczki. Choinka będzie miała także wersję on-line, 
serduszka pojawią się na profilu Stowarzyszenia Rozdaj Siebie na 
fb. W komentarzach lub wiadomości prywatnej będzie można 
zarezerwować serduszko. Zachęcamy do włączenia się w pomoc 
podopiecznym Stowarzyszenia. 

Monika Kujawska
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podziękowanie
Szanowni Państwo,
w związku z wynikiem referendum gminnego w dniu 13 listopada, 

zostałem odwołany z funkcji Burmistrza Gminy Mosina. Funk-
cję tę pełniłem z woli Mieszkańców naszej Gminy, Mieszkańcy 
też zdecydowali o zakończeniu mojej pracy na tym zaszczytnym 
stanowisku. Decyzję tych z Państwa, którzy zagłosowali za moim 
odwołaniem szanuję, a wynik demokratycznego rozstrzygnięcia 
referendum przyjąłem z pokorą. Niezależnie od takiej właśnie woli 
większości biorących udział w głosowaniu Mieszkańców, chciałbym 
podziękować całej wspólnocie samorządowej za czas, w którym 
miałem możliwość pracować na jej rzecz, pełniąc funkcję najpierw 
zastępcy, a potem Burmistrza Gminy Mosina. Praca na tych stano-
wiskach była dla mnie cennym i dobrym doświadczeniem, które 
zachowam w pamięci.

Mam świadomość, że nie wszystkie zamierzone działania powio-
dły się, jednak to, co udało się urzeczywistnić, pozostanie trwałym 
wkładem w budowanie pomyślności naszej Małej Ojczyzny – moim  
i moich współpracowników. Wszystkim im – moim zastępcom, skarb-
nikom i sekretarzom, kierownikom, pracownikom Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, pracownikom jednostek organizacyjnych i budżeto-
wych Gminy, służbom mundurowym, jednostkom pomocniczym, 
organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom i wszystkim innym, 
z którymi miałem zaszczyt współpracować, gorąco za tę współpra-
cę, za okazane wsparcie dziękuję! Dziękuję także Mieszkańcom za 
spotkania, z których niejedno było dla mnie cenną wskazówką do 
podjęcia istotnych dla Gminy działań, dla jej dobra.

Moim następcom życzę sukcesów w pracy samorządowej, które 
przełożą się na rozwój Gminy Mosina i coraz lepsze warunki życia 
w niej naszych Mieszkańców. 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Mieloch

po referendum
-odwołanie burmistrza

13 listopada br., w konsekwencji uchwały podjętej przez Radę Miejską 
w Mosinie w dniu 16 sierpnia br., w Gminie Mosina przeprowadzone 
zostało referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy 
Mosina przed upływem kadencji.  

W referendum udział wzięło 6 881 mieszkańców. Frekwencja wy-
niosła 27,21% mieszkańców uprawnionych do głosowania, przy czym 
osiągnięty został wymagany próg referendalny – w głosowaniu udział 
wzięło nie mniej niż 3/5 biorących udział w wyborze odwoływanego 
organu. W związku z tym referendum uznane zostało za ważne. 

Za odwołaniem Burmistrza głosowało 6 446 osób,  przeciw odwo-
łaniu głosowało 372 osób, przy czym 65 głosów zostało uznane za 
nieważne. W wyniku referendum Przemysław Mieloch został odwo-
łany z pełnienia funkcji Burmistrza Gminy Mosina. Z mocy usta-
wy, odwołani zostali równocześnie jego zastępcy Tomasz Łukowiak  
i Adam Ejchorst. Burmistrz oraz zastępcy przestali pełnić swoje funk-
cje w dniu 14 listopada br. w godzinach popołudniowych z chwilą 
opublikowania wyników referendum przez Komisarza Wyborczego  
w Poznaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

Dnia 30 listopada br. zgodnie z ustawową procedurą, Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył do pełnienia funkcji 
Burmistrza Gminy Mosina Marcina Lisa. Marcin Lis będzie pełnił 
tę funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego 
burmistrza. 

Marcin Lis
Pełniący Funkcję 
Burmistrza

Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
kierunku gospodarka przestrzenna. Od wielu lat jest zaanga-
żowany w pracę na rzecz lokalnego samorządu. 

W latach 1998 – 2014, przez cztery kadencje, pełnił funkcję 
Radnego Rady Miejskiej w Swarzędzu. Doświadczenie zawodowe 
w administracji publicznej zdobywał, pracując w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu, Poznańskim Centrum Świadczeń, 
Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojewódzkim Funduszu Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Jako pełniący obecnie funkcję Burmistrza Gmina Mosina, Mar-
cin Lis objął cały zakres kompetencji dla tego stanowiska. Gminą 
Mosina zarządzać będzie do czasu wyboru nowego włodarza. 
Przedterminowe wybory na Burmistrza Gminy Mosina zapo-
wiadane są na 5 lutego 2023 r.                                      JN  
   

Szanowni Państwo,
w tym wyjątkowym czasie dla Gminy Mosina pełnię funkcję 

Burmistrza z powołania Prezesa Rady Ministrów. 
Zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa zastanawia się, jak  

w tych okolicznościach będą działały szkoły, przedszkola, opieka 
społeczna, komunikacja publiczna, czy odpady zostaną wywie-
zione na czas, czy będzie węgiel, czy decyzje administracyjne 
będą wydawane i czy inwestycje będą kontynuowane.

Zapewniam, że wszystko będzie działało sprawnie. Deklaruję 
dobrą współpracę z Radą Miejską i z każdym z Państwa. Z mo-
jej strony oferuję ponadnormatywne zaangażowanie i dialog, 
który jest konieczny dla właściwego funkcjonowania wspólnoty 
samorządowej. Proszę o zaufanie i zgodę w działaniu.

Jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszam do kontaktu. 
Marcin Lis
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Ankieta zapotrzebowania 
na węgiel

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy 
Mosina zakupem węgla w preferencyjnej cenie przygotowaliśmy 
ankietę, która pozwoli wstępnie oszacować zapotrzebowanie 
na węgiel na terenie Gminy Mosina na 2023 rok. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Mosina  
o wypełnienie ankiety.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do osób mieszkających 
na terenie gminy, które otrzymały dodatek węglowy lub uzy-
skały do niego prawo i do tej pory jeszcze nie zakupiły węgla 
w preferencyjnej cenie.

Wyniki ankiety będą podstawą do wstępnego oszacowania 
zamówienia na węgiel na 2023 rok.

Ankieta do wypełnienia dostępna jest na stronie mosina.
pl->Wydarzenia-> Ankieta zapotrzebowania na węgiel 

PP.6721.10.2020 Mosina, 13 GRUDNIA 2022 r..

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie
 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz 
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 (Dz.U. 
z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy 
Jeziorze Budzyńskim w Mosinie. Projekt planu miejsco-
wego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 9 stycznia 
2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, 62-050 Mosina, 

pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach 
pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej 
Gminy pod adresem: www.mosina.pl ->→BIP -> Organy 
Gminy -> Burmistrz ->→Obwieszczenia planistyczne -> 
→ Plany miejscowe oraz studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 23 stycznia 
2023 r. o godzinie 15:30 w sali nr 110 w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie (pl. 20 Października 1; 60-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustaw, każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2023 r. 

     /-/ Burmistrz Gminy Mosina
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Inwestycje – stan realizacji
• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywo-

ustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz 
ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) -> w trakcie 
realizacji – trwa budowa kanalizacji deszczowej, na ul. Kaszta-
nowej trwają roboty drogowe.

• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> toczy się procedura 
wydania decyzji pozwolenia na budowę. 

• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komu-
nikacyjny Nowe Krosno: ul. Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część 
ul. Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do studni ->  
w trakcie realizacji. 

• 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 Mosi-
nie-> w trakcie realizacji opracowanie koncepcji.

• Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie -> wszczęto procedu-
rę przetargową, wyłoniono wykonawcę, obecnie trwają prace 
budowlane. 

• Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I -> dotyczy budowy 
odwodnienia dla ul. Dembowskiego i jest ujęty w postępowaniu 
o udzielenie zp na budowę ul. Dembowskiego.

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej  
w Rogalinie –>trwają prace projektowe. 

• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku – odwod-
nienie ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku etapu 
I -> w trakcie realizacji.

 • Projekt i budowa parkingu w Krajkowie –> opracowano pro-
jekt oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru 
przebudowy drogi gminnej. 

• Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na 
odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli -> trwają prace projektowe.

• Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie -> trwają prace 
projektowe.

• Projekt ul. Piaskowej w Krosinku -> w trakcie projektowania.
• Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie -> w trakcie 

projektowania.
• Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie -> Minister wydał de-

cyzję odmowną na odstępstwo od warunków technicznych dla 
dróg publicznych i przepisów szczególnych dot. ustanowienia 

strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia woda  – Gmina 
ponownie złoży wniosek o pozwolenie na budowę. 

• Rozbudowa SP w Rogalinku –> zakończono prace budowlane, 
uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – trwa przygoto-
wanie postępowania przetargowego. 

• Termomodernizacja budynku MOK w Mosinie –> trwa opra-
cowanie dokumentacji projektowej.

• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bor-
kowicach – budowa drewnianej wiaty –>podpisano umowę  
z wykonawca, trwaja roboty budowlane.

• Krosinko – zagospodarowanie terenu działki 70/13 –> zawarto 
umowę z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej.

• Zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy 
ul. Krosińskiej na Osiedlu nr 6 –> przygotowano dokumentację 
projektowo-kosztorysową, trwa uzyskiwanie zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych. 

• Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej 
w Krosinku –> zakończono i odebrano. 

• Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy w Pecnej –> 
zakończono i odebrano. 

• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie –>pod-
pisano umowę z wykonawcą, w trakcie realizacji. Oferty cenowe 
przewyższają zabezpieczone środki w budżecie, konieczność ich 
zwiększenia w celu zwiększenia umowy.

• Dymaczewo Stare – świetlica wiejska kontenerowa -> trwa 
uzyskiwanie uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. 

  Oprac. Joanna Nowaczyk

OŚWIETLENIE I MONITORING
Oświetlenie drogowe
→Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem po-

zwolenia na budowę: 
- Dymaczewo Stare: ul. Leśna, ul. Dereniowa; 
- Krosinko: ul. Czeremchowa, ul. 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 parkingu do plaży, 
- Drużyna: ul. Jesionowa, odcinek przy drodze powiatowej  od 

dworca PKP do ul. Krańcowej,
- Nowinki, ul. Klonowa – zakończono, uzyskano pozwolenie 

na budowę.
Budowa lamp solarnych – wykonano: 
-  Mieczewo: ul. Kasztanowa/Ogrodowa, 
- Krosno: przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie,
- projekt i budowa oświetlenia dwóch lamp solarnych przy altance 

edukacyjno-przyrodniczej – zawarto umowę z wykonawcą.
Wykonano budowę, zgłoszono do odbioru:
Mosina:  ul. Krańcowa, Osiedle nr 2 – instalacja 2 lamp przy 

placu zabaw ul. Czajkowskiego, 
Krosinko: ul. Piaskowa i Malinowa,
Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem, 
Sowinki: ul. Miętowa, 
Borkowice: ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa, 
Sowinki: ul. Nad Lasem, 
Sasinowo: ul. Leśna – kontynuacja, 
Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka 

nr 207 – boisko trawiaste, 
Budowa w trakcie realizacji:
Borkowice: ul. Mosińska. 
Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy 

budowy, trwa postępowanie, otwarto oferty: 
- Dymaczewo Nowe: ul.Wspólna,
- Mosina: ul. Gajowa, ul. Stryjeńska i ul. Malczewskiego, 
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Gmina Mosina informuje, że od 6 grudnia 2022 r. można składać 
wnioski na zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Węgiel  
w preferencyjnej cenie może kupić wyłącznie osoba fizyczna pro-
wadząca gospodarstwo domowe, która otrzymała dodatek węglowy 
lub jest uprawniona do jego otrzymania i złożyła deklarację do 
CEEB. W ramach zakupu preferencyjnego będzie można kupić 
węgiel w dwóch transzach:

- maksymalnie do 1,5 tony do końca 2022 roku,
- maksymalnie do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych 

z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego do-
stępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238 i 2493), maksymalna ilość 
paliwa stałego, o którą można wnioskować to 1,5 tony dla każ-
dego z wyżej wymienionych okresów. W przypadku gdy do dnia 
31 grudnia 2022 r. nie zostanie dokonany zakup paliwa stałego  
w ramach zakupu preferencyjnego albo zostanie dokonany taki zakup  
w ilości mniejszej niż 1,5 t, to ilość paliwa stałego niezakupio-
nego w ramach limitu określonego dla 2022 r. powiększa limit 
określony dla 2023 r.

W przypadku zakupu mniejszej ilość niż 1,5 tony w danej transzy, 
na kolejny zakup (sumarycznie do 1,5 tony) trzeba będzie złożyć 
kolejny wniosek.

Miejsce składania wniosków
Wnioski można składać w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego  

w Mosinie, ul. Dworcowa 3, w Biurze Obsługi Interesanta zlo-
kalizowanym na 1 piętrze (budynek wyposażony jest w windę).

- Wzór wniosku na zakup węgla na preferencyjnych warunkach 
(do pobrania na stronie mosina.pl -> wydarzenia->można składać 
wnioski na zakup węgla) lub w BOI UM Mosina (ul. Dworcowa 3).

- Instrukcję postępowania  w celu dokonania zakupu preferen-
cyjnego paliwa stałego otrzymuje się po złożeniu wniosku.

Cena węgla dystrybuowanego przez Gminę wynosi 2000 złotych 
brutto za 1 tonę zgodnie z zapisami Ustawy (za każdy rodzaj paliwa 
stałego). Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy.

Co nastąpi po złożeniu wniosku? 
Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie. W przypadku błę-

dów czy niejasności związanych z danymi podanymi we wniosku 

pracownicy Urzędu 
będą kontaktować 
się telefonicznie.

Po złożeniu wnio-
sku o zakup prefe-
rencyjny paliwa 
na podany we wniosku numer telefonu wpłynie powiadomienie  
w formie wiadomości SMS o konieczności dokonania opłaty za 
zamówione paliwo na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie (płatne 
przelewem lub przekazem pocztowym).

Po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty wnioskodawca 
otrzyma kolejną wiadomości SMS z potwierdzeniem wery-
fikacji wniosku i informacją o możliwości odbioru bonu. 
Należy wówczas udać się osobiście do Urzędu Miejskiego  
w Mosinie (ul. Dworcowa 3, 1 piętro, Biuro Obsługi Interesanta) 
w celu uzyskania bonu uprawniającego do odbioru paliwa stałego. 
W przypadku braku możliwość osobistego odbioru bonu istnie-
je możliwość odebrania dokumentu przez osobę upoważnioną 
notarialnie.

Z otrzymanym bonem wnioskodawca udaje się do wybranego 
składu węgla (lista przedsiębiorców opublikowana będzie wkrótce 
na stronie mosina.pl) w celu realizacji zamówienia. Wnioskodawca 
przekazuje bon wydającemu węgiel przedsiębiorcy.

Transport ze składu węgla do domu oraz koszt dodatkowych 
usług pokrywać będzie mieszkaniec we własnym zakresie. Opał 
można odebrać także własnym transportem.

Pochodzenie węgla
Węgiel, który będzie sprzedawać gmina jest mieszanką impor-

towaną z Kolumbii, Kazachstanu i RPA.

Składy opału z którymi Gmina Mosina podpisała umowę:
- DERA MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O., ul. Wiejska 3, 

62-050 Krosinko
- GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA  

W MOSINIE ul. Śremska 75a, 62-050 Mosina
- SKŁAD OPAŁU W MIECZEWIE, ul. Rogalińska 3, 62-022 

Mieczewo
- SKŁAD OPAŁU W PECNEJ  ul. Powstańców Wlkp. 14, 62-053 

Pecna 

- Mieczewo: ul. Wierzbowa i ul. Lipowa,
- Borkowice: boisko piłkarskie 
- Sowinki: ul. Nad Lasem.
Monitoring
-  Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych  

i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy 
wiejskiej – przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy, zawarto 
umowę, zadanie w trakcie realizacji – wykonano, 

- Mieczewo: wykonanie  monitoringu wizyjnego w świetlicy   
i  terenu wokół świetlicy wiejskiej WARIANT I – w trakcie realizacji,

- Mosina, Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy 
ul. Nizinnej w Mosinie - brak możliwości technicznych włączenia 
monitoringu do lokalnego systemu (brak możliwości przesyłu ob-
razu do centrum monitoringu), odstąpienie od zadania,

- Mosina, Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Po-

wstańców Wielkopolskich w Mosinie – problem z możliwościami 
technicznymi przesyłu obrazu do centrum monitoringu, odstąpienie 
od zadania.          Oprac. Joanna Nowaczyk

Można składać wnioski na zakup węgla 
na preferencyjnych warunkach
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Zmarł 
Jerzy 
Szyło

Z przykrością infor-
mujemy, że 12 paź-
dziernika br. zmarł 
Jerzy Szyło – w latach 
80. XX w.  Naczelnik 
Miasta i Gminy Mo-
sina, zasłużony Wiel-
kopolanin, działacz 
Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego 
na rzecz pracy orga-
nicznej, społecznik 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
śp. Jerzego Szyło

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Samorząd Gminy Mosina

Fajerwerki 
– nie dla zwierząt!

Fajerwerki są materiałami pirotechnicznymi i łatwopalnymi, 
z którymi należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością oraz 
zgodnie z instrukcją ich użytkowania. Dla nas są elementem dobrej 
zabawy w okresie noworocznym, ale dla zwierząt są przyczyną 
dużego stresu.

Jak skutecznie pomóc zwierzętom, aby zminimalizować nega-
tywne skutki fajerwerków?

Można zabezpieczyć zarówno psy, jak i koty lekami farmako-
logicznymi, po konsultacji z lekarzem weterynarii. Podawanie 
leków nie musi być jednak konieczne – wystarczy stosowanie się 
do kilku zasad.

Zwierzęta mają o wiele bardziej wyostrzony słuch niż ludzie  
i sam wybuch petard mogą odczuwać jako fizyczny ból. Przede 
wszystkim nie wyprowadzajmy psów wieczorami na spacer  
w okresie noworocznym. Postarajmy się, aby wszystkie czynności 
fizjologiczne mógł załatwić jak najwcześniej, jeszcze po południu, 
aby uniknąć wieczornych spacerów, kiedy zaczynają wybuchać 
petardy. Po drugie, zawsze zapinajmy psa na smycz – w przypad-
ku wybuchu, zwierzęciu trudniej będzie uciec. Najlepiej jednak 
założyć obrożę i szelki, z których trudniej będzie się wyplątać.

W przypadku kotów lub innych zwierzaków domowych dobrą 
praktyką jest stworzenie maksymalnie komfortowych warunków 
w naszych domach, najlepiej zamknąć je w takim pomieszczeniu, 
gdzie huk fajerwerków nie będzie bezpośrednio dochodził.

Huk fajerwerków również oddziałuje na dzikie zwierzęta, które 
wybiegają na ulice ze swoich kryjówek i lasów. Spłoszone zwierzę 
w trakcie ucieczki może ponieść śmierć w wyniku wypadku, który 
samo spowoduje, narażając również nas na niebezpieczeństwo.

Najlepiej zatem w Sylwestra „nie strzelać”!
Przypominamy także, że środki pirotechniczne mogą być sprze-

dawane tylko osobom pełnoletnim i należy je kupować w sklepach 
posiadających odpowiednie zezwolenia, a  używanie fajerwerków 
i petard poza okresem noworocznym nie stoi w zgodzie z art. 51 
ustawy z dnia  20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. 

Aplikacja mZUS 
33 tys. razy ściągnięto już aplikację mobilną mZUS. Umożliwia 

ona szybki dostęp do informacji i wniosków o świadczenia dla 
rodziny, np. „500 plus” czy „Dobry start”. 

Aplikacja mZUS została uruchomiona 14 listopada tego roku.  
Od tej pory 33 tysięcy urządzeń mobilnych ma już zainstalowa-
ną i połączoną z Platformą Usług Elektronicznych ZUS aplikację. 
Przez aplikację mobilną złożono ponad 1,5 tys. wniosków dla ok. 
2,1 tys. dzieci, w tym: 628 wniosków o „Dobry start” oraz 878 
wniosków o „500+”.

Z aplikacji można skorzystać na urządzeniach mobilnych z sys-
temami operacyjnymi Android i iOS. Jest do pobrania bezpłatnie 
ze sklepów Google Play i App Store.

Aktualnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które chcą 
skorzystać ze świadczeń dla rodzin. W początkowym okresie funk-
cjonowania klienci mogą złożyć za jej pośrednictwem wnioski o 
świadczenie „Dobry start” i o świadczenie wychowawcze „Rodzina 
500 plus.

W dalszej perspektywie aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne 
świadczenia dla rodzin, czyli o wnioski o Rodzinny Kapitał Opie-
kuńczy „RKO” i dofinansowanie do żłobków „DZ”.

Aby aktywować aplikację, należy połączyć ją ze swoim profilem 
na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS – informuje Marlena 
Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - 
Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany 
krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji. 

Liczba zarejestrowanych profili na PUE ZUS przekroczyła 10,8 
mln. 

Na zdjęciu Naczelnik Jerzy Szyło 
podczas otwarcia Izby Muzealnej w Mosinie 

(1983 r.)
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Nabór uczestników do ŚDS 
w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosi-
nie ogłasza nabór uczestników do nowo 
powstałego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Mosinie.
Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda doro-
sła osoba zamieszkała na terenie Gminy 

Mosina (lub innej gminy, jeśli jest podpisane porozumienie pomiędzy 
gminą Mosina a gminą, w której zamieszkuje osoba zainteresowana) 
wymagająca wsparcia dziennego z powodu zaburzeń psychicznych, 
w tym:

a. osoba przewlekle psychicznie chora,
b. osoba z niepełnosprawnością intelektualną,
c. osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicz-

nych,
d. osoba ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężo-

nymi rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Co oferujemy?

1. Poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności 
osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności 
społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu 
umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowa-
niu w życiu społecznym.

3. Uczestnictwo w różnych formach rehabilitacji poprzez zajęcia  
w pracowniach.

4. Nowe, wyremontowane i wyposażone pracownie.
5. Spotkania oraz wyjazdy integracyjne.

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mosinie poniższe dokumenty:

1) wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mosinie,

2) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub le-
karza neurologa,

3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku prze-
ciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności 
w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie,

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
(jeżeli posiada).

Kierownik OPS w Mosinie po otrzymaniu kompletu dokumentów 
wraz z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji 
administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mosinie, tym samym upoważnia do korzysta-
nia z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej. 
Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy 
niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania 
wspierająco-aktywizującego. Kolejne decyzje wydawane są na czas 
określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić po złożeniu pisemnego 
oświadczenia uczestnika lub opiekuna prawnego. Formularze wniosków 
można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. 
Dworcowa 3, 62-050 Mosina, a także  na stronie ops.mosina.pl->Ak-
tualności-> Nabór do Środowiskowego Domy Samopomocy oraz na 
stronie mosina.pl->Komunikaty-> Nabór uczestników do ŚDS w Mosinie.

Wnioski składamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. 
Dworcowa 3, 62-050 Mosina.

Bezpłatne szkolenia dla 
hotelarzy i branży 
turystycznej

Jak najlepiej wykorzystać okres pomiędzy końcem sezonu 
letniego, a początkiem świąteczno-zimowego boomu? Od-
powiedzią jest podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowej 
wiedzy i szkolenie osób zatrudnionych w hotelarstwie i tu-
rystyce. Pomoże w tym nasz najnowszy projekt Kształcenie 
online jako ogólnodostępna forma podnoszenia kwalifikacji 
kadr turystycznych. został dofinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu uczestnictwo 
w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne.

Projekt składa się z dwóch komplementarnych modułów: 
kursy e-learningowe, dostępne na platformie szkoleniowej 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz transmito-
wane na żywo webinaria z udziałem uznanych ekspertów. 
Co najważniejsze, dostęp do każdego z nich jest otwarty 
i bezpłatny.

 
Webinaria:
1. Niesztampowa promocja turystyczna w trybie oszczęd-

nościowym (30 listopada 10:00, Damian Michałek, Nikodem 
Kokoszanek)

2. Guest experience w zarządzaniu obiektami turystycz-
nymi (2 grudnia 10:00, Karol Weber)

3. Rozwiązania proekologiczne w branży hotelarsko-gastro-
nomicznej (7 grudnia 10:00, Nazwisko prelegenta wkrótce!)

4. Jak utrzymać relacje biznesowe: jak dbać o przyszłe 
przychody hotelu (13 grudnia 10:00, Paweł Drozdowski)

Więcej informacji o kursach e-learningowych oraz webi-
nariach na stronie wot.org.pl 



Brak możliwości 
wydawania zezwoleń

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Poznaniu z dnia 20 września 2022 r., 
stwierdzającym nieważność uchwały Rady Miejskiej  
w Mosinie nr LXXII/865/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.  
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy 
Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych informujemy, że od dnia 20 października 2022 
roku nie jest możliwe wydawanie nowych zezwoleń. 
Aktualnie trwa procedura ustanowienia nowych prze-
pisów w tym zakresie. Nowe zezwolenia na sprzedaż 
i podawanie napojów alkoholowych zostaną wydane 
niezwłocznie po podjęciu przez Radę Miejską i wejściu 
w życie nowej uchwały. 

Na zdjęciu Naczelnik Jerzy Szyło 
podczas otwarcia Izby Muzealnej w Mosinie 

(1983 r.)
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50–lecie małżeństwa 2023
Pary małżeńskie obchodzące w 2023 roku jubileusz 50-lecia 

pożycia małżeńskiego, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do 10 lutego 2023 r. 
poprzez złożenie wniosku o nadanie medalu „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta RP. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się  
w budynku nr II Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 
3, I piętro, pokój 2.6, tel. (61) 8109 – 560. Formularze wnio-
sków dostępne są w siedzibie USC w Mosinie, a także w Biurze 
Obsługi Interesanta w obydwu budynkach Urzędu Miejskiego 
w Mosinie – przy pl. 20 Października 1 i przy ul. Dworcowej 3. 
W tych samych miejscach można złożyć wypełniony wniosek. 
Zapraszamy w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, od 
wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 

USC Mosina

Badania Klimatu 
Rowerowego 2022 

Drodzy Mieszkańcy!
Gmina Mosina bierze udział w Badaniu 

Klimatu Rowerowego dlatego:
Jeśli jeździsz rowerem codziennie, cza-

sami lub tylko sporadycznie?
Wyraź swoją opinię na temat warunków korzystania z roweru 

w naszej gminie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami, z osobami 
kształtującym politykę rowerową ważną informacją zwrotną – 
opinią eksperta, codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

Jak wziąć udział w badaniu?
Narzędziem badawczym jest ankieta on-line. Należy wejść na 

stronę internetową https://rowerowyklimat.pl , po naciśnięciu 
przycisku „wypełnij ankietę” zostaniecie przeniesieni do for-
mularza ankiety.

Udział w ankiecie jest anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje 
tylko kilka minut.

Wyniki badania umożliwią organizatorom stworzenie wielo-
wymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów, 
dostarczając nam tym samym argumentów na rzecz poprawy 
warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznej.

Badanie jest realizowane przez stowarzyszenie samorządów 
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), w porozumieniu 
z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi  
w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Badanie przeprowa-
dzane jest według metodologii Fahrradklima – Test, sprawdzonej 
i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC)  
i Politechnikę Drezdeńską od 1998 roku. 

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli 

udział w uroczystościach pogrzebowych, dzieląc z nami smutek 
po stracie Mamy śp. Kazimiery Wojciechowskiej. 

Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska z siostrą

Konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową - V edycja

Piąta edycja „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową  doty-
czącą Gminy Mosina” została zakończona. W tym roku złożone 
zostały dwie prace, którą oceniała Komisja Konkursowa powołana 
w drodze Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina.

Konkurs organizowany jest od sześciu lat i został przygotowany 
z inicjatywy  ówczesnej Komisji Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej. Jego celem jest podejmowanie wśród młodzieży 
akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających 
wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego 
dorobku w tym zakresie.

W 2022 roku Komisja w składzie: Karolina Adamczyk-Pięta-prze-
wodnicząca, Michał Kleiber i Ziemowit Maląg - przedstawiciele 
Rady Miejskiej  w Mosinie, Radosław Łucka- Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz prof. dr hab. 
Paweł Chmielarz- pracownik Instytutu Dendrologii PAN w Kór-
niku obradowała na posiedzeniu w dniu 21 listopada. Złożone do 
konkursu prace dotyczyły zagadnień przyrodniczo- turystycznych 
naszej gminy.

Po analizie  przedstawionych w opracowaniach zagadnień oraz 
opinii Komisji,  pełniący funkcję Burmistrza Gminy Mosina  
w drodze Zarządzenia przyznał:

1. Pani Marcelinie Skrzypczak -  nagrodę finansową w kwocie 
1.500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za pracę pt. 
„Inwentaryzacja wraz z oceną dendroflory oraz roślinności zielnej 
cmentarza ewangelickiego w Borkowicach”,

2. Pani Mai Agnieszce Poźniak - nagrodę finansową w kwocie 
500,00 zł ( słownie: pięćset złotych)

za pracę pt. „Rozwój turystyki wypoczynkowej i rekreacji wodnej 
w dolinach rzecznych na przykładzie doliny Warty Radzewice-
-Rogalin-Rogalinek na obszarze gminy Mosina”.

Laureatki otrzymały także dyplom  uczestnictwa oraz zestaw 
materiałów promocyjnych Gminy Mosina.

Dziękujemy autorkom za udział w Konkursie.  Wzorem lat ubie-
głych, prace zostaną przekazane do Mosińskiej Biblioteki Publicznej, 
gdzie uzupełnią zbiory lokalne dot. opracowań na temat Gminy 
Mosina. Zachęcamy do lektury oraz udziału w kolejnej edycji 
konkursu w roku 2023. 

Karolina Adamczyk-Pięta
Kierownik Referatu Promocji i Kultury
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Dofinansowania na młodocianych 
pracowników 

Urząd Miejski informuje wszystkich pracodawców prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie gminy Mosina, że ostatnie zapotrzebowania na środki finansowe – wnioski 
dot. refundacji za kształcenie młodocianych pracowników można składać najpóźniej do 5 
grudnia 2022 r. Gmina Mosina otrzymała z Kuratorium Oświaty w Poznaniu informację, 
iż ostatnie zgłoszenia na środki finansowe dla pracodawców będzie mogła przekazać do 
Kuratorium  Oświaty do dnia 9.12.2022 r. Refundacje na uczniów, zgodnie ze złożonymi 
wnioskami, które wpłyną do Burmistrza Gminy po tym terminie będą realizowane dopiero 
w 2023 roku, po podpisaniu nowych umów przez Kuratorium Oświaty na środki z Funduszu 
Pracy. Nie będzie już możliwości otrzymania refundacji w 2022 roku na wnioski złożone 
po podanych terminach.

W yróżnienie 
dla Urzędu 

Urząd Miejski w Mosinie otrzy-
mał wyróżnienie w konkursie dla 
jednostek samorządu terytorialne-
go na najlepsze praktyki w zarzą-
dzaniu, za realizację programów 
i projektów angażujące pracowni-
ków w kwestie partycypacji spo-
łecznej, wpływające na kulturę or-
ganizacyjną urzędu. W Konkursie 
zorganizowanym przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego udział wzię-
ły urzędy z całej Polski. W gronie 
laureatów – dwóch nagrodzonych  
i pięciu wyróżnionych urzędów 
znalazł się, jako jedyny z Wiel-
kopolski, mosiński magistrat. 
Laureaci Konkursu zostali zaprezentowani podczas VI Krajowego Kongresu Sekretarzy. 
Wyróżnione w konkursie działania prowadzone przez Urząd Miejski w Mosinie dotyczą 
realizacji programu rewitalizacji w zakresie prekonsultacji społecznych i działań promo-
cyjno-informacyjnych.        JN

Życzenia dla Stulatki  
12 października swoje setne uro-

dziny obchodziła mieszkanka Mo-
siny Pani Hilaria Klebba. Życzenia 
urodzinowe, kwiaty i upominek, 
Jubilatka odebrała z rąk Burmi-
strza Przemysława Mielocha.

Pani Hilaria mieszka na stałe  
w Mosinie od 1960 r. Przez wiele 
lat Jubilatka pracowała na rzecz 
społeczności lokalnej w miejskich 
strukturach opieki społecznej. Jak 
na tak szacowny wiek, Hilaria Kle-
bba cieszy się dziś dobrą kondycją,  
a jesień życia przeżywa u boku 

rodziny. Jest mamą dwóch synów, doczekała się także trójki wnuków i czwórki prawnuków.      
Pani Hilarii życzymy dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i samych szczęśliwych chwil spędzo-

nych w gronie najbliższych!               JN

Stawki za 
odpady 2023 

Na sesji 30 listopada, Rada Miejska 
w Mosinie uchwaliła stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na 2023 r. 

Jeżeli odpady są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny miesięczna 
stawka opłaty dla nieruchomości 
zamieszkałych za jedną osobę za-
mieszkującą daną nieruchomość 
wyniesie 33 zł. 

W przypadku gdy właściciel nieru-
chomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych  
w sposób selektywny, stawka wy-
niesie 2-krotność wyżej wskazanej 
stawki - 66 zł za jedną osobę zamiesz-
kującą daną nieruchomość.

Nowe stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi obo-
wiązywać będą od 1 stycznia 2023 r. 
Indywidualne numery rachunków, na 
które należy uiszczać opłaty pozosta-
ją bez zmian. Informacja o nowych 
stawkach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 2023 r. 
zostanie dostarczona do każdej nieru-
chomości na terenie gminy Mosina.   

JN
 

Eco 
Harmonogram

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców naszej Gminy do korzystania  
z aplikacji Eco Harmonogram. Go-
spodarka odpadami oraz ochrona 
środowiska to bardzo ważne zagad-
nienia dla nas wszystkich. Staramy 
się unowocześniać i dopasowywać 
kolejne funkcjonalności do potrzeb 
mieszkańców naszej Gminy. 
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Nazwa 
jednostki

telefon zimowe-
go utrzymania 

dróg
WWW, e-mail

Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G 
tel. 61 81-32-337

Dyspozytor z imowego     
utrzymania ulic i dróg  
gminnych
tel. 697 888 795

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

 Gminne Centrum Zarządzania    
 Kryzysowego 
 pl. ul. Dworcowa 3, Mosina
 tel. 61 81-09-503, 

Czynny całodobowo 
tel. 722 323 208

www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu 
ul. Zielona 8, Poznań
tel. 61 85-93-430

Dyżurny zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych 
po godzinach pracy 
Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu
tel. 508 236 315

www.zdp.poznan.pl
zdp@powiat.poznan.pl

Wielkopolski Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu                

  ul. Wilczak 51, Poznań
centrala tel./fax 61 826-53-92

Rejon Dróg Wojewódzkich   
  w Kościanie ul. Gostyńska 38             
  Kościan

tel. 61 225-84-50                                  
  fax 65 512 17 84

 Dyżurny zimowego   
 utrzymania dróg 
wojewódzkich
WZDW Poznań 
tel. 61 22 58 153

WZDW RDW Kościan 
tel. 609 852 962, 
tel. 61 22-58-450

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

rdwkoscian@wzdw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział      

  Zachodni w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a , Poznań
tel. 61 86-68-821

Dyżurny zimowego  
 utrzymania dróg krajo-  
 wych i autostrad
Punkt Informacji  

 Drogowej
tel. 61 86-65-834
tel. 19 111

www.poznan.gddkia.gov.pl
sekretariat_poznan@gddkia.  

  gov.pl

Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 
ul. Wilczak 16, Poznań
centrala: 61 647-72-00

 Zimowe utrzymanie dróg   
 miejskich w Poznaniu
 tel. 61 64-77-231 
 lub całodobowo 
 986 Straż Miejska

zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

 
Kolejność i standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w Gminie Mosina   

  dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie: Mosina.pl->Dla Mieszkańca 
  ->Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego->Komunikaty. 

Kwartalnik Głos 
Puszczyka WPN 
już dostępny

Wielkopolski Park Narodowy to bogactwo 
flory i fauny. To kraina form polodowcowych 
i wyjątkowych krajobrazów, których piękno  
i wyjątkowość chcemy Wam przybliżyć. 
Dzięki współpracy Gminy Mosina i WPN 
powstało pismo - kwartalnik, który pozwoli 
Wam poznać fascynujący świat Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Premierowy, je-
sienny numer „Kwartalnika Głos Puszczyka 
WPN” jest już dostępny na stronie Parku  
i Gminy Mosina.

W tym numerze m.in. Puszczyk – Ptak 
symbol, rozmowa z dyrektorem Parku, hi-
storia Stacji Ekologicznej, Wolontariat WPN, 
turystyka - Szlak Św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego, gry edukacyjne dla najmłod-
szych, okiem ornitologa – o żurawiach  
w WPN, recenzje, konkursy. 

Kwartalnik „Głos Puszczyka” dostępny 
jest do czytania w wersji elektronicznej pod 
adresem: www.mosina.pl/fliipbook/project/
index.html 

Zapraszamy do lektury! 

Zmieniamy krajobraz
Dyskusja publiczna

15 listopada w świetlicy wiejskiej w Krośnie odbyła się dyskusja 
publiczna nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W spotkaniu wzięli udział 
mieszkańcy, radni Rady Miejskiej w Mosinie oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za tworzenie tej uchwały. Wy-
darzenie było transmitowane za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych. Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja przedstawio-
na przez projektantki. Po prezentacji głównych założeń „uchwały 
krajobrazowej”, rozpoczęła się dyskusja na temat samego projektu. 
Większość z jej uczestników uznała, że sam projekt regulacji  
w zakresie reklam, to krok w dobrą stronę. Wyrażono natomiast 
opinię, iż część ze szczegółowych ustaleń projektu powinna jesz-
cze zostać zweryfikowana. W spotkaniu aktywnie brali udział 
również mieszkańcy za pośrednictwem facebooka, zadając 
pytania i publikując komentarze pod transmisją wydarzenia.

Na część pytań staraliśmy się odpowiedzieć w trakcie spo-
tkania, na inne odpowiedzieliśmy już po spotkaniu, na oficjal-
nym profilu fb Gminy Mosina. W trakcie dyskusji publicznej 
nie złożono oficjalnie żadnych uwag do projektu dokumentu, 
natomiast przybyłe osoby zadeklarowały, że takie uwagi do  
2 grudnia złożą. We wskazanym terminie do Urzędu wpłynęło 
kilka uwag. O dalszym prodecowaniu tej uchwały będziemy 
informować na stronie mosina.pl oraz w Informatorze.  
           Red
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jednostki zimowego utrzymaniA dróg 

Nazwa 
jednostki

telefon zimowe-
go utrzymania 

dróg
WWW, e-mail

Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G 
tel. 61 81-32-337

Dyspozytor z imowego     
utrzymania ulic i dróg  
gminnych
tel. 697 888 795

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

 Gminne Centrum Zarządzania    
 Kryzysowego 
 pl. ul. Dworcowa 3, Mosina
 tel. 61 81-09-503, 

Czynny całodobowo 
tel. 722 323 208

www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu 
ul. Zielona 8, Poznań
tel. 61 85-93-430

Dyżurny zimowego utrzyma-
nia dróg powiatowych 
po godzinach pracy 
Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu
tel. 508 236 315

www.zdp.poznan.pl
zdp@powiat.poznan.pl

Wielkopolski Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu                

  ul. Wilczak 51, Poznań
centrala tel./fax 61 826-53-92

Rejon Dróg Wojewódzkich   
  w Kościanie ul. Gostyńska 38             
  Kościan

tel. 61 225-84-50                                  
  fax 65 512 17 84

 Dyżurny zimowego   
 utrzymania dróg 
wojewódzkich
WZDW Poznań 
tel. 61 22 58 153

WZDW RDW Kościan 
tel. 609 852 962, 
tel. 61 22-58-450

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

rdwkoscian@wzdw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział      

  Zachodni w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a , Poznań
tel. 61 86-68-821

Dyżurny zimowego  
 utrzymania dróg krajo-  
 wych i autostrad
Punkt Informacji  

 Drogowej
tel. 61 86-65-834
tel. 19 111

www.poznan.gddkia.gov.pl
sekretariat_poznan@gddkia.  

  gov.pl

Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu, 
ul. Wilczak 16, Poznań
centrala: 61 647-72-00

 Zimowe utrzymanie dróg   
 miejskich w Poznaniu
 tel. 61 64-77-231 
 lub całodobowo 
 986 Straż Miejska

zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

 
Kolejność i standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w Gminie Mosina   

  dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie: Mosina.pl->Dla Mieszkańca 
  ->Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego->Komunikaty. 

Apel o zimowe 
odśnieżanie
 chodników 
i dachów

W związku z trwającym okresem 
zimowym przypominamy wszyst-
kim właścicielom, użytkownikom 
i zarządcom nieruchomości o usta-
wowym obowiązku odśnieżania 
chodników przylegających do nie-
ruchomości oraz usuwania sopli, 
nadmiaru śniegu z dachów, rynien, 
balkonów i innych elementów bu-
dowli – wszędzie tam, gdzie może 
to stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ludzi i samego budynku. 
Opady śniegu oraz utrzymująca się 
niska temperatura powodują utrud-
nienia w poruszaniu się i stanowią 
zagrożenie wystąpienia wypadku, 
za co odpowiedzialność poniesie 
osoba zobowiązana ustawą do 
odśnieżania chodnika i usuwana 
z niego lodu. Pamiętajmy także, 
że bardzo często ciężar zalegają-
cego śniegu powoduje naruszenie 
konstrukcji dachu, stwarzając tym 
samym zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia osób przeby-
wających w budynku, jak również 
w jego pobliżu. Usuwanie śniegu 
z dachów, szczególnie z dachów 
o dużych powierzchniach i wie-
loprzęsłowej, lekkiej konstrukcji 
stalowej, powinno odbywać się 
pod nadzorem osób posiadają-
cych wiedzę techniczną, w taki 
sposób, aby nie doszło do uszko-
dzenia konstrukcji. Pamiętajmy, 
że dbałość o czystość i porządek 
na terenie gminy Mosina jest nie 
tylko obowiązkiem jej władz, ale 
również jej mieszkańców. Dlatego 
apeluję do Państwa o odśnieżanie 
wszystkich chodników zlokalizo-
wanych wzdłuż nieruchomości, bez 
względu na to, czy bezpośrednio do 
nich przylegają, czy też nie. Miejmy 
swój udział w utrzymaniu czystości 
i porządku w naszej Gminie. Dba-
nie o otaczające nas środowisko bę-
dzie korzyścią dla nas wszystkich, 
a nasze najbliższe otoczenie, będzie 
naszą wizytówką i przyszłością ko-
lejnych pokoleń.  →
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24 październik – 14 listopada
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 38 osób, z czego 

6 pouczono, a 2 ukarano na łączną kwotę 200 zł. Pozostałe osoby 
były legitymowane w związku z prowadzeniem innych czynności 
(np. świadkowie zdarzeń, osoba podejrzana o popełnienie wykro-
czenia, domostwa kontrolowane na potrzeby Referatu Ochrony 
Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa) UM. Osoby ukarane: 1 za 
niezachowanie środków przy trzymaniu psów, 1 za nieprzestrze-
ganie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Osoby pouczone: 3 za nieobyczajny wybryk, 
1 – rowerzysta za wykroczenie w ruchu drogowym, 1 – kierowca 
pojazdu za niewłaściwe parkowanie.

→Wzmożonymi kontrolami objęto: potencjalne miejsca przeby-
wania osób bezdomnych w okresie zimowym (w wyniku kon-
troli przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie 
dwóm osobom bezdomnym udzielono pomocy, przewożąc lub 
zapewniając miejsce noclegowe na okres zimowy), węzły przesiad-
kowe na terenie gminy Mosina, promenadę wraz z targowiskiem 
i Zielonym Rynkiem w Mosinie, tereny wskazane przez sołtysów  
w Radzewicach i Czapurach.

-→Przetransportowano 4 osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień 
w Poznaniu.

-→Zrealizowano 1 wspólny patroli z policjantami z Komisariatu 
Policji w Mosinie. 

→- Przeprowadzono kontrole spalania w Mosinie (ul Leszczyńska, 
Marcinkowskiego, 2x Strzelecka, Kolejowa) oraz w Babkach.

→- Przeprowadzono 52 kontrole dla ref. Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie Miejskim.

→- Odłowiono 3 psy, które przewieziono do przytuliska w ZUK. 
Wszystkie zwierzęta zostały wydane właścicielom.

→- Zgłoszono do usunięcia  4 padłe zwierzęta.
→- Dokonano transportu do zaprzyjaźnionego hodowcy w Po-

znaniu gekona japońskiego, który jako „pasażer na gapę” trafił  
z Azji do jednego w Mosińskich magazynów.

→W ramach zadaniowania osób skazanych na  karę ograniczenia 
wolności, którym  zasądzono pracę w ramach godzin społecznych 
uprzątnięto, przycięto lub wykoszono tereny: Targowiska i Zielonego 
Rynku, przejście dla zwierzyny pomiędzy miejscowościami Pecna 
a Drużyna, teren przy „Czerwonce”, tereny wokół Tężni, tereny 
za strażą pożarną oraz na ul. Poniatowskiego za sklepem Dino.

Ponadto 12 osób skazanych oddelegowano do prac na terenie 
sołectw: Pecna, Mieczewo, Czapury, Krosno, Żabinko, Radzewice.

Przyjęto 67 zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczyły: 19 bez-
domnych, dzikich, padłych zwierząt i rannych zwierząt, 3 za-
grożenia dla zdrowia i życia, , 12 ochrony środowiska, 17 braku 
porządku i czystości,  8 awarii urządzeń i infrastruktury drogowej, 
8 nieprawidłowego parkowania.

Zabezpieczono rejon wokół cmentarza w Mosinie w okresie święta 
zmarłych oraz  zabezpieczono tereny wokół lokali wyborczych 
na czas trwania referendum w gminie Mosina. 

Telefon do patrolu:  501 146 312

Nowy Komendant Straży 
Z początkiem listopada 

Komendantem Straży 
Miejskiej w Mosinie zo-
stał Damian Pietruszew-
ski, wcześniej zastępca 
Komendanta. 

Jarosław Dobicki, który 
pełnił tę funkcję od roku 
2018, objął z kolei inne 
stanowisko w Urzędzie 
Miejskim – Kierownika 
Referatu Zarządzania Bez-
pieczeństwem, w związku 
z przejściem na emeryturę 
dotychczasowego, wielo-
letniego Kierownika tego 
referatu Krzysztofa Kacz-
marka. 

Oprócz zarządzania kry-
zysowego, obrony cywilnej 
i spraw obronnych, Jaro-
sław Dobicki będzie się 
zajmował również pomo-
cą dla Ukrainy, a jako Ko-
mendant Gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej – ochotniczymi strażami z terenu gminy.   

Nowy Komendant, Damian Pietruszewski, w mosińskiej Straży 
Miejskiej pracuje od czterech lat. Ze „służbami mundurowymi” 
związany jest właściwie całe życie. Po służbie wojskowej pracował 
w Straży Miejskiej Miasta Poznania. Następnie współtworzył Straż 
Miejską Gminy Komorniki i przepracował w niej lat dziewięć. 
Natomiast od dziecka działa w strukturach Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pecnej, której już drugą kadencje jest Naczelnikiem. 

Panu Jarosławowi Dobickiemu dziękujemy za zaangażowaną 
pracę na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie. 
Zarówno jemu, jak i nowemu Komendantowi Straży Miejskiej 
Damianowi Pietruszewskiemu, życzymy dalszej, dobrej służby 
na rzecz mieszkańców i satysfakcji z wykonywanych zadań.      

J. Nowaczyk / fot. A.Lubowicka

STRAŻNICY INTERWENIOWALI
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Nowy wóz strażacki dotarł 
do Radzewic

We wtorek 29 listopada, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewi-
cach, powitała nowy ciężki wóz strażacki GCBA marki MAN z za-
budową wykonaną przez firmę Stolarczyk. Nowy wóz wjechał uro-
czyście do remizy o godzinie 18.00. Przejazdowi asystowali strażacy 
z OSP Radzewo oraz samochód bojowy Jelcz z rodzimej jednostki.  
W „powitaniu” pojazdu brali również udział mieszkańcy. Uroczy-
sty wjazd uświetniły czerwone race. Każdy miał okazję obejrzeć 
nowy wóz z bliska, jak również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Pozyskanie nowego wozu było złożonym zadaniem, które powio-
dło się dzięki dotacji i wsparciu instytucji i ludzi dobrego serca. 
Zarząd OSP Radzewice oraz druhny i druhowie pragną podzię-
kować za finansowe wsparcie:

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminie Mo-
sina, Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, Fundacji Raczyńskich, 
Fundacji Zakłady Kórnickie, Nadleśnictwu Babki,  Majątkowi 
Rogalin Sp. z o.o., Sponsorom, darczyńcom złomu oraz straża-
kom, którzy poświęcili mnóstwo czasu, żeby go odebrać, osobom 
wpłacającym na portalu zrzutka.pl, strażakom, którzy przekazali 
swój ekwiwalent.

Dzięki Państwu udało się uzbierać niezbędną kwotę na zakup 
nowego pojazdu. Obecny pojazd będący na wyposażeniu OSP 
Radzewice to ciężki samochód pożarniczy marki Jelcz z 2000 r. 
Jego stan techniczny pogarszał się jednak z roku na rok, a częste 
awarie powodowały dodatkowe koszty i zaburzały gotowość bo-
jową jednostki. Po prawie rocznych staraniach i zaangażowaniu 
wielu osób możemy cieszyć się nowym wozem strażackim po 75 
latach istnienia jednostki.

Sukcesu nie osiągnęlibyśmy również bez wsparcia meryto-
rycznego, prawnego, promocyjnego i organizacyjnego. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas wsparli. To: Komendant Główny 

Państwowej Straży – generał brygadier Andrzej Bartkowiak, 
Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej – starszy brygadier Dariusz Matczak, Komendant Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – starszy 
brygadier Jacek Michalak oraz pracownicy Komendy Miejskiej  
w Poznaniu, Burmistrz Przemysław Mieloch, Radni Rady Miej-
skiej w Mosinie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, Kierownik 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Jarosław  Do-
bicki, Prezes Zarządu Majątek Rogalin Sp. z o. o. – Mikołaj Pie-
traszak-Dmowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
9 w Mosinie – kapitan Paweł Zieliński, ksiądz proboszcz Parafii 
Rogalin – Adam Pawłowski.

Nowy pojazd zapewni jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa na 
terenie gminy Mosina i okolicznych gmin, a szczególnie na terenie 
„zawarcia”. Oficjalne spotkanie z podziękowaniami i poświęce-
niem wozu odbędzie się w 2023 r. Zarząd oraz druhny i druhowie  
z OSP Radzewice dziękują wszystkim darczyńcom i osobom, które 
przyczyniły się do otrzymania pojazdu. 

 Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!
Zarząd OSP w Radzewicach

Podatki 2023 

Na sesji 30 listopada br. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła podatki 
lokalne na 2023 r. – stawki podatku od nieruchomości, podatku 
od środków transportowych, opłaty targowej oraz średnią cenę 
skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2023.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków trans-
portowych oraz opłaty targowej w roku 2023 wzrosną o 12% 
względem roku 2022. Mimo przyszłorocznego wzrostu wysokości 
tych stawek, nadal będą zdecydowanie niższe niż stawki maksy-
malne wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości będzie wynosił: 

Bezpłatne toalety 
na terenie gminy Mosina

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. bezpłatne toalety publiczne 
pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Mosinie (pl. 20 Października 
1) nie będą już dostępne.

Na terenie gminy Mosina dostępne są bezpłatne toalety półau-
tomatyczne zlokalizowane na węzłach przesiadkowych w Mosinie 
(ul. Dworcowa), Drużynie (ul. Powstańców Wielkopolskich) 
i w Pecnej (ul. Główna) czynne 7 dni w tygodniu.  

- od gruntów pozostałych 0,39 zł/m2, 
- od budynków mieszkalnych 0,84 zł/m2,
- od budynków pozostałych 8,99 zł/m2.
Dla gruntów gospodarstw rolnych, w roku 2023 podatek rol-

ny będzie wynosił 155 zł/ha przeliczeniowy, a dla pozostałych 
gruntów rolnych 310 zł/ha fizyczny. Decyzje podatkowe zostaną 
dostarczone do osób fizycznych na początku przyszłego roku. 

Stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych na 2023 r. do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej -> Prawo-> Podatki 
i opłaty lokalne.   
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Sprawozdanie 
z pracy Rady
wrzesień – listopad
W okresie sprawozdawczym Rada Miejska 

w Mosinie obradowała na 4 sesjach. 
Na sesji 29 września uchwałą Rady nowo 

wybudowanemu mostowi w Rogalinku zo-
stała nadana nazwa: Prezydenta RP Edwarda 
Raczyńskiego. Rada nadała także nazwy 3 
drogom wewnętrznym: „Brzegowa” w Czapu-
rach, „Wesoła” w Daszewicach i „Mniszkowa” 
w Żabinku. Kolejnymi uchwałami zmieniono 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
na stanowiskach kierowniczych w szkołach  
i przedszkolach oraz obowiązkowy, tygo-
dniowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga, 
psychologa i logopedy, wyrażono zgodę na 
zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomo-
ści gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata 
z dotychczasowymi najemcami, przyznano 
także dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wier-
nych w Rogalinku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkowym kościele i udzielono pomocy 
finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metro-
politarnej. Na tej samej sesji uchwalony został 
plan miejscowy dla terenów części wsi Krosin-
ko oraz części terenów miasta Mosina (etap 
II) i Rada dokonała zmian w tegorocznym 
budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Rada zmieniła również uchwałę w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżeto-
wej w celu usprawnienia tej procedury, zleciła 
również kontrolę nad sprawowaniem przez 
Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właści-
cielskiego nad spółkami ZUK, PUK, „Park 
Strzelnica”, MTBS. 

Na sesji 10 października, Rada Miejska pod-
jęła 3 uchwały. Projekty dwóch z nich, które 
dotyczyły spółki „Park Strzelnica”, procedo-
wane były już na sesji wrześniowej, jednak 
uchwały w tych sprawach Rada podjęła na 
pierwszej październikowej sesji: decyzją Rady 
utraciła moc uchwała dotycząca połączenia 
spółki Park Strzelnica z Zakładem Usług Ko-
munalnych, Rada wyraziła także zgodę na 
rozwiązanie tej spółki. Trzecia podjęta uchwa-
ła na tej sesji dotyczyła udzielenia upoważ-
nienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian 
kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw 
Referendum w Mosinie oraz obwodowych 
komisji do spraw referendum w związku  

z zarządzeniem referendum gminnego  
w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mo-
sina przed upływem kadencji, zarządzonym 
na dzień 13 listopada 2022 r.   

Podczas obrad 29 października, wprowa-
dzone zostały zmiany w uchwale w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wy-
nagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach Gminy Mosina. 

Rada Wyraziła również zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 
nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym na-
jemcą, podjęła także uchwałę w sprawie zali-
czenia ul. Lema w Mosinie do kategorii dróg 
gminnych. Radni dokonali zmiany formalnej 
w uchwale z 29 marca w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
gminnych położonych w Dymaczewie Starym 
na rzecz Powiatu Poznańskiego, dla uregulo-
wanie stanu własnościowego drogi powiatowej 
nr 2469P. Rada Miejska wyraziła zgodę na  
odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy, położonych w Pecnej i Mo-
sinie spółce Aquanet, również dla regulacji 
stanu własnościowego tych nieruchomości, 
z istniejącą już infrastrukturą Aquanet. Inną 
uchwałą radni udzielili zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości w Pecnej, Radzewi-
cach i w Mosinie , potrzebnych dla ujednoli-
cenia stanu własnościowego projektowanych 
w planach miejscowych dróg publicznych, 
a w przypadku Radzewic -  lokalizacji pętli 
autobusowej z przystankiem i infrastrukturą 
towarzyszącą. Na drugiej, październikowej 
sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji 
obligacji Gminy Mosina oraz określenie zasad 
zbywania, nabywania i wykupu, dokonała 
zmian w budżecie na rok 2022 i w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej. Rada Miejska nie 
przychyliła się natomiast do petycji w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Na 
tej sesji radni wysłuchali informacji o oświad-
czeniach majątkowych za rok 2021 osób zo-
bowiązanych do ich złożenia Burmistrzowi, 
a także radnych Rady Miejskiej w Mosinie. 

Podczas sesji 30 listopada Rada dokonała 
zmian w budżecie na rok 2022 i zmian w WPF, 
uchwaliła także roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na następny, 2023 r.  
Stosownymi uchwałami wyraziła zgodę na 
dokonanie zamiany nieruchomości położo-
nych w Mosinie nad Kanałem Mosińskim na 
potrzeby realizacji zaplanowanej inwestycji 
– budowy promenady oraz na zawarcie kolej-
nych umów najmu nieruchomości gruntowej 
na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczaso-

wymi najemcami. Ustalono również stawkę 
za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb 
wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów prze-
wozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży 
i uczniów do placówek oświatowych. Rada 
podjęła uchwałę w sprawie dokonania metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Sesja listopadowa 
poświęcona była ustaleniu stawek podatko-
wych na 2023 r.: podatku od nieruchomości, 
od środków transportowych, opłaty targowej 
i obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla 
celów podatku rolnego. Rada Miejska uchwa-
liła plan pracy Komisji Rewizyjnej, zleciła jej 
również 2 kontrole: sprawowania przez Bur-
mistrza Gminy Mosina nadzoru właściciel-
skiego nad jednoosobowymi spółkami prawa 
handlowego i okoliczności z wygaszeniem 
mandatu Burmistrza wskutek przeprowadzo-
nego referendum. Pod obrady radnych trafiły 
również 4 uchwały dotyczące rozpatrzenia 
skarg dotyczących: braku dostępu do załącz-
nika do uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla północnej części 
wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych 
dotyczących aktu w usłudze przeglądania  
w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Prze-
strzennych, skargi na niewłaściwe i nietermi-
nowe wykonywanie przez Burmistrza Gminy 
Mosina zadań wynikających z ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, skargi na bezczynność Bur-
mistrza oraz skargi na jego niejednoznaczną 
odpowiedź na skargę w sprawie uciążliwości 
świetlicy wiejskiej w Daszewicach w porze 
nocnej. W przypadku dwóch pierwszych skarg, 
Rada Miejska uznała je za bezzasadne, nato-
miast skargę na bezczynność Burmistrza – 
za zasadną. Ostatnią z wymienionych wyżej 
skarg Rada skierowała do wyjaśnienia przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

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

Spotkania komisji
W miesiącach wrzesień, październik i listopad 

odbyło się 19 komisyjnych posiedzeń, w tym posie-
dzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji 
doraźnej ds. monitorowania systemu gospodarki 
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odpadami komunalnymi oraz dwa posiedzenia 
wspólne komisji stałych. 

Komisja Budżetu i Finansów 
W miesiącach wrzesień – listopad, oprócz 

opiniowania bieżących uchwał Komisja na 
swoich posiedzeniach komisja zapoznała się 
z bieżącą informacją szczegółową związa-
ną z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza  
w sprawie zmiany budżetu, wydatków bie-
żących w paragrafach 4010, 4120, 4170 we 
wszystkich działach budżetowych, w których 
te paragrafy występują oraz z informacją  
o wysokości wypłaconego dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tych 
działach. Ponadto na posiedzeniu wrześnio-
wym radni analizowali zobowiązania zacią-
gnięte przez Gminę, zapoznali się również ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz 
sprawozdanie z dochodów i wydatków za  
I półrocze 2022 r. Innymi tematami tego 
spotkania było monitorowanie stanu reali-
zacji projektów związanych z dofinansowa-
niem zewnętrznym i wykonanie wydatków 
niewygasających z roku 2021. 

Z kolei na październikowym posiedzeniu 
Komisja analizowała: sprawozdanie ze zbycia 
mienia komunalnego za I półrocze 2022, 
wydatki bieżące w dziale 801 budżetu 2022, 
możliwości wpływów do budżetu 2023   
z tytułu podatków i opłat lokalnych pod 
kątem sytuacji bieżącej oraz zachęty dla 
inwestorów i planów strategicznych oraz 
wykonanie wniosków Komisji. 

W listopadzie odbyły się dwa posiedzenia 
wspólne z innymi komisjami, także dwa 
samodzielne na których Komisja oceniała 
projekt budżetu na rok 2023 pod kątem wy-
datków, dochodów i sprzedaży mienia oraz 
projektów związanych z dofinansowaniem 
zewnętrznym.

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji 

Na wrześniowym posiedzeniu Komisja 
zapoznała się z zapotrzebowaniem remon-
towym jednostek oświaty, kultury i sportu, 
a także z wnioskami do budżetu na rok 2023 
złożonymi przez Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Rogalinku. W październiku tema-
tem posiedzenia komisji była rozbudowa 
szkół w Czapurach i w Rogalinku – analiza 
warunków, potrzeb, możliwości, a także 
weryfikacja koncepcji rozbudowy szkoły 
w Czapurach oraz zaawansowanie działań 
urzędu w związku z brakiem wyposażenia 
nowego obiektu szkoły w Rogalinku. Innym 
tematem tego spotkania były place zabaw  
w sołectwach pod zarządem dyrektorów 
szkół.

W listopadzie komisja spotkała się dwu-

krotnie, w tym wspólnie z innymi komisja-
mi.  Na swoim listopadowym posiedzeniu 
radni zapoznali się z informacją o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Mo-
sina za rok szkolny 2021/2022, dokonali 
także podsumowania konsultacji społecz-
nych w sprawie rocznego programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi na 
rok przyszły. 

Komisja Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego
 i Bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo na drogach w gminie 
było tematem wrześniowego posiedzenia 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa. W obsza-
rze jej zainteresowania była modernizacja 
drogi wojewódzkiej 431, droga rowerowa 
przy węzłach przesiadkowych, a także bez-
pieczeństwo na przejściach dla pieszych. 
Z kolei w październiku Komisja spotkała 
się, by pochylić się nad tematem zmian 
klimatycznych, a także płynących z nich 
zagrożeń oraz planem adaptacji Gminy do 
zmian klimatu. W listopadzie Komisja odby-
ła wspólne posiedzenie z innymi komisjami 
stałymi Rady. 

Komisja Inwestycji i Mienia
 Komunalnego

Tematem wrześniowego posiedzenie Ko-
misji była realizacja zadań wodociągowych 
i kanalizacyjnych przez Aquanet, gazowni-
czych przez WZG i energetycznych przez 
ENEA, w tym ich zakres i koszty.  Komisja 
zajmowała się także działaniem rewitali-
zacyjnym w zakresie przygotowania doku-
mentacji projektowej „Kokotka”, „Pałacu 
Budzyń” i innych, m.in. przekształceniem 
„Pałacu Budzyń” na dom dziennego pobytu 
dla seniorów i organizacji. Z kolei na spo-
tkaniu w październiku radni zapoznali się 
z realizacją uchwały budżetowej na 2022 
r. – załącznika nr 7 „wydatki majątkowe”. 
Radnych interesowały w zakresie zadań in-
westycyjnych Komisję interesowały koszt 
brutto projektu, data pozwolenia na bu-
dowę, ogłoszenie przetargu wg. UZP lub 
Regulaminu, data umowy z wykonawcą  
i koszt brutto, termin realizacyjny zadania  
i etap jego realizacji. Tematem tego posie-
dzenia były również zamówienia publicz-
ne w okresie od 1 sierpnia do 30 września 
2022 r., a także realizacja zadań statutowych 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
oraz jego plany na 2023 r. Komisja zajęła 
się również analizą i koncepcją rozbudo-
wy promenady nad Kanałem Mosińskim, 
sprawą podniesienia poziomu wody poprzez 
podwyższenie wysokości stopni wodnych 

na kanale, oczyszczenia koryta kanału. 
Komisja zapoznała się również z wykazem 
pojazdów Zakładu Usług Komunalnych  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.  

Na listopadowym posiedzeniu Komi-
sja omawiała projekt budżetu na 2023 r.  
w zakresie załącznika nr 7 – wydatki mająt-
kowe, a także złożonych wniosków o środki 
zewnętrzne. 

Komisja Rewizyjna
W październiku Komisja zajęła się kon-

trolą realizacji remontów i inwestycji w wy-
branych jednostkach oświatowych w roku 
2021, a także kontrolą wybranych przez 
Komisję  inwestycji zakończonych w roku 
2021 i 2022. Na listopadowym posiedze-
niu Komisja podjęła realizację uchwały NR 
LXXIII/612/22 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 września 2022 r. w sprawie prze-
prowadzenia kontroli sprawowania przez 
Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właści-
cielskiego nad jednoosobowymi spółkami 
prawa handlowego. Przygotowała także  
i zatwierdziła swój plan pracy na rok 2023. 

Posiedzenia wspólne
Listopadowe, wspólne posiedzenie Komi-

sji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji 
i Mienia Komunalnego, Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji dotyczyło 
oceny projektu budżetu na 2023 r. w zakre-
sie jego załącznika inwestycyjnego, a także 
planów remontów powyżej 5 tys. zł w pasie 
drogowym oraz obiektach kubaturowych  
w jednostkach organizacyjnych i budynkach 
komunalnych.

Komisja Budżetu i Finansów spotkała się 
również wspólnie z  Komisją Inwestycji  
i Mienia Komunalnego w sprawie projektu 
budżetu na 2023 r., a także wniosków komi-
sji i radnych do przyszłorocznego budżetu. 

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej->Organy gminy->Protokoły.

Terminarz posiedzeń ze szczegółowym ich 
programem znajduje się na stronie mosina.
esesja.pl oraz esesja.pl/mosina. Bieżące in-
formacje dotyczące posiedzeń zamieszcza-
ne 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.miej-
ska@mosina.pl Przebieg sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie można śledzić na żywo  w serwisie 
e-sesja (www.mosina.esesja.pl).  

Oprac. Joanna Nowaczyk
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Most w Rogalinku 
– podsumowanie projektu

W piątek 9 grudnia, na nowym moście w Rogalinku, który od lipca 
tego roku jest już przejezdny, miało miejsce oficjalne podsumowanie 
inwestycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. W spotkaniu  
z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojcie-
cha Jankowiaka uczestniczyli również przedstawiciele okolicznych 
samorządów gminnych, z ramienia Gminy Mosina – Przewodniczący 
Radny Miejskiej Dominik Michalak. 

Dokładnie po 62 latach od budowy pierwszego mostu powstała 
nowa – pięcioprzęsłowa przeprawa przez Wartę przy drodze woje-
wódzkiej nr 431, która przez kolejne dziesięciolecia będzie służyła 
mieszkańcom. – Staramy się regularnie poprawiać jakość naszych dróg 
w całym regionie – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

Most nad rzeką Wartą jest zlokalizowany w Rogalinku w otulinie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w obszarze Natura 2000. 
Przypomnijmy, że budowa nowego mostu w Rogalinku na trasie 
między Mosiną i Kórnikiem rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. 
Po tym, jak na początku lipca 2022 roku oddano go do ruchu,  
w ograniczonym zakresie, przystąpiono do rozbiórki starej przeprawy. 
Teraz jednak wszyscy mogą już z niego korzystać bez żadnych ogra-
niczeń. Inwestycja kosztowała ponad 61 milionów złotych, z czego 
50,4 miliona złotych wyniosło dofinansowanie z Unii Europejskiej 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

- Budowa nowego mostu w Rogalinku została zrealizowana zgodnie 
z naszym złożeniem – bardzo sprawnie i szybko. Dzisiaj mamy obiekt, 
który spełnia wszystkie nasze oczekiwania i będzie mógł być w eksplo-
atacji nawet około stu lat. Duże znaczenie w realizacji tej inwestycji 
miały też unijne pieniądze. Możemy być dumni zarówno z projektu 
jak i z wykonawstwa – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego. 

Obecnie przez most wraz z dojazdami prowadzi jezdnia o szerokości 
7 m i długości blisko 800 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową po 
obu stronach. Inwestycja w Rogalinku znacząco zwiększyła komfort 
jazdy i bez wątpienia podniosła poziom bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników ruchu: kierowców, rowerzystów (na starym moście 
nie było ścieżki rowerowej) oraz pieszych, a także pozwala sprawniej 
przemieszczać się w ramach aglomeracji poznańskiej.

Przy budowie mostu pracowało łącznie 150 osób. Inwestorem re-
alizacji tej inwestycji był Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
– Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a wyko-
nawcą firma Skanska.

 – Staramy się regularnie poprawiać jakość naszych dróg w całym 

regionie. Tylko w przyszłorocznym budżecie na inwestycje drogowe 
chcemy przeznaczyć około 470 mln zł – mówi Marek Woźniak, Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego. Na przyszły rok zaplanowa-
no między innymi dalsze prace na budowie obwodnicy Gostynia  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, rozbudowę drogi wojewódzkiej 
nr 441 na terenie gminy Miłosław czy budowę obwodnic Rogoź-
na, Kościana i Szamotuł. Marszałkowskie inwestycje będą wsparte 
funduszami Unii Europejskiej i rządowymi

Obiekt, który wybudowaliśmy w Rogalinku to pięcioprzęsłowa 
przeprawa o najwyższej klasie nośności „A” (obciążenia taborem 
samochodowym 50 ton i pojazdem STANAG 150). Most nad rzeką 
Wartą ma długość 315 m i zlokalizowany jest w otulinie Wielko-
polskiego Parku Narodowego oraz w obszarze Natura 2000.

Część obiektu nad terenem zalewowym to konstrukcja o przekroju 
belkowym sprężonym. Konstrukcja przęsła nurtowego o długości 100 
mb oraz dwóch przęseł sąsiednich po 50 m została zaprojektowana 
o przekroju skrzynkowym sprężonym, a wykonana w technologii 
betonowania nawisowego. Przez most wraz z dojazdami poprowadzi 
jezdnia o szerokości 7 m i długości blisko 800 m wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową po obu stronach.

Wykonanie konstrukcji przęsła nurtowego mostu za pomocą tech-
nologii nawisowej polegało na zastosowaniu 4 kompletów syste-
mowych trawelerów (potocznie wózków) o wadze każdego 70 ton  
w ramach wykorzystania dwóch wahadeł. W pierwszym etapie pro-
cesu technologicznego wykonaliśmy dwie podpory tymczasowe 
oraz dwa segmenty startowe. Następnie proces prowadzenia prac 
polegał na wykonaniu 40 sekcji o długości każdego z segmentów 
4,8m (po 20 segmentów dla każdego z wahadeł). Każdy z segmentów 
po wykonaniu zasadniczych prac podlegał sprężeniu, a następnie  
w procesie technologicznym następował przejazd wózków za pomo-
cą urządzeń hydraulicznych w ramach wyposażenia systemowych 
trawelerów. Ostatnim etapem prac po wykonaniu wszystkich seg-
mentów konstrukcji nośnej, w tym również segmentu scalającego 
oba wahadła (potocznie zwornik) było sprężenie całej konstrukcji 
nośnej na długości 200 m. Całościowy proces technologiczny trwał 
od maja 2021 do marca 2022. 

Źródło: UMWW
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Pamięci Lucyny Smok
W sobotę 12 listopada, w Rogalinku odbyła się uroczystość upa-

miętniająca wyjątkowo zasłużoną mieszkankę Gminy Mosina 
śp. Lucynę Smok z okazji pierwszej rocznicy jej śmierci. Była ona 
nie tylko znaną malarką i wieloletnią dyrektorką szkoły w tej 
miejscowości, ale także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dębów 
Rogalińskich oraz założycielką świetlicy socjoterapeutycznej i Pra-
cowni Artystycznej w Rogalinku. 

Msza Św. w jej intencji została odprawiona o godz. 11:00 w zabyt-
kowym, drewnianym kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych. Następnie złożyliśmy kwiaty na 
jej grobie na przykościelnym cmentarzu, a potem byliśmy świad-
kami odsłonięcia dwóch tablic pamiątkowych: przy Dębie Lucyny 
(posadzonym przez nią i Dorotę Domagałę, oraz przy Pracowni 
Artystycznej, której tego dnia nadano imię Lucyny Smok. Dorota 
Domagała, która była wtedy sołtysem Rogalinka, opowiedziała 
jak w 2009 r. posadziły sadzonkę dębu otrzymaną za zebraną 
przez mieszkańców makulaturę w akcji „Głosu Wielkopolskiego”. 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie jednodniowej 
wystawy malarstwa w Pracowni Artystycznej, połączone ze słod-
kim poczęstunkiem przygotowanym przez przyjaciół. Udało się 
pokazać zaledwie skrawek jej bogatego dorobku, obrazy i ikony 
(udostępnione ze zbiorów prywatnych na tę okoliczność). Wystą-
piły tam również dzieci z nauczycielką ze Szkoły Podstawowej im. 
Adama Wodziczki deklamując wiersze, śpiewając i grając oraz 
poetka, Joanna Olejniczak. Uroczystość ta łączyła się również  
z 30-leciem Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, którego 
współzałożycielką była śp. Lucyna. Jej dokonania przedstawia 
film pt. „Smok w kolorach”, dostępny w Internecie: youtube.com/
watch?v=Rx_--CTiJ5c. 

Towarzystwo kontynuuje zainicjowane przez nią działania na 
rzecz lokalnej społeczności oraz gości odwiedzających przepiękne 

tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Prowadzi zajęcia edu-
kacyjne i arteterapeutyczne zarówno w Pracowni, jak i w plenerze, 
np. wycieczki przyrodniczo-artystyczne „Drzewo Życia”. Prezes 
Towarzystwa oraz Pracowni, artystka malarka Danuta Helak po-
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tak uroczystego 
uczczenia pamięci śp. Lucyny Smok, a także wspomniała o wysta-
wie malarstwa jej wychowanek w Mosińskim Ośrodku Kultury.  

Tekst i fot. Sylwia Ufnalska

Mistrzostwa Karate 
3 grudnia w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Polski Maste-

res Karate WKF. W tej sportowej rywalizacji udział wzięło 75 
zawodników z 20 klubów z całej Polski! 

Zawodnicy startowali w różnych grupach wiekowych, w 14 
konkurencja. 

Trzy medale przypadły zawodnikom z Dynamic Akademia 
Karate. Wywalczyli je: Jan Wiciak – złoto w konkurencji kata, 
Wojtek Gliszczyński – brąz w konkurencji kata i Krzysztof 
Borowski, również brąz w konkurencji kata. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Paweł Przewoźny 
Obornickiego Klubu Karate, zdobywając 3 złote medale. 

Partnerem wydarzenia był Totalizator Sportowy, właściciel 
marki Lotto.      Red
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Rock ‘w’ Rock w Mosinie
8 października w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza 

edycja festiwalu pod nazwą Rock ‘w’ Rock. To inicjatywa oddolna 
grupy mieszkańców, która spotkała się dużym zainteresowaniem 
wielbicieli muzyki rockowej. Jak mówią organizatorzy, frekwencja 
na widowni przerosła ich oczekiwania. 

Festiwal „Rock ‘w’ Rock” został zorganizowany przez mieszkań-
ców Mosiny: Joannę Łucz, Arkadiusza Cebulskiego, Jędrka Cebul-
skiego, Huberta Przybyła, Mateusza Schmidta, Michała Kleibra, 
Ziemowita Maląga, Wiktora Selke i Piotra Selke.  – Współorga-
nizatorem festiwalu był Mosiński Ośrodek Kultury oraz mosińskie 
centrum muzyczne mollDur – wyjaśnia Piotr Selke, jeden z inicja-
torów muzycznego przedsięwzięcia. – Znaleźliśmy wspólnie wśród 
lokalnych firm sponsorów, zajęliśmy się organizacją oraz promocją 
eventu. Mosiński Ośrodek Kultury udostępnił miejsce oraz nagłośnienie,  
a mollDur zajął się stroną artystyczną wydarzenia – informuje dalej.

Na festiwalowej scenie zagrały 4 zespoły: Subway Surfers – garage 
rockowy zespół złożony z naszej, lokalnej młodzieży, Nieśmiertel-
ni – rockowy zespół z Czarnkowa, Lock Down – złożony głównie 
z dzieci, punkowy zespół z Lubonia oraz Nu Metalowa Dimera  
z Poznania. A po festiwalu odbyło się tradycyjne jam session… 

– Frekwencja przekroczyła oczekiwania organizatorów i już planowana 
jest druga edycja festiwalu. Przede wszystkim młody wiek publiczności 
zachęca nas do kontynuacji tego projektu – dodaje Piotr Selke. 

Czekamy zatem na kolejną edycję tego muzycznego wydarzenia! 
J. Nowaczyk / fot. MOK

Święty Mikołaj w Mosinie
Jak co roku Mosina świętowała wizytę świętego Mikołaja na 

mosińskim rynku, a jego powitanie przygotował Mosiński Ośro-
dek Kultury.  

Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mogli wziąć udział  
w animacjach przygotowanych przez Elfy. Malowanie i dekoro-
wanie bombek choinkowych, choinek, zdjęcia ze świątecznym 
Minionkiem, poczta świąteczna... Ten wieczór uświetnił nam 
również Teatr Fuzja w spektaklu „Takich świąt jeszcze nie było”.

Organizatorzy dziękują sponsorom, służbom, artystom i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tak radosnego przyjęcia Świętego 
Mikołaja! 

Jarmark Bożonarodzeniowy w seelze
W grudniu mieszkańcy zaprzyjaźnionej, partnerskiej gminy Seelze z Niemiec uczestniczyli w Weihnachtsmarkt in Seelze („Jarmark 

Bożonarodzeniowey w Seelze”). Tradycyjnie na tej imprezie była reprezentacja naszej Gminy z udziałem między innymi ArtZagrody 
z Dymaczewa. Burmistrz Gminy Seelze Alexander Masthoff oraz Andreas Köhler zajmujący się promocją miasta stale podkreślają 
wagę naszej przyjaźni i współpracy.
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Z Kijkami po Wielkopolskim 
Parku Narodowym

Dnia 28 pażdziernika na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
odbył się kolejny IX Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełno-
sprawnych z Kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia był prowadzony przez Powiat Poznański 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka  
w Mosinie. Wsparcia organizatorom udzielili Wielkopolski Park Na-
rodowy oraz wspomniany wcześniej Powiat Poznański. Sponsorem 
Rajdu była Grupa Bemo Motors.

W imprezie udział wzięli zawodnicy z:
- Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kościana,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kórnika,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej z Grodziska Wielkopolskiego
- Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie,
- Zespołu Szkół w Krosinku
- Zespołu Szkół Głogów,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im J. Korczaka  

w Mosinie.
Start i meta Rajdu znajdowały się na Stacji Turystycznej Osowa Góra. 

W tym roku startowały dwie grupy kijkowe na dystansie 9,5km oraz 
13km. Obie trasy przebiegały obok urokliwej Wyspy Zamkowej oraz 
po malowniczych szlakach Wielkopolskiego Parku Narodowego, które 
dzięki pięknej pogodzie i jesiennym barwom były jeszcze piękniejsze.

Po przekroczeniu mety każdy zawodnik otrzymał unikatowy medal. 
Pamiątkowe dyplomy i drobne upominki wręczała dyrektor SOSW 
Bożena Mazur oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej Prze-
mysław Bąkowski i Bartosz Mroczek. 

Na zmęczonych sportowców czekało ognisko i pyszna grochówka. 
Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana 

Grabkowskiego. 
Dzięki uczestnikom, wolontariuszom oraz organizatorom Rajd prze-

biegł w miłej atmosferze, a wszyscy mieli możliwość wspólnie spędzić 
czas oddając się aktywności na świeżym powietrzu.  

Anna Skorczyk

Gęsina z Pecnej wyróżniona
Grzegorz Kosowski, a także Dorota Kubiak wspólnie z Mo-

niką Szymańską, wszyscy z Koła Gospodyń Wiejskich „Piękni 
i Młodzi” z Pecnej otrzymali wyróżnienia w konkursie: „Nie-
pospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność”  
w edycji „Potrawy z gęsiny”. Wyróżnione potrawy to salceson 
i kluski w rosole z gęsi!

Konkurs, który Honorowym Patronatem objął Starosta Po-
znański Jan Grabkowski, odbył się przy współpracy: Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska, Stowarzyszenia 
Polska Akademia Smaku oraz Sieci Culinary Heritage Europe.

Do konkursu zgłaszać się mogli mieszkańcy powiatu poznań-
skiego, miasta Poznania i Wielkopolski, a także restauracje, 
gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i inne 
obiekty gastronomiczne. Nadesłane zgłoszenia prezentowały 
przepisy w ujęciu tradycyjnym, jak i współczesnym.

Kapituła szczególną uwagę zwracała na wyjątkowość  
i niepowtarzalność przepisów, nawiązania do tradycji i hi-
storii – w tym rodzinnej, regional-
ność i okazjonalność. Dodatkowym 
atutem przy ocenie były zdjęcia lub 
skany archiwalnych, zachowanych  
w gospodarstwach domowych rodzin-
nych zapisków kulinarnych, a także 
wskazanie i szczegółowe opisanie recep-
tur, właściwości półproduktów i miejsca 
ich pochodzenia (pozyskania).

Kapituła przyznała III nagrody, a także 
5 wyróżnień, z których aż dwa powę-
drowały do KGW z Pecnej. Otrzymali 
je Grzegorz Kosowski za salceson z gęsi oraz Dorota Kubiak  
i Monika Szymańska za kluski w rosole z gęsi. 

Gratulujemy!
Wszystkie przepisy na potrawy z gęsiny zgłoszone w konkursie 

zostaną opublikowane na stronie wwww.smakipowiatupoznan-
skiego.pl w zakładce: Kulinarium/przepisy kulinarne, gdzie także 
publikowane są informacje o bieżących konkursach związanych 
z kuchnią regionalną 

oprac. JN, źródło: Instytut Skrzynki
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Pod opieką 
5 listopada Stowarzyszenie Koimeterion przeprowadziło akcję 

porządkowania terenu dawnego ewangelickiego cmentarza w Dy-
maczewie Starym. Akcji towarzyszyła prelekcja pt. „Nasz dawny 
dymaczewski cmentarz”, w ramach której reprezentująca stowa-
rzyszenie Monika Jankowiak opowiedziała o historii dawnych, 
olęderskich mieszkańcach wsi. Zaniedbany jeszcze nie tak dawno 
cmentarz ewangelicki w Dymaczewie Starym, w ostatnim czasie 
zmienił swój wizerunek. To dzięki staraniom tutejszej sołtys Bar-
bary Majchrzyckiej, a także Stowarzyszenia Koimeterion, któremu 
Skarb Państwa – właściciel terenu – powierzył nad cmentarzem 
opiekę. Wspólnym wysiłkiem Sołtysa i Stowarzyszenia, a także 
angażujących się w sprawę mieszkańców, jest to dziś teren upo-
rządkowany, oznakowany i stopniowo zagospodarowywany. Dzięki 
temu, przypomina przechodniom o swojej sakralnej funkcji.    

Z kolei cmentarz ewangelicki w Żabinku kilka lat temu 
został gruntownie uporządkowany przez mosiński Krąg 
Instruktorski T.W.A. Elita ZHP Mosina przy współpra-
cy Nadleśnictwa Konstantynowo, Rady Sołeckiej wsi  
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo. Instrukto-
rzy z „Elity” z TWA Elita opiekują się tym cmentarzem, co roku 
cyklicznie sprzątając jego teren. Takie prace porządkowe miały 
miejsce również w listopadzie. Od wielu lat także, wiosną i jesienią 
instruktorzy porządkują masowe groby ofiar niemieckich zbrodni  
w lesie w okolicy Sowinek…

Troska o dawne nekropolie jest społeczną i ludzką powinnością. 
Czują ją opiekunowie cmentarzy w Dymczewie Starym, czy Ża-
binku, a także inni, którzy społecznie włączają się w opiekę nad 
dawnymi miejscami pochówków.     

Elegant na małym ekranie
Mosinę odwiedziła niedawno ekipa 

telewizyjna realizująca cykliczny pro-
gram „Starszaki”. Ideą programu adre-
sowanego do seniorów, ale nie tylko, jest 
pokazanie ciekawych ludzi i miejsc, by 
zachęcić do wyjścia z domu, do aktyw-
nego spędzania czasu. Redakcja „Star-
szaków” przyjechała do nas tropem Ele-
ganta z Mosiny. O tej historii związanej 
z Elegantem, jego miejscu w lokalnej 
kulturze i gminnej promocji, dla telewidzów opowiedzieli: pan 
Andrzej Kasprzyk, Agata Lubowicka z Referatu Promocji i Kultury 
UM oraz Marek Dudek – Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury.

2 października program wyemitowany został na antenie TVP 
3 Poznań. Można obejrzeć go również online na stronie  tvp.pl 
oraz poznan.tvp.pl->Starszaki. Zachęcamy!             Red

Harcerski Rajd Rodzinny
W niedzielę, 9 października harcerze, zuchy, rodzice oraz sympatycy 

harcerstwa mieli okazję poczuć harcerski klimat na jubileuszowej, 
dziesiątej edycji  Rajdu Rodzinnego organizowanego przez Hufiec 
ZHP Mosina. Tegorocznym tematem przewodnim tej cyklicznej, 
harcerskiej, rekreacyjnej imprezy była nauka. Uczestnicy zmagali 
się w trzech kategoriach - na trasie pieszej, rowerowej oraz „wóz-
kowej” dla rodzin z małymi dziećmi. 

Na zakończenie rajdu, uczestnicy mogli poczuć ducha harcerstwa 
przy wspólnym ognisku, z którego śpiew roznosił się na całą Mosi-
nę. Nie zabrakło również kiełbasek z ogniska oraz ciasta. Podczas 
rajdu odbyła się również zbiórka na pokrycie kosztów związanych 
z tworzeniem nowego sztandaru Hufca. Organizatorzy serdecznie 
dziękują Sponsorom za wsparcie w postaci nagród dla najlepszych 
patroli. Dziękują także Gminie Mosina za współfinansowanie wy-
darzenia z gminnego budżetu.       Red / Fot. Hufiec ZHP Mosina 
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27 października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 
samorządu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 
nagród Burmistrza Gminy Mosina dla dyrektorów szkół i nauczy-
cieli. Nagrody i stypendia wręczali Burmistrz Przemysław Mieloch 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Michalak.
Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli

Tegoroczne, dedykowane dyrektorom nagrody za szczególne osią-
gnięcia w pracy otrzymały panie: Elżbieta Jędrowiak – dyrektor 
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie oraz Anna Bąk – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego  
w Rogalinie. O nagrody dla nauczycieli występują w imieniu rad 
pedagogicznych dyrektorzy szkół. W tym roku Burmistrz pozy-
tywnie rozpatrzył wszystkie wnioski złożone przez dyrektorów 
oraz jeden wniosek złożony przez radę rodziców. 

Nagrodzeni nauczyciele to: Honorata Teodorczyk – nauczyciel 
katecheta w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, Ka-
tarzyna Jabłońska – nauczyciel języka polskiego i historii oraz 
Hanna Lemańska – nauczyciel matematyki i wicedyrektor w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mosinie, Iwona Hertig – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej oraz Agnieszka Stachowska-Bimkiewicz – nauczy-
ciel języka angielskiego, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 
w Mosinie, Katarzyna Falkiewicz-Jakubiak – nauczyciel katecheta 
w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, Anita 
Wasilewska – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. 
Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, Hanna Król 
– nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa oraz Anna 
Potocka-Rybak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole 
Szkół w Krośnie, Dorota Liphardt – nauczyciel katecheta w Szkole 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, 
Joanna Adamczak-Komisarek – nauczyciel przyrody, biologii  
w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Karolina 

Róźycka – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Pecnej, Joanna 
Pawlak – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 
2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, Joanna Sikora – nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, 
Katarzyna Szabelska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i j. 
angielskiego w Przedszkolu w Wiórku, Marcin Kilian – nauczyciel 
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Na wniosek Burmistrza nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
otrzymały: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – Ewa 
Agnieszka Szymańska oraz dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie – 
Karina Rzepecka.
Stypendia dla uczniów

Od ponad 20 lat, w październiku przyznawane są również stypen-
dia samorządu dla uczniów wyróżniających się w nauce i uczniów 
szczególnie uzdolnionych. Stypendia na rok szkolny 2022/2023 
otrzymali: Szymon Ratajski – uczeń kl. VIII i Emil Szufnarowski 
– uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Ro-
galinku, Kaja Mruk – uczennica kl. VIII, Martyna Kula – uczennica 
kl. VII i Marta Piotrowska – uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mosinie, Jolanta Baraniak – uczennica kl. VII, Urszula La-
chowicz – uczennica kl. VIII, Faustyna Tomczak – uczennica kl. VIII 
i Piotr Piątek – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, 
Maria Sabiłło – uczennica kl. VIII Zespołu Szkół w Krośnie, Maja 
Adamczyk – uczennica kl. VIII, Julia Borowiec – uczennica kl. VII, 
Marika Wachowak – uczennica kl. VIII i  Aleksandra Wiencław 
– uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Daszewicach, Dominik Strzelczyk – uczeń kl. VIII 
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.  

Stypendystom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom gratulujemy  
i życzymy, aby dalej mogli rozwijać swoje zainteresowania i odnosili 
kolejne sukcesy.    Anna Balcerek-Kałek

Nagrody dla pedagogów, stypendia dla uczniów

Alicja Adamska i Danuta Helak - mieszkanki naszej Gminy , zostały 
laureatkami XXI Salonu Wielkopolskiego 2022 – konkursu organizo-
wanego przez Związek Artystów Plastyków i Miejskie Centrum Kultury  
w Czarnkowie. Odbywający się w tym roku po raz 21. konkurs, którego 
celem jest przegląd dokonań artystów plastyków oraz integracja środowisk 
twórczych, przyciąga twórców z całej Polski. Na tegoroczną edycję Salo-
nu Wielkopolskiego wpłynęło 165 prac 72 autorów z różnych dziedzin 
sztuk plastycznych. Prace oceniało jury, któremu przewodniczył profesor 
Marcin Berdyszaka z Uniwersytetu Artystyczny w Poznaniu. Decyzją jury 
nagrodzone zostały aż dwie prace Alicji Adamskiej. Za wykonany w akrylu 
obraz  jej autorstwa zatytułowany „Kurki Czewujewskie” otrzymała Grand 
Prix – nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, pod którego patronatem odbywał się konkurs. Poza nagrodą główną, 
wyróżniono dodatkowo inną pracę Alicji Adamskiej „Or – well” wykonaną 
techniką ceramiki artystycznej. Z kolei Danuta Helak została laureatką 
drugiej konkursowej nagrody za pracę „Sukienka II”.Naszej artystce gorąco 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działaniach twórczych! 

J. Nowaczyk  

NASZE ARTYSTKI NAGRODZONE

 Grand Prix XXI Salonu Wielkopolskiego 2022
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BIBLIOTEKA NOCĄ
Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja prze-

konująca do czytania poprzez promocję lo-
kalnych bibliotek, jako najbliższych miejsc 
spotkań z kulturą, z różnorodnymi zaso-
bami i bezpłatną ofertą dla społeczności, 
sprzyjających wymianie idei i integracji. 
30 września włączając się w ogólnopolską 
akcję, w godzinach wieczornych Mosińska 
Biblioteka Publiczna przygotowała atrakcje 
dla dzieci – czytanie przy latarce, poznawa-
nie zakamarków biblioteki w ramach gry 
„Odkrywamy bibliotekę” i inne, ciekawe 
zajęcia. Atrakcją, także dla dorosłych była 
z kolei inauguracja wystawy fotograficznej 
autorstwa Katarzyny Leszczyńskiej „Spotka-

nie z Azją” w nowej sali bibliotecznej po dawnej pracowni plastycznej 
MOK. Wystawa, prócz walorów krajoznawczych, zachęcić miała rów-
nież do czytania książek podróżniczych, a tych na półkach Mosińskiej 
Biblioteki Publicznej znaleźć można wiele… 

W mosińską Noc Bibliotek, na elewacji budynku przy ul. Dworcowej, 
w którym mieszczą się i biblioteka, i MOK, wyświetlony został film  
z podróży po Japonii, nagrodzony przez Muzeum – Pracownię Literacką 
Arkadego Fiedlera w konkursie amatorskich filmów podróżniczych  
z okazji 40-lecia jego działalności, również autorstwa Katarzyny Lesz-
czyńskiej.  

Na ciekawie zaaranżowanej ekspozycji znalazły się zdjęcia doku-
mentujące podróże Katarzyny Leszczyńskiej, która przed laty, w czasie 
kilku wypraw z grupką przyjaciół, dotarła do różnych, azjatyckich 
zakątków w Japonii, Rosji, Tajlandii i Kambodży. – Podróżowaliśmy 
w ramach backpackingu – opowiada Katarzyna Leszczyńska, autorka 
zaprezentowanych fotografii. – Backpacking, to nic innego, jak forma 
turystyki z plecakiem, na własną rękę, w obranym przez siebie indywi-
dualnie kierunku – wyjaśnia dalej.

Backpacking to stosunkowo mało znana w Polsce forma aktywno-
ści, która pozwala połączyć camping na łonie natury, wędrówkę oraz 

odkrywanie nowych 
szlaków, poszerzenie wła-
snych granic. W czasie 
wędrówki po Syberii na 
przykład, jak relacjonuje 
Katarzyna Leszczyńska,  
noclegi zapewniał im… 
namiot niesiony na wła-
snych plecach. Wystawę 
można było oglądać do 
połowy grudnia.        JN

Premiera „Smoka”
25 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera 

nowego spektaklu w wykonaniu naszego amatorskiego Teatru 
bez Kurtyny zatytułowanego „Smok” w reżyserii Ajżan Prendke.

 Działający w naszym mieście od 8 lat amatorski Teatr Bez 
Kurtyny, ma już za sobą kilka udanych premier, które spotkały 
się dużym zainteresowaniem i to nie tylko społeczności lokal-
nej. Przypomnijmy, że w roku 2016 mosiński teatr wyróżnio-
ny został nagroda Grand Prix w konkursie teatrów amator-
skich Melpomena. Tym razem nasi aktorzy sięgnęli po sztukę 
„Smok” rosyjskiego dramatopisarza, autora baśni teatralnych 
i scenariuszy filmowych Eugeniusza Szwarca. Szwarc napisał 
„Smoka” w 1944 r. i zaraz po premierze na deskach teatral-
nych uznana została za „szkodliwą”. Jej fabuła zawiera bowiem 
ukrytą warstwę wymierzoną przeciw systemowi totalitarnemu.   
„Smoka” w wykonaniu Teatru Bez Kurtyny wyreżyserowała Aj-
żana Prendtke. Aktorzy wystąpili w kostiumach przygotowa-
nych przez projektantkę Agę Ostrowską, a oprawę muzyczną  
i graficzną spektaklu przygotował Rafal Prendke. Bilety na pierw-
szy w Mosinie spektakl tej sztuki rozeszły się bardzo szybko i to 
na długo przed premierą. Sympatycy Teatru, którym nie udało 
się obejrzeć premiery „Smoka” mają nadzieję, że sztuka na mo-
sińskich deskach teatralnych będzie jeszcze wystawiana. Brawa  
i gratulacje na całego zespołu Teatru Bez Kurtyny!  J. Nowaczyk

Drodzy Seniorzy!

Z okazji ogólnopolskiego Dnia Seniora życzymy Wam, długich lat 
życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha oraz spełnienia marzeń. 
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy 
niespełnionych, a każdy dzień przynosi wiele radości i uśmiechu!
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy pięknych chwil 
spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych 
szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku!

Jerzy Malinowski
Przewodniczący Zarządu Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w Mosinie wraz z Zarządem
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Dzień Seniora w Mosinie
20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej 

okazji Oddział Rejonowy Mosina Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów od lat organizuje uroczyste spotkania dla 
mieszkańców naszej gminy w szacownym wieku. W tym roku, 
po dwuletniej pandemicznej przerwie spotkanie z okazji Dnia 
Seniora odbyło się 23 listopada w sali reprezentacyjnej Mosiń-
skiego Ośrodka Kultury. Dzień Seniora to święto, którego ideą jest 
kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych, a także 
podejmowanie działań zapewniających im godne życie. Organi-
zowane są dla nich rozmaite formy aktywizacji, także w Mosi-
nie, chociażby w Mosińskim Ośrodku Kultury. Takie inicjatywy 
pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać 
drugą młodość. Nasi mosińscy seniorzy biorą sprawy również we 
własne ręce, organizując sobie aktywne spędzanie czasu również 
we własnym zakresie. Zarząd tego oddziału dba o to, by starsze 
osoby, które zechcą wstąpić w szeregi związku, nie czuły się osa-
motnione i opuszczone. Pomaga im w zagospodarowaniu wolnego 
czasu, organizując różne formy aktywności i integracji – spotkania 
okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, wczasy, by 
nie izolowali się w samotności. Także w okresie pandemicznym, 
kiedy nie można było się spotykać, zarząd utrzymywał ze swoimi 
członkami stały kontakt telefoniczny. Odbyło się kilka wyjazdów, 
a w kwietniu tego roku – również tradycyjne, uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Inwalidy. Od tego czasu Zarząd zorganizował dla 
swoich członków dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy, wy-
cieczkę na grzybobranie do Kuślina - Jansowo, dwukrotnie odbyło 
się także spotkanie przy muzyce… Tegoroczne, listopadowe świę-
towanie Dnia Seniora w Mosinie, jak zawsze zgromadziło liczne 
grono uczestników. Życzenia seniorom złożył sam Zarząd oddziału,  
a także goście, między innymi Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie Dominik Michalak, diakon Andrzej Marciniak, Dyrektor 
MOK Marek Dudek, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 Irena 
Rybarczyk.Uroczystość uświetnił chór związkowy „Zawsze młodzi” 
pod kierownictwem  Edmunda Górnego, który zaśpiewał znane  
i lubiane piosenki. Nie zabrakło także występów indywidulanych, 
no i słodkiego poczęstunku. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy Mosina, któremu przewodniczy 
obecnie Jerzy Malinowski, utworzony został w 1973 r. W mię-
dzyczasie, 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). Dla osób starszych, 
Związek organizuje pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, 
przeciwdziałając izolowaniu się takich osób w samotności. Reali-
zując takie właśnie cele organizuje spotkania, cykliczne imprezy 
okolicznościowe. Zarząd stara się aktywnie wypełniać czas człon-
kom związku organizując dla nich wycieczki krajoznawcze jedno  
i wielodniowe. Przyświeca temu jego własna dewiza: „Emeryci grosz 
do grosza zbierają i naszą Ojczyznę zwiedzają”.  Biuro Związku czyn-
ne jest na terenie Mosińskiego Ośrodka Kultury we wtorki, w godz. 
10 -12, tel. 61 8132 909 w.28. Spotkania związkowe odbywają się  
w MOK-u, w każdą środę od 15 -17.   Tekst i fot. J. Nowaczyk

Dla seniorów
Dzięki prężnej działalności mosińskiego oddziału Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów i jego kół terenowych, seniorzy z naszej 
Gminy mogą nie tylko aktywnie spędzać czas, ale też nie czuć się 
samotnie. Działania na rzecz aktywizacji seniorów prowadzi także 
od lat Mosiński Ośrodek Kultury, który ma dla nich ciekawe oferty 
zajęć ruchowych, plastycznych i edukacyjnych.    

Tai Chi dla seniorów, czyli ćwiczenia gimnastyczne oparte na chiń-
skiej sztuce walki, odbywają się tu w poniedziałki, w godzinach 9.00 
– 10.00 (zapisy tel. 606-737-935), z kolei we wtorki, w godz. 19.00 
– 20.30 – zajęcia z jogi (prowadząca Jolanta Pańczak, zapisy tel. 502-
587-425). Także we wtorki, o godz. 19.15, można skorzystać z nauki 
tanga argentyńskiego dla początkujących (zapisy 517 015 226, 605 517 
372), a w czwartki o godz. 19.30 – z lekcji tańca towarzyskiego (tel. 
600 874 024). W MOK działa  również koło szachowe, które spotyka 
się w poniedziałki i czwartki w godz. 19.00 – 21.00 (tel. 601-054-441).  

Dla seniorów chcących rozwijać umiejętności plastyczne MOK pro-
wadzi zajęcia z rysunku i malarstwa: w poniedziałki w godz. 9.00 
– 11.30 i 15.30 – 18.00 i w środy w godz. 12.00 – 14.30, warsztaty 
rękodzieła artystycznego – w środy, w godz. 09.00 – 11.30 i w godz. 
15.30 – 18.00 oraz warsztaty z ceramiki – we wtorki w godz. 10.00 – 
12.00 i w środy w godz. 18.00 – 20.00. Zajęcia z rysunku i malarstwa, 
a także warsztaty artystyczne odbywają się w sali nr 38 na parterze, 
natomiast zajęcia z ceramiki, na które obowiązują zapisy – w pracowni 
nr 4.  Seniorzy mogą również wysłuchać wykładów z historii sztuki, 
które prowadzone są poniedziałki w godz. 17.30 do 20.00 w sali nr 
11 (tel. 618-132-909).  

Miłośnikom muzyki i śpiewu, MOK oferuje indywidualne zajęcia 
wokalne, w środy w godz. 17.00 – 18.00  i w czwartki w godz. 16.00 
-19.00 (tel. 501-566-156), a w każdą środę w sali kolumnowej spoty-
ka się koło informatyczno-fotograficzne, w ramach którego można 
rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie.  

W Mosińskim Ośrodku Kultury, oprócz ZERiI oddziału w Mosinie 
swoje spotkania odbywają Klub Bab Wspaniałych (pierwszy i trzeci 
poniedziałek miesiąca, godz. 17.00 - 19.00, sala kolumnowa) oraz  
nauczycielski Klub Belfer (pierwszy czwartek miesiąca, godz. 11.00 – 
13.00, sala kolumnowa). Zachęcamy naszych seniorów do skorzystania 
z oferty MOK.             
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Ta historia rozpoczęła się od pewnego 
kursu, kursu tkactwa zorganizowanego 
przed laty przez Krystynę Warszawską 
w Mosińskim Ośrodku Kultury. Był rok 
1982. – Na kursie zawiązały się nie tylko 
nici tkackie, ale nade wszystko nici przyjaźni 
między uczestniczkami – opisywała początki 
działalności Klubu Bab Wspaniałych Te-
resa Kurzawa na łamach „Biuletynu Mo-
sińskiego” z roku 1996.  – Przypuszczam, 
że śmiałe użycie w nazwie przymiotnika 
„wspaniałych” pierwotnie bardziej doty-
czyło klimatu spotkań. Z perspektywy czasu  
i po wielu wystawach prac tych pań muszę 
przyznać, że równie wspaniale są ich ręko-
dzieła – stwierdziła dalej ówczesna redaktor 
Biuletynu T. Kurzawa w okolicznościowym 
artykule z okazji 15-lecia wówczas działal-
ności Klubu. Minęło dalszych 25 lat i nic się 
nie zmieniło. Mosińskie Baby jak wówczas 
były, tak i dziś są Wspaniałe! W sobotę 19 
listopada, w Mosińskim Ośrodku Kultury 
świętowały jubileusz swojej nieprzerwanej 
działalności.    

Przez 40 lat Baby Wspaniałe poszerzały 
nie tylko grono swoich członkiń, ale też zy-
skały wielu przyjaciół i sympatyków. Widać 
było to wyraźnie na sobotnim, uroczystym 
spotkaniu jubileuszowym w Mosińskim 
Ośrodku Kultury, przy pełnej widowni, 
bo spotkanie, tak jak i działalność Klubu 
miało wymiar artystyczny. Poprowadziła 
je mosińska artystka Ewa Buksalewicz-Mo-
skal, autorka pięknej oprawy scenograficz-
nej wydarzenia, która przybliżyła także 40-letnią historię Klubu. 
Nie zabrakło ciepłych i dowcipnych komentarzy, przynależnych 
atmosferze tworzonej przez Wspaniałe Baby.  Nie zabrakło prezen-
tacji własnej, tzn. utalentowanych wszechstronnie Bab twórczości 
poetyckiej.  Nie zabrakło też anegdot z nimi związanych opowie-
dzianych przez Andrzeja Kasprzyka – emerytowanego dyrektora 
MOK, jednego z najwierniejszych ich przyjaciół. 

Oprócz życzeń i gratulacji dla Klubu z okazji jubileuszu prze-
kazanych przez gości,  wśród których między innymi znaleźli 
się Proboszczowie były i obecny mosińskiej parafii - ks. kanonik 

Edward Majka i prezbiter Adam Prozo-
rowski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dominik Michalak,  czy Zofia Sprin-
ger - Burmistrz Gminy w latach 2002 
- 2014, wszystkie Baby otrzymały gra-
tulacje indywidualne, które wręczyła 
im Krystyna Małecka – Prezes Klubu 
Bab Wspaniałych oraz Marek Dudek – 
Dyrektor MOK. Jubileuszowym prezen-
tem dla wspaniałych pań był również 
koncert muzyczny, w którym wystąpili: 
Klaudia Romatowska z klasy VI b Szkoły 
Podstawowej nr w Mosinie, Małgorzata 
Mamys, a także zespół muzyczny „Ton” 
z Lubonia z 90-letnią tradycją muzyczną. 
Prezentem i niespodzianką dla pań było 
również specjalne wykonanie szlagieru 
Franka Sinatry „My Way” w wykonaniu 
pana Andrzeja Kasprzyka. A potem go-
ście wraz z jubilatkami zaproszeni zosta-
li do wzniesienia toastu za pomyślność 
Klubu i okolicznościowy poczęstunek, 
który Baby, korzystając ze swoich talen-
tów również kulinarnych przygotowały 
osobiście!  Uroczystości towarzyszyła 
okolicznościowa wystawa rękodzieła 
Bab Wspaniałych, a także historycznych 
kronik, w których zapisana została ta 
piękna historia... Jej ciąg dalszy z całą 
pewnością nastąpi!              

We wrześniu 1982 roku Krystyna Woj-
ciechowska-Warszawska zorganizowała 
kurs tkactwa, jako jedną z propozycji 
Ośrodka Kultury adresowaną do pań  

z Mosiny. „Zachwycone atmosferą spotkań i bogatą ofertą te-
matów zajęć” jeszcze we wrześniu 1982 r. utworzyły Klub Bab 
Wspaniałych, którego szefową została pani Krystyna Warszawska i 
kierowała nim do roku 1989, gdy z powodu utraty zdrowia musiała 
wyłączyć się z jego działalności. Zmarła w roku 1995. Od roku 
1989 prezesem klubu została jedna z członkiń – Maria Bartko-
wiak, której osobowość przez 25 lat, aż do śmierci w roku 2006, 
wnosiła dużo ciepła, życzliwości i zaangażowania w tworzenie 
klubowej atmosfery. Od roku 2017 Klub zmienił status prawny  
i działa jako Stowarzyszeniem Klubu Bab Wspaniałych, z zarządem 

SZANOWNE JUBILATKI!
Poznań ma Targi, Koziołki

Kórnik ma Białą Damę
Arktyka niedźwiedzie białe

Ich wszystkich biję na głowę Mosina:
MOSINA MA BABY WSPANIAŁE!

      I nie znajdziecie na mapie
      Jak długi, szeroki świat

      Gdzie w jednym miejscu tyle
      Naprawdę wspaniałych Bab

Cieszymy się ich rocznicą
z ich doskonałej kondycji,

że czas ich z szacunku nie rusza
bo są strażniczkami tradycji.
Kto dziś – zamiast komórki 
- chce igłę wziąć do ręki?

A jeszcze do tego heklówkę,
      albo kordonek maleńki?
      Tylko Baby wspaniałe,

      i za to wspaniałe dzięki!
Dzierganie to nie tylko wzorki

zdobiące wiele chat.
Utkałyście Panie więzy przyjaźni,

łączącej Was już 40 lat.
Trzymajcie się zdrowo i mocno,
nie dajcie się żadnym trendom

Za to mieszkańcy Mosiny
Zawsze pamiętać Was będą!

Z szacunkiem, podziwem, wdzięcznością
I koszem najlepszych życzeń dla każdej z Pań

Osobno i wszystkich razem
Teresa Kurzawa

Od 40 lat Wspaniałe!



27

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

AKTUALNOŚCI

w składzie: Krystyna Małecka, Gra-
żyna Koralewska, Urszula Strzelczyk.

Celem działalności, od momentu 
powstania klubu było uczenie się 
rzeczy pożytecznych przydatnych  
w prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego, prace ręczne, dekoracje okolicz-
nościowe. Członkinie Klubu nie tylko 

zachwycają kunsztem, precyzją wykonania prac hafciarskich, 
czy robótek na szydłach, ale poszerzają swoje zainteresowania 
o poznawanie różnych regionów Polski. Każda wycieczka jest 
turystycznie dopasowana do wieku i możliwości członkiń 
klubu. Uczestnictwo w klubie to doskonała forma aktywnego 
spędzania czasu, z pożytkiem także dla innych, bo Baby 
Wspaniałe włączają się również w życie społeczne Gminy.    

Prace mosińskich Bab od 40 lat są podziwiane na wysta-
wach w Mosinie. Prezentowane były również w holenderskim 
mieście Bunschoten, na regionalnej imprezie w Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Sielinku, Centrum Kultury w Wielicho-
wie, w zaprzyjaźnionym holenderskim mieście Bunschoten, 
także w poznańskim Centrum Kultury Zamek, jak również 
w regionalnym programie telewizyjnym Teleskop.  Za swoją 
działalność w roku 1986 r. Klub „Bab Wspaniałych” został 
wyróżniony przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu.

Babom Wspaniałym życzymy nie 40 następnych, ale co 
najmniej  dalszych 100 lat tak pięknej działalności! Zdrowia, 
niegasnącej radości i uśmiechu, a także kolejnych, niezli-
czonych, cieszących nieustannie nasze oczy arcydzieł szy-
dełkowych, tkackich, krawieckich, kulinarnych, etc. etc… 
Wszystkiego najlepszego!  

Joanna Nowaczyk
Fot. Małgorzata Witt (Mosiński Ośrodek Kultury), JN

Harcerskie „Pamiętamy”
17 listopada odbył się finał 3. edycji Gminnego Konkursu Re-

cytatorskiego „Pamiętamy”. Jest to konkurs organizowany przez 
Hufiec ZHP Mosina w celu propagowania poezji patriotycznej, 
skierowany do uczniów szkół podstawowych z naszej Gminy  
i wszystkich chętnych mieszkańców o zacięciu recytatorskim. 

W tegorocznym finale, który rozpoczął się utworem „Marsylianka 
Wielkopolska” w wykonaniu pani Jolanty Kapelskiej, udział wzię-
ło 13 uczestników rywalizujących w trzech kategoriach. W jury 
konkursu zasiadły osoby związane bezpośrednio z rozwijaniem 
mosińskiej kultury: Anna Balcerek- Kałek, Karolina Talarczyk-Wie-
czorek, Andrzej Kasprzyk, Małgorzata Kaptur, a także Sergiusz 
Myszograj. Zwycięzcą w kategorii klas I – III został Maksymilian 
Pater (Zespół Szkół w Krośnie). Drugie miejsce zajęła Barbara 
Jeżewska (Szkoła Podstawowa nr 1), a trzecie – Franciszek Wójkie-
wicz (Szkoła Podstawowa w Rogalinie). W kategorii klas IV – VI 
pierwsze miejsce zajęła Alicja Michalak (Szkoła Podstawowa nr 
2). Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Antoni Kubacki (Zespół 
Szkół w Krośnie) oraz Zuzanna Lamperska (Szkoła Podstawowa  
w Czapurach), ex aequo z Agatą Paluszkiewicz (Szkoła Podstawo-

wa w Pecnej). W kategorii najstarszej, klas VII i VIII, zwyciężyła 
Marta Suchocka (Szkoła Podstawowa w Pecnej), a drugie miejsce 
zajęła Martyna Kilian (Szkoła Podstawowa nr 2). Serdecznie gra-
tulujemy, zarówno odwagi do wyjścia przed sporą publiczność, 
jak i wspaniałych występów godnych profesjonalistów!

Finał konkursu urozmaicił pan Włodzimierz Gabrielski, który opo-
wiedział historię swoich przodków – powstańców wielkopolskich. 
Podzielił się również swoją pasją propagowania tego tematu. Pan 
Gabrielski zaapelował także o opiekę nad grobami powstańców, 
którzy zmarli bezpotomnie. Na ten apel odpowiedział Hufiec ZHP 
Mosina oraz pani Agnieszka Bereta, deklarując swoją gotowość 
podjęcia się tego zadania. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali 
tomiki poezji, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach także 
grawerowane pióra. Nagrody i organizację konkursu sfinansowa-
no ze środków Gminy Mosina i Hufca ZHP Mosina. Ogromne 
podziękowania dla pracowników Mosińskiego Ośrodka Kultury 
za pomoc w organizacji tego wydarzenia, a także dla wszystkich 
nauczycieli i rodziców, którzy pomogli swoim pociechom wystąpić  
w 3. edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięta-
my”.            Emilia Skrzypek 

     Hufiec ZHP Mosina 
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W roku 2017 rodzice Agnieszki, Julii, Bartka, Kuby i dwóch Seba-
stianów – sześciorga dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością 
sprzężoną utworzyli stowarzyszenie, by starać się o lepszy los dla swoich 
dzieci, o ich godną dorosłość. Teraz te dzieci ukończyły już lub kończą 
za chwilę szkołę, a po 25. roku życia kończy się dla nich systemowa 
pomoc państwa. Dotychczas, jako podopieczni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, odbywały zajęcia terapeutyczne 
i rehabilitację pod okiem specjalistów. Opieką terapeutyczną kilkoro 
z nich objętych było już od przedszkola, bo w Mosinie od wielu lat 
funkcjonuje samorządowe przedszkole integracyjne. Przez wszystkie 
te lata spotykali się ze swoimi rówieśnikami. Chociaż nigdy nie będą 
funkcjonować w życiu normalnie, te kontakty społeczne są im nadal 
potrzebne, bezwzględnie potrzebna jest też dalsza rehabilitacja. W sobo-
tę 5 listopada Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie 
podsumowało swoją dotychczasową działalność, pełną determinacji 
i starań o dobro własnych podopiecznych, ale też pełną aktywności 
na rzecz społeczności lokalnej. W uroczystym, jubileuszowym spo-
tkaniu zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Krośnie, udział wzięli 
członkowie Stowarzyszenia, jego podopieczni i wolontariusze, a także 
liczne grono zaproszonych gości – osób je wspierających. Spotkanie 
było bowiem nie tylko okazją do podsumowania własnej działalności, 
ale także do złożenia tym wszystkim osobom podziękowań… 
Od historii do urzeczywistnienia

Pięć lat temu Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mo-
sinie rozpoczęło walkę o lepszy los dla swoich dzieci po osiągnięciu 
dorosłości. Natychmiast po rejestracji zwróciło się do Burmistrza 
Gminy Mosina z prośbą o pomoc, wskazując na potrzebę powstania 
w mieście środowiskowego domu samopomocy i deklarację takiej 
pomocy otrzymali. Starania Stowarzyszenia spotkały się nie tylko 
ze zrozumieniem i wsparciem władz samorządowych Gminy, ale też 
lokalnego środowiska i innych osób, m.in. Posła poprzedniej kadencji 
Szymona Ziółkowskiego i Posła Bartłomieja Wróblewskiego, który 
zabiegał o rządową dotację na ŚDS w Mosinie. Dziś, dzięki determinacji 
rodziców ze Stowarzyszenia, wsparciu władz samorządowych Gminy, 
pracy Urzędu Miejskiego i wsparciu finansowym dla Gminy – dofi-
nansowaniu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych inwestycji 
oraz środkom przekazanym przez Wojewodę na bieżące utrzymanie 
i wyposażenie, za chwilę rozpocznie działalność Środowiskowy Dom 
Samopomocy u zbiegu ulic Dembowskiego i Wiosny Ludów w Mo-
sinie. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Mosinie 40 osób 
będzie mogło przebywać od poniedziałku do piątku. Osoby z głębo-
ką niepełnosprawnością znajdą tam kilkugodzinną opiekę i terapię,  
a rodzice kilkugodzinne wytchnienie od intensywnej, 24-godzinnej 
na dobę opieki nad swoimi dziećmi. 
Nie tylko dom

Środowiskowy Dom Samopomocy to urzeczywistnienie najważniej-
szego celu 5-letniej dotąd działalności Stowarzyszenia SAMI SWOI 
Niepełnosprawni w Mosinie, ale ta działalność wykracza poza dążenie 
do powstania ŚDS. W ciągu 5 lat, swoją energię i swój czas, którego 
rodzice ze Stowarzyszenia mają niezmiernie mało, bo prawie całość 
pochłania wymagająca i trudna opieka nad własnymi dziećmi z głę-
boka niepełnosprawnością, poświęcają także innym aktywnościom. 
To między innymi różne działania na rzecz własnych podopiecznych – 
starania o środki, a potem realizacja projektów wspierających ich terapię, 
rehabilitację i przeciwdziałających ich społecznemu wykluczeniu. To  

także działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, 
chociażby zainaugurowanie cyklu mityngów sportowych dla rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z których pierwszy odbył 
się w maju tego roku, w hali widowiskowo-sportowej w Mosinie. 
Pomimo ograniczonego czasu i sił fizycznych angażują się również  
w życie swojej Małej Ojczyzny. Uczestniczą w wydarzeniach upamięt-
niających historię wspierając ich organizację, włączają się aktywnie 
w gminne imprezy sportowe, czy o charakterze kulturalnym, bo jak 
mówią, to nie jest tak, że tylko oczekują pomocy i wsparcia środowiska, 
którego bezsprzecznie bardzo potrzebują, ale chcą też dać środowisku  
w zamian coś od siebie. Bieg Eleganta, Bieg Pamięci, Król Parku, dzień 
dziecka organizacji pozarządowych, Rzeczpospolita Mosińska 1848, 
kiermasze świąteczne, kurs pierwszej pomocy, czy warsztaty kulinarne, 
to tylko niektóre imprezy, w jakich Stowarzyszenie zaznaczyło swoją 
społeczną aktywność.  
To nie koniec

Pięć lat, prowadzone w tym czasie działania, powstanie ŚDS, to 
wcale nie koniec tej historii. SAMI SWOI mają plany na przyszłość. 
To dalsze starania o godną i bezpieczną przyszłość dorosłych osób  
z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną – starania o utworzenie jesz-
cze domu, w którym mogłyby takie osoby mieszkać pod specjalistyczną 
opieką, kiedy przyjdzie czas, że rodzice nie będą już w stanie nimi się 
opiekować lub ich po prostu zabraknie. Chcą także kontynuować swoją 
działalność na rzecz środowiska, organizować dla niego wydarzenia, 
imprezy środowiskowe. W najbliższym czasie przy Stowarzyszeniu 
powstanie grupa rekonstrukcyjna dla wspierania edukacji historycz-
nej i upamiętniania historii… Stowarzyszenie „Sami Swoi” tworzą: 
Violetta Bartnikowska (prezes), Ewa Szcześniak-Młody – (wiceprezes), 
Hanna Chmielarz, Sylwia Bartnikowska, Kamila Plumińska-Błoszyk, 
Katarzyna Komorniczak, Hanna Gołąb, Małgorzata Andrzejewska.

Za godną podziwu działalność – jako społeczeństwo dziękujemy!  
Życzymy wytrwałości i siły w pokonywaniu życiowych przeciwności 
i ich za każdym razem pokonania!    

Joanna Nowaczyk Redaktor naczelny
Fot. J. Nowaczyk, K. Plumińska-Błoszyk

Violetta Bartnikowska, Prezes Stowarzyszenia SAMI SWOI Niepeł-
nosprawni w Mosinie: W imieniu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim 
osobom, które w różny sposób wspierały naszą działalność przez 
5 minionych lat, w sposób rzeczowy, finansowy, poświęcając swój 
własny czas i pracę, służąc swoją wiedzą, doświadczeniem, czy dobrą 
radą. Te szczególne podziękowania kierują do: Burmistrza Przemy-
sława Mielocha i jego zastępcy Tomasza Łukowiaka, Posła na Sejm 
RP Bartłomieja Wróblewskiego, radnych Rady Miejskiej w Mosinie, 
Marty i Szymona Ziółkowskiego, pracowników Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, Małgorzaty Kosz, Małgorzaty i Jacka Sołtysiaków, Tomasza 
Bolewskiego, Kierownika ŚDS w Puszczykowie Jerzego Pelowskiego, 
Kierownika OSiR w Mosinie Waldemara Demutha, Żanety Stuermer, 
Dyreltora MOK Marka Dudka, Dyrektora SOSW im. Janusza Korczaka 
w Mosinie, Koła Gospodyń Wiejskich z Pecnej, Łukasza Mańkowskiego, 
Anity Sobeckiej, Ryszarda Rybickiego, Muzeum – Pracowni Literac-
kiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, wolontariuszy Barbary 
Antkowiak, Hanny Lewendoskiej, Marity  Dostatniej, Karoliny 
Antkowiak-Naskręt, Szpitala w Puszczykowie, „Ochotniczek”  
Klubu „Amazonek” Poznań. 

Od 5 lat – SAMI SWOI
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ŚDS – niedługo otwarcie
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wiosny Ludów  

w Mosinie został oddany do użytku. Obiekt czeka teraz na wypo-
sażenie, a gdy to nastąpi, będzie gotowy na przyjęcie podopiecz-
nych. 29 listopada odbyło się kolejne spotkanie pełnomocnika ds. 
utworzenia ŚDS z rodzicami 
i opiekunami dorosłych osób 
z niepełnosprawnościami  
w sprawie organizacji i po-
stępów prac zmierzających 
do otwarcia ŚDS. 

Jak informuje Jakub Mo-
drzyński – pełnomocnik ds. 
utworzenia ŚDS z ramienia 
Urzędu, budynek ŚDS jest 
gotowy i oddany do użyt-
kowania wraz ze wszystki-
mi pozwoleniami. Wojewoda 
Wielkopolski, poza środkami 
na funkcjonowanie domu za-
bezpieczył na potrzeby ŚDS 
kwotę 300.000 zł tytułem środków na wyposażenie. – W ramach 
przyznanego dofinansowania zostanie zakupione wyposażenie – meble, 
sprzęt do rehabilitacji, sprzęt AGD, wyposażenie do poszczególnych 
pracowni – informuje pełnomocnik. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu Jakub Modrzyński obej-
mie stanowisko Kierownika tej placówki. Będzie to formalnie 
możliwe jednak dopiero po rozpoczęciu działalności ŚDS. Do tego 
czasu, jako pracownik Urzędu Miejskiego w roli pełnomocnika, od 
dwóch miesięcy zajmuje się przygotowaniem domu na otwarcie.  

To m.in. cykliczne spotkania z rodzicami przyszłych podopiecz-
nych. – Średnio raz w tygodniu spotykamy się wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Sami Swoi. Omawiamy szczegóły związane z wyposażeniem, 
informujemy się wzajemnie o postępach, oczekiwaniach i potrzebach 
– relacjonuje Jakub Modrzyński. – Spotykamy się i rozmawiamy 
z całym środowiskiem, również z Mosińskim Stowarzyszeniem na 
Recz Osób Niepełnosprawnych. Na ostatnim takim spotkaniu, 29 
listopada, omówiliśmy ze szczegółami wszystkie kwestie organi-
zacyjne. Licznie przybyli rodzice otrzymali również informacje 
na temat możliwości zorganizowania transportu dla uczestników  
i związaną z tym ewentualną odpłatnością. 

7 grudnia odbyło się również spotkanie pełnomocnika z Radą 
Miejską w Mosinie, aby przybliżyć jej proces organizacji domu 
i kwestie związane z procedurami oraz terminem otwarcia.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Sami 
Swoi.

Teraz trwają również ostatnie przygotowania proceduralne. – 
To m.in. dopełnienie formalnych procedur – rejestracja w Urzędzie 
Skarbowym, ZUS, banku, rozmowy z kontrahentami i dostawcami 
– mówi J. Modrzyński. 

Jak wyjaśnia dalej, wiele kwestii związanych z organizacją  
i otwarciem domu jest zależne od przepisów. Odwołanie Burmistrza 

przed upływem kadencji spowo-
dowało pewne opóźnienia, na 
przykład w naborze kadry pra-
cowniczej, jednak jaka zapewnia 
dalej, wszystko jest już przygo-
towane i za kilka tygodni ŚDS 
otworzy się, a osoby z niepełno-
sprawnościami będą mogły tutaj 
czuć się jak u siebie, korzystając 
z doświadczanej kadry i rehabi-
litacji. – Wojewoda Wielkopolski 
przekazał informację, że na rok 
2023 przeznacza kwotę dla ŚDS 
w Mosinie w wysokości 1 001 040 
zł. Został stworzony plan finan-
sowy. Wydzielono środki na wy-

nagrodzenia, opłaty za media, wyżywienie, czy zakup materiałów 
do pracowni. Został również złożony wniosek o dodatkowe środki 
na wyposażenie ŚDS na kwotę 300.000 zł w roku 2023 m.in. na  
realizację instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, co  
w znacznym stopniu odciąży ŚDS w opłatach za energię oraz dopo-
sażenie pracowni w tym zakup specjalistycznego pieca do wypalania 
ceramiki – dodaje przyszły kierownik ŚDS.

Otwarcie Środowiskowego Domy Samopomocy planowane jest na 
początek 2023 r.  – Wszystko zależy od rozstrzygnięcia przetargu na 
zakup mebli. Zgłosiło się w nim 6 oferentów. W chwili obecnej trwa 
wybór wykonawcy, tak, by wszystko co niezbędne, zostało zakupione 
do końca 2022 r. – informuje J. Modrzyński.    Joanna Nowaczyk

Spotkanie informacyjne
7 grudnia, wspólnie z Prze-

wodniczącym Rady Miejskiej  
w Mosinie Dominiakiem Micha-
lakiem, zorganizowałem spo-
tkanie z radymi Rady Miejskiej  
w Mosinie. W  rozmowie, poza 
grupą radnych, uczestniczył rów-
nież Marcin Lis pełniący funkcję 
Burmistrza Gminy Mosina oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Sami Swoi Niepełnosprawni  
w Mosinie. Była to dobra oka-
zja do przekazania istotnych 

informacji dotyczących całego procesu organizacji Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. Poruszone zostały m.in. kwestie związane  
z moimi kwalifikacjami i doświadczeniem, procesem wyboru wyko-
nawcy na dostawę mebli i zakupem wyposażenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Dyskutowaliśmy nad sprawami związanymi 
z zapotrzebowaniem i możliwościami organizacji ewentualnego 
transportu dla przyszłych uczestników. Omawialiśmy temat naboru 
pracowników oraz plan finansowy jednostki. 

Bardzo dziękuje za wsparcie, możliwość spotkania i merytoryczną 
dyskusję. 

Jakub Modrzyński 
Pełnomocnik ds. utworzenia 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.



30

INFORMATOR MOSIŃSKI listopad / grudzień 2022

Malarstwo Pracowni 
w Rogalinku

4 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż 
malarstwa Pracowni Artystycznej w Rogalinku. Na wystawie mo-
żemy obejrzeć prace artystów, członków Towarzystwa Przyjaciół 
Dębów Rogalińskich. Swoje obrazy zaprezentowali:

Maria Kosmowska, Wanda Sosnowska, Wanda Bednarek, Anna 
Wykowska, Anna Stawna, Barbara Dyderska, Krystyna Dyder-
ska, Dorota Dettloff, Małgorzata Wiśniewska, Danuta Surdyk, 
Danuta Helak, Agnieszka Szymańska, Wanda Bartmińska, Maria 
Jankowska, Andrzej Jankowski, Iwona Naskręt, Sylwia Waligó-
ra, Ewa Morawska, Barbara Zaporowska, Lucyna Janiszewska, 
Joanna Gawrońska oraz Filip Kaniewski z córką.

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury, Marek Dudek, przedsta-
wił prezes Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, Danutę 
Helak, która zapowiadając kontynuację dzieła poprzedniczki  
i założycielki pracowni w Rogalinku, Lucyny Smok, przybliżyła 
publiczności działalność pracowni, opisując tematykę prac i tech-
niki stosowane przez uczestników zajęć. Obecni na wernisażu 
Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina oraz 
Dominik Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosi-
nie gratulowali artystom znakomitych realizacji i wspaniałej 
wystawy.   MOK

31. Finał WOŚP 
zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem:
Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich - małych i dużych!
Sztab Mosina
facebook.com/WospMosina 

Premiera płyty w Mosinie
W piątek 25 listopada, na scenie muzycznej Molldur w Mosinie, 

wystąpił zespół Niewidzialność Remigiusza Szumana w koncercie 
promującym swoją płytę „Chwila”. 

O najnowszym, muzycznym przedsięwzięciu Remigiusza Szumana 
pisaliśmy w ostatnim numerze „Informatora Mosińskiego”. Muzyk, 
na co dzień mieszkaniec Mosiny, wydał w tym roku kolejną płytę, 
tym razem ze swoim 
zespołem „Niewi-
dzialność”. Przed-
sięwzięcie możliwe 
było dzięki wspar-
ciu mieszkańców 
w społecznej zrzut-
ce. Obecnie płyta 
„Chwila” dostępna 
jest na muzycznym 
r ynku.  Ut wor y  
z płyty, zespół wy-
konuje także pod-
czas koncer tów 
połączonych z jej 
promocją.  We wrze-
śniu Niewidzialność Remigiusza Szumana zagrała w poznańskiej 
Galerii Tumskiej, a 25 listopada – w Mosinie, rodzinnym mieście 
muzyka, w kameralnej sali koncertowej mollDur przy mosińskim 
rynku. 

Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory z promowanej, nowej płyty 

„Chwila”, ale też starsze, pochodzące z wcześniejszych wydawnictw 
muzycznych Remigiusza. Oprócz lidera zespołu, jego „Niewidzial-
ność” wystąpiła w składzie: Michał Zieliński, Damian Damiango 
Zieliński i Joanna Szuman, prywatnie żona muzyka,  która towa-
rzyszyła mu wokalnie w utworze „Zapomniana”. Świetna atmosfera 
tego wieczoru, to przede wszystkim zasługa solidnej dawki dobrej 
muzyki i niezwykłej osobowości artystów. To także zasługa miej-
sca, w którym koncert się odbył – mollDur przy ul. Niezłomnych  

w Mosinie. Jak mówią 
jego gospodarze, miej-
sce to powstało z myślą 
o osobach, dla których 
ważna jest muzyka.

Dwa dni po koncer-
cie mosińskim,  „Nie-
widzialność Remigiu-
sza Szumana” zagrała  
w jednym z muzycz-
nych klubów w War-
szawie. Zainteresowa-
nych artystycznymi 
poczynaniami naszego 
utalentowanego muzy-
ka Remigiusza Szumana 

odsyłam na stronę szuman.art.pl. 
Zachęcam też, by zaglądać na stronę fb mollDur, inicjatora oraz 

organizatora ciekawych wydarzeń i przedsięwzięć muzycznych  
i to nie tylko kameralnych koncertów. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk 
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Młodzieżowe inicjatywy
Zaduszki Organowe 

W niedzielę, 6 listopada dzięki przychylności prezbitera proboszcza 
Adama Prozorowskiego w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie 
odbyło się niecodzienne wydarzenie – Zaduszki Organowe we-
dług pomysłu Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. 
Dla wszystkich było ono okazją do duchowych przeżyć, a także 
udziału w uczcie słowa i dźwięku.

W programie mogliśmy usłyszeć 10 utworów o zróżnicowanym 
charakterze i przekroju epokowym – od Lacrimosy z Reqiem d-moll 
W.A Mozarta, przez współczesnego kompozytora Jehan Alaina i jego 
Le jardin suspendu po wyjątkowy finał, czyli Toccatę i fugę d-moll  
Johanna Sebastiana Bacha. Na organach grał Maciej Kubacki. 

Maciej Kubacki – z wykształcenia dyrygent, organista, akom-
paniator, nauczyciel i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Pusz-
czykowie. Ukończył Studium organistowskie i Szkołę Muzyczną 
w Szamotułach w klasie organów Justyny Posłusznej. W 2000 
r. ukończył Akademię Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego  
w Poznaniu na kierunku muzyka kościelna, w klasie prof. Marka 
Gandeckiego (dyrygowanie) i prof. Elżbiety Karolak (organy). Pełnił 
funkcję organisty w Puszczykowie, Rogalinie i Mosinie. W 2009  
r. objął stanowisko kapelmistrza w Mosińskiej Orkiestrze Dętej. 
Był  laureatem 2 miejsca w ogólnopolskim konkursie dyrygenckim. 
Prowadził zespół wokalny Bel Canto. Koncertował w Polsce, Belgii 
i Niemczech. Autor i aranżer ponad 100 utworów chóralnych.

Pomiędzy częściami koncertu wspominaliśmy imiennie osoby, 
które w tym roku od nas odeszły. Nie obeszło się bez bisów po-
ruszonej publiczności. Wydarzenie prowadziła Emilia Skrzypek,  
a pomagały jej, czytając fragmenty z Pisma Świętego: Zosia i Nina 
Żabiełowicz, Ela Lisiak, Natalia Kubica oraz Alicja Michalak.

Zaduszki opracowały i nadzorowały  Beata Lenartowska-Nieckarz 
oraz Siostry Uczennice Krzyża reprezentowane w osobie Siostry 
Sary. Nic jednak nie zrobilibyśmy bez wsparcia pana organisty  
i kościelnego Mateusza Wieczorka. 

Gorące podziękowania dla zaangażowanej młodzieży, harcerzy 
oraz osób i instytucji, które przyczyniły się do urzeczywistnienia  
koncertu i stworzyły tym samym niepowtarzalny charakter du-
chowy i wizualny. Wierzymy, że przez ponadczasowy charakter, 
wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz imprez w Gminie 
Mosina.

Elegant Show
Tegoroczny Elegant Show przeszedł do historii pod znakiem wytę-

żonej pracy młodych ludzi i ciekawych programów artystycznych, 
które zaprezentowali uczestnicy. Doroczny konkurs talentów odbył 
się 1 października w Mosińskim Ośrodku Kultury. Umiejętności 
wokalne, instrumentalne i taneczne oceniało jury reprezentowane 
przez aktorkę i reżyser Grażynę Wydrowską, piosenkarza, arty-
stę muzyka Remigiusza Szumana oraz malarkę i wystawiennika 
Emilię Domańską. 

Oto tegoroczni laureaci:
I miejsce otrzymała Martyna Rasz za niepowtarzalne wykonanie 

piosenki „Stand Up” Cynthi Erivo. II miejsce brawurowo wyśpie-
wała  Alicja Michalak  utworem Willa Smitha „ Arabian Nights”. 
Wyróżnienia powędrowały  do Jolanty Baraniak za pracowitość, 
Doroty Stasiak za aksamitny głos, a panowanie nad tremą i spokój 
sceniczny docenili jurorzy u Zuzanny Pszonki. 

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody oraz  dedykowane sesje zdję-
ciowe z fotografem Michałem Kaczmarkiem. Konkurs uświetnił 
świetny występ wyjątkowego, mosińskiego artysty Remigiusza 
Szumana oraz dźwiękowa animacja przyjaciółki MSRZM  nieza-
stąpionej Grażyny Wydrowskiej.

Młodzież z Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej 
zorganizowała  Elegant Show  po raz piąty. Wydarzenie popro-
wadziła Paulina Marciniak w towarzystwie Kingi Bożek i Tomka 
Lisiaka. Na wyróżnienie zasługują wszyscy zaangażowani młodzi 
ludzie z Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Podziękowania także dla firm, które wsparły konkurs talentów, 
a także dla Mosińskiego Ośrodka Kultury i Gminy Mosina. 

Z Aparatem po Mosinie
Już po raz trzeci mogliśmy podziwiać zdjęcia pokazujące piękno 

naszej Gminy w konkursie „Z aparatem po Mosinie” wymyślonym  
i realizowanym przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosiń-
skiej. W dwóch kategoriach wiekowych 9-25 i 25+ na konkurs 
zgłoszono 24 zdjęcia. Dominowała tematyka przyrody, piękna 
krajobrazu oraz budynków użyteczności publicznej. Nie zabrakło 
wymownych portretów oraz kadrów z mosińskiej codzienności. 
W tym roku po raz drugi przeprowadziliśmy także konkurs, w 
którym swojego faworyta mogli internetowo wybrać mieszkańcy. 
Podsumowanie konkursu odbyło się tradycyjnie  podczas Finału 
Elegant Show  w dniu 1.10.2022 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury. 
Zwycięskie zdjęcia prezentujemy na ostatniej stronie „Informatora”. 

Młodzieżowe projekty: „Zaduszki organowe”, „Elegant show 
2022” oraz z „Aparatem po Mosinie” finansowane były ze środ-
ków Gminy Mosina oraz programu Lokalnych  Partnerstw PAFW 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowanego ze środków 
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

MSRM / fot. Michał Kaczmarek
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Złota Omega dla żeglarzy
Seniorzy z grupy żeglarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

i Mosińskiego Klubu Żeglarskiego zdobyli Złotą Omegę 2022! To 
nagroda roku Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie wielkopolskim, nagroda 
dla najlepszych żeglarzy, aktywnych klubów żeglarskich i orga-
nizatorów imprez promujących żeglarstwo.

Seniorzy z UTW i MKŻ zostali wyróżnieni Złotą Omegą w 
kategorii Śródlądowy Rejs Roku, za majowy rejs Wisłą z Krakowa 
do Gdańska. 

Serdeczne gratulacje!
To nie pierwsza Złota Omega dla seniorów-żeglarzy. W roku 

2013 otrzymali ją za morski rejs roku Baleary, w 2017 r. za rejs 
śródlądowy „Wielka Pętla Wielkopolski”, a w 2018 r. za rejs po 
rzekach i kanałach Holandii.  

W tegorocznym, nagrodzonym rejsie śródlądowym, udział wzięło 
w sumie ośmioro żeglarzy-seniorów, którzy jachtem VISTULA 30 
C, przepłynęli cały szlak żeglownej Wisły – razem 901 km! – To 
był rejs, który śmiało można nazwać wyprawą tak z powodu czasu 
jaki trwał jak I ze skali trudności, które musieliśmy pokonywać – 
uważa Henryk Kociemba, pomysłodawca i organizator rejsów 
dla seniorów, który zapoczątkował właśnie taką formę aktyw-
ności żeglarskiej już w roku 2010. – Pływamy jednym, dwoma 
lub trzema jachtami, co roku zawsze jeden rejs śródlądowy, drugi 
morski – wyjaśnia dalej H. Kociemba. 

Pływali już po wszystkich aktualnie dostępnych szlakach 
śródlądowych w Polsce, a także we Francji i Holandii. Pływali 
po Bałtyku, Adriatyku, całym morzu Śródziemnym, Karaibach 
(Małe Antyle), Morzu Andamańskim (Tajlandia, Malezja). Te-
goroczny, majowy rejs po Wiśle był ich 24 żeglarską wyprawą. 
Na 25, jubileuszowy rejs, wybrali się we wrześniu pływając po 
greckim archipelagu Dodekanez… 

Henryk Kociemba od blisko 20 lat pracuje społecznie na rzecz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu. Jest także wielolet-
nim, zasłużonym członkiem Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. 

Warto wspomnieć, że również działalność MKŻ jest doceniana 
przez WOZŻ. W 2010 r. Złota Omega powędrowała do Klubu 
za organizowanie wydarzenia „Lato pod żaglami”, a także za 
rejs śródlądowy dla młodzieży po Zalewie Wiślanym, a w roku 
ubiegłym w kategorii „Regaty roku” – za organizację „Regat  
z bezpieczeństwem i Ratownictwem na wodzie” w ramach I Se-
minarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie.

Jesteśmy dumni z naszych żeglarzy! Gratulujemy! 

Joanna Nowaczyk

sukces KGW Radzewice
W październiku rozstrzygnięta została druga edycja ogólno-

polskiego konkursu plastycznego dla Kół Gospodyń Wiejskich 
zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Miejsce na podium zajęło Koło Gospodyń z Radzewic, 
z naszej Gminy! 24 listopada podczas uroczystości zorganizowanej 
w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Warszawie, laureaci odebrali gratulacje i nagrody z rąk prezes 
ARiMR Haliny Szymańskiej. 

W konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka…Rękodzieło to jest 
gratka!” mogły wziąć udział koła zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. 
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przedmiotu, który 
mógłby zostać wykorzystany w działaniach informacyjnych Agen-
cji. Prace konkursowe miały odwoływać się do tradycji polskiej 
wsi oraz kojarzyć się z życiem rolników.  

Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac z całej Polski! Za jedną  
z trzech najlepszych, komisja konkursowa uznała torbę płócien-
ną z organizerem wykonaną przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Radzewicach, przyznając III miejsce w konkursie. Jak czytamy 
na stronie agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
oceniana była oryginalność pomysłu, pracochłonność, wykorzy-
stanie materiałów naturalnych oraz estetyka i jakość wykonania. 
Istotny był również potencjał do wykorzystania pracy jako 

gadżetu promocyjnego Agencji. Poziom prac konkursowych był 
bardzo wysoki, dlatego jury zdecydowało o przyznaniu, oprócz 
trzech nagród głównych, także ponad 30 wyróżnień specjalnych 
i wyróżnień. 

Nagrodę, panie z KGW Radzewice odebrały w czwartek 24 
listopada, podczas uroczystości w siedzibie Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach działa od 55 lat.  
Obecnie liczy …. członkiń. Jej przewodniczącą od lat 30 jest 
Aleksandra Kołutkiewicz. Serdecznie gratulujemy sukcesu i dzię-
kujemy za wspaniałą promocję naszej Gminy!  J. Nowaczyk 
/ Fot. źródło ARiMR
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Biegowe zmagania
W niedzielę 23 października, 132 zawodników zmierzyło się 

na 10 kilometrowej trasie 6 edycji biegu KonstantyNOVA. Trasa 
przebiegała wśród malowniczych terenów Nadleśnictwa Kon-
stantynowo, Lasy Państwowe. Podczas tej sportowej imprezy 
trwała zbiórka na rzecz Stowarzyszenia SAMI SWOI Niepełno-
sprawni w Mosinie. Zebrano kwotę 1390 zł! Dziękujemy bar-
dzo wszystkim darczyńcom. Do zobaczenia w styczniu podczas 
10 kilometrowego biegu w ramach WOŚP! Więcej informacji 
oraz wyniki, dostępne są na stronie osirmosina.pl Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom!  Fot. PL

9. Bieg Zimowy po WPN
9. Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym w ramach 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 22 stycznia 
2023 r. Start oraz meta usytuowane będą na kąpielisku Glinianki. 
Dziesięciokilometrowa trasa biegnie przepięknymi zakątkami 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Bieg główny poprzedzać 
będą biegi dla dzieci i młodzieży:

- 150 m – przedszkolaki, roczniki 2016 i młodsze start godz. 11:00,
- 300 m – klasy I-III szkół podstawowych, roczniki 2013-2015, 

start godz. 11:15,
- 950 m – klasy IV-VI szkół podstawowych, roczniki 2010-2012, 

start godz. 11:25,
- 950 m – klasy VII-VIII szkół podstawowych, roczniki 2008-

2009, start godz. 11:25.
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są drogą elektroniczną na 

stronie mosinskiegp.pl oraz osirmosina.pl 
Podczas 9. Biegu Zimowego odbędzie się zbiórka publiczna na 

rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie odbioru 
pakietu startowego w biurze zawodów będzie znajdowała się puszka
WOŚP do której można wrzucić dobrowolny datek. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Gala Mosina Fight Night
15 października br. hala widowiskowo-sportowa Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Mosinie była świadkiem niecodziennego wydarzenia 
– pierwszej w historii Mosiny gali sportów walki! Widowiskowe 
pojedynki zawodników w formułach MMA, K-1 i Boksu, obser-
wowała licznie zgormadzona publiczność, która wypełniła całą 
widownię. Extra Gala „Mosina Fight Night” odbyła się z okazji 
10-lecia działalności Klubu Shootboxer Mosina. Wydarzenie pa-
tronatem honorowym objął Burmistrz Gminy Mosina. 

Klub Sportowy Shootboxer powstał w 2012 r. w Mosinie. Jego 
założycielem i głównym trenerem jest zawodowy Mistrz Świata 
w formule K1 – Łukasz Szulc. Klub zrzesza miłośników sportów 
walki, takich jak Kick-Boxing/K-1 ,BJJ, MMA czy Boks, a jego 
zawodnicy z powodzeniem startują na mistrzostwach Polski,  
a nawet Europy, odnosząc w nich sukcesy. 

Joanna Nowaczyk
fot. Shootboxer Mosina
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Kalejdoskop kulturalny
Z  Galerii Sztuki

W obiektywie Marka Lapisa
Wernisażem w dniu 8 października Galeria Sztuki 

rozpoczęła prezentację wystawy „OdNowa” prac 
uznanego fotografa Marka Lapisa. 
Marek Lapis, artysta wizualny, fotograf dokumen-

talny i edukator, zwycięzca i finalista wielu presti-
żowych konkursów w Polsce i za granicą. Członek 

zarządu Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg 
Wielkopolski. Absolwent Fotografii na Wydziale Sztuki Mediów Uni-
wersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 
Kilkukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku otrzymał 
od Starostwa Poznańskiego Nagrodę I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, został też odznaczony medalem „Za Zasługi dla 
Fotografii Polskiej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości Polski”.

Projekt „OdNowa” to intermedialna wystawa z użyciem fotograficz-
nych technik szlachetnych, analogowych i cyfrowych – to refleksja na 
temat bezpośredniego wpływu SARS-CoV-2 na ludzi. Co się zmieniło 
w ich „krajobrazie wewnętrznym”, w ich życiu, w ich postrzeganiu 
świata? Co się skończyło, a co zaczęło? Przy użyciu medium obrazu  
i słowa, Marek Lapis dociera do ich intymnych przestrzeni doświad-
czeń i je uwalnia. 

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz obchodów 75-lecia Związku Polskich 
Artystów Fotografików. 

W Salonie Poetyckim
29  października w Salonie Poetyckim Galerii odbyło się spotkanie  

z ukraińską poetką, pisarką, tłumaczką i dziennikarką Teodoziją Zariw-
ną, zatytułowane „Ziemia siedmiu wiatrów”. Podczas spotkania zapre-
zentowane zostały dwie książki poetyckie: „Ziemia siedmiu wiatrów” 
Teodoziji Zariwnej w tłumaczeniu Kaliny Izabeli Zioła oraz „Chłodny 
dotyk wiatru” Kaliny Izabeli Zioła w tłumaczeniu Teodoziji Zariwnej. 
Oprawę muzyczną zapewnił duet „Sobie Przeznaczeni” czyli Alina  
i Krzysztof Galasowie. Kolejnym gościem Salonu był gwatemalski po-
eta Rudy Alfonzo Gomez Rivas. Spotkanie  miało miejsce 6 lsitopada,  
w ramach 45.Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Podczas spo-
tkania odbyła się promocja dwóch jego polsko-hiszpańskich książek 
poetyckich „W pajęczynie snów” oraz „Motyl i czas”, a poeta odebrał 
Nagrodę Literacką Lanicius przyznaną mu w roku 2022. Oprawę mu-
zyczną zapewnił Tomasz Bateńczuk. 

Spotkania prowadziła tradycyjnie Kalina Izabela Zioła. 
Wyprawa życia

24 września odbył się wernisaż trwającej do końca października 

wystawy „Amazonia – wyprawa życia Zygmunta Pniewskiego z Ar-
kadym Fiedlerem”. Na wystawie zaprezentowane zostały zdjęcia z ich 
wspólnej wyprawy do Brazylii w 1967 r., a także pamiątki Zygmunta 
Pniewskiego z tej podróży. 

Pana Zygmunta Pniewskiego pamięta zapewne wielu mieszkańców 
Mosiny. Zmarły w 2016 r. mieszkaniec naszego miasta – z zawodu 
fotograf naukowy, wieloletni pracownik poznańskiego instytutu 
Zoologii PAN, z zamiłowania przyrodnik, regionalista i krajoznaw-
ca – pozostawił po sobie niezliczoną, fotograficzną dokumentację 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych także naszej Gminy. Przez 
wiele lat współpracował z mosińską Izbą Muzealną dla której doku-
mentował zmieniającą się rzeczywistość i prezentował swoje zdjęcia 
na autorskich wystawach. 

Z Arkadym Fiedlerem, jak wspominał za życia Zygmunt Pniewski 
w rozmowie do jednego z moich artykułów, połączyła go wspólna 
pasja – motyle i dęby. Obaj pochodzili z Poznania, gdzie ich rodzinne 
domy niemal sąsiadowały ulicami. – W mojej rodzinie mówiło się  
o tym podróżniku  co napisał „Ryby śpiewają w Ukajali”. W końcu  
i mnie ta książka wpadła w ręce – wspominał przed laty pan Zygmunt, 
który osobiście Arkadego Fiedlera poznał dopiero po wojnie, gdy ten 
znany podróżnik wynajął pokój na pracownię przy pl. Wolności 
w Poznaniu. – Spotykaliśmy się na ulicy Jednego razu, po wymianie 
grzecznościowych ukłonów, zaczął ze mną rozmawiać: „A Pan tu gdzieś 
mieszka” – powiedział do mnie i zapytał, gdzie pracuję. Usłyszał, że  
w zakładzie zoologii. „A motyle Pan łapie?” – pytał dalej. Odpowie-
działem, że tak. „To tam do Pana kiedyś wpadnę, muszę porozma-
wiać.” Tak zawarliśmy znajomość – opowiada pan Zygmunt. Tak też 
rozpoczęła się współpraca i przyjaźń – opowiadał pan Zygmunt po 
latach. Zygmunt Pniewski przygotowywał reprodukcje do książek 
podróżnika, a jako przyrodnik preparował motyle przywożone  
z kolejnych podróży. W końcu, w jedną z nich, w roku 1967 do da-
lekiej Brazylii, Arkady Fiedler zabrał pana Zygmunta, by łapał z nim  
i preparował motyle. Efektem wspólnej wyprawy była wydana 3 lata 
później książka Fiedlera „Piękna i straszna Amazonia”. – Jak tam  
w Brazylii było nam ciężko, czasem z powodu choroby, wspominali-
śmy dęby rogalińskie – o nich mogliśmy rozmawiać w nieskończoność.  
I o motylach… Z Arkadym Fiedlerem Zygmunt Pniewski przyjaźnił się 
do jego śmierci w roku 1985. Sam odszedł 31 lat później, w roku 2016.

W wernisażu wystawy poświęconej ich wspólnej podróży, udział 
wzięli synowie Arkadego Fiedlera: Marek i Arkady Radosław i syn 
Zygmunta Pniewskiego Sławomir. A w sobotę 1 października,  
w scenerii tej ekspozycji, odbyło się spotkanie z Arkadym Radosławem 

Fiedlerem, który opowiedział o swojej z kolei wyprawie do Boliwii. 
Opisał ją w promowanej podczas potkania książce „Boliwia, do 
głębi intrygujący kraj”. 

[Wspomnienia Z. Pniewskiego z artykułu J. Nowaczyk „Obiektywem 
w głąb natury” Fakty Mosińsko-Puszczykowskie 2010]
Nasz dom

5 listopada Galeria zainaugurowała wystawę poświęconą początkom 
internatu dla dzieci z niepełnosprawnościami w Mosinie zatytułowanej 
„To był kiedyś nasz dom”.  

– Z pomysłem wystawy zgłosił się do nas jeden z wychowanków Maciej 
Zakęs – mówi Agnieszka Bereta z Galerii Sztuki w Mosinie. – Nawiązał 
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on kontakt z byłymi wychowawcami i uzbierał bogaty zbiór zdjęć z 20 
lat działalności internatu, zanim został internat wchłonięty przez nowo 
powstały Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 

Na wystawie zgromadzono fotografie i pamiątki z tamtego okresu 
działalności internatu, udostępnione przez jego byłych wychowaw-
ców. Kilkoro z nich, a także kilku wychowanków internatu wzięło 
udział w listopadowym wernisażu ekspozycji. Spotkaniu po latach 
towarzyszyły wspomnienia…

W latach 90-tych kilku wychowawców internatu utworzyło Sto-
warzyszenie Przyjaciół 

Dzieci Specjalnej Troski, które zbierało fundusze na jego wsparcie  
i różne formy działalności Organizowali m.in. 
letnie turnusy rehabilitacyjne w Niechorzu, czy 
kilkudniowe Festiwale Twórczości Dzieci Specjal-
nej Troski. – Warunki internackie nie były luksu-
sowe. Ale to nie luksus tworzył chłopakom dom 
tylko ludzie. Życie, jak urodzinowy tort, kroiło i 
częstowało wychowanków naszymi osobowościami. 
Byliśmy silnie zaangażowani i aktywni by doskonalić 
warunki mieszkalne i sprawiać by relacje wycho-
wawcze przypominały rodzinne. Każdy oddawał 
„internatowi” to co miał cennego i dostępnego – napisała w swoich 

wspomnieniach Elżbieta Olszak, jedna z wychowawczyń mosińskiego 
internatu. – Wdzięczność sprawiła, że wychowankowie zapragnęli być  
z nami po 40 latach od pierwszych spędzonych z nami chwil. Inicjatywa 
Macieja Zakęsa, jego praca nad zgromadzeniem zdjęć, zaangażowa-
nie w dzieło pokazania dzieciństwa z naszym udziałem , w formie 
wystawy, jest uwieńczeniem dzieła, które zatytułował „Nasz dom” 
w Mosinie. Wystawa będzie prezentowana do 22 stycznia 2023 r.
POWIDOKI 

W sobotę, 19 listopada otwarta została wystawa rzeźby Micha-
ła Wielopolskiego zatytułowana „Powidoki”. Wernisaż zaszczycił 
obecnością J.M Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. 
Wojciech Hora, dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych 
prof. Rafał Kotwis oraz profesorowie Wydziału: Karolina Komasa, 
Jarosław Bogucki, Wojciech Koronowski. Wśród gości byli także pro-
fesorowie UAP Jacek Strzelecki i Andrzej Leśnik. To druga wystawa 
indywidualna Michala Wielopolskiego – pierwsza odbyła się w 2010 
r. i była to praca dyplomowa nagrodzona w konkursie im. Marii Do-
kowicz, na najlepszy dyplom UAP.  Przez wiele lat studencka praca 
Michała Wielopolskiego zdobiła pasaż Galerii i mamy nadzieję, że po 
konserwacji w pracowni autora, do nas powróci. Michał Wielopol-

ski jest absolwentem Wydziału Rzeźby i Dzia-
łań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych  
w Poznaniu (dziś UAP), obecnie asystentem  
w Pracowni Rzeźby na macierzystej uczelni. 
Brał udział w licznych wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych m.in. w Poznaniu, Sopocie  
i w Barcelonie na wystawie konkursowej Figu-
rativas 2017. 

Joanna Nowaczyk
Fot. Agnieszka Bereta, Barbara Matuszak

28 października odbył się XV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski 
w Mosinie, w którym udział wzięło 87 uczestników z terenu 10 
gmin powiatu poznańskiego, z Puszczykowa, Kamionek, Kórnika, 
Pecnej, Rogalinka, Tarnowa Podgórnego, Lusowa, Czerwona-
ka, Szczepankowa, Kleszczewa, Plewisk, Komornik, Skórzewa, 
Dopiewa, Jerzykowa, Pobiedzisk, Krosna, Konarzewa, Stęszewa 
i Mosiny.

Temat tegorocznej edycji turnieju – „Za drzwiami”, okazał się 
bardzo trudny, ale uczestnicy z powodzeniem podjęli wyzwanie. 
Członkinie Jury, artystki rzeźbiarki – Emilia Bogucka i Izabela 
Grudzińska podkreślały kreatywność oraz bogactwo pomysłów 
poszczególnych realizacji.

Wśród najmłodszych uczestników I miejsce zdobyła Julia Wi-
śniewska ze Szkoły Podstawowej im. Gen. J. Dowbora-Muśnickiego 
w Lusowie, II miejsce Julia Bartosz ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mosinie, a miejsce III Aleksandra Bajon ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.

W kategorii wiekowej obejmującej VII i VIII klasy szkół podsta-
wowych Jury przyznało ex aequo dwa III miejsca – Emilii Librow-
skiej ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie i Antoninie Lum ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie. Miejsce II uzyskał Albert Michalak 
ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie,  
a I miejsce zdobyła Maria Czyżak ze Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Jerzykowie. I miejsce w kategorii uczniów 
szkół średnich zdobyła Alicja Kaniewska z Zespołu Szkół im. 
Kryptologów Poznańskich w Luboniu, drugie uzyskała Gabriela 
Łajtar reprezentująca Mosiński Ośrodek Kultury, podium zamy-
ka Rozalia Kaczmarek z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  

w Mosinie. Dwie reprezentantki Liceum Plastycznego im. Piotra 
Potworowskiego w Poznaniu podzieliły między siebie I i II miej-
sce: Maja Bereta z miejscem pierwszym, a Nicole Kostrzyńska  
z miejscem drugim.

Wśród dorosłych I miejsce otrzymała Karolina Molenda, a miejsce 
II Sylwia Przybylska-Sawicka. Miejsca III nie przyznano.Grand 
Prix przypadło Julii Wiśniewskiej ze Szkoły Podstawowej im. 
Gen. J. Dowbora-Muśnickiego w Lusowie.

Po wytężonej pracy uczestnicy turnieju uczestniczyli w prelekcji 
Andrzeja i Igora Garstki na temat sztuki odlewnictwa, techniki 
zdejmowania formy, przygotowania rzeźby do odlewu i wykań-
czania ze spawaniem i patynowaniem włącznie.

Organizatorem XV Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego, odby-
wającego się pod patronatem Wielkopolskiego Związku Artystów 
Rzeźbiarzy, był Mosiński Ośrodek Kultury, który ufundował 
nagrody dla zwycięzców we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Upominki promocyjne przekazał Urząd Miejski w Mosinie. Na-
grodę główną – odlanie zwycięskiej rzeźby w brązie, ufundowała 
odlewnia artystyczna z Szymanowa.  Małgorzata Witt / MOK

Zmagania rzeźbiarskie w Mosinie
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WALENTY  AUGUSTYNIAK, s. Franciszka 
ur. w 1855 r. i Wiktorii z d. Michalak, uro-
dził się 6.01.1893 r. w Dymaczewie Nowym 
(ówczesne niemieckie nazwy: Neue Demant-
schewo, Domaszewo, Neusee). Jego rodzice 
byli włościanami, pracowali w Dymaczewie 
Nowym na swoim gospodarstwie. Rodzina 
była stosunkowo liczna. Rodzeństwo Walen-
tego, to wraz z nim 7 sióstr i 4 braci. 

Kiedy Walenty miał około 6 – 7 lat, rodzice 
przeprowadzili się najpierw do Robakowa/k. 
Kórnika a następnie do Tulec. Tutaj Walen-
ty ukończył 24.05.1907 r., tj. w wieku 14 
lat pruską, 2-klasową szkołę podstawową. 
Oprócz pracy w gospodarstwie ojca, za-
czął terminować w zawodzie kowalskim, 
niezmiernie ważnym w ówczesnym czasie. 
Wojsko, majątki ziemskie, niezależnie czy 
polskie, czy niemieckie, stały koniem jako 
siłą pociągową. Dobrzy kowale byli cenieni 
i zatrudniani w majątkach. Kowalstwo sta-
nowiło źródło utrzymania rodziny i było 
zawodem wykonywanym przez Walentego, 
aż do przejścia na emeryturę. 

W wieku 20 lat,  2.10.1913 r., został po-
wołany jako pruski poddany, do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej w armii nie-
mieckiej. Trafił do jednostki stacjonującej 
w Żaganiu – Artyleria Polowa 5 Regiment. 
Tam przeszedł okres rekrucki. 5 Regiment 
organizacyjnie działał w składzie 5 DP, 9 
Brygada Artylerii Polowej „von Podbielski” 
w Szprotawie. Tam zastał Walentego wybuch 
I wojny światowej, w której on jako Polak, 
ale będący pruskim poddanym, musiał brać 
udział. Jego jednostka była bardzo ruchoma, 
ciągle przerzucano ją na różne fronty walki. 
W 1915 r. był z jednostką na Węgrzech i tam 
został ranny w bok. W tym samym roku 
walczył jeszcze z Rosjanami w Królestwie 
Polskim, na odcinku Kalisz – Warszawa. Pod 
koniec tego roku został przerzucony ze swoją 
jednostką do Francji, w rejon działań pod 
Verdun. W tej krwawej bitwie, jego jednostka 
ciągle zmieniała miejsce postoju i prowadze-
nia działań wojennych. Miało to wywrzeć na 
przeciwniku wrażenie dużej mobilności oraz 
ilości środków ogniowych artylerii. Wów-
czas  dotyczyło to najbliższych miejscowości  
w rejonie Verdun, następnie podczas walk 
nad Sommą i Marną. 28.02.1916 r. w uznaniu 
zasług bojowych został odznaczony Krzy-
żem Żelaznym II Klasy. Oprócz odznaczenia 
został awansowany w następnych latach na 
wyższy stopień wojskowy. Miało to miejsce 
6.04.1917 r. i 22.02.1918 r. Po kapitulacji 
armii niemieckiej w Compiegne, jego jednost-
ka musiała opuścić zajmowane dotychczas 
tereny m.in. w Holandii. Żołnierze rozpoczęli 
proces wędrówki do swoich domów. Walenty 

Augustyniak otrzymał wówczas skierowanie 
do Środy Wlkp. W armii niemieckiej służył 
od 2.10.1913 r. do 3.01.1919 r., tj. 6 lat. 

22.01.1919 r. zgłosił się jako ochotnik do 
trwającego od 27.12.1918 r. Powstania Wiel-
kopolskiego. Przez dotychczasową służbę  
w artylerii armii niemieckiej, został wcielo-
ny jako artylerzysta do Pułku Ochotniczego 
Artylerii Wielkopolskiej – 15 Pułk Artylerii 
Polowej (zaświadczenie 1/214 p.a.p. 3 bateria). 
Z racji swojego wyuczonego zawodu kowala, 
dostał skierowanie do pełnienia zadania Na-
czelnika Kuźni Polowej. Walczył na froncie 
północnym powstania m.in. w rejonie Ryna-
rzewa, Nakła, Paterka, Szczepic i Szubina. Po 
zawarciu rozejmu w Trewirze w lutym 1919 
r., część wojska powstańczego, w którym 
służył, została przewieziona transportem 
kolejowym w rejon Lwowa w celu wsparcia 
obrony miasta i okolicy przed atakami wojsk 
ukraińskich. Stamtąd jego jednostka została 
przerzucona w rejon Pińska, skąd nastąpiła 
ewakuacja w wyniku działań ofensywnych 
wojsk bolszewickich w 1920 r., idących na 
podbój Warszawy. 

18.12. 1920 r. ogniomistrz Walenty Au-
gustyniak otrzymał bezterminowy urlop  
z wojska tj. z baterii 214 p.a.p. a 7.03.1921 r. 
został zdemobilizowany. Z Wojskiem Polskim 
rozstał się ostatecznie 28.03.1923 r. Wówczas 
został przeniesiony do rezerwy. 

Nareszcie miał czas, aby pomyśleć o stabili-
zacji życiowej i założyć rodzinę. 30.10.1923 r. 
pojął za żonę Agnieszkę Kwocz z Krzesinek. 
Tutaj nowożeńcy kupili dom i tam zamiesz-
kali. Z małżeństwa tego urodziły się dzieci: 
Edward *1924 r. , Regina *1930 r. oraz Józef 
*1932 r.

Walenty pomimo, że powstańcom prawo 

gwarantowało zatrudnienie w pierwszej ko-
lejności na posadzie państwowej, długo nie 
mógł uzyskać zatrudnienia. Powodował to 
ówczesny kryzys gospodarczy. Po długich 
staraniach znalazł zatrudnienie w Warszta-
tach Głównych Parowozowo – Wagonowych 
w Poznaniu, późniejszy  zakład ZNTK. Pra-
cował tam w swoim zawodzie jako kowal, 
na młotach mechanicznych parowych. Po II 
wojnie światowej kontynuował pracę w tym 
zakładzie, przy regeneracji resorów parowo-
zowych. W 1958 r. w wieku 65 lat przeszedł 
na emeryturę. 

W rozmowach z dziećmi, wspominał przy-
gotowania jakie czyniono do II wojny świato-
wej, zalecenia władz dotyczące gromadzenia 
piasku i wody na strychach domostw i przy-
gotowaniach, jakie miano czynić do obrony 
przeciwlotniczej i gazowej. Po wybuchu II 
wojny światowej objęła go na początku wrze-
śnia mobilizacja wojskowa. Na krótki czas 
został skierowany do folwarku w Złotnikach. 
Przygotowywany był tam tabor wojskowy 
do wyjazdu na front. Po paru dniach został 
zwolniony ze służby wojskowej i powrócił do 
swej pracy na kolei. W tym czasie w jego za-
kładach był prowadzony demontaż ważniej-
szych urządzeń i maszyn. Przygotowywano 
maszyny do transportu ewakuacyjnego na 
tereny pod wschodnią granicę Polski. Zaraz 
po powrocie z mobilizacji został delegowany 
rowerami z grupą pracowników,  do monta-
żu maszyn na wschodnie kresy Polski. Do 
wysyłki maszyn nie doszło, bo Poznań zajęli 
już Niemcy. Grupa rowerowa dojechała do 
Garwolina, gdzie została zatrzymana przez 
zaborczą Armię Sowiecką. Rosjanie po jed-
nodniowym zatrzymaniu grupy, w zwartym 
szeregu o głodzie i chłodzie - rowerzystów 
zwolnili. Po trudach i przeżyciach jakie trze-
ba było  przebyć w tym okresie na drogach 
zawieruchy wojennej w napadniętym kraju, 
30 października 1939 r. powrócił do swego 
domu. Rozpoczął dalej pracować na swym 
poprzednim stanowisku pracy w ZNTK  
w Poznaniu. 

Za swoją działalność, Walenty Augustyniak 
posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż 
Powstańczy nadany 31.12.1958 r., Nr C – 75 
753, Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia 
Polski nadany 13.12.1973 r., Nr 1856 – 73 – 5. 
W dniu 24.02.1972 r. został awansowany na 
stopień podporucznika. Zmarł 9. 05. 1986 
r. w Krzesinkach.

Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Spławiu k/Poznania. Grób oznakowa-
ny okolicznościową tabliczką  „Powstaniec 
Wielkopolski”. 

Włodzimierz Gabrielski,  Jacek Szeszuła

Walenty Augustyniak – Powstaniec
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W rocznicę zbrodni
20 października upamiętniliśmy ofiary egzekucji z 1939 r. – 

rozstrzelanych na rynku w Mosinie 15 mieszkańców Mosiny  
i okolic w ramach niemieckiej akcji eksterminacyjnej „Tannen-
berg”. Od 1 września do 25 października 1939 r., w wyniku 
ponad 760 egzekucji, mającej na celu eksterminację warstwy 
przywódczej i inteligencji w całej Wielkopolsce, życie straciło 
ponad 20 tys. Polaków. Masowych egzekucji dokonano według 
przygotowanych wcześniej list proskrypcyjnych Polaków, uzna-
nych z racji swojej przedwojennej działalności za szczególnie 
niebezpiecznych dla III Rzeszy. Wśród nich byli przedstawi-
ciele duchowieństwa, politycy, ludzie kultury, nauki i sztuki, 
przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy itd. W Mosinie 
20 października 1939 r. rozstrzelani zostali: Stanisław Kozak 
– budowniczy, Piotr Bartkowiak – powstaniec wielkopolski, rol-
nik, Stanisław Jaworski – powstaniec wielkopolski, kupiec, Jan 
Frąckowiak – powstaniec wielkopolski, młynarz, Alojzy Szymań-
ski – powstaniec wielkopolski, piekarz, Stefan Królak – kupiec, 
Franciszek Kołtoniak – rolnik, Wiktor Matuszczak – kowal, Alojzy 
Kujath – nauczyciel, Antoni Roszczak – powstaniec wielkopolski, 
kupiec, Ludwik Baraniak – murarz, Józef Cierżniak – nauczyciel, 
Wincenty Frankowski – powstaniec wielkopolski, malarz, Roman 
Gawron – lekarz, Józef Lewandowski – sołtys Niwki, rzeźnik.  
W tym samym dniu, w godzinach porannych, w czasie egzekucji 
w Kórniku stracili także życie dwaj mieszkańcy Daszewic: sołtys 
tej wsi Franciszek Dłubała i rolnik Jan Niemczal. 

Pamięci Rozstrzelanych
2 września w Żabnie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy 

upamiętniającej dwóch rozstrzelanych w Mosinie mieszkańców 
tej wsi: Józefa Cierżniaka i Franciszka Kołtoniaka. Obelisk ich 
pamięci stanął wysiłkiem lokalnej społeczności. 

W roku ubiegłym, w ten sam sposób ofiary egzekucji z 20 paź-
dziernika 1939 r. miejscowe społeczności uczciły w Żabinku  
i w Grzybnie – w Żabinku tablicą pamięci Alojzego Kujatha,  
a w Grzybnie – tablicą pamięci Piotra Bartkowiaka.  

Pomysłodawcą i inicjatorem takiego upamiętnienia ofiar niemiec-
kiej akcji „Tannenberg” w miejscowościach, w których mieszkali  
jest Andrzej Kasprzyk, emerytowany dyrektor Mosińskiego Ośrod-
ka Kultury, miłośnik Ziemi Mosińskiej. Dzięki tej inicjatywie, 
pamięć o nich i o ich ofierze będzie utrwalana.    
    J. Nowaczyk / Fot. MOK 

  

Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą 

z 23 kwietnia 1937 r. Upamiętnia ono przekazanie przez Radę 
Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu właśnie 11 
listopada 1918 r. Tego dnia zawarto również rozejm na froncie 
zachodnim I wojny światowej. Do czasu kolejnej wojny, święto 
obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym 
uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, 
jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Jednocześnie zniesiono 
Święto Niepodległości. Zostało ono przywrócone przez Sejm PRL 
IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą „Narodowe Święto 
Niepodległości”. To najważniejsze w Polsce święto państwowe, 
obchodzone jest uroczyście w całym kraju, także w Mosinie. 

W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w dniu 
11 listopada w Mauzoleum rodziny Raczyńskich w Rogalinie, przy 
sarkofagu Prezydenta na uchodźstwie hrabiego Edwarda Bernarda 

Raczyńskiego, delegacja 
mosińskiego samorządu 
złożyła kwiaty i znicze. 
W kościele parafialnym 
w Mosinie odprawiona 
została msza św. w in-
tencji Ojczyzny, którą 
uświetnił występ Mo-
sińskiego Chóru p.w. 
św. Cecylii. Pod Pomnikiem Pamięci na miejskim rynku obok 
wiązanek kwiatów, zapłonęły znicze. Zwieńczeniem mosińskich 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości była uroczystość 
w Mosińskim Ośrodku Kultury, którą uświetnił koncert muzyki 
wodewilowe duetu Agnieszka Sokolnicka & Voytek Soko Sokol-
nicki. Koncert poprowadził Piotr Niewiedział, a wydarzenie zor-
ganizowane przez Mosiński Ośrodek Kultury współfinansował 
Powiat Poznański.      JN

27 grudnia obchodzić będziemy 
104. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

Około 300 naszych mieszkańców związanych za życia z ziemią mosińską 
wzięło w nim czynny udział.  

W Mosinie, jak co roku, upamiętnimy bohaterów zwycięskiego zrywu Wielkopolan. 
27 grudnia na grobach powstańców z Ziemi Mosińskiej zapłoną znicze, a o godz. 17.30 
na placu przy mosińskim cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywa ok. 130 uczestników 
tego Powstania, odbędzie się patriotyczna uroczystość. 

O godz. 18.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie odprawiona zostanie msza św. 
w intencji bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego!    
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Nasze okolice obfitują  
w malownicze widoki, ta-
jemnicze zakątki i inspiru-
jących mieszkańców. Parę 
miesięcy temu miałam przy-
jemność przybliżyć Państwu 
obraz dawnych mieszkań-
ców Starego Dymaczewa. 
Dziś skierowałam spojrze-
nie tylko na jedną rodzi-
nę, próbując rozstrzygnąć 
zagadkę, z którą boryka się 
szereg badaczy-genealogów. 
Chodzi o familię Potockich 
zamieszkującą naszą Gminę.

Przypuszczam, że napoty-
kając nazwisko „Potocki” 
wyobraźnia przenosi Was 
w świat zamożnej szlachty, 
pięknych pałaców i herbów. 
Jak się jednak okazuje, nieje-
den Potocki, nie chwalił się 
szlacheckim herbem, a dziś 

zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno płynie w nim błękitna 
krew. Jak to możliwe? Spróbujmy to zbadać.

W malowniczym Krajkowie Folwarku, na skrzyżowaniu dróg 
stoi kapliczka. Ufundowało ją małżeństwo – Mikołaj Potocki  
i Urszula z domu Sobieray. Kim byli? Nie pochodzili z Krajkowa, 
ale pierwszy trop odnajdujemy właśnie w dawnych dokumentach 
tej wioski. W tzw. liście dusz gromady Krajkowo wpisano, że 
Mikołaj Potocki urodził się 5 grudnia 1784 r. w Reglinie w po-
wiecie Krobia. Na mapie jednak nie sposób  odnaleźć rzeczonego 
Reglina… Jaką drogą zatem odszukać akt urodzenia, czy ślubu  
i jak dowiedzieć się czegoś więcej o Mikołaju? Jak ustalić, czy pły-
nęła w nim błękitna krew? Jak genealodzy rozwiązali tę zagadkę?

Wykonano iście mrówczą i detektywistyczną pracę. Genealodzy 
szlacheckiego rodu Potockich wertowali m.in. księgi metrykalne 
parafii Wolsztyn, z uwagi na to, że Potoccy władali pobliską 
Tuchorzą. Odszukali oni zapis, że 5 grudnia 1784 r. (znamy tę 
datę!) we wsi Reklin ochrzczony został pewien chłopiec o imieniu 
Mikołaj, syn komornika Kacpra i jego żony Katarzyny, pochodzący 
ze wsi Reklin (czyli „prawie” Reglin). W akcie nie podano nie-
stety nazwiska rodziców. Tak w tamtych czasach bywało. Dalsze 
poszukiwania doprowadziły badaczy do aktu ślubu mieszkańca 
Reklina Kacpra Dawidka i Katarzyny 7 listopada 1781 r. Świad-
kiem jest Andrzej Rożek, sołtys. Zapamiętajmy to nazwisko... 

Wkrótce rodzą im się synowie: Michał (1782), wspomniany 
wyżej Mikołaj (1784) i Wojciech (1789). W międzyczasie w domu 
reklińskiego sołtysa Andrzeja przychodzi na świat Florian. Moją 
uwagę zwraca dodatkowo matka chrzestna Mikołaja – Jadwiga 
z Reklina od Roska, zaś małego Floriana Rożka do chrztu niesie 

Jadwiga Roszkowa. Myślę, że niewiele ryzykujemy zakładając, że ta 
pani to jedna i ta sama osoba, dodatkowo zapewne spokrewniona  
z sołtysem (być może ciotka), którego nazwisko zostało specyficznie 
odmienione w rodzaju żeńskim. Ten przypieczętowany udziałem 
w sakramentach związek rodzin Dawidek i Rożek jest kluczowy 
dla ustalenia, czy idziemy dobrym tropem i zaraz to wyjaśnię.

Do tej pory przyjęliśmy zatem, że dziecko o imieniu Mikołaj 
,urodzone w 5 grudnia 1784 r. w Reklinie nosiło nazwisko Da-
widek. Ziemie polskie były i są jednak na tyle duże, że zapewne 
wielu Mikołajów przyszło na świat tego dnia. Skąd możemy mieć 
pewność, że to „nasz” Mikołaj?

Pomoże nam w tym jego akt ślubu. 28 lutego 1810 r. w Wyto-
myślu pleban Rebelski udziela sakramentu małżeństwa parob-
kowi Mikołajowi Potockiemu i Urszuli Sobieray pochodzącej  
z Tomyśla (obecnie Stary Tomyśl). Młodzieniec, mimo nobliwego 
nazwiska, pochodzi z najniższej klasy społecznej. Zapisano wiek 
pana młodego – 26 lat. Rok jego urodzenia to zatem 1783 lub 
1784, czyli podobnie jak Mikołaj Dawidek. Ponadto zyskujemy 
kolejną poszlakę, że dobrze zidentyfikowaliśmy Reklin. Leży on 
bowiem zaledwie ok. 25 kilometrów od Tomyśla i pewnie dzięki 
temu młodzi się poznali. Wśród świadków ślubu odnajdujemy 
natomiast... Floriana Rożka! Towarzyszy on swemu rówieśnikow 
i Mikołajowi. Jego ojciec, sołtys Reklina, był świadkiem ślubu 
rodziców Mikołaja, a młodzieńcy mieli tę samą matkę chrzestną. 
Dzięki przyjaźni dwóch rodzin ustalamy pochodzenie Mikołaja 
Potockiego.

Badacze uznali, że Mikołaj przyjął nazwisko Potocki najpóźniej 
w momencie ślubu. Potomek chłopów nie miał prawa wybrać 
sobie z własnej woli nazwiska, które przynależało do herbowego 
rodu szlacheckiego, zwłaszcza tej miary. Sądzę, że nazwisko mógł 
nadać mu dziedzic, 
najprawdopodobniej 
pobliskiej Tucho-
rzy, którą władali 
Potoccy. Dlaczego 
wybrał akurat Mi-
kołaja, który nie był 
przecież nieślubnym 
dzieckiem? Mam 
swoją własną teorię 
na ten temat. Myślę, 
że Mikołaj mógł być 
szczególnie uzdolnio-
nym młodzieńcem. 
Świadczyłaby o tym 
posada, jaką sprawo-
wał przez wiele lat. 
Był mianowicie ga-
jowym, strażnikiem 
lasu. W tamtych 
czasach przeciętny 

Historia zupełnie nieszlachecka, 
czyli na tropie Mikołaja Potockiego z Krajkowa

Akt chrztu Mikołaja z Reklina, 5 grudnia 1874 r., Parafia Wolsztyn

Kapliczka w Krajkowie
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chłopski syn, zwłaszcza z ubogiej komorniczej rodziny nie miewał 
szansy, by powierzono mu taką funkcję. Co najmniej jedno z jego 
dzieci było niesione do chrztu przez dwie szlachetnie urodzone 
osoby: brodnickiego nadleśniczego Wincentego Ogińskiego oraz 
żonę właściciela Grzybna, Katarzynę Rasińską. Z pewnością przed 
świątynią zebrał się tłum gawiedzi, by podziwiać i zazdrościć 
rodzicom. Trzeba było być wybitnym w społeczności, by móc 
doczekać takiego honoru.

Po ślubie para mieszka najpierw w Tomyślu, potem w Grzybnie, 
aby ostatecznie osiedlić się w Krajkowie. Mikołaj pracuje jako 
gajowy. Najstarszy syn Józef, przychodzi na świat dziesięć dni 
przed ślubem rodziców. Niestety, umiera w wieku półtora roku. 
Pozostałe dzieci – córka i sześciu synów - osiągają wiek dorosły. 
Rodziny ich są tak liczne, że udało mi się doliczyć aż osiemdzie-
sięciorga jeden wnucząt! Ponad pięćdziesięcioro z nich, rodzi się 
w Krajkowie, dziesiątka w Nochowie i osiemnaścioro w Drużynie, 
najpłodniejszemu z synów, Józefowi.

Wspomniałam, że w Krajkowie Folwarku stoi murowana kapliczka 
z czerwonej cegły. Na umieszczonej tam tabliczce odczytujemy, 
że ufundowali ją Mikołaj i Urszula Potoccy w 1817 r. Decyzja 
o stawianiu figurek, czy kapliczek, nie brała się znikąd. Zwykle 
wiązała się z jakimś wydarzeniem, za które chciano podziękować 
lub w związku z którym chciano przebłagać niebiosa. Narodziny 
syna, powrót ojca z wojny, ciężka choroba, bezpłodność...

Co postanowili upamiętnić Mikołaj i Urszula? Zanim spróbuję 
odpowiedzieć na to pytanie, moją uwagę zwraca data na tablicz-
ce. Potoccy bowiem nie mieszkali jeszcze w 1817 r. w Krajkowie. 
Dzieci, aż do 1818 r., przychodziły na świat jeszcze w Grzybnie. 
Stawia się tezę, że na kapliczce podano kiedyś rok 1847 i podczas 
którejś z renowacji popełniono błąd. W 1847 r. rodzina Mikołaja 
była już zasiedziała w Krajkowie. 20 listopada 1853 r. zmarła 
tam Urszula. Może pięć lat wcześniej już chorowała i fundacja 

kapliczki miała wzmocnić błagania o dojście do zdrowia. 
Kapliczka jest kolejnym potwierdzeniem tego, jak wyjątkowym 

w swej klasie społecznej był Mikołaj. Taka pamiątka jest zapewne 
rzadkością w polskich rodzinach. Aby wybudować przydrożną 
kapliczkę, należało dysponować nadwyżką gotówki. Mikołaja 
było stać na taki wydatek i wyróżnia go to z grona włościan.

W 1855 r. Mikołaj, jako siedemdziesięciodwuletni starszy pan, 
ożenił się po raz drugi, z pochodzącą ze Śremu młodą wdową, Ju-
lianną Jankowiak z domu Sikorską. Zmarł w Krajkowie 4 kwietnia 
1875 r. Miał 90 lat. W jego akcie zgonu jako przyczynę śmierci 
wpisano „starość”.

To nie koniec tej opowieści. Jak się bowiem okazuje, w naszej 
gminie, w okolicach Poznania i w samym Poznaniu żyje ogromna 
liczba potomków Mikołaja! Prowadzę w tej chwili badania w tym 
zakresie i spodziewam się za pewien czas przedstawić Państwu 
ich wyniki. Jednym z rezultatów prac będzie bardzo obszerne 
drzewo genealogiczne, z którego niejeden z zaskoczeniem wy-
czyta, że płynie w nim krew gajowego z Krajkowa, Mikołaja 
Potockiego i że mała murowana figurka jest pamiątką rodzinną 
bardzo wielu z nas. 

       Monika Jankowiak, żona potomka Mikołaja
fot. ze zbiorów autorki

Akt chrztu Mikołaja z Reklina, 5 grudnia 1874 r., Parafia Wolsztyn

Kościół w Wytomyślu

Drzewo najbliższej rodziny Mikołaja Potockiego



Zdjęcia oceniała Emilia Domańska, malarka, fotograf, absolwentka Wydziału 
Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Najlepsze zdjęcia na-
grodzono cennymi vouczerami. Otrzymali je: w kategorii młodzieżowej 9-25 lat 
Zofia Żabiełowicz – I miejsce (fot. nr 1), Matylda Kaczmarek – II miejsce (fot. 
nr 2), Wiktoria Kowalik – III miejsce (fot. nr 3), Matylda Antoniewicz – wyróż-
nienie (fot. nr 4); w kategorii dorośli 25+ Agnieszka Rusowicz – I miejsce (fot. 
nr 5), Alina Mekheda – II miejsce (fot. nr 6), Karolina Marciniak – III miejsce 
(fot. nr 7), Daniel Markowski – wyróżnienie (fot. nr 8). Nagrodę  specjalną miesz-
kańców otrzymała Matylda Antoniewicz (fot. nr 9) za przepiękny zachód słońca.

Wszystkim  zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy niesamowitego ta-
lentu. Dzięki wam możemy odkrywać uroki naszej Gminy na nowo. 
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