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Weekendowa linia autobusowa nr 671

Od 1 maja do 13 października br., uruchomiona została weekendowa linia autobusowa nr 671. Autobusy tej linii kursują na trasie Dworzec PKP w Mosinie – Jeziory
(siedziba Wielkopolskiego Parku Narodowego) – Dworzec PKP w Mosinie – Pałac
w Rogalinie – Świątniki. Umożliwia ona przewóz rowerów.
Cena biletów jak w strefie B: normalny - 3,20 zł, ulgowy - 2,20 zł. Przewóz rowerów
bezpłatny. Operatorem linii jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie. 
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Świętowaliśmy rocznicę Majowej
Konstytucji

W piątek uczciliśmy w Mosinie 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. W tym samym czasie, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch uczestniczył
w uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja w Warszawie.
W Mosinie w uroczystości z tej okazji udział wzięły poczty sztandarowe, przedstawiciele mosińskich samorządowców, instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańców.
Tradycyjnie, przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem Oddziału Reprezentacyjnego Miasta
Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Delegacje złożyły pod pomnikiem Naczelnika Kościuszki symboliczne wiązanki
kwiatów, a do zebranych przemówił Zastępca Burmistrza Gminy
Mosina Tomasz Łukowiak. Po uroczystym przemarszu uczestników
uroczystości, poprowadzonym przez Mosińską Orkiestrę Dętą do
kościoła pw. św. Mikołaja w Mosinie, odprawiona została tu msza
św. w intencji Ojczyzny.
W tym samym dniu – dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja,
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Warszawie, na zaproszenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W Warszawie Burmistrz uczestniczył w uroczystej mszy
św. w intencji Ojczyzny, z udziałem pary prezydenckiej
i najwyższych władz państwowych, odprawionej w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Przemysław Mieloch był również gościem uroczystości na
Placu Zamkowym i Zamku Królewskim w Warszawie, a także defilady wojskowej „Silni w sojuszach”, zorganizowanej
z okazji Święta Narodowego 3 Maja, 20. rocznicy wstąpienia Polski
do NATO i 15. rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej. 
J. Nowaczyk
Fot. Przemysław Mieloch, Dariusz Madej
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Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uczestniczyłem w uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja w 228. rocznicę
ustanowienia Konstytucji. Wielki to zaszczyt i mosiński akcent na uroczystościach państwowych w Warszawie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji Ojczyzny
w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
W południe, wśród przedstawicieli najwyższych władz państwowych i zaproszonych gości, wziąłem udział w uroczystości na Placu Zamkowym. Po
wystąpieniu Prezydent, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, odebrał defiladę kompanii
honorowych poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Po zakończeniu tej części
uroczystości, rozmawiałem z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Andrzejem Derą, w sprawie możliwości odbycia spotkania. Minister jest otwarty
na spotkanie. Po południu o godz. 14.00, ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego
i z państw sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb podległych MON i MSWiA
wzięło udział w dodatkowej defiladzie wojskowej odbywającej się pod hasłem
„Silni w sojuszach”. Okazją do tego były jubileusze 20-lecia przystąpienia
Polski do NATO i roku 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Defiladę oglądało ponad 100.000 widzów. Wczesnym wieczorem uczestniczyłem
w spotkaniu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Miałem okazję do
krótkiej rozmowy z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i
jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.
Prezydent ciepło wspominał obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w Mosinie, w których osobiście uczestniczył. Docenił zaangażowanie wielu osób w zorganizowanie obchodów i liczny udział mieszkańców.
Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie. Była wielką
próbą naprawy państwa. Funkcjonowała kilkanaście miesięcy do czasu zdrady
konfederacji targowickiej i wezwania przez konfederatów państw sąsiednich do
ingerencji w sprawy Polski. Mimo tak krótkiego okresu trwania, stanowiła dowód
na dojrzałość części elit i jest symbolem suwerenności Państwa Polskiego. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
22 marca – 19 kwietnia
FINANSE
• sporządzono i przedłożono Radzie
Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu i Wieloletniej
Prognozy Finansowej za 2018 r.,
• przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania
budżetowe za I kwartał 2019 r.,
• przedłożono na sesję Rady Miejskiej
projekty uchwał w sprawie zmiany: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2023, uchwały budżetowej na rok
2019, uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie
oraz na pokrycie części kosztów zlecenia
wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
KRONIKA INWESTYCJI
Budynki i budowle
• zawarto umowę: na wykonanie monitoringu przy szkole na ul. Krasickiego
w Mosinie,
• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – etap III – SP Rogalinek – w trakcie
realizacji,
• uzgodniono koncepcję rzutu projektowego budynku Przedszkola nr 3 oraz
żłobka w Mosinie,
• rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz
z salą gimnastyczną w Czapurach –
w trakcie realizacji,
• złożono do Starostwa wniosek: na pozwolenie na budowę – projekt techniczny
na budowę sali gimnastycznej w Rogalinie,
zagospodarowanie terenu przy szkole,
• rozbudowa placu zabaw – Dymaczewo
Stare,
• budowa siłowni zewnętrznej przy świe-
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Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza Łukowiaka podczas uroczystości w Mosinie z okazji 228. rocznicy ustanowienia Konstytucji
3 Maja
„Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!....
Szanowni Państwo, mieszkańcy Ziemi Mosińskiej!
To właśnie wolność, wolność, którą tak bardzo czuli w swoich sercach nasi przodkowie, Polacy, w roku 1791 zrodziła w ich światłych umysłach Majową Konstytucję.
I stanęła za tą Konstytucją murem gdy trzeba było jej bronić, a potem – kuła oręż
dla kościuszkowskiej insurekcji…
Ona, ta właśnie wolność, szła z polskim żołnierzem za Napoleonem ku bramom
Ojczyzny. Była też przy sprzysiężeniu podchorążych i z nimi razem, w listopadową
noc, wzniecała powstanie roku 1830.
Czuli ją mieszkańcy Ziemi Mosińskiej, tej ziemi, kiedy 3 maja, 171 lat temu, witali
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego i ogłoszoną przez niego, niepodległą, wolną od
zaborcy pruskiego republikę. Ona tam była, w ten majowy dzień, tu, na mosińskim
rynku - wolność.
I nie pozwoliła nigdy złożyć broni, nam, Polakom, gdy trzeba było walczyć
o ojczystą niepodległość. Powstanie styczniowe, wielkopolskie, a po 20 latach znów
walka narodu z okupantem – okupantem niemieckim, sowieckim…
To nasza wolność, ta sama która zrodziła majową Konstytucję, nie pozwoliła nigdy
zapomnieć kim jesteśmy, że jesteśmy wolnym narodem, z prawem do tej wolności,
do niepodległości, mimo że tak wielu poprzez dzieje chciało nam ją trwale odebrać.
Wolność, ta najważniejsza z wartości człowieka, naszych polskich wartości.
Szanowni Państwo!
Jak napisał kiedyś ks. Józef Tischner, „Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do
świata tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka…”
Gdyby nie czuli jej, tej wolności, nasi przodkowie, twórcy majowej Konstytucji,
nie bylibyśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy – wolnym narodem z niepodległą, własną
Ojczyzną. A potem te niezliczone w dziejach rzesze naszych rodaków – obrońców
polskiej niepodległości. Wszyscy oni i my dzisiaj, jesteśmy tej majowej Konstytucji,
zrodzonej przez wolność naszych przodków spadkobiercami. Jesteśmy spadkobiercami polskiej wolności, bez której nie byłoby dziś Ojczyzny Niepodległej.
Pamiętając o tym, przeżyjmy jeszcze raz ten dzień majowej, polskiej świetności,
przypominając słowa Henryka Mościckiego: „Trzeci Maj, to w pieśni – „Jeszcze
Polska nie zginęła”, to w czynie – Racławice, Legiony, Raszyn i Grochów. To znoje
Kościuszki, męka Traugutta, to trud i martyrologia wszystkich porozbiorowych pokoleń. W dniu 3 maja 1791 r. duch polski przeżył chwilę tak świetną, tak wzniosłą,
która go dźwignęła do wysokości, z jakiej go już późniejsze klęski i upadki strącić
nie mogły – i trwa dotąd”.
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Inwestycje drogowe
- bieżący stan realizacji
• Nastąpił odbiór zadania budowy jednostronnego chodnika w ul. Nadleśnej
w Krośnie. Wykonawca: Firma Drogowa Białobrzyccy z Gniezna. Koszt zadania –
kwota zawarta w umowie: 179 513, 25 zł.
• Nastąpił odbiór zadania budowy ul. Cisowej w Mosinie. Wykonawca: Maciej
Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
200 000,00 zł.
• Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą na wykonanie projektu
budowy ul. Lema w Mosinie. Utwardzenie tej drogi służyć ma obsłudze strefy gospodarczej w tym rejonie. To początek działań w kierunku wyeliminowania ruchu
ciężarowego odbywającego się obecnie ul. Gałczyńskiego.Wykonawca projektu:
Pracownia Projektowa ECODROGA Robert Salomon z Kostrzynia Wlkp. Koszt
zadania – kwota zawarta w umowie: 78 720,00 zł.
• Trwają prace przy budowie ul. Jaworowej w Mosinie wraz z odwodnieniem. Zakończono już budowę kanalizacji deszczowej. Zanim rozpocznie się brukowanie tej
ulicy, spółka INEA kładzie w niej sieć światłowodową. Wykonawca: Maciej Kubacha
MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 646 552, 59 zł.
• Trwają prace związane z budową ul. Łąkowej w Mosinie. Wykonawca: Zakład
Robót Budowalnych Marek Dachtera. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
817 251, 48 zł.
• Ogłoszono przetarg na budowę chodnika w Żabinku. 7 maja nastąpiło otwarcie
ofert.
• Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowy drogi ul. Różanej i Łąkowej
w Pecnej. Wykonawca: MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 65 325,30 zł.
• Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu:
- na budowę chodnika i opaski na ul. Sosnowej w Wiórku,
- na budowę kładki pieszo-rowerowej na ul. Lipowej w Krosinku,
- na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej
w Czapurach,
- na poszerzenie i wydłużenie prawoskrętu z ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej
oraz budowy zatok postojowych na ul. Budzyńskiej,
- na budowę chodnika w ul. Śliwkowej w Mosinie. 		
Joanna Nowaczyk

UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA
NOWEGO!
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie na wniosek Rady Miejskiej
w Mosinie, dokonuje analizy w sprawie uruchomienia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Dymaczewie Nowym (LOKAL ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) ze środków
za sprzedaż napojów alkoholowych.
Przygotowania do uruchomienia świetlicy w Dymaczewie Nowym poprzedzone
muszą być sprawdzeniem, czy wskazany lokal spełnia warunki lokalowe, posiada
stosowne zezwolenia oraz czy będą chętne dzieci do uczestniczenia w zajęciach
z rodzin, w których występują problemy uzależnienia.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uruchomienia świetlicy opiekuńczo
-wychowawczej na zajęcia mogą również uczęszczać wszystkie dzieci, które wyrażą
chęć uczestniczenia. W przypadku wyrażenia przez dzieci chęci uczestniczenia
z zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej zwracamy się z prośbą do rodziców
o przesłanie listownie lub drogą mailową oświadczenia na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.
lub drogą mailową: świadczenia@ops.mosina.pl w terminie do 31 maja br., które
można pobrać ze strony: www.ops.mosina.pl, zakładka -> świetlice opiekuńczo-wychowawcze lub zgłosić uczestnictwo dziecka osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4. Zgłoszenia przyjmuje Danuta Nowak, pokój
36. 					Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
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tlicy wiejskiej w Sowinkach.
Drogi i chodniki
• zakończono utwardzenie ul. Cisowej
w Mosinie – przygotowania do odbioru
końcowego,
• przekazano plac budowy dla utwardzenia i odwodnienia ul. Jaworowej
w Mosinie,
• zakończono budowę jednostronnego
chodnika ul. Nadleśnej w Krośnie,
• przygotowano przetarg na wykonanie
projektu przebudowy ul. Budzyńskiej
w Mosinie,
• przygotowywano przetarg na wykonanie jednostronnych chodników
w ul. Śliwkowej w Mosinie oraz ul. Leśnej
w Krośnie – zaktualizowano kosztorysy
potrzebne do przetargu,
• przygotowywano przetarg na wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej ul.
Żurawinowa/Poznańska w Czapurach
w porozumieniu z powiatem – zaktualizowano kosztorysy potrzebne do przetargu,
• niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie
gminy Mosina - etap I - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie,
Drużynie i Pecnej w formule „zaprojektuj
i wybuduj” – spotkania z projektantami
w celu omówienia postępu prac,
• zakończono utwardzenie pozostałej
części targowiska miejskiego – rozliczenie budowy.
Oświetlenie
• zawarto umowy na budowę oświetleń
drogowych na terenie gminy Mosina cz. I
obejmujące zadania: Mosina – ul. Gruszkowa, ul. Sienkiewicza; Dymaczewo Stare
– ul. Nad Stawem – etap I; Drużyna – ul.
Choinkowa – etap II, ul. Pod Lasem, ul.
Jodłowa, ul. Zacisze; Sowinki – ul. Nad
Lasem – etap I; Wiórek – ul. Sosnowa;
Krosno – ul. Leśna (plac zabaw); Sasinowo
– ul. Leśna – etap II.
Kanalizacje i wodociągi
• budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Sowinieckiej – dodatkowe uzgodnienia
z PKP, uzgodnienia z Aquanet S.A,
• uzgadnianie dokumentacji projektowej
Aquanet S.A.: kanalizacja sanitarna Krosno, sieć wodociągowa magistrala Kórnik
– Mosina miejscowość Rogalin i Mieczewo,
kanalizacja sanitarna w Czapurach,
• zawarto umowę na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego
na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Brandysa w Mosinie.
Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie postępowania: utwardzenie ul. Sosnowej w Wiórku: etap I –
chodnik i opaska; konserwacja oświetlenia
dróg i miejsc publicznych na terenie gminy
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Mosina na urządzeniach pozostających we
władaniu ENEA Oświetlenie. Sp. z o.o.,
• ogłoszenie postępowania: budowa
chodnika w ciągu drogi gminnej przez
wieś Żabinko, etap II - odcinek w kierunku
Sowinek,
• ocena ofert: wykonanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej,
• zawarto umowę: rewitalizacji ścieżki
Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie, przebudowa ul. Jaworowej wraz z odwodnieniem
w Mosinie, budowa ul. Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej w Mosinie: etap I
– ul. Łąkowa z odwodnieniem, budowa
oświetleń drogowych na terenie Gminy
Mosina - Cz. I (8 części).
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wyłoniono nabywcę w drodze przetargu nieograniczonego na nabycie nieruchomości gruntowej przy ul. Wodnej
w Mosinie oraz Dereniowej w Dymaczewie Starym,
• zakończono z wynikiem negatywnym
przetarg na zbycie nieruchomości w Pecnej
ul. Różanej
MIENIE KOMUNALNE
•utrzymanie dróg: trwa wiosenne profilowanie dróg, trwa realizacja odmalowania
oznakowania poziomego na terenie gminy, wykonano budowę zjazdu do świetlicy
w Radzewicach oraz fragmentu opaski
przy budynku oraz przebudowę schodów
zewnętrznych.
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania,
projekty organizacji ruchu: wydawano 35
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wystawiano 29 decyzji rocznych za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, wydano
39 warunków technicznych dla przebiegu
trasowego urządzeń w pasie drogowym
w tym 6 dla światłowodów; uzgodniono 16 lokalizacji dla zjazdów lokalnych,
3 projekty tymczasowej organizacji ruchu;
opracowano 4 projekty zmiany stałej organizacji ruchu, otrzymano odszkodowanie
za 1 sprawę, zlecono wykonanie projektów
zmiany organizacji ruchu dla ul. Kopernika w Mosinie (korekta oznakowania), ul.
Strzeleckiej w Mosinie (korekta oznakowania), ul. Leszczyńskiej - od ul. Strzałowej
do końca miasta (korekta oznakowania),
ul. Szerokiej w Mieczewie (2 przystanki
autobusowe, przejścia dla pieszych, korekta
oznakowania), ul. Krotowskiego w Mosinie
(B-33 „20”, lustro + próg zwalniający),
ul. Piotrowska w Daszewicach (przejście
dla pieszych + korekta oznakowania), ul.
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świetlicE
opiekuńczo-wychowawcze
Wykaz świetlic funkcjonujących na terenie Gminy Mosina, którego organem prowadzącym jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
1. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Mosinie
czynna od poniedziałku do piątku od 14.30 do
17.30
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kościelna 2
62-050 Mosina
2 . Św iet lica opieku ńczo -w ychowawcza
w Rogalinku
czynna od poniedziałku do piątku od 14.30 do 17.30
Szkoła Podstawowa w Rogalinku
ul. Poznańska 19
62-022 Rogalinek
3. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Rogalinie
czynna: poniedziałek 13.30 do 16.30, wtorek 15.10 do 18.10, środa 13.30 do
16.30, czwartek 15.10 do 18.10, piątek 15.10 do 18.10
Szkoła Podstawowa w Rogalinie
ul. Poznańska 2
62-022 Rogalin
4. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Daszewicach
czynna od poniedziałku do piątku od 13.00 do 16.00
Szkoła Podstawowa w Daszewicach
ul. Szkolna 16
61-160 Daszewice
5. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Krosinku
czynna od poniedziałku do środy od 12.00 do 15.00
czwartki od 14.00 do 17.00, piątki od 11.30 do 14.30
Szkoła Podstawowa w Krosinku
ul. Wiejska 43
62-050 Krosinko
DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA OD 1.03.2019 r.
6. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Pecnej
czynna od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00
Szkoła Podstawowa w Pecnej
ul. Szkolna 19
62-053 Pecna
7. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Czapurach
czynna od poniedziałku do piątku od 12.30 do 16.30
Pomieszczenie należące do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czapurach mieszczące
się przy ul. Poznańskiej 74, 61-160 Czapury
8. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Krośnie
czynna: poniedziałki 13.15 do 16.45, wtorki 14.30 do 17.30, środy 14.00 do 17.00,
czwartki 14.00 do 17.00, piątki 9.30 do 12.00
Budynek Zespołu Szkół w Krośnie
ul. Krasickiego 16
62-050 Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
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Świetlice opiekuńczo-wychowawcze
Świetlice opiekuńczo–wychowawcze działające na terenie gminy Mosina są placówkami wsparcia dziennego, utworzonymi w celu wspierania i pomocy dzieciom
z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych w związku z problemami społecznymi. Podstawową działalnością
świetlic jest działalność profilaktyczna mająca na celu integrację wychowanków
oraz ich rodzin ze środowiskiem i umiejętność zachowania się w środowisku.
Do podstawowych celów świetlicy należy:
- wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki
i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie
wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych
dla ich prawidłowego rozwoju,
-zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze,
zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
-zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci,
- stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia.
Wychowawcy świetlic posiadają wykształcenie wyższe, są doświadczonymi
nauczycielami, dla realizacji celów i zadań współpracują z: rodzicami dzieci,
dyrektorami szkół i pedagogami, asystentem rodziny.
Ponadto w świetlicach zatrudniony jest psycholog, który w każdej ze świetlic
dwa razy w miesiącu prowadzi z dziećmi zajęcia grupowe, bądź indywidualne
w zależności od potrzeb.
W świetlicach prowadzone są następujące formy zajęć:
- zajęcia wychowawcze (gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry
i zabawy ruchowe, gry stolikowe),
- systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem,
- zajęcia w grupach zainteresowań. plastyczne, językowe, czytelnicze, komputerowe,
- indywidualna praca z dzieckiem.
Do zadań świetlicy należy w szczególności:
- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości,
- stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej,
- udzielanie pomocy w nauce i pokonywanie trudności szkolnych,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego. zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki,
inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
- dożywianie dzieci,
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym
dzieckiem.
Kryteria i zasady kwalifikacji dzieci do świetlicy:
Do świetlic opiekuńczo–wychowawczych przyjmowane są dzieci będące
w szczególnie trudnej sytuacji wychowawczej, dzieci z rodzin patologicznych lub
trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym. Zgłoszenie
dziecka do świetlicy następuje u wychowawcy przez rodzica, pedagoga szkolnego,
opiekuna prawnego, kuratora. W ramach integracji do świetlic opiekuńczo-wychowawczych mogą uczęszczać wszystkie dzieci, które wyrażają chęć uczestniczenia
w tego typu zajęciach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
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Fiedlera (wewnętrzna) w Mosinie (barierki), ul. Czereśniowej / Topolowej w Mosinie (lustra), ul. Słonecznej (wewnętrzna)
w Daszewicach (ograniczenie prędkości
+A-30 Piesi);
• transport, Strefa Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, odszkodowania: przygotowanie projektu uchwały na przejęcie od
powiatu poznańskiego realizacji zadań
w zakresie organizacji i uruchomienia
weekendowej linii turystycznej, podpisano
umowę na dotację celową na realizację
zadania własnego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego (linia nr 651 i 527)
organizowanych i zarządzanych przez Miasto Poznań, trwają rozmowy pomiędzy
gminami (m.in. Gminą Mosina) a Miastem
Poznań w sprawie spółki PKS Poznań;
• place zabaw, obiekty małej architektury: prowadzenie spraw o likwidację szkód
(dewastacje), zlecono montaż ławostołu
na placu zabaw w Czapurach (dewastacja
istniejącego), zlecono i wykonano naprawę
i serwis stacji naprawy rowerów w Mosinie,
ul. Targowa.
• oświetlenie uliczne będące własnością
Gminy Mosina: zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mosina i ENEA Oświetlenie, zlecono
i wykonano naprawę oświetlenia ulicznego: w Czapurach odnoga ul. Poznańskiej,
w Krosinku ul. Borowikowa, Kozakowa,
Grzybowa, w Krośnie ul. Główna;
• lokale komunalne, lokale socjalne, lokale użytkowe będące własnością Gminy
Mosina: zakończono roboty remontowe
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie (część 1p. + archiwum), przygotowano
dokumentację techniczną zadania remont
szatni w hali sportowej OSiR w Mosinie do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zlecono montaż poręczy na klatce schodowej
oraz uzupełnienia znaków ewakuacyjnych
w świetlicy wiejskiej w Krosinku, zlecono
naprawę instalacji domofonowej w budynku przy ul. Sowinieckiej 6 c w Mosinie,
zlecono przywrócenie właściwego stanu
technicznego w/w pieców kaflowych pokojowych i kotlin kuchennych w lokalach
mieszkalnych komunalnych na podstawie
przeglądu kominiarskiego, zlecono wymianę rynien i rur spustowych dachu na
budynku komunalnym w Mosinie przy
ul. Pożegowskiej 10A, zlecono przywrócenie właściwego stanu technicznego w/w
przewodów kominowych i wentylacyjnych
w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminnym na podstawie
przeprowadzonych przeglądów. Zlecono
wyrównanie i nawodnienie terenu przy
świetlicy w Daszewicach.
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Dokumenty planistyczne na etapie rozpatrywania uwag;
•MPZP Krosinko (usługi w zieleni) –
spotkanie konsultacyjne odbyło się 10
kwietnia w świetlicy wiejskiej w Krosinku,
• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina.
Plany miejscowe na etapie opiniowania
i uzgadniania;
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina – po uzyskaniu zgody Ministra
Środowiska oraz Marszałka Województwa
Wielkopolskiego na przeznaczenie gruntów leśnych na cele drogowe, projekt planu
będzie przygotowywany do wyłożenia do
publicznego wglądu,
• MPZP Mosina – Sowiniec – po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska oraz
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
na przeznaczenie gruntów leśnych na cele
drogowe, projekt planu będzie przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu.
Plany miejscowe na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu;
• MPZP Krosinko – uzyskano pozytywne stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego i planowane jest
wyłożenie projektu planu miejscowego
w terminie 7 maja – 30 maja 2019 r.,
z dyskusją publiczną w dniu 29 maja 2019
r. oraz możliwością składania uwag do 14
czerwca 2019 r.;
• MPZP Krosno – Drużyna – uzyskano
pozytywną opinię PKP i planowane jest
wyłożenie projektu planu miejscowego
w terminie 24 kwietnia – 17 maja 2019
r. z dyskusją publiczną w dniu 15 maja
2019 r. oraz możliwością składania uwag
do dnia 3 czerwca 2019 r..
Plany miejscowe na etapie sporządzania
projektu;
• MPZP Krosno – Krosinko - 4 października 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, a w marcu – kwietniu
2019 r. planowane jest drugie spotkanie
konsultacyjne dotyczące projektu planu
miejscowego 9 maja 2019 r.
Procedowanych jest obecnie 21 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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Staramy się o dofinansowanie
11 kwietnia Gmina Mosina złożyła wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie trzech inwestycji drogowych w ramach programu
Funduszu Dróg Samorządowych.
Gmina Mosina stara się o pozyskanie dofinansowania na przebudowę ul.
Brzechwy w Mosinie oraz budowę ul. Strzałowej i ul. Długiej w Mosinie.
Objęte wnioskiem inwestycje posiadały dokumentację pozwalającą na aplikowanie o przyznanie środków na realizację zadania. Według wskazań Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na te inwestycje Gmina może uzyskać
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. 
Katarzyna Suchocka
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi UM

Wyłożenie planów
Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
MPZP dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna, usytuowanych na południe od
północnej granicy działek o nr ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2,
71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem Olszynka wraz z tym Kanałem, a ulicą
Wierzbową, ulicą Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie,
linią PKP Wrocław – Poznań wraz z tą linią oraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Wyłożenie do publicznego wglądu od 24 kwietnia 2019 r. do 17
maja 2019 r. 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 zostanie 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 15 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Nowinkach, ul.
Powstańców Wielkopolskich 17, o godzinie 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 3 czerwca 2019 r.
MPZP dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie od 7 maja 2019 r. do 30
maja 2019 r. 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 zostanie 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 w dniu 29 maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku,
62-050 Krosinko, ul. Wiejska 47, o godzinie: 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 14 czerwca 2019 r. 
Oprac. JN
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GCI DLA MIESZKAŃCÓW

Gminne Centrum Informacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców organizując spotkania ze specjalistami z różnych urzędów, instytucji.
Przez to dba o podniesienie kwalifikacji przeprowadzając szkolenia i warsztaty.
W ostatnim czasie bardzo dużo się działo; tradycyjnie już, eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnią w naszej gminie dyżur i odpowiadają na
pytania mieszkańców związane zakresem rent i emerytur. Najczęściej z usług
tych korzystają osoby starsze lub osoby, które mają z problem, żeby dojechać do
Poznania. Dyżury te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, średnio podczas
jednego dyżuru, z usług ekspertów korzysta 40 osób. Zapraszamy już na kolejny,
który odbędzie się 13 czerwca br. w godz. 11.00-13.00, w Urzędzie Miejskim,
budynek II, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 13.
Od kliku już lat pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego pomagają mieszkańcom w wysłaniu deklaracji podatkowej E-PIT i odpowiadają na nurtujące
ich pytania związane z wypełnieniem wniosku. Również i w tym roku odbyły
się takie dwa dyżury, z których skorzystało sporo podatników. Dzięki komputerom w pracowni, mieszkańcy mogli pod czujnym okiem specjalistów wypełnić
swoją deklarację. Dziękujemy Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Poznaniu
za umożliwienie przeprowadzenia takich dyżurów w Mosinie, a pracownikom
za pomoc w wypełnieniu i wysłaniu wniosków.
Dzięki współpracy z fundacją Wsparcia Młodszych i Starszych Pokoleń z Zalasewa, nasi mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad, m.in. z ochrony
danych osobowych (RODO) oraz jak pozyskać środki na założenie lub rozwój
własnej działalności gospodarczej. Te ostatnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, bardzo dużo osób korzysta z tych konsultacji. Dodatkowo we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego uruchomiliśmy
Punkt Mobilny ds. Funduszy Europejskich, na którym również można uzyskać
informacje na jakich zasadach i gdzie można starać się o dotacje. Konsultacje są
indywidulane, prowadzimy zapisy na kolejne dyżury, które odbędą się 15 maja
br., godz. 12.00-15.30 oraz 12 czerwca br., godz. 15.00-19.00.
Gminne Centrum Informacji w Mosinie wspiera również przedsiębiorców, organizując cyklicznie „Spotkania dla przedsiębiorców”. W 24 kwietnia br. na
takim spotkaniu omawiane były tematy związane z pilotażowym Programem
Czyste Powietrze oraz przekazywaniem firm swoim następcom na nowych zasadach (sukcesja). Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz
z fundacją Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń w Zalasewie. Tematy zostały
w ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawione, a mieszkańcy bardzo aktywnie
uczestniczyli w spotkaniu i zadawali wiele pytań. Z przeprowadzonych ankiet
wynika, że uczestnicy pozytywnie ocenili spotkanie, zagadnienia były omówione
dobrze, a organizacja spotkania była na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że
zdobyte informacje będą przydatne w życiu. Bardzo dziękujemy za współpracę,
a mieszkańcom za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w spotkaniu. Kolejne
spotkanie w październiku.
Więcej na gci.mosina.pl oraz fb @gcimosina.
Beata Tomczak
Gminne Centrum Informacji w Mosinie
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OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie spraw związanych
z organizacją i realizacją systemu odbioru
odpadów komunalnych na terenie gminy
Mosina, w tym zawarcie umowy in house
z PUK Sp. z o. o. w Mosinie w zakresie
odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
prowadzenia PSZOK na terenie gminy Mosina w okresie od 1.04. do 31.12.2019 r.,
• wydanie dwóch zaświadczeń w zakresie
wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
dokonanie 3 zmian wpisów do przedmiotowego rejestru,
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie: usunięcia drzew i krzewów, w zakresie zakłócania stosunków
wodnych,
• przygotowanie projektu uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego,
• przystąpienie do programu likwidacji
wyrobów zawierających azbest na terenie
powiatu poznańskiego na rok 2019,
• opracowanie treści porozumienia:
w zakresie usuwania drzew i pielęgnacji
zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów
na terenie gminy,
• prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu
przy Kanale Mosińskim wykonywanego
w formule zaprojektuj i wybuduj,
• zlecenie i nadzór nad nasadzeniami
roślin na terenie gminy Mosina,
• prowadzenie procedury wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych Parku Strzelnica,
• przygotowanie projektów nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji Starosty
Poznańskiego, zezwalających na usunięcie drzew z nieruchomości, stanowiących
własność Gminy Mosina,
• uzgadnianie planowanych inwestycji
Aquanet S.A. związanych z budową magistrali wodociągowej na terenie miejscowości Rogalin w zakresie zieleni.
SPOTKANIA
• udział zastępcy burmistrza Adama
Ejchorsta w konferencji „Smart City”,
• udział w debacie poświęconej strefie
ochronnej ujęcia wody Mosina-Krajkowo
Aquanet sala MOK – w debacie uczestniczyli również zastępcy burmistrza,
• udział w spotkaniu z dyrektorami szkół
i przedszkoli m.in. w sprawie strajku,
• udział zastępcy burmistrza Adama
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Ejchorsta w spotkaniu w sprawie PKS
w Urzędzie Miasta Poznania,
• spotkanie w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie możliwości
zaangażowania samorządu w realizację
programu „Czyste powietrze”,
• udział zastępcy burmistrza Adama Ejchorsta w spotkaniu z przedstawicielami
Wielkopolskiego Banku Żywności,
• udział zastępcy burmistrza Adama Ejchorsta w spotkaniu z przedstawicielami
firmy BBF Sp. z o.o. w sprawie projektu
kanalizacji sanitarnej w Czapurach, Wiórku, Babkach i Daszewicach,
• udział w wizycie studyjnej w Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku celem zbadania możliwości przeniesienia rozwiązań funkcjonalnych do mającego powstać
Muzeum Ziemi Mosińskiej w budynku
„kokotka”,
• udział zastępcy burmistrza Adama
Ejchorsta w spotkaniu w sprawie PKS
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
• udział w spotkaniu z Aquanet S.A.
w sprawie ul. Sowinieckiej. W spotkaniu
uczestniczył również zastępca burmistrza
Adam Ejchorst,
• udział zastępcy burmistrza Tomasza
Łukowiaka w spotkaniu z przedstawicielem firmy Geokoncept – budowa dróg,
stabilizacja gruntu,
• udział w spotkaniu z panią Grażyną
Husak-Górną Zastępcą Dyrektora RZGW
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w sprawie rozporządzenia
ustanawiającego strefę ochronną ujęcia
wody Mosina-Krajkowo,
• udział w spotkaniu w Luboniu – budowa mostu na Warcie. W spotkaniu uczestniczył również zastępca burmistrza Tomasz
Łukowiak,
• udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”,
• udział zastępcy burmistrza Tomasza
Łukowiaka w spotkaniu w Daszewicach
w sprawie budowy terenu zielonego
w centrum wsi,
• udział zastępcy burmistrza Tomasza
Łukowiaka w spotkaniu konsultacyjnym
w firmie Impakt - koncepcja budowy ul.
Lema,
• udział w spotkaniu z Wiesławem
Biegańskim – konserwatorem zabytków
w sprawie możliwości przystosowania
„kokotka” do Muzeum Ziemi Mosińskiej.
W spotkaniu uczestniczył również zastępca
burmistrza Tomasz Łukowiak. 
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów UM opracowała
Joanna Nowaczyk.
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100 – LECIE MOSIŃSKIEGO
KLUBU !!!
Drodzy Kibice, Działacze, Trenerzy, Zawodniczki i Zawodnicy Klubu Sportowego 1920
Mosina (dawniej m.in. Obry).
Szybkim krokiem zbliża się 100. Rocznica
powstania naszego Klubu – to zobowiązuje,
ale jak wypadną obchody tego jubileuszu zależy również od Was.
Zapewne w życiu codziennym każdego z Nas, tak samo jak w Klubie, na
przestrzeni tych lat bywało różnie. Jedni wspominają Go lepiej, drudzy gorzej,
a jeszcze inni może wcale. Niemniej jednak był On, jest i będzie już zawsze
związany z Naszym miastem i Naszym życiem, po prostu jest cząstką Naszej
historii.
Jeśli chcecie wziąć udział w Tym wydarzeniu nie czekajcie, zastanawiając się,
co Klub może dla Was zrobić, ale zapytajcie, co możecie zrobić dla Naszego
Klubu. Wasze pamiątki, zdjęcia, wspomnienia, uwagi i pomysły są bezcenne
– podzielcie się nimi!!! Piszcie na Facebooku (@ KS 1920Mosina), dzwońcie pod nr 694 653 490, odwiedźcie nas na stadionie - od prawie 70 lat w tym samym miejscu. Czekamy na Was! 
			
		
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes KS 1920 Mosina Paweł Szeląg

Pani Monice Smelkowskiej-Kaczmarek
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Burmistrz Gminy Mosina
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pani Mirosławie Walasiak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Burmistrz Gminy Mosina
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl

STRAŻNICY MIEJSCY
INTWERWENIOWALI
W okresie sprawozdawczym (22 marca – 19 kwietnia) wylegitymowano 64 osoby. 33 osoby zostały pouczone. Ukarano
18 sprawców wykroczeń na kwotę 1550 zł. 13 osób legitymowano
w związku z prowadzeniem innych czynności (osoby bezdomne,
świadkowie zdarzeń, czynności wyjaśniające na miejscu zdarzenia). Osoby pouczone: 11 – kierowcy za nieprawidłowe parkowanie,
6 – za usiłowanie spożywania alkoholu, 4 – za zaśmiecenie miejsc
publicznych, 3 – za niedopilnowanie psów biegających bez uwięzi,
4 – za nieobyczajny wybryk, 2 – za wysypywanie gruzu na drogę bez
zgody zarządcy drogi, 2 – za wykonywanie nielegalnych podjazdów
na drodze bez zgody zarządcy drogi, 1 – rowerzysta. Osoby ukarane:
6 – za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 4 – za spalanie
odpadów, 3 – za niedopilnowanie psów, 2 – za zaśmiecanie miejsc
publicznych, 1 – za nieobyczajny wybryk, 1 – za wjazd pojazdem
silnikowym do lasu, 1 – za parkowanie samochodem na trawniku.
Ponadto:
• Przeprowadzono 10 kontroli nieruchomości w związku z występującym zadymieniem mogącym świadczyć o spalaniu odpadów –
nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto ujawniono 4 przypadki
spalania odpadów na ogrodach pochodzenia roślinnego – ukarano
4 sprawców wykroczeń.
• Przeprowadzono 11 kontroli nieruchomości w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, w tym prowadzono weryfikację
pod względem ilości osób zgłoszonych w deklaracjach na wywóz
odpadów. Mieszkańcy złożyli poprzez strażników miejskich 4 deklaracje, które zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
• Nadzorowano osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w Śremie do wykonywania prac społecznych: porządkowania rejonu
targowiska miejskiego, terenów wokół Glinianek oraz terenów
w rejonie ul. Fiedlera, Glinki i Cegielnianej oraz pobocza wzdłuż
ul. Lema i „Czerwonki” w Mosinie. Uporządkowano również teren
przy Święconce w Radzewicach.
• Do utylizacji zgłoszono 2 padłe zwierzęta zalegające w pasach
drogowych.
• Odłowiono 4 bezpańskie psy, które umieszczono w przytulisku
prowadzonym przez ZUK w Mosinie. 2 psy zostały przetransportowane do Schroniska dla zwierząt w Skałowie.
• Zrealizowano 16 wspólnych patroli z policjantami z KP Mosina.
Podczas patroli z policjantami zabezpieczano kolizje drogowe, realizowano zgłoszenia dotyczące awantur domowych, zabezpieczano
miejsce wypadku na budowie w Krosinku, zabezpieczano miejsce
zdarzenia na torach PKP w Pecnej, zabezpieczano miejsce kradzieży dokumentów i gotówki w sklepie w Rogalinku, podejmowano
interwencję w sprawie kradzieży prądu w Radzewicach.
• Wykonano 14 patroli w rejonach szkół: zabezpieczano przejście dzieci przez Szosę Poznańską w związku z awarią sygnalizacji
świetlnej, kontrolowano rejon przejścia dla pieszych przez ul. Piotra
Mocka w Mosinie, boisko za SP 2 w Mosinie z uwagą na osoby
przesiadujące na ławkach i spożywające alkohol, zabezpieczano
przejście dla pieszych przez DW 431 z uwagi na bezpieczeństwo
przechodniów, kontrolowano rejon SP w Krosinku z uwagi na
nieprawidłowe parkowanie na chodniku, rejon SP w Czapurach
w godzinach popołudniowych pod kątem gromadzenia się osób
spożywających alkohol.
• Kontrolowano teren po byłych ROD przy „Biedronce” w Mosinie – w trakcie prowadzonych lustracji stwierdzono przebywanie 3 osób, które zostały pouczone o formach pomocy społecznej
(odmówiły udania się do noclegowni). Podjęto interwencje wobec
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osób bezdomnych przebywających w różnych miejscach na terenie
Krosna w związku z sygnałami przekazywanymi przez mieszkańców.
Przewieziono osobę bezdomną nie mogąca poruszać się o własnych
siłach na SOR do Puszczykowa.
• Do izby wytrzeźwień w Poznaniu przewieziono 4 osoby. 1 osobę
nietrzeźwą odwieziono do miejsca zamieszkania.
• Przyjęto 130 interwencji telefonicznych od mieszkańców, które
dotyczyły najczęściej spalania odpadów zielonych na posesjach
i zadymienia z instalacji C.O mogących świadczyć o spalaniu odpadów, bezpańskich psów, „dzikich wysypisk” i innych miejsc wymagających uporządkowania, gromadzenia się osób spożywających
alkohol i zaśmiecających miejsca dostępne dla publiczności oraz
nieprawidłowego parkowania (w tym pojazdów TIR).
• Zabezpieczano imprezy i uroczystości na terenie gminy.
Inne wybrane interwencje: 22 marca – na ul. Marusarza w Mosinie otrzymano informację o 7 dzikach chodzących po ulicy,
skierowany niezwłocznie na miejsce patrol nie zastał już zwierząt,
miejsce to jest monitorowane w toku służby patrolowej; 27 marca – w Daszewicach poinformowano właściciela prywatnego lasu
o „dzikim wysypisku” powstałym na jego terenie; 30 marca – do
Urzędu Miejskiego w Mosinie przekazano sprawę dot. składowania wraków na terenie jednej z nieruchomości w Mosinie, sprawą
zainteresowano także policję; 1 kwietnia – powiadomiono UM
w Mosinie o podejrzeniu prowadzenia nielegalnej hodowli lisów przy
ul. Strzeleckiej w Mosinie. Dalsze czynności wyjaśniające w sprawie
prowadzi UM, który nawiązał kontakt z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Poznaniu; 4 kwietnia – spowodowano przycięcia
gałęzi wyrastających poza ogrodzenie w Pecnej przy ul. Różanej
przed przejazdem kolejowym; 5 kwietnia – patrol zabezpieczył miejsce wycinki spróchniałego drzewa znajdującego się przy drodze
w Żabinku; 9 kwietnia – w ZUK-u rozmawiano na temat czystości
i porządku na terenie targowiska miejskiego i w jego najbliższym
otoczeniu, rejon ten został objęty wzmożonymi kontrolami przez
strażników miejskich; 15 kwietnia – wspólnie z policją, SOK i PSP/
OSP zabezpieczano miejsce nieszczęśliwego zdarzenia na torach
PKP w Pecnej; 16 – kwietnia zabezpieczano miejsce pożaru lasu
w Borkowicach; 17 kwietnia – podczas wspólnego patrolu z policją
podjęto interwencje dotyczącą zgłoszenia o kradzieży prądu na
terenie jednej z posesji w Radzewicach.
Aktualnie w ramach służby patrolowej na podstawie analizy zgłoszeń mieszkańców prowadzone są kontrole n/w miejsc: place zabaw
przy ul. Skrajnej, Powstańców Wlkp., Czajkowskiego i boisko za
SP 2, tereny nad Kanałem Mosińskim, Promenada, Targowisko
i Zielony Rynek, teren byłych ogródków przy „Biedronce” w Mosinie,
rejon szkoły i sklepu „Żabka” w Czapurach, teren przed sklepami
spożywczymi w Rogalinku ul. Poznańska i ul. Podgórna, ul. Kostrzewskiego w Rogalinku (pozostawiania przedmiotów na drodze
przed szkołą), sklep „Żabka” ul. Dworcowa w Mosinie, Ptasi Park
i tereny przy PKP, rejon sklepu „Netto”, „Dino” i parking przed „Lidl”
i „Biedronką” w Mosinie, pl. 20 Października i uliczki przyległe, rejon
parkingów przy cmentarzu, ścieżki na Gliniankach (zawnioskowano o umieszczenie słupków uniemożliwiających wjazd pojazdów,
znaków C-13/C-16 oraz opracowanie Regulaminu w formie URM).
W najbliższym czasie nadal prowadzone będą kontrole deklaracji
na odpady na podstawie typowanych adresów przez Referat Finansowo – Budżetowy UM w Mosinie we współpracy z Referatem
Ochrony Środowiska. Kontynuowane będą także wspólne patrole
z Komisariatem Policji w Mosinie, zwłaszcza nakierowane na eliminowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego
(w tym gromadzenia się osób spożywających alkohol).
Ze sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie.
Telefon do patrolu: 501 467 312. 
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Smart City Mosina?
Dlaczego nie?
Rozpoczynamy przygotowania do wprowadzenia elementów Smart City w przestrzeń publiczną Gminy Mosina. Artykuł inicjuje konsultacje w tym zakresie.
Termin Smart City najczęściej tłumaczone jest jako inteligentne miasto. Ma on wiele definicji, jednak większość z nich
utożsamia ten termin z miastem, które w swoim działaniu
stawia na kreatywność, otwartość na innowacje i elastyczność, opierając swoją strategię na zastosowaniu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych. Wszystko to z myślą
o poprawie standardu życia mieszkańców, w połączeniu
z umiejętnym wykorzystaniem zasobów energii. Jakie praktyczne rozwiązania można zastosować?

administracji publicznej, szkołach itp.
Możliwe będzie również wykorzystanie słupów oświetleniowych jako źródło zasilania do aktywnych przejść dla
pieszych. Sygnalizacja aktywnego przejścia jest wzbudzana
przez pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych.

Zacznijmy od oświetlenia.
Oświetlenie, to jeden z podstawowych elementów infrastruktury technicznej ulic i dróg.

źródło zdjęcia: www.tu.swinoujscie.pl

Co roku Gmina Mosina w swoim budżecie ma zaplanowaną
budowę oświetlenia ulicznego. Poprawia ono bezpieczeństwo
na ulicach, jednak nierozerwalnie związany z tym jest wzrost
zużycia energii elektrycznej i opłat za nią. A jeśli by tak
zoptymalizować to zużycie wprowadzając „Smart” oprawy
oświetleniowe? Przecież w nocy, gdy śpimy, a ruch uliczny jest
znikomy, nie potrzebujemy by lampy świeciły pełną mocą.
Oprawy, w których sterownik zmienia intensywność świecenia
dostosowując ją do potrzeb mogą przecież znacząco obniżyć
zużycie energii. Ponadto tam gdzie to potrzebne, zwłaszcza
w miejscach reprezentacyjnych można zamontować oprawy
wyposażone w urządzenie komunikacyjne, za pomocą którego
można zdalnie sterować i według indywidualnych potrzeb
tym samym sposobem zwiększać lub zmniejszać intensywność świecenia. Wyobraźmy sobie np. Rynek w Mosinie.
W normalnej sytuacji oszczędne lampy oświetlają plac dozując światło w zależności od pory nocnej. Jednak podczas
uroczystości wieczornych, gdy normalnie lampy świeciłyby
już z mnieszą mocą, zdalnie, nawet z oprogramowania na
smartfonie można by zwiększyć intensywność świecenia na
maksymalną. Idąc dalej, lampy uzbrojone w sensor ruchu
mogą rozjaśniać się w momencie przejazdu auta lub przejścia
pieszego i przygaszać za nim.
Można pokusić się o taką modernizację oświetlenia, by każdy słup oświetleniowy stanowił źródło zasilania dla innych
urządzeń przez całą dobę. Wówczas istnieć będzie możliwość
montażu kamer umożliwiających monitoring w miejscach
niebezpiecznych, na skrzyżowaniach ulic, przy budynkach
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Będzie można także zamontować czujniki jakości powietrza,
wifi oraz wielu innych urządzeń.
Wszystko to można by połączyć w centralny system monitorujący parametry pracy, informujący o awariach, umożliwiający zmianę parametrów pracy oraz zbierający dane
z urządzeń zamontowanych na słupach oświetleniowych.
Brzmi niedorzecznie? Wcale nie. Takie technologie już istnieją. I mają zastosowanie już w wielu miastach w Polsce.
Dlaczego nie u nas?
Rower miejski
Celem odciążenia ruchu ulicznego, wiele miast w Polsce
zdecydowało się już na zorganizowanie na swoim terenie

ź

AKTUALNOŚCI

mosina.pl
systemu wypożyczalni rowerów. Najczęściej systemy te
funkcjonują z zastosowaniem stacji, z których rower można wypożyczyć. Dziś system wypożyczalni można oprzeć
o tzw. rowery czwartej generacji, gdzie tworzy się „wirtualne stacje”. Umożliwia to bardzo szybką zmianę lokalizacji
stacji rowerowej w przypadku, gdy pierwotne miejsce będzie
nietrafione. Można by wówczas utworzyć na terenie miasta
kilka punktów wypożyczania rowerów. Na przykład przy
dworcu kolejowym w Mosinie i przy parkingu przy wieży
widokowej. Wówczas turyści i mieszkańcy naszej gminy mieliby możliwość wypożyczenia roweru i pozwiedzania naszej
pięknej okolicy. Warta rozważenia jest również lokalizacja
takiej wypożyczalni przy targowisku miejskim. W połączeniu
z innymi wypożyczalniami rozrzuconymi na terenie miasta
umożliwią one wypożyczenie roweru, dojazd na targowisko miejskie i powrót z zakupami (rowery mają miejsce na
bagaż). Odciążyło by to ruch aut na naszych ulicach w dni
targowe. Wypożyczanie roweru można by powiązać z kartą
mieszkańca, gdzie mieszkaniec naszej gminy będzie miał
do dyspozycji darmowy czas na przejazd. Każdy rower jest
wyposażony w gps, co umożliwi monitoring i analizę tras
przejazdów rowerów. To z kolei może pomóc w zmianie lokalizacji wypożyczalni, a same trasy przejazdów będą cenną
informacją do podjęcia decyzji o budowie ścieżek rowerowych
bądź modernizacji istniejących.
Ławka solarna
Dziś prawie każdy posiada smartfona. Młodzi ludzie wprost
nie potrafią się bez niego obyć. Dużym problemem staje się
więc mało pojemna bateria smartfonów. A gdyby tak ustawić
w przestrzeni miejskiej ławki z panelem solarnym? Ławki
takie dzięki panelowi solarnemu mogą mieć ładowarkę usb,
ładowarkę indukcyjną, hotspot wifi, a także podświetlenie.
Myślę, że znaleźliby się chętni by posiedzieć i odpocząć

źródło zdjęcia: www.bialystok.pl
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na takiej ławce.
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Elektromobilność coraz odważniej wkracza w nasze życie.
Bez względu na obecną liczbę zarejestrowanych pojazdów
elektrycznych, ich liczba będzie rosła i powinniśmy być na
to przygotowani. Stacje ładowania takich pojazdów ustawione w różnych punktach naszych miejscowości staną się
w najbliższym czasie wręcz koniecznością.
Jeszcze w tym roku powstaną na terenie naszej gminy węzły
przesiadkowe. A gdyby tak zamontować na nich stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych? Stacje wolnego
ładowania w takim miejscu umożliwią naładowanie pojazdu
do powrotu z pracy. Stacje szybkiego ładowania można by
zainstalować np. w pobliżu urzędu, bądź na parkingu przy
targowisku. Wówczas podczas załatwiania sprawy w urzędzie bądź podczas robienia zakupów można by podładować
pojazd nawet do 80% pojemności baterii.
Infokioski
Dziś jest to rozwiązanie coraz częściej spotykane.
Interaktywne infokioski wewnętrzne zainstalowane w budynku urzędu mogłyby być dobrym źródłem wszelkich informacji dotyczących sposobu funkcjonowania urzędu, sposobu
załatwiania spraw, zamieszczenia wszelkich komunikatów,
obwieszczeń, czy wyjściem z różnego rodzaju ofertami do
mieszkańców gminy.

Interaktywne infokioski zewnętrzne rozrzucone w różnych
punktach miasta mogą stać się cennym źródłem informacji
dla turystów.
To wszystko może stać się naszą rzeczywistością. Tak, to
wszystko kosztuje. Ale przecież jak to mówią „Nie od razu
Kraków zbudowano”.

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina

AKTUALNOŚCI
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
kwiecień
W kwietniu Rada Miejska w Mosinie
obradowała na jednej sesji. Odbyła
także 5 posiedzeń komisji stałych.
Przebieg posiedzeń przedstawiają
protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy
gminy->Protokoły.
Podczas sesji 25 kwietnia, Rada podjęła dwie uchwały w sprawie przyznania
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Dokonała także zmian w budżecie na
rok 2019 i tym samym, w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Mosina
na lata 2019-2023. Radni zdecydowali
uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części
wsi Sowinki i Baranowo w zakolu rzeki
Warty, określili wykaz kąpielisk na
terenie gminy Mosina na rok 2019
i sezon kąpielowy, nadali nazwę ulicy „Brzozowa” drodze zlokalizowanej
w miejscowości Rogalinek. Inne
podjęte uchwały dotyczyły wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027,
przyjęcia przez Gminę Mosina od Powiatu Poznańskiego realizacji zadań
związanych z obsługą weekendowej
linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i pałacem
w Rogalinie, umożliwiającej przejazd
większych grup rowerzystów i turystów-> str.2. Rada Miejska podjęła
także trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu: na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala
w Puszczykowie, na pokrycie części
kosztów zlecenia wykonywania zadań
izby wytrzeźwień, na realizację zadania mostowego przez rzekę Wartę w
miejscowości Czapury. Siedem uchwał
dotyczyło rozpatrzenia skarg.
Na kwietniowej sesji radni zapoznali
się także ze sprawozdaniami z realizacji dwóch uchwał w roku 2018: uchwa-
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ły w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu
na terenie gminy Mosina oraz uchwały
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładce Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel.
61 8 109 541. Na stronie mosina.
esesja.pl można śledzić nadchodzące
posiedzenia komisji oraz sesje wraz
z załączonymi dokumentami (projekty
uchwał, inne załączniki) oraz wyniki
głosowań w poszczególnych punktach
obrad danej sesji. 

Terminarz
posiedzeń Rady

i zwolnień. Dochody i wydatki Jednostek Organizacyjnych Gminy/MOK,
Galeria, Biblioteka, OSiR/ – aspekt
nakładów na działalność bieżącą jak
media, remonty, wynagrodzenia. 

30 maja,
o godz. 16.00
– sesja Rady
Miejskiej
Terminarz posiedzeń znajduje się na
stronie mosina.esesja.pl oraz esesja.
pl/mosina
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Bieżące informacje dotyczące posiedzeń zamieszczane są na
stronie www.mosina.pl w zakładce
Komunikaty oraz na stronie www.
mosina.esesja.pl. Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8
109 541.
Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie można śledzić na żywo, na kanale
youtube->Rada Miejska w Mosinie.

17 maja,
godz. 18.00
– uroczysta sesja
Rady Miejskiej Medale
21 maja, godz. 17.30
przyznane
– posiedzenie Komisji Inwestycji,
Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa

Tematy: Modernizacja drogi wojewódzkiej 431 Kórnik-Stęszew – stan
zaawansowania prac. Wykonanie budżetu Gmina Mosina za rok 2018.

22 maja, godz. 17.00
– posiedzenie Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych i Promocji
Tematy: Analiza wykonania budżetu
Gminy Mosina za rok 2018. Plan i realizacja wybranych wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach
oświatowych w 2018 r.

27 maja, godz. 17.00
– Komisja Budżetu i Finansów
Tematy: Analiza wykonania budżetu
za 2018 rok – wydatki. Analiza zaległości podatkowych, ulg umorzeń

Na kwietniowej sesji Rada Miejska
w Mosinie podjęła dwie uchwały
o przyznaniu Medalu Rzeczypospolitej
Mosińskiej.
W tym roku, najwyższym lokalnym
wyróżnieniem Rada uhonorowała
Włodzimierza Gabrielskiego i Alojzego Szabelskiego.
Włodzimierz Gabrielski to pasjonat,
badacz, piewca promujący historię naszej Małej Ojczyzny oraz jej mieszkańców, współinicjator oznaczania okolicznościowymi tabliczkami grobów
Powstańców Wielkopolskich.
Alojzy Szabelski to społecznik, regionalista, kolekcjoner, założyciel
przystani wodnej im. Jana Pawła II
w Rogalinku, współzałożyciel UKS
„Kotwica”.
Wręczenie Medali nastąpi podczas

RADA MIEJSKA

mosina.pl
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działalność pożytku publicznego
wynika, że Burmistrz ogłosił 2 konkursy na zadania z zakresu pomocy
społecznej, kultury, wypoczynku
dzieci i młodzieży, działalności edukacyjnej, bezpieczeństwa i kultury
fizycznej. Zgłoszono 63 oferty. 57
z nich zostało dofinansowanych łączną kwotą 198 500 zł. 

Sprzęt
dla szpitala

uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w piątek 17 maja o godz. 18.00. 

Wsparcie klubów
sportowych
i organizacji
pożytku
publicznego
Jednym z punktów porządku obrad
sesji 25 kwietnia, było sprawozdanie
z realizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie gminy Mosina w roku 2018. Burmistrz ogłosił
konkurs, na który kluby sportowe
zgłosiły 20 ofert. Na realizację 18
z nich przeznaczono kwotę 278 tys. zł.
Największą dotację w wysokości 110
tys. zł uzyskał KS 1920 Mosina. Zostanie ona przeznaczona na realizację
całorocznego szkolenia piłkarskiego
oraz udział w rozgrywkach ligowych
organizowanych przez WZPN i PZPN
dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu
piłki nożnej jedenastoosobowej.
Ze sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi

RADA MIEJSKA

Uchwałą w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Szpitala w Puszczykowie, Rada Miejska przekazała kwotę
25 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ratunkowego tego
szpitala. Będzie to skaner żył - iluminator naczyniowy, który ułatwi
lokalizowanie żył powierzchniowych
u pacjentów.
Mosiński samorząd od wielu lat wspiera w ten sposób puszczykowski szpitala, który świadczy usługi medyczne

także dla naszych mieszkańców. Gmina Mosina jest jedyną gminą powiatu
poznańskiego udzielającą takiej pomocy Szpitalowi w Puszczykowie. 

O regulaminie
dla parku
Przedmiotem obrad sesyjnych był
między innymi projekt uchwał y
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego przy Kanale
Mosińskim. Po długiej dyskusji, radni
nie przyjęli tej uchwały, gdyż siedmiu
radnych głosowało „przeciw”, siedmiu
„wstrzymało się” od głosu, a 5 radnych
głosowało „za”, przy 19-osobowej frekwencji Rady.
Podnoszone podczas dyskusji wątpliwości co do treści regulaminu parku

powstającego nad Kanałem Mosińskim, na terenie Osiedla nr 6 „Za
Moreną” w Mosinie, związane były
z zapisami dotyczącymi zamykania
parku w godzinach nocnych. W wyniku sesyjnej dyskusji, zgłoszony został
wniosek o wykreślenie tych właśnie
zapisów, który większością głosów
został przyjęty. Ostatecznie jednak
projekt regulaminu Parku Miejskiego
przy Kanale Mosińskim nie uzyskał
akceptacji większości Rady i nie został
uchwalony.
Prace związane z urządzeniem parku, który powstaje w ramach projektu
„Poprawa jakości środowiska miasta
Mosina poprzez rozwój systemów
zieleni miejskiej”, dofinansowanego
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w kwocie 1 247 726, 43
zł, maja zakończyć się do 30 maja
br. 

Zmiany
w budżecie
W czasie dyskusji nad zmianami
w budżecie, radni wyrazili dezaprobatę w sprawie powstania nadwyżki
budżetowej w wysokości ponad 10
mln zł pochodzącej z ubiegłorocznego bud żetu. W ramach zmian
w budżecie Gminy Mosina na 2019 r.,
między innymi Rada przyjęła wniosek rozdysponowania kwoty 1,5 mln
zł z „czerwonki” na budowę dróg
w wysokości 910 tys. zł, 500 tys. zł na
ścieżki rowerowe i 90 tys. zł na wyposażenie SP Czapury. W załączniku
inwestycyjnym uchwały budżetowej,
zaproponowano także dopisanie do
projektów oświetlenia ul. Żwirowej
w Daszewicach w stronę ul. Wodnej
i Żabinka w stronę Sowinek, a także
zmiany w funduszach do dyspozycji
Sołectwa Świątniki. Obydwa wnioski
zostały przyjęte większością głosów,
a proponowane zmiany – wprowadzone do budżetu. 
Oprac. Joanna Nowaczyk
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W piątek 12 kwietnia, w Parku
w Rogalinie naukowcy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii
Nauk w Kórniku, posadzili klon
Dębu „Rus”.
Wyhodowany metodą in vitro
potomek około 800-letniego, najstarszego w Polsce dębu, posiada
jego dokładny genot yp. Można
powiedzieć, że piątkowe wydarzenie to symboliczny akt przedłużenia życia umierającego pomnika
przyrody – świadka ośmiu wieków
polskich dziejów. Uroczystemu nasadzeniu młodego „Rusa” towarzyszyło seminarium naukowe w Pałacu
w Rogalinie poświęcone ochronie
zasobów genowych dębów pomnikowych rosnących w Polsce, zorganizowane przez Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Muzeum
Narodowe w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch
i Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Kaptur.
Dęby szypułkowe należą do długowiecznych i najokazalszych drzew
w Polsce, osiągając obwód pnia nawet do 10 metrów! Najbardziej znane
z nich, to dąb Bartek z Bartkowa, Bolesław z okolic Kołobrzegu (najstarszy
dąb w Polsce liczący około 800 lat),
czy Chrobry z Borów Dolnośląskich,
z którego pochodzą nasiona dębów
papieskich. Niemniej znane dęby
rosną w Rogalińskim Parku Krajobrazowym, jednym z największych
skupisk tych drzew w Europie, gdzie rośnie ich ponad
1400. Najstarsze to Lech, Czech i Rus.
Kilkusetletnie dęby szypułkowe to pomniki przyrody, posiadają jednak walory nie tylko przyrodnicze, ale też historyczne i kulturowe. Najstarsze z nich odchodzą – zamierają
samoistnie np. dąb „Czech”, czy dąb „Bolesław”, który
w roku 2016 został powalony przez wichurę… Niszczą je
także wandale – dąb „Napoleon” w gminie Zabór,
najgrubszy dąb w Polsce
został podpalony w 2010
r., a dąb „Chrobry” zniszczony w taki sam sposób
w 2014 r. Wcześniej jednak
z tych dwóch ostatnich
został pobrany materiał
genet yc z ny, k tór y jest
namnażany i ukorzeniony
z wykorzystaniem kultur
in vitro w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.
Bo żeby chronić te piękne
drzewa przed wyginięciem,
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Potomek „Rusa”
naukowcy z Kórnika podjęli się stworzenia banku ich genów w ramach projektu sfinansowanego przez Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych w Warszawie: „Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków
metodami kriogenicznymi w leśnym banku genów oraz
ochrona zasobów genowych najstarszych drzew w Polsce,
poprzez sklonowanie in vitro i kriokonserwację”. Zespołem
badawczym kierował dr hab. Paweł Chmielarz, profesor
nadzwyczajny Instytutu Dendrologii w Kórniku, na co
dzień mieszkaniec naszej Gminy.
Zaczęli siedem lat temu. Najpierw udało się wprowadzić
w in vitro dęby 70-letnie, potem te mające kilkaset lat.
Dlaczego in vitro? Bo dębów w wegetatywny sposób nie
da się rozmnożyć, to niemożliwe w przypadku starych
osobników o silnie obniżonym tempie wzrostu.
Najpierw, metodą alpinistyczną, zebrane zostały gałęzie
drzewa, a potem – umieszczone w pojemnikach z wodą.
Po miesiącu wyrosły na nich młode, zielone pędy, którym obcina się listki i jako klony lądują w specjalnym
słoiku. Pędy w postaci bez liści, szczepione są na pożywkach agarowych, z dodatkiem makro i mikroelementów,
regulatorów wzrostu oraz witamin. Po jakimś czasie na
pędach pojawiają się pąki – „zalążki” nowego drzewa –
które następnie ukorzeniane są na specjalnej pożywce.

AKTUALNOŚCI
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” nasadzony
Jeszcze cztery lata temu, podczas mojej wizyty w kórnickim Instytucie, na pólkach laboratorium badawczego,
stało wiele słoików ze sklonowanymi dębami: „Bartkami”,
„Lechami” i „Rusami”. Naukowcom nie chodziło jednak
o to, by było ich jak najwięcej, bo głównym celem eksperymentu było opracowanie skutecznej metody zachowania
genów pojedynczego drzewa. Nie wiedzieli jeszcze wtedy
czy to się uda. Prof. Paweł Chmielarz mówił, że pędy sklonowanych mikrosadzonek nie chcą rosnąć po przeniesieniu
do gleby, choć rośnie ich korzeń. – Tak bywa – wyjaśniał
wówczas – gdy po przeniesieniu z laboratorium (in vitro)
do szklarni (in vivo) pąki tych młodych roślin wchodzą
w stan spoczynku. Ale my się z tym problemem uporamy…
No i uporali się.
Cztery lata później, 12 kwietnia Anno Domini 2019, „potomek” najstarszego z rogalińskich dębów – „Rusa”, posadzony został uroczyście w przypałacowym Parku. Wydarzeniu towarzyszyło wielu świadków, a młodego „Rusa” sadzili
osobiście „ojciec” projektu badawczego Paweł Chmielarz,
kierownik Parku w Rogalinie, Piotr Wilanowski i Burmistrz
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, a garść ziemi do
nasadzenia mógł dosypać także każdy z uczestniczących
w tym niecodziennym wydarzeniu. Każdy też mógł zabrać
ze sobą siewkę dębu „Lech i Rus”, by posadzić potomka
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nie „in vitro” tych najstarszych, rogalińskich dębów.
Uroczystemu nasadzeniu towarzyszyło seminarium naukowe zatytułowane
„Ochrona zasobów genowych najstarszych dębów pomnikowych rosnących
w Polsce.” W ramach tego spotkania,
ocenę stanu zachowania dąbrowy rogalińskiej zaprezentował słuchaczom mgr
Piotr Wilanowski. Z kolei prof. Andrzej
Grzywacz przedstawił dęby w aspekcie
ich ochrony jako pomników przyrody.
O przebiegu prac badawczych nad zachowaniem zasobów genowych najstarszych dębów do szczęśliwego finału,
opowiedział uczestnikom seminarium
dr Szymon Kotlarski, który swoją pracę doktorską oparł na przebiegu tych
badań. Artystycznym tłem naukowego
seminarium były obrazy rogalińskich
dębów namalowane przez Lucynę
Smok – artystkę z Rogalinka, prowadzącą Towarzystwo Przyjaciół Dębów
Rogalińskich.
Potomek „Rusa” – efekt wieloletniej
pracy badawczej zespołu naukowców
z Kórnika, rośnie teraz dumnie w rogalińskim Parku i teraz on, podobnie jak
jego przodek, będzie świadkiem dalszej,
kilkusetletniej historii i kto wie, może za
800 lat będzie szumiał naszym potomkom o tym, czego dokonali naukowcy
z I n st y t ut u D end rolog i i PA N
w Kórniku… 
Joanna Nowaczyk
Fot. Joanna Nowaczyk,
Jacek Matuszak,
Tomasz Siuda
Post Scriptum
26 kwietnia w Będominie na Kaszubach, na terenie Muzeum Hymnu Narodowego, posadzony został drugi sklonowany w kórnickim Instytucie Dendrologii PAN dąb. To
potomek rosnącego tam 440-letniegu dębu Wybickiego.
W uroczystym nasadzeniu udział wziął osobiście prof.
Paweł Chmielarz…
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–rekonstrukcja prokla
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JOANNA NOWACZYK

D. MADEJ, P. CYBICHOWSKI, A. LUBOWICKA

W sobotę 15 czerwca zapraszamy na rekonstrukcję życia
mieszkańców XIX-wiecznej Mosiny i proklamacji niepodległości w naszym mieście.
Przyjdź w stroju historycznym i weź udział w odtworzeniu historii Ziemi Mosińskiej! Dla chętnych, możliwość
udziału w konkursie na najlepszy strój!

XIX-wieczna Mosina
Jest 3 maja Anno Domini 1848. Toczy się codzienne
życie miasteczka....Na miejskim rynku odbywa się targ
handlowy, a w szkole trwa lekcja kaligrafii. Z zacisza
mieszczańskiego domostwa, płynie muzyka Chopina.
Zajęci rozmowami mieszczanie przechadzają się po ulicach, omawiają wydarzenia, o których dochodzą do nich
z wieści okolic. Za chwilę oni sami zostaną ich świadkami
i bohaterami...
W rekonstrukcji proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej w zeszłym roku udział wzięli nasi mieszkańcy, którzy wcielili się w role mieszczan: instruktorzy z Kręgu
Instruktorskiego T.W.A. „Elita”, członkowie Teatru Bez
Kurtyny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie, radni,
obecny Burmistrz naszej Gminy, a także inni ochotnicy.
Kto z Was jest chętny, by zasilić te szeregi, niech przyjdzie
koniecznie w stroju historycznym - będzie też konkurs na
strój, będą nagrody! W tym roku w miasteczko z czasów
Wiosny Ludów zamieni się cały mosiński rynek!
Przy mieszczańskiej kuchni odbędą się: warsztaty z haftu, malowania motywów z epoki, warsztaty z ceramiki.
W mieszczańskim pokoju, rodzina mosinian z połowy
XIX wieku, śpiewać będzie pieśni patriotyczne, a każdy
będzie mógł zaśpiewać razem z nimi.
W pokoju dziecięcym mosińskiego XIX-wiecznego domostwa, najmłodsi będą mogli pobawić się zabawkami,
posłuchać bajek, wziąć udział w zabawach ich rówieśników z czasów wiosny Ludów.
W XIX-wiecznej szkole nauczyciel Wojciech Rost – przyszły polski burmistrz mianowany przez Krotowskiego,
poprowadzi lekcję kaligrafii, a każdy będzie mógł nauczyć
się pisać gęsim piórem i atramentem.

Targ handlowy
Zgodnie z historyczną tradycją miejskich jarmarków,
które w Mosinie odbywały się od XV w. w związku
z przywilejem lokacyjnym miasta nadanym przez króla
Władysława Jagiełłę w 1429 r. Na zrekonstruowanym
XIX-wiecznym targu będzie można „kupić” i miały też
miejsce w połowie XIX w., elementem rekonstrukcji będzie
targ handlowy. Targ tworzyć będą stoiska w historycznym
miejscu na rynku, przygotowane przez rekonstruktorów,
uczniów gminnych szkół, którzy wezmą udział w konkursie na najciekawszy element rekonstrukcji XIX-wiecznej
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klamacji niepodległości

Mosiny. Stoiska przygotowane będą zgodnie z ówczesnymi realiami z materiałów prowizorycznych – desek, palet,
pojawi się wóz drabiniasty, a także sprzedaż „z koszyka”.
Rekonstrukcja handlu na miejskim jarmarku będzie miała
charakter fikcyjny.
Każdy może tu dołożyć również swoją „cegiełkę”, ustawić
swój stragan i odtworzyć XIX-wieczny handel!
Na miejskim targowisku na dzieci czekają konkursy – kredą
po asfalcie, stemple z ziemniaka i inne!

Będą konkursy, będą nagrody!
Chłopska Zagroda
Proklamacja Rzeczypospolitej Mosińskiej w 1848 r. przyczyniła się do znaczącej mobilizacji wojsk powstańczych,
a ochotnicy rekrutowali się także spośród chłopów z okolicznych wsi. W zagrodzie, która pojawi się na mosińskim
rynku odbywać się będą codzienne zajęcia mieszkańców
wsi z tego okresu w strojach historycznych. Przy zagrodzie
zlokalizowana będzie wiejska karczma z poczęstunkiem
dla każdego i stanowisko wykuwania kos.
Każdy, kto odwiedzi chłopską zagrodę będzie mógł wziąć
udział w scenie rekonstrukcji, w warsztatach wyplatania
koszyczków z wikliny, czy wicia wianków, a kto weźmie
udział w jednym z konkursów otrzyma nagrodę!
Podczas rekonstrukcji 2018, chłopską zagrodę tworzyli
nasi dorośli mieszkańcy, a w roli dzieci uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mosinie. W tym roku i Ty możesz do
nich dołączyć w stroju historycznym!

Punkt werbunkowy do powstania
Punkt werbunkowy do powstania jako elementem rekonstrukcji będzie w wymiarze symbolicznym upamiętniał
fakt mobilizacji oddziałów powstańczych po wydarzeniach
w Mosinie, do liczby 800 powstańców! Każdy chętny mieszkaniec płci męskiej, bo tylko mężczyźni brali udział w tamtych czasach w powstaniu, będzie mógł zgłosić się jako ochotnik do powstania, otrzyma pamiątkową kartę mobilizacyjną
i po przejściu ćwiczeń, razem z Jakubem Krauthoferem-Krotowskim i oddziałem powstańczym wkroczy do Mosiny, by
proklamować niepodległą republikę z 1848 r.
Przy punkcie werbunkowym, stanie lazaret dla „rannych”
powstańców z ekspozycją instrumentów medycznych i wyposażenia, personelem medycznym, w którego role wcielą się rekonstruktorzy. Przyjdź i zobacz jak leczono rany
w tamtych czasach. Będziesz mógł spróbować sam opatrzyć ranę
lub wcielić się w rolę „rannego” powstańca…Dzieci, które wezmą
udział w warsztatach gry na werblu, nauczą się wygrywać bojowe rytmy powstańcze, a każdy, pod okiem instruktora wykona
dla siebie Kokardę Narodową według wzoru obowiązującego
w tamtym okresie historycznym.
Przy obozie powstańców ukrytym przed okiem pruskich władz,
stanie powstańcza karczma z wyszynkiem dla każdego! 

BEZPIECZEŃSTWO

19

INFORMATOR MOSIŃSKI

Kulminacyjnym punktem
wydarzenia, będzie
odtworzenie
wkroczenia Jakuba
Krauthofera-Krotowskiego do
Mosiny i proklamacji
Rzeczypospolitej Mosińskiej!
Przyjdź, zobacz, weź udział! Podczas rekonstrukcji czekają
także atrakcje:
- quest historyczny,
- fotografia w stroju historycznym dla każdego,
- konkurs na strój historyczny,
- okolicznościowy „1 Mosin” wybijany podczas wydarzenia – dla każdego,
- rozgrywki w historyczną grę planszową,
- turnieje z epoki,
- wyszynk w karczmie powstańczej oraz chłopskiej zagro
dzie,
- zbieranie monet na stoiskach i wymienianie na upominki,
„coś na ząb”.
Ty też możesz zgłosić swój pomysł na element rekonstrukcji,
za pośrednictwem fb,a także na adres mailowy: proklamacja1848@mosina.pl, telefonicznie: 530 017 261.
Śledź wydarzenie na facebooku „Rzeczpospolita Mosińska
1848 - rekonstrukcja” na profilu @Gminamosina!

maj 2019

14/15 czerwca 2019
– utrudnienia w ruchu
drogowym
Organizatorzy wydarzenia „Rzeczpospolita Mosińska 1818
– rekonstrukcja proklamacji niepodległości w Mosinie” informują, że głównym terenem realizacji poszczególnych form
będzie PLAC 20 PAŹDZIERNIKA oraz UL. WĄSKA. Ze
względu na wykorzystanie parkingów oraz niektórych ciągów komunikacyjnych, nastąpią w dniach 14 i 15 czerwca
2019 r. utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego:
1. PARKING NA UL. WĄSKIEJ będzie nieczynny od godz.
18:00 w dniu 14 czerwca 2019 r. do godz. 18:00 w dniu 15
czerwca 2019 r.
2. PARKING GŁÓWNY NA PLACU 20 PAŹDZIERNIKA
oraz PARKING W OBRĘBIE URZĘDU MIEJSKIEGO będą
nieczynne od godz. 19:30 w dniu 14 czerwca 2019 r. do godz.
23:30 w dniu 15 czerwca 2019 r.;
3. Pozostałe miejsca parkingowe na PLACU 20 PAŹDZIERNIKA będą nieczynne w dniu 15 czerwca 2019 r.
4. Ul. KROTOWSKIEGO na odcinku od ronda do Placu 20
Października będzie okresowo zamykana dla ruchu kołowego.
PROSIMY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
Prosimy mieszkańców o rezygnację w miarę możliwości
z wjazdu pojazdami mechanicznymi w rejon organizacji wydarzenia oraz o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wskazań
służb porządkowych. Jednocześnie prosimy o korzystanie
z parkingów na ulicach Dworcowej, Rzecznej i Strzeleckiej,
przy hali sportowej OSiR w Mosinie /ul. Szkolna 1/, przy
Targowisku Miejskim oraz sąsiedztwie kościoła parafialnego
i cmentarza. Za utrudnienia przepraszamy.
Organizatorzy

FILM Z REKONSTRUKCJI 2018
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Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Gminy Mosina do końca 2019 r.*
Dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie gminy Mosina w porze nocnej odbywa się
w godz. od 22.00-7.30, natomiast w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00.
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Agata Marchlewicz poprowadziła
pierwsze spotkania w ramach warsztatów „Rodzinny pamiętnik” organizowanych przez Galerię Sztuki
w Mosinie.
Rozpoczął się pierwszy cykl spotkań warsztatowych przybliżający ideę tworzenia książki artystycznej. Podczas warsztatów
uczestnicy opowiadają za pomocą różnych technik graficznych o najbardziej niezwykłym członku rodziny. Książki
artystyczne powstają w trzech technikach: linorycie/stemplu,
monotypii i wycinance.
„Rodzinny pamiętnik” to cykl integracyjnych warsztatów
dla dzieci, młodzieży
szkolnej, dorosłych
i seniorów. Ich celem
jest stworzenie eksperymentalnych obiektów w ykona nych
w różnych technikach i formach, które rozwijają kreatywność łącząc w sobie
zarówno działania
plastyczne jak i literackie. W zależności
od zamysłu uczestników, książki mogą
być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, które - niczym
w bibliotece - stanowić mają część większego projektu.
Efekt końcowy - kolekcja unikalnych książek - będzie nie
tylko artystyczną interpretacją codziennego życia, ale również refleksją nad tym, co nas łączy i co dzieli, splatając się
w uniwersalną opowieść o ludzkim życiu.
„Rodzinny pamiętnik” to nie tylko warsztaty tworzenia
książki artystycznej, ale przede wszystkim spotkania integracyjne. Głównym założeniem projektu jest łączenie ludzi poprzez działania artystyczne oraz zachęcanie ich do
interpretacji sztuki współczesnej. Nowe formy aktywności
w Galerii pokazują, że sztukę tak naprawdę tworzą opowieści,
a Galerię - osoby, które ją odwiedzają.
Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty e-mailowo:
aengland@galeriamosina.pl lub telefonicznie 61 819 15 91,
podając: datę i nazwę warsztatu, imię i nazwisko oraz wiek
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uczestników jak również dane kontaktowe: adres email oraz
numer telefonu.
Na koniec warsztatów wydany zostanie katalog podsumowujący ideę projektu, jego główne założenia oraz proces
powstawania książek. Katalog będzie dwujęzyczny (polsko
-angielski) i ukaże się w wersji drukowanej oraz elektronicznej
do darmowego pobrania na stronie Galerii Sztuki. Wernisaż
wystawy książki artystycznej „Rodzinny pamiętnik” odbędzie
się 30 listopada 2019 roku o godz. 16.00. Wystawa potrwa
do 10 grudnia 2019 roku.
Agata Marchlewicz – absolwentka Wydziału Grafiki na
UAP, artystka, stypendystka Miasta Gorzowa Wlkp., ped agog sp e c ja l ny.
Od wielu lat uczy
plastyki w Zespole
Szkół Specjalnych
nr 105 w Poznaniu.
Prowadzi twórcze
warsztaty w Pracowni Sztuka Mieszka
oraz we współpracy
z różnymi instytucjami i wydawnictwami,
m.in. wydawnictwem
Zakamarki, Fundacją Tres, CK Zamek,
Galerią Miejską Arsenał, Kontener Art.
Rys. Paweł Flieger
Fascynuje się sztuką
naiwną i twórczością
artystów ludowych. Tworzy autorskie wycinanki pod pseudonimem Cięta Córa.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Patronat medialny: Radio Poznań, TVP 3 Poznań. 
oprac. K.Leszczyńska
fot. K.Leszczyńska, A.England
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Złota Nutka
26 kwietnia w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbył się harcerski Festiwal
Piosenki „Złota Nutka”, zorganizowany przez Hufiec ZHP Mosina.
W tradycyjnym przeglądzie piosenki, udział wzięły mosińskie drużyny
harcerskie, gromady zuchowe oraz
świetlice „Wielkopolskie Podwórka”
.. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu były musicale, a każda
„drużyna” konkursowa miała za zadanie przygotować dwie piosenki –
harcerską i musicalową.
Na festiwalowej scenie zabrzmiały m.in: „Chale jaise hawanaien”
w wykonaniu 20 GZ „Dzielne Lwiątka”, „Mamma Mia” w wykonaniu 19 DH „Czata”, piosenka
z Rodziny Adamsów w wykonaniu 23 DH im. Batalionu
„Zośka”, „Somewhere over the rainbow” w wykonaniu 19
DH „ Mafeking”, „Masz w sobie wiarę” zaśpiewana przez 19
GZ „Wilczęta” z 19 PGZ „Leśne Skrzaty” i 21 WDH „Hals”.
Akademia Pana Kleksa „Kleksografia” w wykonaniu 19 Rogalinkowskiej DH, czy utwór „Meluzyno” w wykonaniu 14

DH i 15 DH.
Jury w składzie: Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm.
Tomasz Kujaczyński, pani muzyk Joanna Sykulska oraz kierownik CWŚP w Mosinie pwd. Paulina Sobkowicz, wytypowali zwycięzcę tego festiwalu, którym została 19 Gromada
Zuchowa „Wilczęta”. 
Red, źródło: fb Hufiec ZHP Mosina

Wielkanocne Spotkanie z sołtysami
i przewodniczącymi osiedli
12 kwietnia Burmistrz Gminy Mosina zaprosił sołtysów
i przewodniczących zarządów mosińskich osiedli na Spotkanie
Wielkanocne, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Żabinku.
Burmistrz Przemysław Mieloch oraz jego zastępcy Tomasz
Łukowiak i Adam Ejchorst złożyli przewodniczącym jednostek pomocniczych Gminy Mosina wielkanocne życzenia,
a wszystkich gości obdarowali wielkanocnym zajączkiem.
Przemysław Mieloch w swoim wystąpieniu przed uczestnikami spotkania nawiązywał do idei integracji i dialogu. Spotkanie Wielkanocne 12 kwietnia, w licznym gronie sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli, rzeczywiście przybrało
taki integracyjny charakter. Było też okazją do bezpośrednich
rozmów z burmistrzem o sprawach poszczególnych jednostek pomocniczych. Z okazji tego spotkania lokalna piekarnia
z Żabinka przygotowała przepyszny tort, za który serdecznie
dziękujemy. Na zakończenie Przemysław Mieloch podziękował
za tak liczne przybycie oraz zapewnił, że kolejne takie spotkanie w klimacie wielkanocnym odbędzie się także za rok .
Agnieszka Gorzyńska Sołtys Sołectwa Żabinko
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Puchar Polski Hidori CUP 2019
Złote medale Tatiany Tomczak i Julii Wiśniewskiej, V miejsce Wiktorii Wośkowiak oraz cenne doświadczenie Faustyny Tomczak i Sergiusza Wojciechowskiego, to efekt startu
w zawodach Pucharu Polski Hidori CUP 2019 w Olecku
piątki naszych zawodników. Nie spoczywamy na laurach
już wkrótce kolejne starty. 
UKS Fighters Mosina

Rodzinny Rajd Rowerowy w Krośnie

Kolejny, udany Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany
w Krośnie przez Sołtysa i Radę Sołecka wsi Krosno, który odbył
się w niedzielę 28 kwietnia za nami. Kłębiące się nad Krosnem
chmury nie odstraszyły miłośników wycieczek rowerowych.
Rajd rozpoczął się inaczej niż co roku, na początku powitaliśmy naszego gościa prof. Pawła Chmielarza – mieszkańca
Krosna, pod opieką którego Naukowcy Polskiej Akademii
Nauk sklonowali rusa, 800-letni dąb rogaliński. Uczestnicy
rajdu mieli wyjątkową okazję do posadzenia niezwykłych
dębów na placu przy świetlicy w Krośnie, później z dobrymi humorami i oznaczeni okolicznościowymi plakietkami
pokonali około 15 kilometrową trasę prowadzącą od placu
przy świetlicy wiejskiej w Krośnie. Rajd cieszył się dużym
zainteresowaniem wystartowało około 100 rowerzystów, nie
zabrakło też najmłodszych uczestników rajdu w fotelikach.
Oprócz przejazdu zaplanowaną trasą przez miłą i spokojną
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okolicę dla uczestników przygotowano na trasie dwa punkty
kontrolne – z różnymi zadaniami m.in. rzut do celu, slalom
z jajkiem na łyżce, puzzle – znaki drogowe, czy krzyżówka.
Wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością znaków drogowych i numerów alarmowych. Na mecie – przy świetlicy
wiejskiej w Krośnie na rowerzystów czekało rozpalone ognisko
z pyszną kiełbaską, był też chleb ze smalcem i tradycyjnie
wyśmienite ogórki, placki, kawa i herbata. W miłej, rodzinnej
atmosferze upływało biesiadowanie. Zwycięzcy konkurencji
.m.in. „żółwia jazda” czy slalom w alko-goglach otrzymali
symboliczne statuetki, nie zabrakło także słów uznania dla
najmłodszego i najstarszych uczestników rajdu rowerowego,
a także dla p. Pawła Chmielarza. W trakcie rajdu powstały
jak co roku ciekawe okrzyki poszczególnych patroli np. „Po
rajdzie rodzinnym w Krośnie, każdy dąb urośnie”, „Duży
wiatr, duży piach, ale dla nas to nie strach”, „Do Krosna na
rowerze każdy się wybierze i mimo słabej pogody na rajd
rowerowy zawsze gotowi”, czy „Uważaj Gabrycha bo Ci
pęknie szprycha”.
Życzymy wytrwałości w pokonywaniu nowych dystansów
i zapraszamy na kolejny rajd jesienią.
Wszystkim uczestnikom rajdu Sołtys Ryszard Rybicki i Rada
Sołecka Krosna dziękują bardzo serdecznie – dzięki wszystkim
startującym – przekonaliśmy się na własne oczy jak duże
jest zainteresowanie imprezami tego typu. Cieszymy się, że
„duch walki” w narodzie nie ginie…
Dziękujemy uczestnikom, ale również bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu rajdu. 
K.R.

25

INFORMATOR MOSIŃSKI

maj 2019

S.P.A. dla Kobiet i stowarzyszenia

24 marca odbyła się ciekawa impreza – „S.P.A. dla Kobiet”,
zorganizowana przez Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni
oraz Loft Fitness. Była to pierwsza tak duża impreza sportowo-rekreacyjna dedykowana głównie, lecz nie tylko paniom.
Oficjalnego otwarcia „S.P.A. dla Kobiet” dokonali Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur
oraz Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, a także
państwo Marta i Szymon Ziółkowscy. Przygotowano mnóstwo
atrakcji: ciekawe prelekcje, warsztaty, stoiska z rękodziełem.
Można było skorzystać z porad brafiterki, stylistki, dietetyka,
kosmetyczki oraz osteopaty. Bardzo ciekawy był wiosenny
pokaz mody małych i dużych modelek w ubraniach, którymi
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wymieniały się uczestniczki Prze-Targu. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się maraton fitness z zupełnie nowymi
formami aktywności jak kangoo-jumping oraz zumba do
przebojów tanecznych.
Najważniejszym był jednak charytatywny cel imprezy, czyli
zbiórka pieniędzy na specjalistyczne zajęcia dla podopiecznych
Stowarzyszenia SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie.
Dzięki hojności gości udało się zebrać 4 049,57 zł!
Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie na stałe zagości
w kalendarzu imprez naszego miasta.  		
Red.
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Mosiniacy na Kaszubach
W majowy weekend Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita”
Hufca ZHP Mosina z grupą mieszkańców Mosiny i okolic,
wyruszył na tradycyjną, doroczną wycieczką w kolejny
zakątek Polski. Tym razem, celem wycieczki była urokliwa,
pomorska kraina – Kaszuby.
Na krajoznawczej trasie wycieczki znalazły się między
innymi dwa zamki krzyżackie – w Gołubiu i Bytowie,
kolegiata w Kartuzach, a także Muzeum Kaszubskie, Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, Muzeum
Ziemi Kościerskiej oraz Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewkich. Wycieczkowicze odwiedzili
także kamienne kręgi w Odrach - pozostałość starych
cmentarzysk plemion Gotów przybyłych ze Skandynawii.
Trzydniowy pobyt na ziemi kaszubskiej był okazją do
wizyty w miejscach związanych z postacią twórcy Hymnu
Narodowego – Józefa Wybickiego. Zwiedzanie Muzeum
Hymnu w Będominie i Dworu Wybickich w Sikorzynie,
wprowadziło patriotyczny akcent na majowej wycieczce,
należny trzeciomajowemu świętowani.

Urokliwa kraina Kaszubów i kaszubska kultura, z którą wielu uczestników zapoznało się bezpośrednio po raz
pierwszy, zachwyciły wszystkich wycieczkowiczów. Na
pewno nie jeden z nich, wróci jeszcze w te miejsca, choćby
wspomnieniami…
Dziękujemy wspaniałej organizatorce – hm. Danucie Białas, za kolejną możliwość poznania, pięknych zakątków
naszej Ojczyzny!
Joanna Nowaczyk

Rowerem po Gminie Mosina
Niedzielny poranek 14 kwietnia. Wietrzna, chłodna aura
nie zniechęciła większości rowerzystów do udziału w rajdzie.
Po rejestracji uczestników, rowerzyści ruszyli na kolejną
wędrówkę, po naszej urokliwej Gminie.
Jedziemy wyznaczoną trasą (ok. 20 km), droga odcinkami
jest ciężka, zwłaszcza dla dzieci na małych rowerkach, jazdę utrudniają piaszczyste dukty. Maluchy, zaciskają zęby,
pedałują mocno i pokonują kolejne kilometry. Niektórym
pomagają Kochani Tatusiowie. Trasa prowadzi lasami, najpierw dojeżdżamy do Drużyny, skręcamy na czerwony szlak,
by wkrótce jechać szlakiem niebieskim. Po kilku kilometrach
porzucamy oznakowane szlaki i zmierzamy do utwardzonej drogi, która prowadzi nas do wsi Sowinki. Po chwili
mijamy szosę Mosina-Krajkowo i wjeżdżamy na nadwarciańskie tereny. Przecinamy rozległe łąki, pozostawiając za
sobą piękne krajobrazy. Za moment mkniemy pod eskortą
Straży Miejskiej w stronę Mosiny. Ok. 12.30 meldujemy się
na mecie usytuowanej na boisku Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie. Dziękujemy Dyrekcji „dwójki”, za wyrażenie
zgody na organizację startu i mety rajdu, na boisku szkoły.
Pyszną grochówkę, przygotowaną przez firmę Piotra Madeja,

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

spożywamy w stołówce szkolnej ze względu na niekorzystne
warunki atmosferyczne.
Nadchodzi moment, na który czekają zwłaszcza najmłodsi
– rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu związanego
z ochroną przyrody. A nagród było dużo, gdyż rajd otrzymał
gadżety i wsparcie finansowe od Gminy Mosina. Dziękujemy
Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy przejazdu, co wpłynęło na bezpieczny i bezkolizyjny przejazd rowerzystów. Do
zobaczenia za rok, na kolejnej edycji rajdu rowerowego. 
W imieniu organizatorów: hm Danuta Białas
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Republika
Krotowskiego

W lutym 1848 roku do Europy nadchodzi wiosna. W wyniku zamieszek na ulicach Paryża, król Ludwik Filip I Orleański
abdykuje, a tymczasowy rząd proklamuje francuską republikę.
Na fali europejskiej Wiosny Ludów odżywają dążenia narodów do zjednoczenia, autonomii i reform, czy niepodległości.
W Berlinie, pod naciskiem manifestujących tłumów i zamieszek,
król pruski Fryderyk Wilhelm IV obiecuje nadanie konstytucji
i ogłasza amnestię polityczną. Więzienie w Moabicie opuszczają
polscy więźniowie, wśród nich – Ludwik Mierosławski.
W Wielkim Księstwie Poznańskim, które w wyniku represji
po powstaniu listopadowym utraciło autonomię, obudziły się
nadzieje na jej odzyskanie, a może nawet na niepodległość.
Jak napisał później Henryk Szuman, w Poznaniu, „gdy wieść
gruchnęła o walce ulicznej w Berlinie i jej ostatecznym pomyślnym
dla ruchu rewolucyjnego wyniku, wybitniejsi obywatele polscy
wszystkich stanów, zebrawszy się z przyzwoleniem ówczesnego
prezesa naczelnego, p. Beurmanna w Bazarze, wybrali komitet
narodowy.”
Do Poznania przyjeżdża z Berlina Ludwik Mierosławski. Rozpoczyna się organizacja oddziałów zbrojnych i rokowania z pruską
władzą. W skład poznańskiego Komitetu Narodowego początkowo wchodzi także adwokat Jakub Krauthofer.
Krauthofer pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej.
Jego pradziad, czeladnik ślusarski, na ziemie polskie przybył
z Bawarii i ostatecznie osiadł w Poznaniu. Ojciec, także ślusarz,
przeniósł się z Poznania do Bnina i tu ożenił się z Polką – Rozalią Ochocką. Urodzony z tego związku w roku 1806 Jakub był
wybitnie zdolny i ambitny, a że pochodził z ubogiej rodziny,
własnym sumptem zdobył środki na studia prawnicze w Berlinie. Po ich ukończeniu otworzył własną kancelarię adwokacką
w Poznaniu. Z jego usług korzystali głównie Polacy, m.in. Karol
Libelt, Maciej Mielżyński, czy Emilia Szczaniecka. Krauthofer
zasłynął głównie jako obrońca w procesach politycznych. Jego
matka, według słów Władysława Trąmpczyńskiego, wychowała
go „nie tylko w duchu polskim, ale patriotycznie polskim”. Swoją
działalność polityczną rozpoczął od publikacji w „Tygodniku
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Literackim” na temat potrzeby przeciwdziałania germanizacji,
po czym zainicjował w poznańskim pałacu Działyńskich polskie zebrania o charakterze popularno-naukowym. W 1843 r.
w „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego” ogłosił artykuł
o języku polskim w sądownictwie, domagając się jego równouprawnienia. Taka postawa wzbudziła ostrą reakcję władz pruskich – Kratuhofer oddany został pod stały nadzór policyjny. 1
kwietnia 1848 r. w dowód swojej polskiej tożsamości narodowej
zmienił niemieckie nazwisko na polskie, co ogłosił na łamach
ówczesnej prasy „...Jako prawy syn, składając znaki obczyzny,
oświadczam Prześwietnemu Komitetowi, iż odtąd wraz z dziećmi
mojemu Bolesławem, Józefem, Mieczysławem i Maryją, przybieramy nazwisko „Krotowski.”
11 kwietnia rokowania z władzami pruskimi przyniosły ugodę
w Jarosławcu – obietnicę autonomii i urzędów w administracji
dla Polaków w zamian za redukcję polskich sił zbrojnych. Prusy
nie dotrzymują jednak warunków ugody – dążą do ich całkowitej
likwidacji, co doprowadza do zbrojnej walki. 29 kwietnia wojska
pruskie rozgramiają polski obóz w Książu, a potem atakują dwa
pozostałe – w Miłosławiu i Wrześni. Mimo zwycięstwa Mierosławskiego pod Miłosławiem 30 kwietnia i pod Sokołowem
2 maja, powstanie upada.
Tymczasem Krotowski, wysłany wcześniej z misją do Berlina,
powraca do Poznania, by włączyć się wir walki. Wspomniany
Trąmpczyński charakteryzuje go jako „osobistość oryginalną”,
z temperamentem południowca: „wiecznie zajęty, nigdzie nie
mogący znaleźć odpoczynku i że mowami swojemi rąbał i miażdżył stronę przeciwną, zdobył sobie wkrótce rozgłos, możemy
sobie wyobrazić, iż bez Krauthofera w takich czasach ogólnego
konspiratorstwa nic dziać się nie mogło”.
Pod Trzebawiem Krotowski dołącza do oddziału sformowanego
przez Włodzimierza Wilczyńskiego i z nim poprowadzi dalsze
działania. W celu uzupełnienia uzbrojenia, dokonują ataku na
landwerzystów pruskich pod Stęszewem, następnie zajmują
Rogalin i Kórnik. W Mosinie, tak jak w wielu miejscowościach
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, od marca urzęduje Komitet
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Narodowy w składzie: nauczyciel Wojciech Rost,
krawiec Antoni Adamski, piwowar Stanisław
Stefanowicz, garncarze Jan Kordylewski i Antoni
Ruszkiewicz. 3 maja dochodzi tu do wystąpień,
w trakcie których do miasta wkracza Krauthofer-Krotowski z oddziałem powstańców. Na
miejskim rynku, w obecności zgromadzonych
mieszkańców, proklamuje on niepodległą Rzeczpospolitą, w imieniu której mianuje polskim burmistrzem Rosta. Na pieczęci z aktu tej nominacji
widnieje orzeł jagielloński z wieńcem zamiast
korony i napis: Polska powstająca. Proklamacja,
wzorem Mosiny, powtórzona zostaje w Kórniku,
Rogalinie, w Stęszewie, a do władz pruskich
Krotowski rozsyła surowe listy wzywające do
posłuszeństwa wobec nowej, polskiej władzy.
Doniosłość wydarzeń w Mosinie wpłynęła na
wzrost liczby powstańców do 800, co poważnie zaniepokoiło
Prusaków. 8 maja o godz. 7.00 wydzielone oddziały pruskie
pod dowództwem mjr. Winninga zaatakowały obóz powstańczy
w Rogalinie, zadając mu ostatecznie klęskę. W bitwie poległo
11 powstańców, a 6 utopiło się w Warcie. Kolejny cios czekał
Krotowskiego dzień później. 9 maja, po przegranej potyczce
pod Trzebawiem musiał ratować się ucieczką i ostatecznie został
pojmany. W tym samym dniu, powstańcze siły zbrojne, złożyły
broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacji. Prusacy kilkakrotnie wytaczali Krotowskiemu procesy polityczne.
Podczas jednego z nich, adwokat-powstaniec przemawiał w swojej obronie aż 5 godzin. Ława przysięgłych złożona głównie
z Niemców orzekła, że „obżałowany nie jest winny”. W roku
1850 Krauthofer-Krotowski został wybrany posłem do sejmu
pruskiego, na którym postawił wniosek potępiający rozbiory
Polski i domagający się jej niepodległości. Zmarł w Berlinie
4 sierpnia 1852 r. „na skutek rozdęcia żyły sercowej” i pod
Berlinem został pochowany.
Z więzienia na Cytadeli, gdzie został osadzony po aresztowaniu
9 maja 1848 r. Krotowski napisał do generała Pfuela: „Pułkownik
Helldorf nazwał mnie publicznie „zbójcą” a chcąc się według tego
ze mną obchodzić, wtrącił mnie do mokrego, ciemnego, zapad-
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nianięciem grożącego lochu. Na jego rozkaz byłem okuty w kajdany. Panie Jenerale! Moje dążności i działanie wyższej sięga
sfery. Umiesz bowiem zapewne odróżnić
tłuszczę rozbójniczą, która z samolubstwa
popełnia zbrodnie, od powstańców, którzy
połączyli się złożywszy na ołtarzu Ojczyzny
własność i krew swą w ofierze, aby walczyć
za jej niepodległość. Czas osądzi potwarze...”. Powstanie wielkopolskie 1848 r.
w ówczesnych realiach nie miało żadnych
szans powodzenia. Działalność Krotowskiego poddana została różnym, często
nieprzychylnym ocenom – nazywany
bywał fantastą, a nawet awanturnikiem.
Jego Rzeczpospolita Mosińska wydaje się
być mało znaczącym epizodem w narodowych dziejach, a dla niektórych to historia w ogóle nie znana.
Ustanowiona w małym miasteczku niepodległa republika, która przetrwała zaledwie 5 dni, urasta jednak do rangi symbolu
upartego dążenia do polskiej niepodległości. Takim symbolem,
pozostaje do dziś dla Mosiny, gdzie w ubiegłym roku, w okrągłą
rocznicę wydarzeń z z 1848 r. odtworzona
została historyczna proklamacja z czasów Wiosny Ludów. W ulicznej inscenizacji, oprócz
grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis i aktorów, aktywny udział wzięli sami mieszkańcy
tego miasta, wcielając się w role świadków
doniosłego wydarzenia sprzed 170 lat dla jego
upamiętnienia. 
Joanna Nowaczyk
Wykorzystano: Włodzimierz Trąmpczyński, Epizody historyczne. Luźne kartki na tle dziejów W. Ks. Poznańskiego, Warszawa 1914; Henryk Szuman, Wspomnienia berlińskie i poznańskie
z roku 1848, Warszawa 1900; artykuły z Gazety Polskiej pod red.
Hipolita Cegielskiego 1848-1850.
Ikonografia: Jakub Krauthofer-Krotowski – twórca Rzeczypospolitej Mosińskiej, rys. Jacek Frankowski.
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Galeria Sztuki w Mosinie zaprasza na wystawę w dniach 18 maja – 9 czerwca: Tadeusz Sobkowiak (malarstwo). Urodzony
w 1955 roku w Poznaniu. Już w dzieciństwie interesował się malarstwem
i w wieku jedenastu lat zdobył dwie
główne nagrody w konkursie zorganizowanym przez studentów warszawskiej
ASP. Swoje prace i instalacje realizuje
i pokazuje na wielu wystawach w kraju
i za granicą (m.in. w Berlinie, Londynie,
Lwowie, Bratysławie). Artysta, niezależnie od panujących trendów, pozostaje
wierny swoim inspiracjom związanym z
archeologią, astronomią, literaturą science-fiction i światem natury. Więcej na
galeriamosina.pl.

Już jesienią, w ramach projektu Instytutu Książki „Mała książka - wielki człowiek”, przedszkolaki otrzymają w Mosińskiej Bibliotece Publicznej wyprawkę
młodego czytelnika. W wyprawce dzieci
znajdą wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice. Więcej na bibliotekamosina.pl.

CERAMIKA

PIKNIK MOTOCYKLOWY

Mosiński Ośrodek Kultury
zaprasza na bezpłatne zajęcia ceramiczne. Każdy wtorek 9.30-12.00 - zajęcia dla
dorosłych i seniorów, 15.0016.30 zajęcia dla młodzieży
i dzieci powyżej 6 lat. Więcej
na kultura.gmina.pl.

Mosińskie Towarzystwo
Motocyklowe zaprasza 26
maja na IX Piknik Motocyklowy. Plac targowy godz.
12.30. Konkursy i atrakcje,
zbiórka na schronisko dla
zwierząt, krwiobus, wybór
motocyklowego eleganta
i elegantki. Więcej na fb @
Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe.

OSIEDLOWY DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ SĄSIADA

Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie, Szkoła
podstawowa w Krośnie
z Radą Rodziców, UKS Orlik zapraszają 1 czerwca
na DZIEŃ DZIECKA, ul.
Krasickiego boisko Orlik
w godz. 12.00-16.00. Czeka
moc atrakcji! Więcej fb: @
Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie.

Osiedle za Moreną w Mosinie zaprasza 2 czerwca
w godz. 15.00 - 19.00 na III
Dzień Sąsiada. Plac zabaw
przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

WARSZTATY

KLUB KSIĄŻKI MBP

Gminne Centrum Informacji zaprasza na bezpłatnewarsztaty „Jak radzić sobie
ze stresem i być asertywnym”. 22,24,29 maja br.,
w godz. 17.00-21.00, GCI
w Mosinie, ul. Dworcowa
3,I piętro, pok. nr 13.
ZAPISY: tel.: 61 8 192 746.
gci@mosina.pl. Więcej na
gci.mosina.pl.

Mosińska Biblioteka Publiczna zaprasza w pierwszej
połowie czerwca na spotkanie
z Michałem Traczykiem literaturoznawcą, komiksoznawcą,
doktorem nauk humanistycznych, współtwórcą i członekiem Zarządu Fundacji Instytutu Kultury Popularnej.
Zastępcą redaktora naczelnego „Zeszytów Komiksowych”.
więcej: bibliotekamosina.pl.

fot. Marjane Satrapi, „Persepolis 1. Historia dzieciństwa”, Wydawnictwo Post, Kraków 2006.Marjane Satrapi, „Persepolis
2. Historia powrotu”, Wydawnictwo Post, Kraków 2007.

WYDARZY SIĘ

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

30

KALENDARIUM
KĄCIK HISTORYCZNY
WYDARZEŃ

XIII OGÓLNOPOLSKIE DNI ARTYSTYCZNE Z GITARĄ - FOTORELACJA

Warsztaty i Jam Session pARTyzant – Krzysztof i Mikołaj Toczko

Mietek Jurecki

Akademia Gitarowych Talentów – laureacji i jurorzy

Koncert – Łukasz Kuropaczewski, Maciej Frąckiewicz, Bartek Miler

Koncert – KROKE

Łukasz Kuropaczewski

Warsztaty gitarowe – gitara elektryczna - Krzysztof Toczko

Koncert – Martyna Jakubowicz z zespołem

fot. Dariusz Madej

Otwarcie wystawy Jerzego Reicha – „Krzysztof Komeda”,
po prawej, gość ODAzG – Dionizy Piątkowski, Era Jazzu

Wystawa i prezentacja sprzętu muzycznego

