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Szanowni Czytelnicy!
Grudniowy numer „Informatora Mosińskiego”
trafi do Państwa domów tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia.
Najnowszy numer otwiera apel do Państwa
o wsparcie lokalnych akcji niesienia świątecznej pomocy naszym potrzebującym współmieszkańcom,
żeby im niczego w te Święta nie brakowało. Zachęcam, by pod tegoroczną świąteczną choinką
„złożyć” swój dar serca, a jedną z możliwości jest
wsparcie wybranej z wymienionych artykule akcji.
Pomocy potrzebuje także rodzina z Rogalinka, która w pożarze straciła cały dorobek swojego życia.
Na jednej z pierwszych stron znajdziecie Państwo wskazówkę, jak tej pomocy
można udzielić.
Wśród ważnych dla mieszkańców informacji znajduje się przypomnienie
o zmianie w systemie odbioru odpadów komunalnych i o związanym z tym
obowiązku złożenia nowej deklaracji. W numerze znajdują się także wyniki głosowania na projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
na 2017 r.
Miniony miesiąc był świadkiem wielu ciekawych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Nasz amatorski Teatr Bez Kurtyny został zauważony wśród wielu innych teatrów podczas teatralnego przeglądu Melpomena w Środzie Wielkopolskiej. Mosińska Orkiestra Dęta zagrała na swoje 70. urodziny jubileuszowy, wspaniały koncert. Wśród młodych, leworęcznych mieszkańców naszej gminy wyłoniono tegorocznych Mistrzów Ortografii. O tych i o wielu
innych wydarzeniach dowiecie się Państwo ze stron grudniowego numeru „Informatora Mosińskiego”.
Życząc Świątecznych Wspaniałości, zapraszam do lektury!
Joanna Nowaczyk
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Pomóżmy na Święta
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Mamy możliwość na chwilę zwolnić,
odpocząć, poświęcić czas bliskim, ale też otworzyć serce na potrzeby innych
ludzi. W naszej gminie istnieje wiele różnych inicjatyw, poprzez które
możemy podzielić się tym, co mamy, z potrzebującymi. Staramy się przede
wszystkim o to, żeby tego dnia nikt nie był głodny, a wszystkie dzieci z naszej społeczności otrzymały wyczekiwane prezenty.
Jak co roku Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego organizuje wigilię dla osób samotnych – odbędzie się ona 23 grudnia o godzinie 13.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. W czasie wigilii
rozdawane są paczki żywnościowe – zbiórka na ten cel rozpocznie się w mosińskich sklepach 16 grudnia i trwać będzie do ostatniej chwili. Oprócz tego
możliwe jest też przekazanie innych darowizn, jak sprzęt AGD lub zabawki,
bezpośrednio do magazynu Stowarzyszenia, który otwarty jest w poniedziałki
i piątki miedzy 15.00, a 17.00 (Dom Parafialny).
Jeśli chcemy przygotować prezent dla dziecka lub wesprzeć ubogą rodzinę
mamy kilka dróg do wyboru. Parafialny Zespół „Caritas” prowadzi tradycyjną
akcję „Serduszko dzieciom” – na wielkiej choince w kościele parafialnym
w Mosinie wiszą serduszka z imionami i wiekiem dzieci, dla których można
przygotować paczkę. Pod opieką „Caritasu” znajdują się 33 rodziny z naszej
gminy oraz 3 samotne osoby. Dla nich Zespół planuje świąteczne wsparcie finansowe.
Bardzo podobną akcję prowadzi Stowarzyszenie Rozdaj Siebie dla swoich podopiecznych. W pierwszych dniach grudnia
w przychodni przy ul. Wawrzyniaka 13 stanęła choinka spełnionych marzeń. Na choince wiszą serduszka, na których napisane są imiona dzieci, wiek oraz o czym marzą, czego potrzebują najbardziej. Serduszko można wybrać według uznania i możliwości spełnienia tych marzeń. Do paczki dla dziecka można dołączyć paczkę z jedzeniem lub środkami czystości dla całej rodziny. Można też dorzucić np. przybory szkolne, plastyczne, książki czy kosmetyki dla dzieci. Darczyńcy, którzy zdecydują się
przygotować paczkę mogą dowiedzieć się więcej o rodzinie i jej potrzebach, dzwoniąc pod numer prezesa stowarzyszenia (Monika Kujawska, 510 697 056). Jeśli jakieś serduszko pozostanie na choince to Stowarzyszenie samo szykuje paczkę dla tego
dziecka – zazwyczaj jakąś małą zabawkę, słodycze, przybory szkolne i ubrania. Dary można składać do 21 grudnia.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie przeprowadziło już zbiórkę żywności do szykowanych przez siebie paczek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. W zbiórkę zaangażowali się wolontariusze ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Zachęcamy również do włączenia się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdują się informacje o sposobach niesienia pomocy – jest ich co raz więcej i na pewno każdy znajdzie taką, jaka mu odpowiada.
Warto zaznaczyć, że
działalność wymienionych wyżej stowarzyszeń i innych grup
daje nam gwarancję,
że pomoc trafi do naprawdę
potrzebujących, a z drugiej
strony, że będzie tym,
czego rzeczywiście potrzebują. Pamiętajmy
też, że pomoc obejmuje także osoby chore, starsze i samotne
i nie dajmy się przekonać, że „program
500+” zwolnił nas
z obowiązku niesienia pomocy bliźnim.
Potrzeby wciąż są
duże i każde wsparcie
ma znaczenie.
Sara Szuman
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POMÓŻMY RODZINIE Z ROGALINKA!

W POŻARZE STRACILI CAŁY
DOROBEK ŻYCIA
Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje – listopad
FINANSE
• przygotowanie projektów uchwał
na 2017 r. w sprawie: wprowadzenia
opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, określenia stawek podatku od środków
transportowych, obniżenia średniej
ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso, zmiany uchwały budżetowej
na 2016 r., zmiany WPF na lata
2016–2022,
• zarządzeniem nr 00501.361.2016
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28
listopada 2016 r. dokonano zmiany
budżetu Gminy Mosina,
• przedłożono Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania projekt budżetu na
2017 rok oraz projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017–
2022,
• rozliczono i zaksięgowano IV ratę
podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul.
Krasickiego,
• I etap wykonania balustrad nad
przepustem w Baranówku,
• budowę oświetlenia drogowego
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W czwartek 24 listopada br.
czteroosobowa rodzina z Rogalinka /Gmina Mosina/ w pożarze
straciła dorobek całego życia.
Urząd Miejski w Mosinie
utworzył specjalne subkonto,
na które można dokonywać
wpłat dla poszkodowanej rodziny:
NR KONTA: 60 9048 0007
2007 0000 0215 0032
z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze Aliny i Pawła Potockich w Rogalinku”.
Bieżące informacje znajdują się na stronie mosina.pl oraz portalu Facebook – Grupa „Pomoc pogorzelcom z Rogalinka”.

Dziękujemy za wszelką pomoc !!

Zimą mogą potrzebować pomocy
Apelujemy do mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji, by w okresie
zimowych warunków pogodowych okazać szczególne zainteresowanie rzeczywistością sąsiedzką i włączyć się w zintegrowane działania systemowe. Prosimy
o zainteresowanie się losem sąsiadów,
osób niepełnosprawnych, samotnych, w
podeszłym wieku, które wymagają pomocy. Nie bądźmy obojętni na sytuacje
zagrożenia życia i zdrowia. Włączmy się
w działania placówek udzielających pomocy w takich sytuacjach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687

Straż Miejska w Mosinie
ul. Krotowskiego 16,
62-050 Mosina
tel. 61 81 97 855, tel. kom. 501 467 312

Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 9,
62-050 Mosina
tel. 61 841 48 40 – sekretariat, tel. kom.
500 107 120 – patrol interwencyjny

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel. kom. 722 323 208
(czynny całodobowo)

Będą zmiany w rozkładach
W styczniu 2017 r. nastąpią zmiany w rozkładach jazdy komunikacji gminnej linii 699 i 698, spowodowane wnioskami mieszkańców. Wszystkie rozkłady jazdy
komunikacji gminnej dostępne są na stronie www.zuk.mosina.pl->Transport osobowy-> Rozkłady jazdy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie składa
serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Pszczelarzy
Mosina-Puszczykowo za przekazanie miodu.
Pomoc trafi do rodzin najbardziej potrzebujących.
INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

Ważne decyzje

Zgłoś awarię
Szanowni Mieszkańcy,
Dla usprawnienia Państwa komunikacji z Urzędem Miejskim w sprawach interwencyjnych uruchomiliśmy nowe narzędzie do kontaktu – „Zgłoś awarię”. Za jego
pomocą można teraz zgłosić zauważone uszkodzenia jezdni, chodnika, wiaty przystankowej, awarię oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci. Chcemy,
żeby tego rodzaju usterki, czy awarie, które utrudniają Państwu codzienne funkcjonowanie i obniżają komfort zamieszkania, były jak najszybciej zauważone i eliminowane.
Jeśli uważacie Państwo, że na terenie naszej gminy coś wymaga szybkiej interwencji, jesteście świadkami awarii, czy uszkodzenia, możecie teraz
zgłosić to na adres mailowy: interwencje@mosina.pl z dopiskiem
„INTERWENCJA”, dołączając zdjęcie dokumentujące taką sytuację. Dołożymy wszelkich starań, aby problem rozwiązać.
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Zgłoś awarię: interwencje@mosina.pl

Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Mosina
Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój 125, tel. 61
8109 578 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl->mienie gminne->sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl->dla inwestora. Do wylicytowanych cen doliczone zostanie 23% podatku VAT. Wpłata wadium do 29 grudnia 2016 r.

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

Przetarg w dniu 4 stycznia 2017 r. o godz. 10.45 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

Przetarg w dniu 4 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

Wyłożenie planu – Czapury
Informujemy, że od 14 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do publicznego wglądu
wyłożony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodnich terenów wsi Czapury wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl >BIP>Organy Gminy>Burmistrz>Obwieszczenia planistyczne>Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 4 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, ul. Poznańska 78, o godz. 18.00.
Każdy, kto kwestionuje 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 adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2017 r.

INFORMACJE Z URZĘDU
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z oprawami LED w miejscowości Krosno w ul. Bocznej – Etap I.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• uzyskano pozwolenie na budowę
oświetlenia drogowego: w ul. Platanowej, w ulicach Obsta, Cedrowej,
Różańskiego na przedłużeniu w ul. Matejki w Mosinie; oświetlenia terenu:
przed budynkiem świetlicy, placu zabaw za budynkiem świetlicy, parkingu
i boiska sportowego przy ul. Szerokiej
w Mieczewie; oświetlenia drogowego
na przedłużeniu ul. Szkolnej w Wiórku, w ulicach Lipowej, Klonowej i na
odcinku ul. Kasztanowej w Daszewicach; oświetlenia boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią
w Mosinie przy ul. Krasickiego; oświetlenia placu – zasilanie imprez plenerowych w Mosinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich; oświetlenia
drogowego w ulicach Królowej Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie,
• uzyskano pozwolenie na budowę
dla zadania „Rozbudowa SP i sali gimnastycznej w Czapurach”,
• uzyskano pozwolenie na przebudowę kotłowni gazowej w ramach termomodernizacji SP1, Gimnazjum
i sala OSiR,
• budowa ul. Wodnej, Sowińskiego,
Wiosny Ludów w Mosinie i ul. Polnej
w Krośnie oraz chodnika przez wieś
Borkowice,
• zlecenie zakupu i dostarczenie kostki brukowej dla wsi Sasinowo,
• kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Krótka – wykonane 90% długość sieci 540 mb,
Zawarto umowy:
• na wykonanie projektów budowy
chodników w Żabinku, Sowinkach,
Mosinie – ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz na budowę drogi do
cmentarza w Krośnie,
• na budowę sieci wodociągowej
w Daszewicach ul. Dolna – początek
prac 30.11.2016.
W trakcie procedury przetargowej:
• rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Krosinku,
• wykonanie dokumentacji projektu
budowlano-wykonawczego na budowę
sieci wodociągowej od działki nr ewid.
50/15 w miejscowości Rogalin do ul.
Szerokiej w Mieczewie,
• przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i interesu majątko-
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wego Gminy Mosina oraz jednostek organizacyjnych,
• rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Krosinku – etap I: budynek dydaktyczny..
Ponadto:
• sieć wodociągowa w Dymaczewie
Nowym – zgoda Aquanet S.A na inwestorstwo zastępcze – długość sieci
1862 mb. 3.11.2016 – zakończono
tłuczniowanie dróg po wykonanych
przekopach,
• postawiono stół do szachów na placu rekreacyjnym w Pecnej,
• wykonano wiatę drewnianą na placu rekreacyjnym w Pecnej.

grudzień, 2016

Stawki podatkowe bez zmian
Na sesji 10 listopada, Rada Miejska w Mosinie uchwaliła podatki na 2017 r. Wszystkie ich stawki pozostały niezmienione w stosunku do roku bieżącego. Taką propozycję przedstawił Radzie burmistrz Jerzy Ryś.
Stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych na 2017 r. dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Prawo->Podatki i opłaty lokalne. Informacji w tej
sprawie, udzielą także: Honorata Przybylska – tel. 61 8 109 517 oraz Iwona Dubert
– tel. 618109 520 z Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Stawki podatku od nieruchomości na 2017 r.
– wybrane gminy powiatu poznańskiego

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• korespondencja z Aquanet S.A.
w sprawie regulacji stanu prawnego
drogi gminnej w Sowinkach oraz regulacji stanów prawnych gruntów
w Wiórku,
• wnioski do Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o dokonanie zmian ewidencyjnych dla dróg położonych na obszarach objętych planami miejscowymi,
które przeszły z mocy prawa na własność gminy,
• rozpoczęcie procedury zamówieniowej na usługi rzeczoznawcy
majątkowego w trybie zapytania ofertowego – oferty skierowano do 8 podmiotów,
• zawarcie 6 umów w formie aktu notarialnego na zbycie, nabycie nieruchomości i rozwiązanie użytkowania
wieczystego,
• zlecenie wykonania operatów szacunkowych do wykupów i sprzedaży
nieruchomości – 4 zlecenia,
• rozstrzygniecie przetargów na sprzedaż działek w Dymaczewie Starym –
wyłoniono dwóch nabywców,
• ogłoszenie 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości – Pecna,
• wysyłanie zawiadomień właścicielom nieruchomości o wszczęciu postępowania w sprawie poszerzenia istniejących dróg publicznych – zgodnie
z wytycznymi i ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Daszewice,
• przygotowanie i podpisanie
10 umów dotyczących dzierżawy rolnej
gruntów stanowiących własność Gminy Mosina.
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Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina:
Stawki podatków od nieruchomości sytuują Gminę Mosina w zakresie
wysokości podatków w dolnej strefie gmin południowej części powiatu poznańskiego. Pragniemy w ten sposób zachęcać inwestorów,
jak i mieszkańców, do lokowania się na terenie gminy. Dotyczy to
zwłaszcza podatku od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, co do których w roku minionym obniżyliśmy stawki z 21,34 na 20,34 zł za metr kwadratowy.
Gmina posiada szereg ograniczeń związanych m.in. ze strefą ochronną ujęcia wody czy
Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Niższą stawką podatkową pragniemy zrekompensować opisane ograniczenia. Utrzymanie podatków na tym samym poziomie jest przejawem stabilnego funkcjonowania samorządu gminnego.

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

Najazd wandali
W roku 455 wschodniogermańskie plemię Wandali złupiło Rzym, pozostawiając po sobie ogromne zniszczenia – w poszukiwaniu metalu Wandalowie wyrywali żelazne klamry spinające kamienie,
z których zbudowane były budynki, a te się zawalały. W listopadzie, na terenie Mosiny doszło do aktów dewastacji przypominających najazd niechlubnych Wandali. Ślady po tej działalności, to połamane drzewka posadzone przy ul. Strzeleckiej, zdewastowane kosze na śmieci
oraz kosze na psie odchody w Ptasim Parku i – o zgrozo – zniszczonych 10 znaków drogowych, co w poważnym stopniu zagraża bezpieczeństwu na drodze!
Dokonane zniszczenie to kolejny uszczerbek dla naszego, wspólnego budżetu. To strata
w wysokości blisko 7 tysięcy złotych! Za kwotę, na którą zostały wycenione szkody, można
by: wykonać jeden zjazd na ulicę, albo 12 nowych ławek, takich jak na mosińskim rynku, albo doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia, albo wyprofilować 4 kilometry drogi. Akty wandalizmu nie pozostaną bezkarne. Takie przypadki zgłaszane są na Policję i często udaje się ustalić sprawcę. Nie tak dawno na podstawie zapisu miejskiego monitoringu
odnaleziono wandali grasujących na targowisku w Mosinie, a w Ptasim Parku Straż Miejska przyłapała wandali na gorącym uczynku.
Prosimy mieszkańców, którzy zauważą, że ktoś dopuszcza się dewastacji o natychmiastowe poinformowanie Straży Miejskiej lub Policji. Do wandali apelujemy: nie niszczcie wspólnego majątku. Pieniądze przeznaczane na naprawy zniszczonego przez was majątku, pochodzą z kieszeni podatników – mieszkańców Gminy Mosina.
JN

Rewitalizacja – konsultacje
Do 16 grudnia br. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Projekt ten
wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.mosina.pl, w Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w
Mosinie, Biurze Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego
w Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie. Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie do 16 grudnia 2016 r.
– w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62050 Mosina, z dopiskiem: konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, drogą elektroniczną na
adres rewitalizacja@mosina.pl lub wypełnić elektronicznie. Link do formularza:
https://www.ankietka.pl/ankieta/245028/mosina-formularz-uwag-do-obszaru zdegradowanego-i-rewitalizacji.html.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

Spotkanie z rodzicami SP Czapury
W dniu 25 listopada 2016 r. na zaproszenie Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia do urzędu przybyła delegacja rodziców ze Szkoły Podstawowej w Czapurach.
Określono kamienie milowe inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi na początku
wakacji z roku 2017 w związku z koniecznością wyburzenia m.in. sali gimnastycznej. W czasie tych prac istotne jest, aby w szkole nie było uczniów. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w roku 2019 na rozpoczęcie roku szkolnego. Gmina będzie podejmowała działania (bez
gwarancji, iż tak się stanie), aby część dydaktyczna mogła być oddana w roku 2018. W czasie rozbudowy klasy 7 i 8 będą dojeżdżały bezpośrednio do szkoły w Daszewicach autobusami szkolnymi albo zostaną w szkole w Czapurach po wygospodarowaniu innych pomieszczeń.
Rozważane jest czasowe przemieszczenie biblioteki publicznej jak i przeniesienia zerówki do
przedszkola.
Na spotkaniu obecni byli Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch, kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Anna Balcerek-Kałek, jak również radni – Małgorzata Kaptur Przewodnicząca Rady Miejskiej, Wiesława Mania Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów, Tomasz Łukowiak Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Małgorzata Rajkowska Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Dominik Michalak Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
JN
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MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie zgodne z zapotrzebowaniem, zakończenie remontu cząstkowego nawierzchni bitumincznych, wykonanie
2 progów wyspowych na ul. Jodłowej
w Czapurach, uzgodnienia dot. projektu stałej organizacji ruchu w Mosinie dla ul. Wiejskiej i Rzeczypospolitej
Mosińskiej,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 37 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, warunki techniczne
dla przebiegu trasowego 19 urządzeń
w pasie drogowym, uzgodniono 1 lokalizację zjazdu indywidualnego,
4 projekty stałej organizacji ruchu,
prowadzenie spraw związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną przez PKP PLK; w toku
3 sprawy o likwidację szkód i odszkodowań komunikacyjnych, 2 sprawy
o likwidację szkód i odszkodowań
mienia komunalnego,
• transport: uzgodnienia zmian
w rozkładach jazdy komunikacji gminnej – linii nr 699 i 698, przygotowanie
2 uchwał w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych
w Krosinku i w Mosinie przy drodze
wojewódzkiej,
• Strefa Płatnego Parkowania: przygotowanie projektu uchwały, uzgodnienia dot. projektu stałej organizacji
dla strefy płatnego parkowania,
• place zabaw, obiekty małej architektury: montaż ogrodzenia z furtką
placu zabaw w Krośnie przy ul. Nadleśnej, montaż ławek oraz wymiana
daszków na gminnych placach zabaw,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie,
• przygotowanie uchwały w sprawie
regulaminu targowiska w Mosinie.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie
sporządzania:
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy technicznoprodukcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy
ul. Śremskiej w Mosinie, obejmujących
obszar pomiędzy bocznicą kolejową od
linii E-59 Wrocław–Poznań, ul. Leśmiana, ul. Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E-59
Wrocław-Poznań,
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• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec
i Sowinki, dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów części wsi Krosinko oraz części
terenów miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla
terenów części wsi Krosno oraz części
wsi Drużyna, dla terenów części wsi
Krosno,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Pecna: dla zachodnich
i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów części wsi.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza zwartymi jednostkami osadniczymi na obszarze
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap I,
łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie
(droga wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr
2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek
o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo
Nowe, południową granicą działki o nr
ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb Dymaczewo Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz od północy ul. Lipową
w Krosinku,
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Wzrosną ceny za wodę i ścieki
Od stycznia 2017 r. AQUANET S.A. podnosi ceny za wodę i odprowadzenie ścieków. Za
1 m3 odbiorcy zapłacą 4,78 zł brutto, czyli o 8 gr więcej niż w roku 2016. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków wyniesie 9,50 zł, co oznacza wzrost o 55 gr na metrze w stosunku do ubiegłorocznej taryfy. Uległy także zmiany stawek opłaty abonamentowej
- w niektórych przypadkach zmalały a w niektórych wzrosły.
Podwyżka cen za wodę i zwłaszcza za ścieki to konsekwencja funkcjonowania w ramach
AQUANET-u. Władze gminy w końcówce lat 90. wniosły do spółki PWiK (którego AQUANET jest następcą) majątek w postaci oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.
Wraz z rozwojem sieci wnoszono kolejny majątek. Ostatnio AQUANET zmodernizował
oczyszczalnię ścieków. Gmina Mosina utraciła przez wejście do spółki AQUANET praktyczną możliwość kształtowania cen za ścieki. Inaczej sytuacja wygląda np. w Gminie Komorniki, która samodzielnie prowadzi gospodarkę wodno-ściekową. Tam od kwietnia 2016
r. za 1 m3 ścieków mieszkańcy płacą 6,37 zł brutto.
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Nauka na zielono dofinansowana
Kontakt z przyrodą ma wiele zalet. Zielone Sale je wykorzystują. Na łonie natury lepiej dotlenia się organizm. Obserwacja flory i fauny uczy, a przy okazji uwrażliwia. Zielony kolor roślin pobudza mózg i sprzyja relaksacji. Walory
te będą wykorzystywane podczas nauki na świeżym powietrzu. Obecnie lekcje w ten sposób mogą prowadzić nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz Szkoły Podstawowej w Krosinku. W listopadzie
stanęły tam Zielone Sale. To ekologiczne, drewniane konstrukcje składające się z ustawionych solidnych ławostołów, stelaży z tablicami edukacyjnymi oraz koszami na śmieci. Zielona Sala stanowi spójną całość. Nauczyciel ma do dyspozycji tablicę kredową, mikroskopy, zestawy badawcze. Może również posługiwać się informacjami zawartymi na planszach dydaktycznych. Uczniowie zdobędą wiedzę o recyclingu, życiu drzew, odmianach grzybów, czy owadów. Dzieci i młodzież mogą uczyć się podczas grania na specjalnie do tego przygotowanej konstrukcji z informacjami o różnych gatunkach ptaków. Zielone Sale łączą przyjemne z pożytecznym. Stanowią sferę do nauki przy
jednoczesnym obcowaniu z przyrodą.
Stworzenie Zielonych Sal wraz z zakupem szeregu pomocy dydaktycznych w postaci mikroskopów, pojemników do obserwacji owadów, zestawów do badania jakości wody, gleby i powietrza zostało zrealizowane w ramach projektu „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 19 000 zł.
Agnieszka Gruszczyńska

Rekreacja i integracja w Czapurach
Z inspiracji jednej z mieszkanek osiedla w Czapurach, sołtys Sołectwa Czapury Waldemar Waligórski oraz proboszcz
miejscowej parafii ks. Rafał Nowak podjęli sprawę pozyskania gruntu dla społeczności wsi od Nadleśnictwa Babki, do której przychylił się Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś.
30 listopada br. doszło do spotkania w Nadleśnictwie Babki z udziałem m.in. Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki Mieczysława Kasprzyka, zastępcy Burmistrza Gminy
Mosina Przemysława Mielocha, sołtysa Waldemara Waligórskiego, ks. Rafała Nowaka.
Podjęto wstępne ustalenie o możliwości najmu lub dzierżawy do 10 lub 30 lat z możliwością późniejszej zamiany, bądź zakupu gruntu o powierzchni ponad 1 hektara (przybliżony kształt został naniesiony na mapkę). – Pozyskany grunt – mówi zastępca burmistrza Przemysław Mieloch – położony jest w centrum osiedla w Czapurach. Będzie
on służył społeczności lokalnej i stanowił miejsce rekreacji oraz integracji w wielu wymiarach. Nastąpi to po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.
JN
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Konkursy na realizację zadań publicznych
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert
na realizację zadań z zakresu:
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• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi.
Projekty planów na etapie
wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poznańską.

Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
Termin składania ofert – do 5 stycznia 2017 r.
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w okresie od 13 stycznia do 31
grudnia 2017 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 255 000,00 zł.
Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. Termin składania projektów - od 7 grudnia 2016 r. do 5
stycznia 2017 r.
Szczegółowe wymogi dostępne są na www.mosina.pl->Dla mieszkańca->Organizacje
pozarządowe->Ogłoszenia NGO.

Informacja o wyłożeniu
uproszczonych planów urządzenia lasu
Zakończono prace przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo – Leśnych
TAXUS nad projektami Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu
dla obszaru Powiatu Poznańskiego. Opracowaniem objęte zostały grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych jako lasy. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą
naliczenia podatku leśnego.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach projekt uproszczonego
urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy.
W związku z powyższym informujemy o wyłożeniu w Urzędzie Miejskim w Mosinie
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. nr 11) projektu uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu na okres 60 dni dla miejscowości:

• Mosina, Krajkowo, Baranówko, Dymaczewo Stare, Żabinko, Krosno i Pecna – wyłożenie od
21 listopada 2016 r. do 19 stycznia 2017 r.
• Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Nowe, Sowinki, Krosinko i Baranowo – wyłożenie od
30 listopada 2016 r. do 29 stycznia 2017 r.
Jednocześnie w myśl ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia
i wnioski w sprawie planu na formularzach, dostępnych u sołtysów/przewodniczących
osiedli lub w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. 11) Urzędu
Miejskiego w Mosinie (pok. 11). Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu
ze strony wykonawcy jest Tomasz Lisowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 948.

INFORMACJE Z URZĘDU

Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną gminy
oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i ul. Strzeleckiej
w Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina obejmujących obszar pomiędzy ul.
Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą
tj. działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ul. Strzelecką
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina,
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami, Kanałem Mosińskim oraz ul.
Łazienną w Mosinie.
Procedowanych jest obecnie 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Informacje
dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego planami
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BIP-ie ->Organy gminy->Burmistrz>Obwieszczenia planistyczne->Wykaz
dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
• analiza wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na rok 2017 przygotowanego
przez Spółkę Aquanet SA.,
• prowadzenie procedury dot. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015
– 2018 z perspektywą do roku 2022 –
konsultacje społeczne projektu dokumentu,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym CZO SELEKT w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym Schronisko dla Zwierząt
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki nad zwierzętami bezdomnymi –
dostarczenie 2 psów do schroniska
w Skałowie,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5), w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
(40),
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz usuwania odpadów z miejsc na
ten cel nieprzeznaczonych,
• utrzymanie oraz zagospodarowanie
zieleni na terenie Gminy Mosina,
• przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych nasadzonego w latach 2013
– 2015 materiału roślinnego.

SPOTKANIA
• z przedstawicielami firmy Trakcja
PRKiL S.A. oraz Intop Warszawa Sp. z
o.o. w sprawie zaprzestania wywożenia
urobku (ziemia odpadowa) z wykopu
budowanego tunelu na ul. Śremskiej,
• z kierownikami referatów Urzędu
Miejskiego w Mosinie w sprawie omówienia koncepcji budowy mostu na
rzece Warcie w Rogalinku,
• z przedstawicielami Mosińskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawie finalizacji
budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej,
• z Zarządem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu
w celu podpisania aneksu do umowy
nr 644/2014/Wn-15/OZ-ZT-go/D
z dnia 29.09.2014 o dofinansowanie
w formie dotacji realizacji przedsięw-
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Z powiatu…
16 listopada br. otrzymaliśmy dokument
niezwykle istotny dla pracy Rady Powiatu –
PROJEKT BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2017. Każdy z nas
radnych jest zainteresowany proponowaną
treścią tego dokumentu nie tylko dotyczącego
całego powiatu, ale również wybiórczo tym,
jakie są propozycje budżetu dla mojego
miasta i gminy. Obecnie pracują nad tym dokumentem kluby radnych i komisje
branżowe rady. Jest to bowiem projekt, który jak każdy inny, należy przedyskutować.
Co przewiduje projekt dla Gminy Mosina?
Istotną sprawą dla wszystkich korzystających są drogi i chodniki. Stanowią one
o szeroko rozumianym bezpieczeństwie
mieszkańców miasta i gminy oraz innych
użytkowników. Powiat Poznański zakłada
współfinansowanie następujących działań
podejmowanych przez gminę:
– budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg
powiatowych nr 2465P i 2469P w miejscowości Drużyna w ramach zadania: tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Drużynie.
(zadanie obejmuje drogi powiatowe MosinaCzempiń i Dymaczewo-Drużyna). Na ten cel
w roku 2017 przeznaczona jest kwota 90 000
zł, a w roku 2019–200 000 zł.
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3911P, granica powiatu –
Pecna w miejscowości Pecna, w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Pecnie. Inwestycja ma być od początku ul. Lipowej do ul. Leśnej – około 1,6 km. W ramach tego zadania m.in. poszerzenie
i wzmocnienie nawierzchni, odwodnienie
pasa drogowego, budowa chodników
i ścieżek rowerowych. Koszt zadania 2,05
mln zł, udział finansowy powiatu: w 2017
r. 100 000 zł, 2019 r. – 340 000zł.
– projekt budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi 2463P ul. Mostowa –
przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej. Udział powiatu – 15 000 zł na dofinansowanie projektu,
– bieżące utrzymanie dróg powiatowych
w zakresie chodników i ścieżek rowerowych
– z powiatu otrzymamy 148 000 zł w czterech ratach kwartalnych, po 37225 zł,
– projekt remontu jezdni i chodnika
w ciągu drogi 2465P ul. Leszczyńska, od
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul.
Strzałowej. Koszt realizacji projektu 35 000
zł, w tym udział powiatu 17500 zł,
– projekt remontu jezdni i chodnika
w ciągu drogi 2466P od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Wawrzyniaka do
ul. Niezłomnych. Koszt projektu 25 000 zł,

udział powiatu 12 500zł,
– projekt remontu chodnika w ciągu drogi 2463P ul. Śremska, od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Kolejowej. Koszt realizacji 15 000 zł, udział finansowy powiatu
– 7500 zł,
– remont nakładki bitumicznej na drodze
2461P - Babki–Daszewice o długości 1,6 km,
– zadanie: budowa dróg gminnych w ciągu
ulic: Torowej, Cisowej, Ogrodowej – w ramach realizacji Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016–2019. Udział finansowy powiatu
w roku 2017 – 30 000 zł.
W dziale Oświata i Wychowanie środki
przeznaczone są na dalszą modernizację budynków powiatowych przy ul. Topolowej 2
i Kościelnej, ich otoczenia, doposażenia
w niezbędne pomoce, udziału w projektach,
m.in.:
– założenie radiowęzłów, zakup instrumentów muzycznych, rozbudowę placu zabaw przy ul. Topolowej 2, realizację projektu
„Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek
pracy na was czeka” (podnoszenie poziomu
kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych), zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu Zespołu Szkół w Mosinie, Topolowa 2.
W zakresie polityki społecznej – projekt
budżetu powiatu przewiduje utworzenie
w 2017 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Mosinie na 20 miejsc.
W zapisach dotyczących wydatków na
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego są podane następujące dane:
–- przebudowa drogi 2466 P – ul. Sowiniecka z kwotą 1 000 000 zł,
– w tej grupie, w wydatkach inwestycyjnych
w jednostkach oświatowych powiatu – odnowienie elewacji szkoły i internatu ZS w
Mosinie ul. Topolowa 2 – kwota 700 000 zł,
28.11.br., na spotkaniu ze Starostą Janem
Grabkowskim klubu radnych Niezależni
dla Powiatu, którego jestem członkiem, poruszyłem brak ujęcia w budżecie powiatu na
rok 2017 następujących pozycji:
– budowa chodnika w Czapurach – deklaracja poniesienia wspólnie kosztów: gminy w sprawie robót drogowych i oczekiwanie podobnej deklaracji na udział powiatu
w finansowaniu robót kanalizacyjnych,
– budowa chodnika w Daszewicach przy
ul. Poznańskiej,
– sygnalizacja świetlna
w Czapurach przy
ul. Żurawinowej.
Jacek Szeszuła
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BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA
ODPADÓW!
Straż Miejska w Mosinie rozpoczęła kontrole dotyczące spalania śmieci w domowych piecach. Niestety w niektórych kotłowniach zamiast węgla czy drewna spalane są puste butelki PCV czy śmieci. Nie brakuje też mieszkańców, którzy palą odpadami meblowymi, głównie
płytami paździerzowymi zawierającymi szkodliwe kleje, czy spalają odpady szewskie, głównie
skóry.
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Mosina, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając
odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

PAMIĘTAJ!!! DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY
DO SPALANIA ODPADÓW.
NIE WOLNO SPALAĆ:
l wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników,
toreb foliowych,
l zużytych opon i innych odpadów z gumy,
l odzieży, obuwia,
l elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
l sztucznej skóry,
l opakowań po farbach, lakierach,
l opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
l papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
l liści.

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:
l pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
l tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
l tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu
w organizmie,
l dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
l chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
l cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalne
oddychanie tkankowe,
l dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody
i strukturę kodu genetycznego oraz mają działania alergiczne.
Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują
więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Odpady w warunkach domowych
palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek
węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko część
szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych. Spalanie śmieci nie pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i szkodliwych
problemów zdrowotnych.
Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie przeprowadzane są kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Straż
Miejska może wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami.

zięcia: „Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych – gmina Mosina” zawartego pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem
SELEKT-u w Czempiniu a Gminą
Mosina,
• z rodzicami dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej im. Arkadego
Fiedlera w Czapurach w sprawie terminu rozpoczęcia, terminu zakończenia i przebiegu rozbudowy szkoły.
W spotkaniu uczestniczyli także: zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie pani Małgorzata Kaptur, kierownik Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu Anna Balcerek-Kałek
oraz radni: Wiesława Mania, Małgorzata Rajkowska, Tomasz Łukowiak,
Dominik Michalak,
• udział w posiedzeniu Rady Metropolii Poznań – wybór nowych członków Zarządu oraz nowego składu Komisji Rewizyjnej,
• udział w grupowym zakupie energii do jakiego doszło w Urzędzie Miasta Poznania, z dyrektorem szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Czapurach Arkadiuszem Jurkiem
w sprawie problemów związanych
z planowaną rozbudową szkoły
w kontekście oczekiwań Rady Rodziców oraz dyrekcji szkoły,
• udział w spotkaniu konsultacyjnym
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
– konsultacje nad Strategią Rozwoju
Powiatu Poznańskiego do 2030 r.

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

INFORMACJA O WYWIESZENIU
WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH
W NAJEM
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia
o wywieszeniu w dniu 5 grudnia 2016
r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina
bip.mosina.wokiss.pl>mienie gminne>najem mienia gminnego wykazu
nieruchomości gruntowych i lokali
użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat Zarządzeniem
Nr MK.00501.366.2016.AW z dnia 2
grudnia 2016 r.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urząd Miejski w Mosinie

INFORMACJE Z URZĘDU
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Budżet Obywatelski Gminy Mosina – znamy wyniki
Ponad 3 tysiące mieszkańców Gminy
Mosina oddało swój głos na projekty
zadań inwestycyjno-remontowych
zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Głosowanie trwało
miesiąc i znamy już jego wyniki.
Na posiedzeniu Zespołu Programowego ds. BOGM w Mosinie, które odbyło się 4 listopada,
przeanalizowane zostały wyniki
głosowania, wcześniej zweryfikowane przez pracowników
Gminnego Centrum Informacji
w Mosinie. Stwierdzono, że
w głosowaniu udział wzięły 3083
osoby (zameldowani mieszkańcy
Gminy Mosina, którzy ukończyli 16 rok życia).
Po dokonanej analizie Zespół
Programowy potwierdził, że:
za pośrednictwem formularza
on-line zamieszczonego na stronie
mosina.pl/bogm głosowały 982
osoby, głosów ważnych było 859,
głosów nieważnych – 123.
Z urn do głosowania wyjęto
łącznie 2101 kart. Głosów
ważnych było 1974, głosów nieważnych – 127.
Łącznie, wśród 3083 oddanych
głosów było:
• głosów ważnych – 2833
• głosów nieważnych – 250.
Największą liczbę głosów, bo aż
764, oddano na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw na terenie
boiska Zespołu Szkół w Daszewicach”, którego koszt wyniesie
96 825,60 zł. Drugie w kolejności miejsce – 270 głosów – przypadło projektowi z Rogalinka:
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„Wiejska OAZA w Rogalinku”,
wycenionego na 87 175,00 zł.
Pełna lista projektów wraz z wynikami głosowania znajduje się
obok.
Natomiast lista zadań zakwalifikowanych do realizacji w ramach BOGM ostatecznie
zmniejszyła się do trzydziestu,
ponieważ dziewięć zadań nie
uzyskało wystarczającej liczby
głosów lub nie mieściło się
w puli środków przeznaczonych na dane sołectwo/osiedle.
Szczegóły znajdują się poniżej.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które zaangażowały się zarówno
w przygotowanie wniosków, jak
i później w aktywizację społeczności lokalnej podczas głosowania. To nasz pierwszy Budżet
Obywatelski, dlatego cieszy fakt,
że obywatele Gminy Mosina
włączyli się w tę inicjatywę, wskazując potrzeby swoich sołectw czy
osiedli. Przypomnijmy, że do rozdysponowania było 1 202 915 zł.
Zdecydowana większość tych
środków zostanie w przyszłym
roku przeobrażona m.in. w miejsca spotkań dla mieszkańców,
w place zabaw, siłownie zewnętrzne, czy inne zadania
o charakterze inwestycyjno-remontowym.

Karolina
Adamczyk-Pięta
Gminne
Centrum
Informacji
w Mosinie
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Odbiór odpadów po nowemu – ważne informacje
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązki odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmuje
Gmina Mosina. Dotąd zadanie to realizował Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Zasady odbioru i segregacji śmieci nie ulegają zmianie.

Co trzeba zrobić?
• Należy złożyć nową deklarację w terminie
do 31 grudnia 2016 roku
• Od 1 stycznia 2017 roku zmienia się indywidualny
numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat
• Wysokość opłat nie ulega zmianie
• Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych
nie ulegają zmianie
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w terminie do 31
grudnia 2016 roku, zobowiązani są złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Formularz deklaracji otrzymali Państwo bezpośrednio do swoich skrzynek pocztowych. Formularz jest cały czas dostępny
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

na stronie internetowej Gminy Mosina (www.mosina.pl). W pakiecie materiałów otrzymali Państwo roczny harmonogram wywozu odpadów.
Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, listownie (bezpłatnie w dołączonej kopercie dostarczonej do Państwa wraz z formularzem deklaracji).
Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy numer rachunku bankowego, o którym poinformujemy Państwa
w oddzielnej informacji. Prosimy, z dniem 1 stycznia 2017 roku
o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego, który otrzymaliście Państwo od Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która tak jak dotychczas wynosi:
10 PLN od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,
20 PLN od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać
umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór
odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie gminy Mosina.
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
listopad
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
dwóch sesjach: 10 i 29 listopada. Odbyła
także 9 posiedzeń komisji stałych i jedno
posiedzenie komisji doraźnej – Komisji
Statutowej. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Na sesji 10 listopada Rada uchwaliła podatki lokalne na rok 2017, które pozostały
na tym samym poziomie co w roku
bieżącym -> s. 6. W tym dniu radni podjęli także uchwały w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na rok 2016 oraz
zmiany Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2016 –2022. Podczas planowej
sesji 29 listopada Rada przyjęła 20 uchwał
w różnych sprawach. Radni ustalili
uchwałą tryb udzielania i rozliczania
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla
publicznych przedszkoli prowadzonych
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne,
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Mosina.
Uchwalone zostały programy na rok
2017: Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, a także – Statut Mosińskiej Biblioteki Publicznej i
Regulamin targowiska miejskiego w Mosinie. Radni wskazali uchwałą wstępne
miejsca lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych: przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mosinie oraz w Krosinku. Zajęli się także 11 skargami
złożonymi przez jednego mieszkańca.
Uchwalony został także plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła także stanowisko popierające apel rad kilku dolnośląskich gmin dotyczący zmiany ich granic -> s. 15 Rada solidarna. Jeden z
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przedłożonych projektów uchwał – w
sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., nie uzyskał akceptacji większości radnych i uchwała w tej sprawie nie
została podjęta.
Na sesji 29 listopada Rada Miejska w
Mosinie zapoznała się także z informacją
o stanie realizacji zadań oświatowych w
Gminie Mosina za rok szkolny
2015/2016.

Z treścią wszystkich
podjętych uchwał można
zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej
w zakładce Prawo, a także
w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541. Na
stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące
posiedzenia komisji oraz
sesje, wraz z załączonymi
dokumentami (projekty
uchwał, inne załączniki)
oraz wynikami głosowań
w poszczególnych punktach
obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń
Rady - grudzień
Grudniowe posiedzenia komisji stałych
Rady poświęcone będą podsumowaniu
ich całorocznych działań, a także ustaleniu planu pracy na rok 2017.
12 grudnia g. 17.30 – Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
13 grudnia g. 17.30 – Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej
14 grudnia g. 17.30 – Komisja Inwestcyji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
15 grudnia g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
19 grudnia g. 17.30 – Komisja Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej
20 grudnia g. 16.00 – Sesja Rady Miejskiej
27 grudnia g. 17.00 – Komisja Budżetu

i Finansów
29 grudnia g. 16.00 – Sesja Rady Miejskiej
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty. Można je również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.

Podwyżki za wodę
i ścieki nie podobają
się radnym
Na sesji 29 listopada burmistrz
przedłożył radnym projekt uchwały z
taryfami za wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2017, zaproponowanymi
przez spółkę Aquanet. To rutynowa procedura, która powtarza się każdego roku.
Na sesji Rady Miejskiej w Mosinie obecna była 4-osobowa delegacja Aquanetu z
wiceprezesem zarządu spółki Michałem
Fornalem na czele.
Aquanet zawnioskował o podniesienie
ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków za każdy ich metr sześcienny i to w
znacznym stopniu: za wodę o 8 gr, a za
odbiór ścieków 55 gr na jednym metrze
sześciennym. Goście reprezentujący spółkę
argumentowali konieczność podwyżek
prowadzonymi przez nią inwestycjami.
Zwrócili uwagę, że z tytułu podatku od budowli odprowadzają do budżetu Gminy
Mosina bardzo wysoką kwotę rzędu 8 milionów złotych. Jednak nie wszystkich radnych taka argumentacja przekonała. W
dyskusji padły głosy, że kondycja spółki
i tak jest dobra, przy czym działalność
Aquanet-u na terenie gminy Mosina mocno ogranicza jej rozwój.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały z zaproponowanymi przez Aquanet stawkami, zagłosowało tylko siedmiu radnych.
Dziewięciu było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Taki wynik głosowania spowodował, że uchwała w sprawie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. nie została podjęta.
Niestety takie rozstrzygnięcie mosińskich
rajców nie zablokuje zaplanowanych
przez Aquanet podwyżek. Taka uchwała
jest zatem bardziej opinią i nie ma wpływu
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na wprowadzenie podwyżek. To jednak
sygnał dla Aquanetu, że zaproponowane
podwyżki nie podobają się większości radnych Rady Miejskiej w Mosinie.

Rada solidarna
Na drugiej, listopadowej sesji, Rada
Miejska w Mosinie uchwaliła apel w
sprawie poparcia apelu Rady Gminy
Dąbrowa, Rady Gminy Dobrzeń Wielki,
Rady Gminy Komprachcice oraz Rady
Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady
Ministrów. Sprawa dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej
zmiany granic wyżej wymienionych gmin.
Skutkiem tego rozporządzenia byłoby
włączenie części terytorium tych dolnośląskich gmin do Miasta Opola.
Gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Koprachcice i Prószków zwróciły się z prośbą
do Rady Miejskiej w Mosinie o poparcie
ich apelu skierowanego w tej sprawie do
Prezesa Rady Ministrów.
W swoim stanowisku mosińscy radni
napisali: „Rada Miejska w Mosinie solidaryzuje się z mieszkańcami wyżej wymienionych gmin, którzy nie godzą się na
włączenie części obszaru do miasta Opola.
Rada Miejska w Mosinie podziela obawy
mieszkańców Gminy Dąbrowa, Gminy
Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice
oraz Gminy Prószków, że zmiana terytorialna spowoduje utratę majątku w postaci
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz infrastruktury społecznej i
technicznej, pogorszenie sytuacji finansowej
oraz społecznej tych gmin.”
Na podstawie informacji udzielonej przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz
Biuro Rady Miejskiej opracowała Joanna
Nowaczyk
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jawiają się informacje na temat nadchodzących posiedzeń komisji oraz sesji.
Każde posiedzenie i sesja posiada porządek obrad, do którego załączone są niezbędne dokumenty, w postaci np. projektów uchwał, pism, sprawozdań. Na
stronie można odnaleźć także posiedzenia,
które już się odbyły. Dla przykładu,
wchodząc na sesję, która odbyła się 29 listopada, dowiemy się jakie uchwały zostały podjęte, jaka jest ich dokładna treść,
jak radni głosowali, można także zobaczyć
inne załączniki, jeśli były załączone do danego punktu. Z prawej strony odnajdziemy rejestr uchwał, są tam zamieszczone wszystkie podjęte uchwały od początku roku, wraz z załącznikami, jeżeli takie były. Pod rejestrem uchwał są nazwy
wszystkich komisji Rady Miejskiej w
Mosinie (stałych i doraźnej) oraz daty posiedzeń, które już się odbyły, z możliwością przejrzenia porządku obrad wybranego posiedzenia.
Poza stroną www.mosina.esesja.pl, informacje o Radzie Miejskiej w Mosinie
można znaleźć na stronie www.bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/rada. W poszczególnych zakładach dowiemy się między innymi jak skontaktować się z Biurem
Rady Miejskiej, jakie są podstawy prawne działania Rady Miejskiej w Mosinie, jakie są organy i osoby sprawujące funkcje
(tutaj zamieszczone są np. kontakty do
radnych, informacje jakie złożyli wnioski),
poznamy kalendarium prac komisji i obrad, przeczytamy jakie wnioski składali
radni i jakie otrzymali odpowiedzi, odnajdziemy wszystkie protokoły z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej w
Mosinie.
Zachęcamy do śledzenia prac Rady
Miejskiej w Mosinie:

Tu warto zajrzeć:
www.mosina.esesja.pl

Monika Kujawska
Biuro Rady Miejskiej

Z Radą na esesji

Sprostowania

Od początku 2016 roku Rada Miejska w
Mosinie korzysta z nowoczesnego oprogramowania eSesja, które pozwoliło na
wprowadzenie wielu udogodnień, z których korzystać mogą także mieszkańcy i
wszystkie osoby zainteresowane pracami
Rady Miejskiej w Mosinie. Na ogólnodostępnej stronie www.mosina.esesja.pl po-

RADA MIEJSKA

W poprzednim numerze „Informatora
Mosińskiego” w artykule „Znicze pamięci”, omyłkowo podałam jako miejsce pochówku ks. Konrada Kaczmarka
cmentarz w Kościanie, podczas gdy ks.
prałat, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja
w Mosinie w latach 1973 – 1981, laureat
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w

roku 2007, pochowany został na cmentarzu w Gostyniu. Pomyłkę tę zgłosiło do
redakcji aż kilkanaście osób, za co
uważnym Czytelnikom składam serdeczne podziękowanie.
Na artykuł „Mieszkańcy skarżyli się na
smród” opublikowany w poprzednim
numerze zareagowała czytelniczka z ul.
Wiśniowej w Radzewicach. W artykule
użyłam sformułowania, iż radni rozpatrywali pismo mieszkańców ul. Piaskowej,
ul. Podleśnej i ul. Wiśniowej w Radzewicach, skarżących się na miejscową hodowlę kur. Zdaniem tej czytelniczki, sformułowanie takie sugeruje, że pod wskazanym w artykule pismem podpisali się
wszyscy mieszkańcy tych trzech ulic,
podczas gdy ona mieszka przy ul. Wiśniowej i nie brała w tym udziału. W
związku z powyższym wyjaśniam, iż pismo mieszkańców Radzewic z 6 września
2016 r., rozpatrywane przez Radę Miejską
w Mosinie na październikowej sesji, podpisali mieszkańcy 8 posesji z wymienionych wyżej ulic, w tym tylko jednej posesji z ul. Wiśniowej w Radzewicach.
Joanna Nowaczyk
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Gminne Organizacje Pozarządowe

Zbiórka publiczna a dary
rzeczowe dla organizacji
W okresie przedświątecznym wiele organizacji pozarządowych organizuje zbiórki
żywności, środków czystości i innych darów.
Dzieje się to zazwyczaj na dwa sposoby: w
formie zbiórki publicznej np. w sklepie lub
w formie darowizny w postaci rzeczowej
kierowanej bezpośrednio do danej organizacji.

WĘDKARSKI KLUB SPINNIGOWY
„SZCZUPAK ROGALINEK”
W 1997 roku z inicjatywy kilkunastu zapalonych spinningistów powstał Klub Wędkarski. Przyjął nazwę „Mister Pike” („Pan Szczupak”). Członkowie – założyciele to m.in.:
Piotr Adamczyk, Marcin Rybarczyk, Aleksander Stencel, Hubert Pieczyński, Marian Kochanka. W 1998 roku Klub zmienia nazwę na „Szczupak Rogalinek”.
W chwili obecnej Klub, liczy 30 osób w tym 3 juniorów (do 18 lat). Część z nich
to wędkarze z Rogalinka i okolic, a część to mieszkańcy Poznania. Główne cele
działalności Klubu to starty w zawodach okręgowych i ogólnopolskich, promocja
wędkarstwa i szacunku dla przyrody, praca z młodzieżą, organizacja imprez wędkarskich (zawodniczych i integracyjnych). Klub co roku jest organizatorem jednej
imprezy – zawodów wędkarskich – z cyklu Grand Prix Okręgu PZW Poznań – „Szczupak Warty” rozgrywanych na Warcie w Rogalinku oraz Drużynowych Mistrzostw
Okręgu PZW Poznań rozgrywanych z łodzi na jeziorze Lusowo. Poza sportem wyczynowym jesteśmy też współorganizatorem zawodów DZIEŃ DZIECKA wraz
z Kołem Wędkarskim Rogalin. Praca z młodymi adeptami sztuki wędkarskiej przynosi efekty – możemy pochwalić się Mistrzem Polski i Wicemistrzem Polski juniorów
w spinningu.
W 2000 w III Mistrzostwach Polski Juniorów w Spinningu z Klubu udział wziął
Hubert Pieczyński. Zawody rozgrywane są na Wiśle w okolicach Torunia i Grudziądza. W trzech turach Hubert był dwa razy drugi i raz pierwszy. To wystarczyło
do zdobycia tytułu MISTRZA POLSKI w SPINNINGU kat. junior.
W XI Spinningowych Mistrzostwach Polski rozgrywanych na zbiornikach zaporowych w kategorii juniorów Arek Piątkowski zdobył Wicemistrzostwo Polski.
Wielokrotnie członkowie Klubu w obu kategoriach wiekowych byli Mistrzami Okręgu Poznańskiego, indywidualnie i drużynowo.
Drzwi Naszego Klubu są otwarte dla wszystkich wędkarzy, którzy chcą rozwijać
swoje umiejętności w połowie ryb drapieżnych i spróbować swoich sił w zawodach
wędkarskich na wodach w całej Polsce.
Zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę klubową.

Wędkarski Klub Spinningowy „Szczupak Rogalinek”
Prezes Klubu: Piotr Adamczyk
Strona do kontaktu: www.szczupakrogalinek.pl.tl

Zbiórka publiczna:
- dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub
w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych,
- zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy,
w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”)
do: puszek, skarbon, koszy,
- na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną,
- zbiórka musi być zgłoszona elektronicznie na portalu zbiorki.gov.pl lub
w formie papierowej do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (każda
zgłoszona i zaakceptowana zbiórka ma swój
numer, zbierający powinni posiadać identyfikatory, na których powinien być ten numer), po zakończeniu zbiórki składa się
sprawozdanie,
- zbiórką publiczną nie jest też zbiórka: na
cele religijne, na terenie kościołów, koleżeńska, w zamkniętym gronie, np.
w pracy, w urzędzie, loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych), w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.
Dary rzeczowe:
- to szczególna forma darowizny,
- są to wszystkie rzeczy, które organizacja
może otrzymać w „prezencie” od darczyńcy, nie musi płacić za otrzymane dobro.
Darami rzeczowymi nie są usługi wykonane
dla organizacji ani przekazane jej środki pieniężne,
- darczyńcą może być zarówno osoba fizyczna (prywatna) jak i osoba prawna (np.
instytucja, firma, stowarzyszenie),
- osoby prywatne najczęściej przekazują
rzeczy drobne np. jedzenie, środki czystości, przybory szkolne, zabawki, ubrania czy
sprzęt AGD. Obdarowanym może być osoba potrzebująca pomocy lub inna organizacja – cele pożytku publicznego,
- organizacja nie ma obowiązku zgłoszenia informacji, że otrzymała dary rzeczowe
bezpośrednio do jakiegoś urzędu.
Zachęcamy do włączenia się w działania
organizowane przez nasze lokalne organizacje, mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Mosina.
Oprac. Monika Kujawska
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Z wiarą w sens rzeźby
Stanisław Radwański – uznany polski rzeźbiarz, pokazał swoje
prace w Galerii Miejskiej w Mosinie. „Stanisław Radwański należy
do najwybitniejszych osobowości współczesnej rzeźby polskiej” –
napisał o autorze wystawy prof. Adam Myjak, rektor ASP w Warszawie.
Profesor Stanisław Radwański urodził
się w 1941 r. w Poturzynie, studiował
w pracowni prof. Stanisława HornoPopławskiego na Wydziale Rzeźby, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w 1968 r. Od
roku 1970 był pedagogiem tej uczelni.
W roku 1990 uzyskał tytuł profesora.
Stanowisko profesora zwyczajnego
objął w roku 1995. Pełnił wiele funkcji administracyjnych na macierzystej
uczelni – prodziekana, dziekana, rektora. W roku 1996 prowadził
Pracownię Rzeźby na Uniwersytecie Radford w Virginii w Stanach Zjednoczonych. Członek Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki (1996–2002) –
wiceprzewodniczący Sekcji Plastycznej. Od jesieni 2002 był ekspertem w Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji
Narodowej. Od 2003 r. wchodzi w skład Centralnej Komisji ds.
Tytułów i Stopni Naukowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członek Kapituły Nagrody im. św. Brata Alberta. Przez
dwie kadencje zasiadał w Radzie Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
„To artysta o wyjątkowej wrażliwości i wyczuleniu na formę rzeźbiarską – napisał prof. Adam Myjak w katalogu do wystawy Stanisława Radwańskiego pt.: „Bez korekty” – W jego twórczości
przeważają wspaniałe realizacje pomnikowe, w których skupia się
głównie na figurze ludzkiej. Zachwycają pomniki Jana Pawła II
w Toruniu, Juliusza Słowackiego w Kijowie, Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”. (Pomnik umiejscowiony jest na Alejach Marcinkowskiego, tuż przy UAP.) „Znaczące w dorobku są portrety
Benjamina Brittena dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Fryderyka Chopina dla pałacu w Ostromecku, czy bardzo oryginalne popiersie Stanisława Moniuszki.[…] Dla mnie twórczość Radwańskiego to przede wszystkim gorąca, pełna pasji wiara w sens
rzeźby wyrastającej z tradycji. To dowód na to, że forma rzeźbiarska
bez względu na czas i przemijającą modę ma ogromną siłę oddziaływania”.
Wystawa rzeźby prof. Radwańskiego w Mosinie to duże wydarzenie artystyczne. Wernisaż, który miał miejsce 4 listopada,
zaszczycili swoja obecnością Rektor Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu prof. Wojciech Hora, były rektor Uniwersytetu im.
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Janusz Ostoja – Zagórski,
prof. Jacek Jagielski prorektor UAP ubiegłej kadencji, Burmistrz
Gminy Mosina Jerzy Ryś.

Dorota Strzelecka, kierownik artystyczny Galerii Miejskiej w Mosinie: To
był wyjątkowy wernisaż. Profesor Stanisław Radwański zaprezentował piętnaście
prac oraz szkice i projekty koncepcyjne do
rzeźb i pomników. Są wśród nich popiersia wybitnych Polaków: Adama Mickiewicza, Fryderyka

KULTURA

Chopina, Stanisława Moniuszki, ale też ze swadą przedstawione
popiersie Napoleona. Wyjątkowo pięknie oddany jest Portret
Ojca oraz „Głowa modela” i „portret prof. D”, popiersie Honoriusza Balzaca oraz postać Jacka Malczewskiego.
Zapraszam do Galerii Miejskiej w Mosinie na kolejną wystawę.
Tym razem swoje malarstwo zaprezentuje Natalia Wegner na wystawie z cyklu „Trzy miejsca”. Wernisaż – 10 grudnia, a wystawa potrwa do 8 stycznia 2017 r.
Oprac. JN

Fundamenty kościoła uratowane
Czytelników, którzy śledzą
inicjatywę ratowania kościoła w Rogalinku podjętą
przez miejscową parafię informujemy, że zakończył się
pierwszy etap renowacji tej
świątyni – odbudowa fundamentów. 27 października
nastąpił odbiór wykonanych prac przez konserwatora zabytków
i nadzór budowalny.
Przypomnijmy, że na remont fundamentów kościoła Starostwo
Powiatowe w Poznaniu przyznało dofinansowanie w wysokości 70% wartości robót. Resztę kosztów parafia miała pokryć we
własnym zakresie. – 9 listopada złożyliśmy sprawozdanie finansowe do Starostwa Powiatowego i otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 202 335 zł. Pozostałe 30% kosztów – 86 715 zł poniosła
parafia, nie bez udziały ludzi dobrej woli – informuje Zbigniew
Grygier z Rady Parafialnej w Rogalinku, radny Rady Miejskiej
w Mosinie.
Na apel włączenia się w akcję ratowania zabytkowego, drewnianego kościółka odpowiedziało wielu mieszkańców i to nie tylko Rogalinka. W parafii prowadzone były comiesięczne składki remontowe. Ludzie zasilali także swoimi datkami specjalnie
utworzone konto. Finansową darowiznę przekazały Matki
Żywego Różańca z Rogalinka. Odbyła się aukcja obrazów przekazanych przez Lucynę Smok i Pracownię Artystyczną w Rogalinku. Podczas dożynek sprzedawane był specjalne cegiełki. Swój
dar złożyły dzieci komunijne. Prowadzona była zbiórka pieniędzy na pielgrzymkach, na cmentarzu parafialnym we Wszystkich
Świętych i w przededniu tego święta, a także sprzedaż znaczków
pamiątkowych.
– Składamy serdeczne podziękowania naszym Parafianom, a także
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli nasz szczytny cel.
Dzięki nim wszystkim uzbieraliśmy niezbędną kwotę – mówi Zbigniew Grygier. – W przyszłym roku chcemy wystąpić o środki zewnętrzne na realizację drugiego etapu naszego przedsięwzięcia – reJN
nowacji drewnianego poszycia kościoła.
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Co zobaczył kot
W Mosińskim Ośrodku Kultury, w sali kolumnowej, swoje prace pokazała mosińska
artystka Małgorzata Witt. Wystawa towarzyszyła uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Mosinie. Obrazy
wykonane techniką mieszaną
zaintrygowały wielu odbiorców sztuki…
Co zobaczył kot wpatrujący
się w przestrzeń za otwartymi
drzwi?
Dlaczego
mały
chłopczyk maszeruje samotnie
z misiem pod pachą ulicami
wielkiego miasta? Czy wyobrażenie morskiej fali, może być
ptakiem zrywającym się do
lotu? Odpowiedzi na te pytania
zna tylko Małgorzata Witt, autorka prac zaprezentowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury z okazji niepodległościowej uroczystości w piątek, 11 listopada.
Obrazy wyeksponowane w sali kolumnowej

grudzień, 2016
MOK-u poruszyły wyobraźnię ich odbiorców, poszukujących w każdym z nich swoich własnych interpretacji.
Małgorzata Witt jest absolwentką Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, członkiem Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy.
Swoją twórczość pokazywała w Galerii
Miejskiej w Mosinie, w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu, w poznańskim Muzeum
Sztuk Użytkowych, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, czy w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Jej prace znajdują się także
w zbiorach prywatnych oraz
w zbiorach Muzeum Sztuk
Użytkowych w Poznaniu.
Małgorzata Witt jest artystką
wszechstronną: rysuje, maluje
i rzeźbi w glinie. O sobie mówi
pół żartem, pół serio, że robi wiele różnych
rzeczy: projektuje, drukuje, składa, wycina,
skleja, robi listy, pisze listy, obrabia zdjęcia,
aktualizuje i okazjonalnie wrzuca na strony,

pisze, analizuje, kompletuje, drukuje, montuje, zawiesza, nosi sztalugi i papiery, bo na
co dzień pracuje… jako instruktor w Mosińskim Ośrodku Kultury. Prowadzi tam
zajęcia z ceramiki, rysunku i historii sztuki.
Jest też współorganizatorką wielu mosińskich
imprez. Jej autorskim pomysłem był Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie, który koordynuje od 2006 r. Od 2011 roku pełni
także funkcję prezesa Mosińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego.
Na koniec pochwalimy się, że Małgorzata
Witt jest także autorką „Kącika Rysownika”
„Informatora Mosińskiego”, który uatrakcyjnia każdy numer naszej gazety.
Joanna Nowaczyk

Skromni, ale odważni, czyli druga młodość mosińskich seniorów
20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji, Oddział Rejonowy Mosina Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizuje co roku uroczyste spotkania dla
mieszkańców naszej gminy w szacownym wieku. Takie spotkanie
odbyło się także w tym roku, 16 listopada w sali reprezentacyjnej
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Jak zawsze zgromadziło liczne grono uczestników.
Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku
życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy! Dzień
Seniora to święto, którego ideą jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych, a także podejmowanie działań zapewniających im godne życie. Organizowane są rozmaite formy aktywizacji
osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań, także w Mosinie, chociażby w Mosińskim Ośrodku Kultury. Takie inicjatywy pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale
również przeżywać drugą młodość. Ale mosińscy seniorzy także sami
potrafią o siebie zadbać, zorganizować sobie aktywne spędzanie czasu i mówią, że są zawsze młodzi. – Jesteśmy skromni, ale odważni –
stwierdziła podczas Dnia Seniora w Mosinie Krystyna Malinowska,
wiceprezes mosińskiego oddziału PZERiI, która poprowadziła spotkanie. Razem z seniorami świętowali: burmistrz Jerzy Ryś, przewodnicząca rady Małgorzata Kaptur, ksiądz proboszcz Edward
Majka i inni zaproszeni na tę okoliczność goście. – To co mnie zaskakuje
to jest to, jak bardzo jesteście Państwo otwarci i jak wiele zdrowego humoru mogę wśród Państwa cały czas obserwować – stwierdził burmistrz,

zwracając się do naszych seniorów. Przewodnicząca rady życzyła im
z okazji Dnia Seniora wielu powodów do radości. Poinformowała
także o pomyśle powołania przy mosińskim samorządzie Rady Seniorów, zachęcając do aktywnego w niej udziału. Spotkanie było
okazją do złożenia życzeń solenizantom i jubilatom, a także wręczenia
Małej Złotej Odznaki Związku pani Bogumile Krupiak za aktywną
działalność w Kole Rogalin.
Uroczystość uświetnił występ chóru mosińskich seniorów „Zawsze
Młodzi”, który zaśpiewał w składzie: Edward Górny – dyrygent, Jolanta Konieczna, Teresa Kowalska, Stefania Kubacka, Danuta Sroka,
Maria Szczepaniak, Stanisław Przybysławski. Na scenie pojawił się
także występujący gościnnie zespół wokalny „Modrzanki” z Modrza
koło Stęszewa, a także pani Leokadia Skrzypczak z Daszewic.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Mosinie, któremu przewodniczy Jerzy Malinowski, liczy obecnie 450 członków. Na terenie gminy działa jego kilka kół terenowych.
Tylko w tym roku, skupieni w nim seniorzy wyjechali na wycieczkę do Świnoujścia, dwukrotnie do Sarbinowa, do Krakowa i do Torunia. Uczestniczyli także w spotkaniu seniorów w Gostyniu. Jak co
roku spotkali się przy opłatku, obchodzili Dzień Babci i Dziadka oraz
Dzień Inwalidy, organizowali sobie wieczorki przy muzyce.
W każdą ostatnią środę miesiąca odbywają się ich spotkania – otwarte dla wszystkich chętnych, by się spotkać. Naszym seniorom życzymy dużo, dużo zdrowia, a młodszym od nich, by brali przykład z ich
aktywności i potrafili się tak cieszyć życiem, jak oni.
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

1

AKTUALNOŚCI/KULTURA

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Narodowe Święto Niepodległości

Szkoły Podstawowej w Czapurach zaprezentowali okolicznościową inscenizację. Następnego dnia, w świetlicy sołeckiej
miał miejsce koncert „Opera Słońcem malowana”. W niedzielę po mszy św. o 10.30, do świetlicy sołeckiej przeszedł korowód św. Marcina na przedstawienie o rogalach świętomarcińskich.
Oprac. JN

Mosina

11 listopada minęła 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody Narodowego Święta odbyły się także
na terenie gminy Mosina.
W Mosinie, w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli w tym dniu kwiaty pod
Pomnikiem Pamięci na miejskim rynku, a w Mosińskim Ośrodku
Kultury miał miejsce koncert z udziałem Olgi Bończyk.
Dwa dni wcześniej, także w MOK-u, z okazji Święta Niepodległości odbył się uroczysty apel. W ramach projektu pod nazwą „Pociąg tolerancji” realizowanego przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, zaprezentowano przedstawienie opowiadające o historii walki o niepodległość narodu
polskiego.
W Daszewicach, po odprawionej w kościele parafialnym mszy
św. w intencji Ojczyzny, mieszkańcy złożyli wiązankę i zapalili znicze przy Obelisku poświęconym zamordowanym mieszkańcom tej wsi w 1939 r. W wiejskiej świetlicy odbyło się biesiadne śpiewanie pieśni patriotycznej. Podkład muzyczny został przygotowany przez zdolnych mieszkańców, którzy skrzyknęli się na tę okazję i uświetnili spotkanie.
W Świątnikach niepodległościowe śpiewanie pieśni patriotycznych to już tradycja. Po raz trzeci odbyło się tam spotkanie,
by śpiewaniem oddać hołd tym, którzy wywalczyli dla Polski
o niepodległość. Uroczystość, jak zwykle, uświetnili grą i śpiewem Carlos Ramirez z przyjaciółmi i uczniami oraz chór Schola Domini. Kilka patriotycznych utworów zagrała na keyboardzie Basia Bąk.
W Czapurach i Wiórku 98. rocznicę odzyskania niepodległości świętowano cały weekend. 11 listopada o godz.
12.00 odprawiona została msza św. za Ojczyznę, a uczniowie

Świątniki

AKTUALNOŚCI

Czapury – uczniowska inscenizacja

Korowód św. Marcina

Daszewice – złożenie kwiatów i zniczy pod obeliskiem

Pociąg tolerancji – SOSW w MOK-u

19

INFORMATOR MOSIŃSKI

grudzień, 2016

Bez Kurtyny – petarda z Mosiny

Mosiński Teatr Bez Kurtyny za swój spektakl „Pchła Szachrajka”
zdobył nagrodę Petarda Prix w Konkursie Teatrów Amatorskich
Melpomena 2016 w Środzie Wielkopolskiej. To nagroda szczególna jury – jedyna taka w Polsce i prawdopodobnie na świecie, bo jak relacjonują nasi aktorzy, ustanowiona specjalnie dla
nich, po obejrzeniu „Pchły Szachrajki”. Drugim mosińskim sukcesem w tym konkursie jest przyznanie nagrody za kreację aktorską członkini zespołu Aleksandrze Pruchniewskiej. W teatralne szranki na scenie średzkiego Ośrodka Kultury w dniach
18 – 20 listopada, stanęło 15 teatrów – finalistów, wybranych
spośród 59 zgłoszonych zespołów, wśród nich Teatr Bez Kurtyny.

szego teatru. – Bardzo dziękujemy Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury i Mosińskiej Bibliotece Publicznej za umożliwienie wyjazdu
na Festiwal. Składamy także gorące podziękowania naszym Widzom, którzy byli z nami w Środzie, wierzyli w nas, dopingowali i oklaskiwali podczas przedstawienia, a także gali rozdania nagród. Bez Was „Pchła Szachrajka” nie byłaby tą „Pchłą”!
Teatr Bez Kurtyny dziękuje też wszystkim mieszkańcom, którzy
w Mosinie zechcieli obejrzeć ich spektakl. – Gdyby nie Wy, nasi
widzowie, którzy swoim wsparciem, oklaskami, śmiechem podczas
przedstawień dali nam odwagę do stanięcia na scenie - nic by z
tego nie wyszło na Melpomenie.
A my, widzowie, naszym aktorom bijemy brawo! Jesteśmy
z Was dumni i dziękujemy za to, że jesteście i że tak wspaniale ubarwiacie życie kulturalne Mosiny.
Joanna Nowaczyk

„Niemałym zaskoczeniem był spektakl, Pchła Szachrajka, na który tłumnie
przybyły również dzieci. Trudno w ogóle zestawić go z innymi. Aktorzy
w średnim wieku, ubrani w groteskowe, kolorowe kostiumy z dystansem
i błyskotliwym dowcipem prezentują historię znanej każdemu pchły. Mimo,
że muzyka nie zawsze gra wtedy kiedy trzeba, że zdarzają się potknięcia,
to pozytywna energia bijąca ze spektaklu sprawia, że widownia bawi się
świetnie. Co rusz słychać gromki śmiech i okrzyki entuzjazmu. Zespół został wyróżniony przez komisję Nagrodą Szczególną – PETARDA PRIX.
Słusznie.”
Dramaturg Teatru Nowego Michał Pabian wręczał nagrodę naszej „Warszawiance”
Aleksandrze Pruchniewskiej na klęczkach.

Joanna Dreczka, „Dziennik Teatralny”

Amatorski Teatr Bez Kurtyny działa w mieście zaledwie dwa
lata, a na mosińskiej scenie pokazał dopiero jedną sztukę, która odniosła niespodziewany sukces. „Pchłę Szachrajkę” według
Jana Brzechwy obejrzało już ok. 1400 naszych mieszkańców. Furorę – jak podało Radio „Merkury” – „Pchła Szachrajka” zrobiła także w Środzie Wielkopolskiej, w czasie konkursowych
przesłuchań. Dlatego właśnie jury ustanowiło tę szczególną nagrodę – Petardę Prix – przyznaną Teatrowi Bez Kurtyny za „niesamowitą energię grupy” i za moc rozbawiania publiczności. –
Dla nas te wyróżnienia były czymś zaskakującym, ponieważ zostaliśmy docenieni wśród 59 zespołów teatralnych, a wystawione
sztuki teatralne reprezentowały w większości naprawdę wysoki,
półprofesjonalny poziom – mówi Zofia Staniszewska, aktorka na-
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Jubileuszowa „Podróż za jeden uśmiech”
W sobotę, 12 listopada, w Mosińskim Ośrodku Kultury, Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka zagrała koncert na swój jubileusz 70-lecia istnienia. Koncert poprzedziła msza św. w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Mosinie, z oprawą muzyczną w wykonaniu Jubilata. Muzycznemu świętowaniu towarzyszyła prezentacja
historycznych fotografii orkiestry przygotowana przez hm. Kazimierza Maślaka.
Jak na 70-latka, Mosińska Orkiestra
Dęta ma się całkiem nieźle, a nawet może
się poszczycić młodzieńczym, muzycznym wigorem. Udowodniła to, kiedy zagrała swój jubileuszowy koncert w ośrodku kultury, zabierając zgromadzoną licznie
publiczność w „Podróż za jeden uśmiech”.
W programie koncertu usłyszeliśmy m.in.
„Summertime”, „Yellow river”, „The Muppets”, czy „The final countdown”, w znakomitym wykonaniu. Oczywiście nie zabrakło wiązanki harcerskiej, bo orkiestra
– dziś stowarzyszenie muzyczne, ma harcerskie korzenie i do niedawna stanowiła
drużynę Ośrodka ZHP Mosina. 70 lat
temu stworzyli ją mosińscy druhowie,
wówczas dwudziestoletni harcerze: Jerzy
Papierz, bracia Stanisław i Henryk Szóstakowie oraz szczepowy Mieczysław Konieczny. Po powrocie z obozu letniego
w Zaborze, na Radzie Szczepu dh Jerzy Papierz zgłosił wniosek dotyczący założenia
orkiestry dętej przy drużynie pozaszkolnej.
Zyskał poparcie wszystkich obecnych.
Niezwłocznie rozpoczęto gromadzenie
funduszy na zakup instrumentów – wrzucając swe oszczędności do harcerskiej rogatywki dh Staszka. Był wtedy rok 1946.
Wyszkolenia i poprowadzenia orkiestrantów podjął się Antoni Jerzak, do dzisiaj patron orkiestry.
Jakie znaczenie ma 70-letnia działalność orkiestry dla nas, mieszkańców Gminy
Mosina, niech oddadzą słowa skierowane
do orkiestry z okazji Jubileuszu przez Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

AKTUALNOŚCI

orkiestra rok 1974

Współcześnie

i przyjaciele Mosińskiej Orkiestry: Jubileusz podkreśla, jak wiele lat minęło, odkąd
pierwszy raz zabrzmiały dźwięki muzyki,
Harcerskiej Orkiestry Dętej w Mosinie.
A było to w roku 1946. Dla nas, instruktorów o długoletnim rodowodzie harcerskim,
Orkiestra Dęta druha Jerzaka, to niezapomniane, ważne w naszym życiu wspomnienia. Ich źródłem są wspólnie przeżyte lata,
wspólna praca na rzecz drugiego człowieka
i lokalnego środowiska. Pamiętamy jubileusze, zloty, obozy letnie, które stanowią dla
nas do dziś ważny element harcerskiego
życia. Ileż to razy, dumnie maszerowaliśmy
za Wami, uważając by nie zgubić
kroku: lewa, lewa, lewa… Towarzyszyliście nam przez te wszystkie lata, w ważnych wydarzeniach harcerskich dodając tym
imprezom niezapomnianego kolorytu i blasku. Dziękujemy Druhny i Druhowie !!! Przez 70 lat Mosińska Orkiestra Dęta jest obecna
w życiu społeczno-kulturalnym
naszej gminy. Uświetnia gminne
uroczystości. Zaprasza na wspa-

niałe koncerty. Promuje Mosinę na zewnątrz, koncertując w innych miastach.
W imieniu wszystkich mieszkańców, za te
wszystkie lata, redakcja „Informatora Mosińskiego” składa podziękowanie Jubilatowi, bijąc nieustające Brawa!
Prezesem stowarzyszenia Mosińska Orkiestra Dęta jest Tadeusz Matusiak. Orkiestrę prowadzi obecnie kapelmistrz Maciej Kubacki. Orkiestra gra w składzie: Marta Nowak, Maria Szcześniak, Patrycja
Tyma, Dawid Adamski, Krzysztof Adamski, Zygmunt Bartkowiak, Jarosław
Białożyt, Aleksy Forszpaniak, Janusz Forszpaniak, Tomasz Garus, Beniamin Gendaszyk, Wojciech Grygiel, Tomasz Janiak, Jakub Kociałkowski, Mateusz Kubacki, Marek Łowiński, Marek Łowiński jr, Kazimierz
Maślak, Tadeusz Matusiak, Arkadiusz Michalak, Przemysław Michalak, Mariusz Nowak, Tomasz Pudliszak, Mirosław Rajewicz, Mirosław Szczepaniak, Dariusz Szóstak, Andrzej Tomaszewski, Filip Tomaszewski, Paweł Tomaszewski, Jerzy Wiśniewski.
Joanna Nowaczyk
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Szumni z Pidżamą

logs. Z niecierpliwością czekamy na kolejny koncert „Szumnych”. Obecnie zespół występuje w składzie: Remigiusz Szuman, Kuba Dziamecki, Bartek Scheffler, Jarosław Szczeciński.

Grupa „Szumni” zagrała w Poznaniu, w Hali Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Występ zespołu, których liderem jest Remigiusz Szuman z Mosiny, supportował koncert gwiazdy polskiego
punk rocka „Pidżamy Porno”, w sobotę 19 listopada.
Muzyczny portal „Koncertomania” napisał o tym wydarzeniu:
„Grupa Szumni rozgrzała poznańską publiczność przed koncertem Pidżamy Porno.” Nie bez powodu, bo występ ten zgromadził na widowni naprawdę bardzo liczną, jak na support publiczność. Oczekujący w koncertowym barze na swoją gwiazdę
fani „Pidżamy”, z każdym kolejnym, usłyszanym rytmem
napływali pod scenę, na której dla ich rozgrzewki grali „Szumni”. To był bardzo dobry koncert – czyste brzmienie, energetyzująca muzyka, ciekawe utwory, no i publiczność rzeczywiście została rozgrzana, za co nagrodziła zespół aplauzem.
– Duża scena, reflektory, profesjonalna obsługa, zawodowy, życzliwy akustyk i... liczna widownia – o tym marzą wszyscy, gdy zaczynają spotykać się z instrumentami w rękach np. w nieogrzewanym garażu podczas mroźnej zimy, jak my, w prapoczątkach zespołu Szumni – mówi o swoich wrażeniach z koncertu Remigiusz
Szuman. – O tych marzeniach się głośno nie mówi, one są. W naszym wypadku zwieńczeniem owych marzeń i stał się koncert poprzedzający występ Pidżamy Porno, czyli zespołu, który na swoje poznańskie spotkanie z fanami sprzedał w tym roku 1600 nietanich biletów. W takich razach równie naturalna, jak marzenia
towarzyszące początkom, staje się trema. On jej także głośno nikt
nie mówi – jest oczywista i potrafi dać o sobie znać w sposób niekiedy zaskakujący. Nie potrafię inaczej wytłumaczyć tego, że choć
nie przeziębiam się prawie nigdy, to wyjątkowo poważne przeziębienie złapało mnie na dwa dni przed tym właśnie koncertem, że
musiałem udać się na niego prosto z łóżka. Na szczęście jest to
zawsze trema mobilizująca i na scenie mogliśmy skupić się
wyłącznie na tym, by dać z siebie wszystko, korzystając ze wsparcia profesjonalnej obsługi i – co szczególnie ważne – energii otrzymywanej od publiczności. To był ten moment, w którym powiedzieliśmy sobie „warto pracować”.
Zespół „Szumni” zadebiutował w sierpniu 2014 roku podczas
mosińskiej imprezy „Szeroko na Wąskiej”. Jego liderem jest mieszkaniec Mosiny Remigiusz Szuman – gitarzysta klasyczny, muzyk rockowy, kompozytor i autor tekstów, laureat wielu nagród
na festiwalach poezji śpiewanej i piosenki autorskiej. Mimo krótkiego scenicznego stażu zespół ma już za sobą parę udanych koncertów m.in. w Muzeum Polskiego Rocka w Jarocinie, gdzie zagrał na zaproszenie Marka Piekarczyka. W tym roku wystąpił
dwukrotnie jako support przed Farben Lehre, a także The Ana-
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Mieszkańcy Mosiny będą mieli okazję usłyszeć i zobaczyć na
scenie lidera grupy Remigiusza Szumana podczas koncertu „Mosińscy artyści mieszkańcom”, 14 grudnia w Mosińskim Ośrodku
Kultury, gdzie wystąpi obok innych mosińskich artystów. Zachęcam.
Joanna Nowaczyk
Fot. Paweł Siwak/koncertomania.pl

KOLEJNY SUKCES NAJMŁODSZYCH
SIATAKRZY

W dniu 20 listopada na hali POSNANI w Poznaniu odbył się III
Ogólnopolski Festiwal Minisiatkówki Chłopców.
Impreza realizowana pod hasłem "Siatkówka wśród Gwiazd", zgromadziła 20 drużyn z terenu zachodniej Polski. Zawody w Poznaniu współfinansowane były przy udziale środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Do Poznania przejechały zespoły między innymi z Grudziądza,
Bydgoszczy, Piły, Kalisza, Poznania, Jarocina, Wrześni, Krotoszyna,
Murowanej Gośliny i Mosiny.
Cały dzień zmagania zawodników obserwował Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej - Jacek Broński
Gościem honorowym był czterokrotny Mistrz Polski w Siatkówce
Plażowej Damian Lisiecki.
Na turnieju rewelacyjnie zaprezentowali się najmłodsi siatkarze
z Mosiny, na 20 zespołów zajęli 4 miejsce. Od pewnego już czasu
nasi zawodnicy to czołówka wielkopolskiej siatkówki był to kolejny tak prestiżowy turniej w którym chłopcy potwierdzili, że posiadają już naprawdę wysokie umiejętności.
Drużyna UKS Mosińska Jedynka to uczniowie klas 6-tych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie, Cymerlik Nikodem, Grzywacz Mikołaj, Todryk Marcin, Drobiński Kamil, Wojna Norbert, Czajka Marcel. Gratulujemy siatkarzom i życzymy kolejnych sukcesów.
Pierwsza czwórka turnieju:
1. Stal Grudziądz
2. Progress Września
3. Energetyk Poznań
4. UKS Mosińska Jedynka
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Jesienna zaduma

15 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne do Powiatowego
Konkursu Młodych Recytatorów
„Jesienna Zaduma”, których laureaci otrzymali nominacje do reprezentowania Gminy Mosina
w Czerwonaku podczas finału
konkursu.
Wyniki eliminacji gminnych
w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Klasy I – III szkół podstawowych:
miejsce I i nominacja do finału – Adam
Narowski, Szkoła Podstawowa w Czapurach,
miejsce II – Michalina Dudek, Zespół Szkół
w Rogalinku,
miejsce III – Jakub Kaczmarek, Szkoła Pod-

KĄCIK RYSOWNIKA

stawowa nr 1 w Mosinie.

Klasy IV – VI szkoły podstawowej:
miejsce I i nominacja do finału – Wojciech
Malecha, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
miejsce II – Laura Otto, Zespół Szkół w Daszewicach,
miejsce III – Julia Narowska, Szkoła Podstawowa w Czapurach.

Klasy I – III Gimnazjum:
miejsce I i nominacja do finału – Małgorzata Rydlewska, Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
miejsce II – Natalia Szajek – Zespół Szkół
w Mosinie,
miejsce III – Karina Walkowiak – Gimnazjum w Pecnej.
źródło: www.kultura.gmina.pl

Maja Kilian – pierwsza w powiecie!
4 listopada w Kórniku odbył się XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani
w historię”. Organizatorem
konkursu była Komenda
Harcerstwa Polskiego im.
Tytusa Działyńskiego w Kórniku. W Roku Sienkiewiczowskim tematem rywalizacji recytatorskiej była proza wielkiego Noblisty. Zespół Szkół w Mosinie reprezentowali: Maja Kilian (kl. VI a), Jędrzej Kasprzyk (VI b), Zosia
Czaplicka (kl. 2c Gim.) oraz Natalia Szajek (kl.1a Gim.). Jury
najbardziej zachwyciła recytacja Mai Kilian, która zaprezentowała fragment „Pana Wołodyjowskiego”. Dziewczynka uzyskała I miejsce, pokonując ponad 30 innych recytatorów
ze szkół powiatu poznańskiego. Warto podkreślić, że to kolejny sukces Mai w tym konkursie: w roku szkolnym
2014/2015 uczennica uzyskała wyróżnienie, a w minionym
roku także była niepokonana i zajęła I miejsce. Laureatka
uczestniczyła 11 listopada w uroczystym koncercie finałowym, podczas którego wręczono jej dyplom. Wtedy także
Maja zaprezentowała się przed zgromadzoną publicznością.
Podczas gali finałowej uczennicy towarzyszyli rodzice. Mai
oraz wszystkim naszym miłośnikom literatury serdecznie gratuluję zaangażowania i pięknego reprezentowania naszej
szkoły w konkursie.
Mariola Dominiczak
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Leworęczni mistrzami

Laureatami zostali:

Klasa III
1. Miłosz Smirnow – Mistrz Ortografii Leworęcznych –
SP1 Mosina
2. Julia Pitoń - wyróżnienie – SP Czapury
3. Maja Jarosińska – wyróżnienie – SP Czapury

W piątek 25 listopada odbył się 7 finał
Gminnego Dyktanda dla Leworęcznych.
Poprzedziły go eliminacje, które odbyły się
w filiach Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
Zmagania rozpoczęły się o godz. 9.30.
W tym roku wzięło w nich udział 28 dzieci z całej gminy. Jury w składzie: Małgorzata Kaptur, Janina Kasprzyk i Balbina
Tarczyńska wyłoniło zwycięzców w trzech
grupach wiekowych: klasa III, klasa IV –
VI i Gimnazjum.

Klasa IV – VI
1. Martyna Kozłowska – Mistrz Ortografii Leworęcznych
– SP1 Mosina
2. Kamil Skrzypczak – wyróżnienie – SP Pecna
3. Jakub Wieczorek – wyróżnienie – Zespół Szkół Mosina

Gimnazjum
1. Zofia Nojszewska – Mistrz Ortografii Leworęcznych –
Gimnazjum nr 1 Mosina
2. Anna Antos – wyróżnienie – Gimnazjum Daszewice
3. Martyna Stachowiak – wyróżnienie – Gimnazjum
Pecna

Ciekawym akcentem w trakcie przerwy
na sprawdzenie prac był wykład prof.
Grzegorza Króliczaka z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat
iluzji, a także eksperymenty przeprowadzone przez dr Agnieszkę Nowik i doktoranta Macieja Rasia z UAM. Grzegorz Kró-

Pamięć Nieustająca
Zespół Szkół w Mosinie został laureatem ogólnopolskiego
konkursu historyczno-artystycznego Pamięć Nieustająca. 6 listopada w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w IV
edycji konkursu, którego organizatorem jest Fundacja „Ostoja przy Wiśle”.
Na tegoroczny konkurs nadesłano ponad 600 prac, z których
nagrodzonych zostało 55. Wyróżnienia przyznano 66 uczniom.
Siedem szkół otrzymało tytuł laureata konkursu. – Nagrodę
główną otrzymał Zespół Szkół w Mosinie, za prace wyróżnione
ze względu na ich wartość merytoryczną, pracę badawczą
uczniów i wielką dbałość o kulturę języka – informuje Beata Buchwald, opiekun prac konkursowych naszych uczniów.
Laureatkami konkursu zostały uczennice Zespołu Szkół
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liczak, neuronaukowiec z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w swoim dorobku
naukowym, ma także badania nad leworęcznością. Mosińskim dyktandem dla leworęcznych interesuje się od kilku lat. Co
roku przywozi też nagrody dla laureatów
tego konkursu ufundowane przez Instytut.
Jak wynika z jego badań, ok. 70% osób
posługujących się lewą ręką ma zlokalizowane funkcje językowe typowo, jak praworęczni – też w lewej półkuli, 20% obustronnie, a tylko ok. 10% w prawej. – Jeżeli
u tych ostatnich – uważa profesor – funkcje
językowe mogą być zorganizowane w mózgu inaczej niż u większości, to oznacza, że ich
lewa (dominująca) ręka może mieć lepszy dostęp do tzw. leksykonu czy też słownika, a
więc obszarów mających swój wkład w ortograficzne pisanie. Dlatego próba robienia
dyktand dla leworęcznych to znakomity pomysł. Organizatorem konkursu jest Mosińska Biblioteka Publiczna, a jego pomysłodawczynią i inicjatorką – Lucyna Jakś
z Oddziału Dziecięcego Biblioteki.
Nowym Mistrzom Ortografii składamy gorące gratulacje!
J. Nowaczyk
Fot. J. Nowaczyk, Z. Staniszewska

w Mosinie – Urszula Arlt-Stelmachowska oraz Maja Słowik.
Klaudia Fornalik otrzymała wyróżnienie. – W tym roku – relacjonuje dalej Beata Buchwald – organizator konkursu przygotował książkę „Oni i my” – spotkanie dwóch światów, w której umieszczono 35 prac uznanych przez komisję konkursową za
najbardziej wartościowe z punktu widzenia tematyki dotyczącej
lokalnych bohaterów i historii małych ojczyzn. Książka powstała
pod patronatem Ministerstwa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W publikacji znalazły się prace Urszuli ArltStelmachowskiej, Klaudii Fornalik, Zofii Tomiak, Zofii Zielińskiej z Zespołu Szkół w Mosinie. Książkę naszym uczniom wręczył Minister Jan Józef Kasprzyk. Cieszę się bardzo z sukcesu moich uczniów, gratuluję i życzę osiągnięć w dalszych zmaganiach
konkursowych.
Oprac. JN
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Misiowe czytanie przy latarce
i…..niespodzianka
W
poniedziałek 21 listopada rozpoczęliśmy kolejny sezon spotkań
„czytania przy
latarce”. Przy zapalonych latarkach, w tygodniu pluszowego
misia i blisko
w y j ąt k o w ego
święta „Dnia
pluszowego misia” (25.11), dzieci wysłuchały opowieści ”Misiowe
mruczanki”. To było naprawdę fantastyczne spotkanie. Dzieci z zapartym tchem słuchały przygód misiów na placu zabaw, czy w autobusie.
Ale hitem wieczoru była mała niespodzianka przygotowana przez
panią Barbarę Siwczak i dziewczynki z Kółka Bibliotecznego z Zespołu Szkół w Mosinie: Kingę Polit, Kaję Kasprzak i Zuzannę Talarczyk. Pokazały one historię pluszowego misia w ciekawej scenerii teatrzyku cieni. Dzieci zachwycone oglądały w ciszy… W spotkaniu uczestniczyło około 12 dzieci wraz z rodzicami.
Następne „Czytanie przy latarce” – 30 grudnia godz.17.30 – 18.00.
Zapraszamy!
Lucyna Jakś
Mosińska Biblioteka Publiczna

Złota Omega dla Mosiny
Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy w Mosinie prowadzony przez Powiat Poznański, został doceniony przez Wielkopolski Okręgowy Związek
Żeglarski. Tegoroczne VI Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych w Żeglarstwie i Kajakarstwie zdobyły przyznawaną
co roku przez związek „Złotą Omegę” w kategorii „Impreza – Wydarzenie Roku”. W październiku, w Domu Żołnierza w Poznaniu,
odbyła się Wielkopolska Gala Żeglarska, w trakcie której Złote Omegi wręczone zostały w sześciu kategoriach.
Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych w Żeglarstwie i Kajakarstwie odbywają na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym.
Organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Klub Olimpiad Specjalnych
„Elegant” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Tworzą go nauczyciele – pasjonaci sportów wodnych. – Od sześciu lat projekt wspierany jest przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie – Poznań oraz Mosiński Klub Żeglarski – wyjaśnia Anna Skorczyk, która przewodniczy klubowi. – Sukces jest wynikiem pracy wszystkich zaangażowanych w organizację regat osób. Dowodzi on, że kurs obrany przez organizatorów jest właściwy i nie pozostaje nic innego jak w kolejnych latach realizować tę pożyteczną
i cieszącą się coraz większym powodzeniem ideę – dodaje A. Skorczyk.
Przyznawana przez WOZŻ „Złota Omega”, nie po raz pierwszy trafiła do Mosiny. Trzykrotnie takie wyróżnienie otrzymał już Mosiński Klub Żeglarski: za akcję „Lato pod żaglami” w roku 2008, Rejs
Śródlądowy – po Zalewie Wiślanym w roku 2011 oraz za Rejs Roku
– rejs po Adriatyku w roku 2013.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
Elizabeth Strout
„Mam na imię Lucy”
„Mam na imię Lucy”, to powieść bardzo niepozorna, spokojnie można ją
przeczytać w kilka godzin. Łatwości dodaje też fakt, że składa się z krótko niekiedy opisanych scen z życia narratorki.
Rzecz dotyczy jej wspomnień z pobytu
w szpitalu, kiedy to spędziła 5 dni ze swoją matką, która przyjechała w odwiedziny do córki. Pozornie wszystko jest w porządku, jednak bardzo szybko dowiadujemy się, że kobiety
widzą się pierwszy raz od lat, kiedy to tytułowa Lucy porzuciła
swój dom rodzinny, by już nigdy do niego nie wrócić. Brak
czasu? Odległość? Powoli dowiadujemy się, że z domem tym
i poprzednim życiem Lucy wiąże się trauma, od której kobieta chce uciec. Spotkanie z matką jest szansą na wypowiedzenie swoich krzywd, wyjaśnienie przeszłości. Nic takiego jednak się nie dzieje – choć rozmowy z matką tylko pozornie są błahe i pozbawione znaczeń. Czytelnik powoli dowiaduje się jakie krzywdy spotkały Lucy, choć wielu z nich
może się tylko domyślić, są nakreślone niewyraźnie i budzą
nasz niepokój. Jej dzieciństwo wydaje się koszmarem, a mimo
to nie pielęgnuje w sobie żalu, czy nienawiści, nie szuka winnych, dlatego też nie musi nikomu wybaczać. Lucy szuka
w matce przede wszystkim miłości i choć słów „kocham cię”
w końcu nie usłyszy, ostatnie ich spotkanie daje nam pewność, że ta miłość jest, tylko może niektórzy ludzie nie potrafią o niej mówić. Zadziwiającym jest, jak można napisać
lekką książkę o tak trudnych sprawach, jakimi są krzywdy
z przeszłości i trudne relacje z najbliższymi – na dodatek czytelnik zostaje z mnóstwem refleksji, ale – tak samo, jak narratorka – bez ocen bohaterów.
Karolina Talarczyk-Wieczorek

Karolina Wilczyńska
,,Zaplątana miłość''
– cykl Stacja Jagodno
„Zaplątana miłość” to pierwsza część
cyklu. Akcja powieści rozgrywa się
w małej miejscowości w Górach Świętokrzyskich. Tamara pracuje w agencji
przygotowującej kampanię wyborczą na
wójta. Marysia, córka Tamary, po zmianie szkoły boryka się z problemami dorastającej nastolatki. Nie
daje sobie rady w szkole, poznaje nieodpowiedniego chłopaka. Zapracowana, samotnie wychowująca córkę Tamara, nie ma
wsparcia ani we własnej matce, ani w byłym mężu, nie zauważa
problemów córki. Podczas jednego ze spotkań wyborczych, które przygotowywała, jeden z uczestników zarzuca jej, że zapomniała o swojej krewnej „starej Marciszowej”. Tamara dąży
do poznania kobiety, której rady i mądrości okażą się lekiem
na wiele problemów. Pierwsza część cyklu wprowadza nas
w świat bohaterów, ale nie daje nam do końca odpowiedzi, co
do dalszych ich losów, które poznamy w kolejnych częściach:
„Marzenia szyte na miarę'”, „Po nitce do szczęścia”, „Serce
z bibuły'”. Gorąco zachęcam do przeczytania.
Bernadeta Alankiewicz

J. Nowaczyk
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Oświata w skrócie

grudzień, 2016

ERASMUS+ „NA OBCASIKU”

l W październiku w Zespole Szkół
w Mosinie przeprowadzone zostały eliminacje do finału YOU CAN DANCE.
Spośród 11 klas gimnazjalnych, 5 klas
przeszło do finału. Finał odbył się 2 listopada. Oto ostateczne wyniki: 1 miejsce – klasa 2b, 2 miejsce – klasa 3c,
3 miejsce – klasa 2a, 4 miejsce – klasa
3b, 5 miejsce – klasa 1a. Organizatorami imprezy byli uczniowie z kl. 3d: Angelika Pawlak, Stasiu Namys (wychowawca – Agnieszka Stachowska–Bimkiewicz).
l 8 listopada gościem klasy III c ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
była Agnieszka Bereta, która jako genealog amator przeprowadziła z dziećmi
bardzo ciekawe spotkanie – „W poszukiwaniu przodków”. Wyjaśniła najpierw dzieciom pojęcie słowa genealogia, a potem zaprezentowała materiały,
z których czerpie informacje o swoich
przodkach. Były to głównie listy, świadectwa szkolne i metryki. Prezentacja
wywołała dyskusję o historii Polski
i zbliżającym się Święcie Niepodległości. Pani Agnieszka zachęciła dzieci do
rozmów z rodziną i zbierania ciekawych
informacji o przodkach. Zaprezentowała
także biografię swojego dziadka, którą
sama spisała. Na koniec spotkania dzieci tworzyły własne drzewa genealogiczne. Była to ciekawa lekcja historii,
tej dawnej i tej obecnej. Zorganizowana została przez Iwonę Hertig z cyklu
„Spotkania z ciekawymi ludźmi”.
l 19 listopada Zespół Szkół w Mosinie
odwiedził Kajetan Gosławski, wpisując
się na listę prowadzonego od lat przez
Iwonę Hertig projektu: „Ludzie z pasją”.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście, m.in. kierownik artystyczny Galerii Miejskiej w Mosinie, Dorota Strzelecka. Bohater spotkania, Kajetan Gosławski, jest z zamiłowania podróżnikiem. Interesują go egzotyczne
kraje, ich kultura, przyroda i ludzie. Odwiedził
wszystkie
kontynenty,
z wyjątkiem Antarktydy. Z każdej ze
swych podróży przywozi niezliczone fotografie, które były publikowane na
łamach wielu czasopism, a także prezentowane na licznych krajowych wystawach. Jako wieloletni współpracownik Radia Merkury prowadził cieszący
się ogromnym zainteresowaniem u radiosłuchaczy program: „Ciekawy świat,
dziwny świat”.
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Jak uczyć się – nauczać w sposób przyjazny mózgowi? To kluczowe pytanie projektu
„Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą!”, który już od roku realizują Gimnazjum nr 1
w Mosinie, Liceul Matei Basarab w Krajowej (Rumunia) oraz Istituto Compresivo Muro
Leccese (Włochy). Tym razem po odpowiedź uczestnicy projektu udali się w podróż
na sam koniec włoskiego „obcasika”. Na spotkanie wyjechało jedenaścioro uczniów
Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunami – Justyną Nojszewską i Agatą Walter oraz Ewą
Szymańską – dyrektorem szkoły.
Nasz włoski partner, organizator wymiany zagranicznej w dniach 3 – 9
października, ma siedzibę
w regionie Apulia. Podczas
spotkania polscy, rumuńscy
i włoscy gimnazjaliści
uczestniczyli m.in. w warsztatach muzycznych i teatralnych, zajęciach z zarządzania czasem, czy rozwijania technik pamięciowych. Wielkie emocje wywołał interaktywny quiz
z wiedzy o trzech partnerskich krajach przeprowadzony za pomocą platformy Kahoot, którą
bardzo polecamy do wykorzystania na zajęciach.
Nie zabrakło również wieczorów z tradycyjną kuchnią i tańcem oraz lekcji geografii „na
żywo”. Podczas wspólnych wypraw poznaliśmy uroki włoskiego, południowego krajobrazu
pełnego słońca, palm i gajów oliwnych. Dotarliśmy do Santa Maria di Leuca, zwiedziliśmy też piękne Gallipoli oraz Lecce – stolicę regionu. Co odważniejsi zażywali również
kąpieli morskich.
Za nami kolejna niesamowita przygoda. Wróciliśmy do Polski pełni wrażeń i nowych
doświadczeń. Już w maju nasi partnerzy z Rumunii i Włoch będą gościć w Mosinie.
Agata Walter, Justyna Nojszewska – koordynatorki projektu

Najlepsi w powiecie
Drużyna chłopców z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej została
ponownie Mistrzami Powiatu w Unihokeju. 9 listopada w Baranowie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju. Po bardzo trudnej walce – zwycięstwo i awans na
finały Rejonu.
Drużyna w składzie: Bartosz Barański, Bartosz Bartkowiak, Filip Brandyk, Jakub Brzuska, Daniel Czarnecki, Wojciech Gębski, Mikołaj Gołąb, Michał Jacyna, Wojciech Kimel, Kacper Lange, Jakub Nowaczyk, Bartosz Nowak.
Trener: Mieczysław Janik.
Gratulujemy!
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15 października w Płocku odbył się I Międzynarodowy Turniej Judo. W zawodach uczestniczyli zawodnicy judocy urodzeni w latach 2002-2008. Wśród najliczniejszej grupy z Polski, w zawodach udział wzięli
reprezentacji Włoch, Rumunii
oraz Anglii. Na turnieju nie zabrakło oczywiście czołowych
zawodników z Akademii Judo
Poznań, która wystawiła łącznie
23 judoków i judoczek i ostatecznie wywalczyła „Drużynowe Złoto”. W zawodach udział
wzięli także zawodnicy z naszej
gminy: Oscar Piłat, który zajął
w swojej kategorii II miejsce
oraz Hubert Kaczmarczyk, który zdobył miejsce III. Wszystkim zawodnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Judocy na podium

Red.

O puchar dyrektora

Medale dla UKS Muszkieter

29 października na hali OSiR w Mosinie odbył się Turniej Mini
Siatkówki Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 1 w Mosinie.
W zawodach brało udział 16 zespołów w dwóch kategoriach
wiekowych: w roczniku 2004 i 2005. Do Mosiny przyjechało
13 zespołów – z Poznania, Murowanej Gośliny i Rokietnicy.
W turnieju udział wzięły 2 zespoły gospodarzy – siatkarzy z SP
1 Mosina. Pierwszy zespół Mosińskiej Jedynki zajął II miejsce
w turnieju, ustępując jedynie pierwszej drużynie ENERGETYKA Poznań, a nasz drugi zespół zajął V miejsce.
Mosińską Jedynkę reprezentowali uczniowie klas 6.: Marcin
Todryk, Max Czajka, Marcel Czajka, Kamil Drobiński, Norbert
Wojna, Mikołaj Grzywacz, Nikodem Cymerlik, Dominik Dubert, Jakub Kaczmarek.

10 listopada w Śremie rozegrane zostały Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w szermierce 2016. Po pasjonujących walkach na podium stanęła trójka szpadzistów
z Uczniowskiego Klubu Sportowego Muszkieter. Podobnie jak
w poprzednim roku Mistrzem wielkopolski szkół podstawowych
w kategorii chłopców został Antoni Nieckarz z SP 1 Mosina, III
miejsce w tej kategorii wywalczył Aleksander Paszak z SP 1 Puszczykowo. Również III miejsce wywalczyła Zosia Lachowicz z SP
2 Mosina. Pozostałe wysokie lokaty zajęli:
W kategorii dziewcząt – Natalia Pawlaczyk z SP 2 Mosina
5 miejsce, Wiktoria Nowacka z SP 1 Mosina 7 miejsce, Oliwia
Garbarek z SP 2 Mosina 9 miejsce, Zuzanna Pawlaczyk z SP 1
Mosina 10 miejsce, Sofie Fechner z SP Jeziorki 11 miejsce.
W kategorii chłopców – Stanisław Wilczyński z SP 2 Mosina
6 miejsce, Oskar Fechner z SP Jeziorki – 7 miejsce, Jan Ćwir
z SP 3 Dębinka Poznań - miejsce 8 oraz Michał Karczewski z SP
Dębinka Poznań 9 miejsce.

Oprac. JN

UKS Muszkieter

SPORT

27

INFORMATOR MOSIŃSKI

l Był

grudzień, 2016

taki stan

donosy, szykany…

13 grudnia przypada 35. rocznica ogłoszenia
stanu wojennego w Polsce. Dramatyczne wydarzenia tamtego czasu nie ominęły Mosiny.
Choć wydawałoby się, że tu, na prowincji,
miały mniej burzliwy przebieg, to jednak nie
pozostały bez wpływu na ludzkie losy.
zamach
Lucyna Jakś pracuje w mosińskiej bibliotece. Z racji na wykonywany zawód, często rozmawia z ludźmi. Kiedyś wysłuchała
opowiadania jednej z czytelniczek, która
w niedzielny poranek 13 grudnia 1981 r.
wracała z Poznania do domu w Mosinie, nieświadoma zmienionej rzeczywistości. A na
obrzeżu Mosiny żołnierze drepczący przy koksownikach, bo był przecież silny mróz.
Pani Lucyna miała wtedy 14 lat. – Chodziłam do 8 klasy podstawówki. Byłam jeszcze dużym dzieckiem – wspomina. – Pamiętam, jak rankiem tego dnia włączyliśmy telewizor i nie było niedzielnego programu dla
dzieci – „Teleranka”. Nie było muzyki w radio, po prostu cisza…
13 grudnia 1981 r., na mocy uchwały Rady
Państwa, na terenie Polski wprowadzono
stan wojenny. Uchwała podjęta została na
polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Na czele WRON stanął gen. Wojciech Jaruzelski – I sekretarz KC PZPR.
Wojskowy przewrót rozpoczął się w nocy
z soboty na niedzielę, jeszcze przed północą.
Zablokowano cywilne połączenia telefoniczne, a o północy Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej rozpoczęły akcję aresztowań działaczy opozycyjnych.
W niedzielny poranek na ulicach miast pojawiły się czołgi i wojskowe patrole. Polacy
wysłuchali przemówienia gen. Jaruzelskiego, a wydrukowane w ZSRR obwieszczenie,
poinformowało ich o licznych ograniczeniach. Tego dnia na terenie całego kraju pojawiło się 70 tys. żołnierzy, 30 tys. funkcjonariuszy MSW. Na ulice miast wyjechało
1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9000
samochodów, kilka eskadr helikopterów
i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił
skoncentrowano w Warszawie i jej okolicach, ale wojsko pojawiło się także w Mosinie.

czołg
To było w pierwszych dniach stanu wojennego, około południa. Dwukierunkową
wówczas ulicą Poznańską (wtedy Armii

2

Czerwonej), potem przez rynek w Mosinie,
jechały czołgi. Czy była to demonstracja siły?
Chyba nie, bo w tym małym miasteczku panował względny spokój – również w Zakładzie nr 5 Swarzędzkich Fabryk Mebli, jedynym dużym zakładzie w Mosinie. Był to
zakład, który dobrze płacił pracownikom,
a jeszcze każdy z nich mógł sobie kupić meble. Prawdopodobnie pojazdy nadjechały z Jezior, gdzie od 13 grudnia zlokalizowano
punkt koncentracji czołgów i BTR-ów
(kołowy transporter opancerzony) dla
osłony Poznania. Jechały w kierunku jednostki wojskowej w Śremie, musiały więc
przejechać przez rynek, by przekroczyć Kanał Mosiński jedynym wówczas w tym rejonie mostem na ul. Niezłomnych.
Jeden z czołgów, z niewiadomych przyczyn skręcił w ulicę Słowackiego i …wjechał w dom pod numerem „16”. Zdarzenie to opisuje Bogumiła Szymańska. Zrujnowany przez czołg budynek należał do jej
rodziny. Mieszkała w nim jej mama
i siostra. – To był niski dom, a w bramie przy
piekarni stał maluch – opowiada. Czołg
podczas manewru mijania zarzuciło i zahaczył dom lufą. – Rozwalił prawie wszystko – wspomina B. Szymańska. – Czołgista,
młody chłopak, jak zobaczył, co zrobił, to
płakał… Siostra pani Bogumiły pracowała w Poznaniu. – Poszłyśmy z mamą na
milicję, że niech dadzą „bumażkę” jakąś, że
musimy się dostać do Poznania, po siostrę.
Kazali mi napisać pismo, że ten dom… miał
wypadek.
Uszkodzony budynek został zabezpieczony przed zawaleniem przez zakład
gospodarki komunalnej. Potem, mimo
ciężkiego mrozu – odbudowany. Na szczęście w podwórzu było jakieś mieszkanie,
gdzie domownicy mogli przemieszkać.
Historia o czołgu, który wjechał
w dom, opowiadana jest dziś jako lekka
anegdota. Jednak dla jego mieszkańców
było to traumatyczne przeżycie. Pani Bogumiła pamięta, że wtedy w domu spała
prawnuczka jej mamy. Kotara wisząca
w oknie zatrzymała cegły. – Żeby nie ta kotara, dziecko by zabili. Czołg zasłonił
całe okno, a ona tylko krzyczała: „Babciu,
czy to jest noc? Na dworze jest bardzo
ciemno...”.

W pierwszych miesiącach stanu wojennego, obowiązywała godzina milicyjna z zakazem poruszania się bez specjalnej przepustki od 22 do 6. Zawieszono naukę
w szkołach, a w setkach przedsiębiorstw i instytucji władzę objęli komisarze wojskowi.
Podobnie w Mosinie, gdzie w budynku
urzędu już od jesieni rezydowali przedstawiciele Terenowych Grup Operacyjnych. Mirosława Jungermann pracowała wtedy
w mosińskim magistracie. – Pamiętam ten
strach, w tamtą niedzielę, co to będzie, jak
przyjdziemy w poniedziałek do pracy – wspomina dzień 13 grudnia. Naczelnikiem Urzędu Miasta i Gminy był wówczas Kazimierz Straśko (po nim Jerzy Szyło). W jego
gabinecie właśnie stacjonowali „wojskowi”.
Z tamtego czasu pani Mirosławie utkwiło
w pamięci donosicielstwo. – Widziałam – relacjonuje – jak biorą te swoje kajety, notesy
i jeżdżą po wsiach zbierać donosy. Po urzędzie
nie chodzili, ale przyjmowali „interesan-

tów”. W wyniku takich donosów, jak sobie
przypomina, dwóch urzędników straciło
pracę.
Tadeusz, mąż Mirosławy, był wiceprzewodniczącym „Solidarności” w zakładach
SFM. – Baliśmy się rewizji, baliśmy się
wszystkiego – wspominają oboje. Nikt ze
związkowych działaczy nie został jednak internowany. Potwierdzają to archiwalne akta
SB, z których wynika, że w SFM poza
zakładem w Swarzędzu i w Poznaniu,
w okresie od września 1980 do grudnia
1981, nie było większych akcji protestacyjnych. Jedynie w styczniu 1983 r. odnotowano założenie sprawy operacyjnej pod
kryptonimem „Łożyska”, w związku
z awarią urządzenia do produkcji szuflad
w Mosinie. W stanie wojennym państwo
Jungermann przeżyli w domu rewizję. – Szukali po szafach kleju, czy mąż nie wynosił
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z zakładu – wspomina te przykre chwile pani
Mirosława. Była to często stosowana wówczas forma szykan.

bilet w jedną stronę
Paweł Kaczmarek mieszkał w Mosinie przy
ul. Dworcowej – wtedy Nowotki. Stąd codziennie dojeżdżał do pracy w Poznaniu. Pracował na poznańskim Dworcu Głównym na
stanowisku dyżurnego ruchu. Był też aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”
przy PKP Poznań – Węzeł. Właściwie to on
utworzył tam związek od podstaw. W gablocie Komisji Zakładowej „Solidarności” na
poznańskim Dworcu Głównym wywieszał
informacje o wydarzeniach społeczno-politycznych w kraju. Była to swoista gazetka
ścienna. Dzięki niej bieżąca informacja docierała nie tylko do przypadkowo przechodzących. Wielu podróżnych, w dużym
stopniu dojeżdżających do pracy w Poznaniu, specjalnie odwiedzało gablotę, by się
czegoś dowiedzieć. A Polacy podróżowali
wtedy
niemal
wyłącznie
pociągami.
Po koniec czerwca 1981 r., Paweł
Kaczmarek był inicjatorem pokazania na dworcu wystawy katyńskiej –
zdjęć z ekshumacji
pomordowanych
w Katyniu, a także
publicznej zbiórki
pieniędzy na budowę pomnika
upamiętniającego
ofiary Czerwca 56
r., następnie na pomnik ofiar katyńskich.
Dlatego znalazł się na celowniku władzy i
w konsekwencji – na liście do internowania.
W niedzielę 13 grudnia został obudzony
przez dozorcę. Mieszkał w bloku, na parterze. – Zastukał w okno, bo odgarniał śnieg
i mówi: „Tylko wstawaj i uciekaj.” – opowiada
Paweł Kaczmarek. – Ja mówię: „Co się
stało?” „Wojna, wojna”. To się szybko
ubrałem, wziąłem teczkę ze wszystkimi papierami i pojechałem „Osową Górą” na
Dworzec Główny, peron 2.
Potem P. Kaczmarek wyruszył pieszo na rekonesans sytuacji w Poznaniu. Do domu
wrócił po dwóch dniach, 15 grudnia. – Nie
zdążyłem się rozebrać. Ktoś dzwoni do drzwi
i wchodzi czterech drabów. Oni mówią, że
mam się ubierać i wychodzimy. Ja na to:
„Chwileczkę, najpierw się muszę rozebrać, żeby
się ubrać” – było minus 20 stopni, więc po-
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dwójnie się ubrałem i wywieźli…
W granicach obecnej Wielkopolski zorganizowano 4 ośrodki odosobnienia, a największy – w Gębarzewie pod Gnieznem.
Znajdował się tam założony w 1978 r.,
działający do dziś zakład karny. Przez to więzienie od grudnia 81. do sierpnia 82, przeszło ok. 250 działaczy opozycji. Jednym
z nich był Paweł Kaczmarek. – Kazali się rozebrać, ubranie położyć w kostkę, na korytarzu i do celi – wspomina tamte traumatyczne chwile.
W celi spędził blisko 7 miesięcy. Zwolniony
z internowania, nie wrócił już do swojej pracy na Dworcu Głównym w Poznaniu. Zdegradowany, przeniesiony do pracy w Mosinie, szykanowany zakazami swobodnego
poruszania się, w marcu 1983 r. zdecydował
się na opuszczenie kraju.
W 1982 r. SB rozpoczęła akcję namawiania internowanych do emigracji, proponując
prawo do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL, by pozbyć się „elementu wichrzycielskiego”. Według Systemu Ewidencji Ruchu Paszportowego prowadzonego
w MSW do 25 listopada 1983 r. kraj opuściło 770 internowanych wraz z rodzinami.
Paweł Kaczmarek wyjechał do Belgii, ale początki emigracji nie była wcale łatwe. W Belgii mieszka do dzisiaj.

wolność słowa za więzienie
Piotr Sobierajewicz w stanie wojennym był
mieszkańcem Mosiny i studiował na Politechnice Poznańskiej. Znalazł się w 27-osobowej grupie studentów oskarżonych o:
„przynależność do związku opartego na nielegalnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej i że w
ramach działalności w tym związku kierowali
grupami osób zajmujących się drukiem i kolportażem pism zawierających fałszywe wiadomości dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce.” Został aresztowany 9 września 1982 r.
Największy proces polityczny w Poznaniu od
czasów Procesów Poznańskich 1956 r. toczył
się od 5 lipca 1982 r. do 9 maja 1983 r. przed
Sądem Wojsk Lotniczych. Większość z tej
grupy, wyrokiem sądu została skazana na
karę więzienia do 2 lat.
Piotr Sobierajewicz oskarżony został o to,
że w okresie od grudnia 1981 do września
1982 należał do Akademickiego Ruchu

Oporu i wraz z innymi osobami drukował
i kolportował nielegalne pismo „Poznański
Tygodnik Wojenny” i szereg innych ulotek
oraz pism „zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy” [źródło: ww.13grudnia81.pl]
Za te „czyny” Sąd Wojsk Lotniczych wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał go na
1 rok pozbawienia wolności. W więzieniu,
łącznie z aresztem, spędził prawie cały rok.
Kilka ostatnich dni „darowano” mu postanowieniem z 29 sierpnia 1983 r. na podstawie przepisów o amnestii, bo wcześniej,
22 lipca, stan wojenny został zniesiony.

mniejsze zło?
Przedstawione historie wpisują się w dramatyczny bilans stanu wojennego, w którego
czasie w 49 ośrodkach na terenie całego kraju internowano ok. 10 tys. działaczy „Solidarności” i związanych z nią intelektualistów. Dalszym 4 tys. osób przedstawiono zarzuty prokuratorskie i osądzono, zwykle na
kary więzienia. Najwyższy wymiar wyniósł
10 lat. Najtragiczniejsze karty tej historii to
ofiary śmiertelne – 56 osób.
Propaganda głównych reżyserów stanu
wojennego stworzyła na jego obronę teorię
„mniejszego zła” w obliczu groźby obcej interwencji. Teoria ta do dziś funkcjonuje
w świadomości wielu Polaków, jednak
w świetle najnowszych badań historycznych
nie bardzo może się obronić. Odtajnione archiwa Biura Politycznego Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego, zwłaszcza stenogramy Komisji Susłowa (specjalna komisja
KPZR do oceny sytuacji w Polsce po sierpniu ’80) z rozmów z kierownictwem PRL
świadczą, że nie było groźby sowieckiej interwencji, mimo że jak wynika z tych rozmów, usilnie zabiegał o nią sam generał Jaruzelski. Stan wojenny był więc radykalnym
rozwiązaniem w celu utrzymania władzy
przez ówczesny PZPR-owski układ, tym bardziej, że jego scenariusz powstał dużo
wcześniej, zaraz po porozumieniach sierpniowych 80’.
16 marca 2011 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dekret o stanie wojennym oraz
dekret o postępowaniach szczególnych
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
z 1981 r. złamały Konstytucję. W opinii wielu historyków, stan wojenny był to zamach
stanu.

Joanna Nowaczyk
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KULTURA

"Mosińscy Artyści Mieszkańcom"
14 grudnia w Mosińskim Ośrodku kultury odbędzie się
koncert pt. "Mosińscy Artyści Mieszkańcom". Wykonawcami będą m. in. Danuta Nowak-Połczyńska, Renata
Stachowiak, Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta
im. hm Antoniego Jerzaka w Mosinie, Janusz Piątkowski, Remigiusz Szuman, Marcin Lewandowski, Carlos
Ramirez, Hubert Gajewski. Bilety w cenie 10 zł są
dostępne w administracji MOK. Zapraszamy!

KOLĘDOWANIE

Kolędowanie w Świątnikach
Zapraszamy do wspólnego śpiewania
kolęd w piątek 6 stycznia 2017r.
o godz.1:00 w świetlicy w Świątnikach.
Organizatorzy: ICEO i Sołectwo wsi
Świątniki

PRZEGLĄD JASEŁEK

Zapraszamy na XIV Gminny Przegląd
Jasełek
15 grudnia – przedszkola i klasy
1- szkół podstawowych
16 grudnia – klasy 4-6 szkół
podstawowych i gimnazja
21 grudnia, godz. 1.00 - ﬁnał

SPORT

Król Parku
Król Parku – 60 km na 60-lecie Wielkopolskiego Parku Narodowego - pod takim hasłem zostanie zorganizowany
I Mosiński Półmaraton oraz Ultramaraton, który odbędzie
się 22 kwietnia 2017 r. Trasy biegów zostaną poprowadzone na terenie WPN. Na uczestników będą czekać dwie
trasy: 21 km oraz 60 km. Szczegółowe informacje na
temat biegów będzie można uzyskać na stronie www.krolparku.pl oraz www.osirmosina.pl Zapisy na biegi ruszają
15 grudnia 2016 r.

BIEG ZIMOWY

NORDIC WALKING

15 stycznia biegniemy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w III Biegu Zimowym po Wielkopolskim Parku Narodowym.
To wydarzenie otwiera cykl II Mosińskiego
Grand Prix 5-10-15 – trzech biegów na terenie Gminy Mosina. Do 0.12.2016 istnieje
możliwość zakupu karnetu na wszystkie trzy
biegi w atrakcyjnej cenie. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów
dostępne są na stronie www.mosinskiegp.pl
oraz osirmosina.pl

22 kwietnia 2017 r. zostanie rozegrany
pierwszy marsz Nordic Walking na 10-cio
kilometrowej trasie, otwierający cykl Grand
Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego
w Nordic Walking.
Cykl składać się będzie z czterech imprez
na terenie czterech gmin: Mosiny, Puszczykowa, Stęszewa oraz Komornik. Szczegółowe informacje dostępne będą na
stronie www.osirmosina.pl

URZĄD I NGO

Zarząd Osiedla nr  „Przy Strzelnicy” w Mosinie zaprasza mieszkańców na spotkanie
świąteczne, które odbędzie się 16 grudnia
o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Krośnie,
przy ul. Krasickiego. W programie wspólne
śpiewanie kolęd, warsztaty plastyczne, poczęstunek, upominki.

Bezpłatne dyżury doradcy podatkowego
w Mosinie
Termin: 14 grudnia
Godziny: 12.00 – 15.00
Miejsce: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa , I piętro, sala nr 16.
Zakres tematyczny: prowadzenie działalności gospodarczej: od rejestracji ﬁrmy do
jej likwidacji; porady w zakresie wyboru
formy opodatkowania działalności gospodarczej; udzielanie porad, wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych.

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

W czwartek 17 listopada przeprowadziliśmy I etap znakowania
grobów powstańców wielkopolskich – mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Chęć oznakowania grobu swojego przodka – uczestnika powstania wielkopolskiego – zgłosiło dotąd blisko 30 rodzin.

Oznakowaliśmy groby 26 powstańców pochowanych na cmentarzu parafialnym w Mosinie oraz jeden, powstańca spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Rogalinku. „Powstańcze
oznakowanie” otrzymała także zbiorowa mogiła na mosińskim
cmentarzu Rozstrzelanych 20 października 1939 r., gdyż 6 z 15
obywateli – ofiar tej egzekucji – było powstańcami wielkopolskimi.
– Akcję będziemy kontynuować w roku przyszłym, by między innymi
w ten sposób przygotować się do uczczenia 100-lecia wybuchu powstania. Zachęcam rodziny powstańców do skorzystania z możliwości oznakowania ich grobów i w ten sposób do uczczenia ich pamięci – informuje zastępca burmistrza Przemysław Mieloch.
Akcję bezpłatnego znakowania grobów powstańców prowadzi
Gmina Mosina. Patronatem honorowy objął ją Starosta Poznański oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918
– 1919.
Włodzimierz Gabrielski
Joanna Nowaczyk
Jacek Szeszuła

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza Mieszkańców do udziału
w uroczystych obchodach 98. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
• 26 grudnia 2016 r. – po mszy św. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Rogalinku, a także po mszy św. o godz. 12.00
w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie – poświęcenie tabliczek pamiątkowych znakujących groby powstańców wielkopolskich na cmentarzach parafialnych.
• 27 grudnia 2016 r., godz. 18.00 – manifestacja patriotyczna w miejscu upamiętniającym starszego ułana Piotra Mocka, powstańca z Mosiny poległego w boju o Szubin (ul. Piotra Mocka w Mosinie, przy drodze do Rogalinka).

Kontakt dla rodzin
zainteresowanych
oznakowaniem grobu
powstańca:
W. Gabrielski
– tel. 506 077 809,
J. Szeszuła
– tel. 605 380 487,
J. Nowaczyk (Urząd
Miejski w Mosinie)
– tel. 503 017 261,
61 8109 553

Obelisk pamięci poległego powstańca
Obelisk upamiętniający Piotra Mocka z Mosiny poległego
w powstaniu wielkopolskim stanął u zbiegu Rzeczypospolitej
Mosińskiej i ulicy nazwanej imieniem bohatera na 91. rocznicę wybuchu powstania, w roku 2009. Inicjatorem takiego upamiętnienia powstańca był Witold Wilhelm, który umieścił także
jego wizerunek na swojej monecie „1 Mosin”. Kamień na ten
cel przekazał Stanisław Kornosz. Zagospodarowanie miejsca, a
także ufundowanie tablicy pamiątkowej zapewniła Gmina Mosina.
Piotr Mocek urodził się w domku dróżnika przy drodze do Rogalinka, dzisiejszej Piotra Mocka. Do powstania zgłosił się w wieku 21 lat na ochotnika, wstępując do szwadronu Kazimierza
Ciążyńskiego – zalążka 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Zginął
11 stycznia 1919 r. w Kołaczkowie w czasie walk o zdobycie Szubina. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
JN
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