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AKTUALNOŚCI

Pomyślmy
o potrzebujących

Choć to dopiero listopad i pełnia jesieni, warto
już teraz pomyśleć o Świętach Bożego Narodzenia. Za chwilę rzucimy się w wir świątecznych
przygotowań, by jak co roku nasze rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole było wyjątkowe i by
niczego przy nim nie zabrakło. Zanim to jednak
nastąpi, pomyślmy zawczasu o innych, o tych
członkach naszej samorządowej „rodziny”, którzy potrzebują pomocy, żeby im również niczego
w nadchodzące Święta nie brakowało.
Jak co roku Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego w Mosinie
przygotowuje się organizacyjnie do wyprawienia „Wieczerzy Wigilijnej”. W tym roku
jest ważne, że to już 25. Wigilia dla osób starszych, samotnych lub znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Obecnie działanie Stowarzyszenia polega na
pozyskiwaniu ludzi dobrej woli, którzy deklarują się dostarczyć artykuły spożywcze.
Taka deklaracja wpłynęła już od właścicieli
sklepów i suszarni grzybów, który zadeklarował dostarczenie 3 kg grzybów suszonych,
inny pieczarki, jeszcze inny warzywa
i owoce.
Wiadomo, że wiele rzeczy trzeba będzie
kupić, dlatego mile widziane są wpłaty gotówkowe na nasze konto: 63 9048 0007
0000 3694 2000 0001. - Myślimy, że i w tym
roku ludzie dobrej woli i wsparcie finansowe
Urzędu Miejskiego w Mosinie, pozwolą nam
zorganizować taką „Wieczerzę Wigilijną”, że
nasi goście spędzą ten czas w godnej, miłej atmosferze rodzinnej, a dzieci będą radosne, gdyż
zostaną obdarowane od Gwiazdora paczkami
ze słodyczami – mówi Jacek Fengler ze stowarzyszenia.
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Parafialny Zespół „Caritas” w Mosinie
przeprowadzi z kolei tradycyjną akcję „Serduszko dzieciom”. W kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja z początkiem Adwentu pojawią się serduszka na choince z wypisanymi
imionami i wiekiem dzieci z ubogich rodzin.
Parafianie, którzy sięgną po takie serduszko,
będą mogli spełnić ich marzenia przygotowując świąteczną paczkę. Gdyby ktoś chciał
w inny sposób wesprzeć „Caritas” w akcji
świątecznej pomocy potrzebującym, może
przekazać artykuły spożywcze, słodycze, czy
nową odzież dla dzieci. Przedstawiciele „Caritasu” pełnią dyżur Biurze Parafialnym przy
ul. Kościuszki 1 w poniedziałki w godz.
18.30 – 19.30, w środy i czwartki w godz.
16.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 8.00 –
10.00.
Pomoc świąteczną potrzebującym niesie
także Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, które
z kolei małą choinkę obwiesza czerwononiebieskimi serduszkami, na których podane
jest imię, wiek i potrzeby dziecka oraz jego
rodziny. Choinka staje tradycyjnie na początku grudnia w rejestracji przychodni przy
ul. Wawrzyniaka 13. Osoby, które chcą obdarować konkretne dziecko i jego rodzinę,
mogą dowiedzieć się więcej o ich potrzebach, dzwoniąc na podany na serduszkach
numer pani prezes Stowarzyszenia. Stowarzyszenie obdarowuje corocznie kilkanaście
rodzin, nawet, jeśli serduszka nie znikają
z choinki, członkowie Stowarzyszenia „stają
na głowie”, aby na twarzach ich podopiecznych zagościł uśmiech w ten świąteczny czas.
Dary będzie można przynosić do 20 grudnia, do przychodni.
Od wielu lat, także i w tym roku akcję po-

mocy na święta prowadzi ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”, także na terenie
naszej gminy. Wolontariusze w październiku
i listopadzie odwiedzali rodziny, słuchali ich
historii, dowiadywali się jakie mają potrzeby.
Darczyńcy od 16 listopada mogli wybierać
rodzinę, której chcą pomóc i w weekend
cudów, czyli 7-8 grudnia dary trafią do potrzebujących. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl
znajdują
się
informacje
o sposobach niesienia pomocy. Tym co spina
w jedność wszystkie te inicjatywy, to sposób
działania, nakierowany na konkretną rodzinę, osobę. To spełnienie indywidualnych
pragnień i potrzeb, które często są bardzo
podstawowe. – Niestety nawet program
rządowy 500+ nie rozwiązał wielu trudnych
sytuacji życiowych i materialnych mieszkańców naszej gminy. Nie obejmuje on bowiem
osób starszych, samotnych, ale także rodziny
otrzymujące to świadczenie często wskazują,
że jest to kropla w morzu potrzeb, szczególnie
w wielodzietnych rodzinach, mieszkających
w zadłużonych mieszkaniach, w których występuje niepełnosprawność - mówi Monika
Kujawska, prezes stowarzyszenia „Rozdaj
Siebie” i koordynatorka „Szlachetnej Paczki”
w Mosinie. – Potrzeby nadal są wielkie i każde
wsparcie ma znaczenie. Warto zaznaczyć, że
podopieczni wyżej wymienionych organizacji są przez nich wspierani przez cały rok, nie
tylko przed świętami. Warto zainteresować
się ich działalnością i możliwościami włączenia się w pomoc.
Zachęcam, by pod tegoroczną świąteczną
choinką „złożyć” swój dar serca, a jedną
z możliwości jest wsparcie wybranej z wymienionych wyżej akcji. 
J. Nowaczyk
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Park nad kanałem otwarty

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje od 23 września
do 18 października
2019 r.
KRONIKA INWESTYCJI
Budynki i budowle
• trwa modernizacja pomieszczeń
w budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku,
• podpisano umowę na termomodernizację starego budynku SP w Czapurach – w trakcie realizacji,
• termoizolacja fragmentu elewacji
wraz z wymianą stolarki okiennej
budynku wielofunkcyjnego w Pecnej
– zadanie zostało zrealizowane i zakończone,
• niskoemisyjne przedsięwzięcia
w zakresie transportu zbiorowego na
terenie gminy Mosina – etap I: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj" w Mosinie, w Drużynie, w Pecnej (stacja Iłówiec) – w trakcie projektowania,
• wiata dla rowerów na podłożu
utwardzonym przy SP w Rogalinku –
zadanie wykonane i odebrane,
• adaptacja pomieszczenia na łazienki w świetlicy w Daszewicach (etap I)
– wybrano wykonawców i trwa realizacja zadania,
• adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd Miejski w Mosinie –
przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania
(drugie postępowanie),
• realizacja zadań ujętych w fundu-



Od 6 listopada park przy Kanale Mosińskim
został udostępniony mieszkańcom. Nowy,
mosiński park to realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina
poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej”,
na którą Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
w wysokości 1 247 726,43 zł.
Park przy Kanale Mosińskim powstał
przy ul. Wagnera, na terenie Osiedla nr 7
„Nad Jeziorem”, jako miejsce rekreacji
i integracji mieszkańców nie tylko tego
osiedla. Zgodnie ze zrealizowanym projektem, jego teren zagospodarowany został z zachowaniem jego naturalnego
charakteru. Główne ścieżki wykonano
w technologii żwirowej, z kruszywa granitowego, a kolejne ciągi to ścieżki trawiaste-koszone w łące kwietnej. Przy
ścieżkach powstały elementy małej architektury, monitoring oraz latarnie
umożliwiające spacerowanie również
w godzinach wieczornych. Na całym obszarze zostały zaprojektowane gatunki
drzew i krzewów, które są przedstawicielami polskiej flory oraz są przyjazne
do gniazdowania w nich ptaków.
Drzewa zlokalizowane na rozwidleniu
dróg podsadzone zostały trawami
ozdobnymi. Dominującą część terenu
zajmie łąka kwietna.
Dlaczego łąka kwietna
Głównym powodem zakładania łąk
kwietnych jest próba połączenia wartości użytkowych trawników z wartościami przyrodniczymi trwałych użytków
zielonych. Ale o ile rolnik na swojej łące
stara się tak gospodarować, aby mieć jak
najwięcej roślin cennych jako pasza dla
zwierząt, tak łąki zakładane w miastach

skupiają się na wartościach estetycznych,
krótko mówiąc chodzi o to, by było jak
najwięcej kwiatów, i aby kwiaty te
kwitły w możliwie długim okresie. Kolejnym ważnym powodem zakładania
łąk kwietnych jest dbałość o środowisko
naturalne – na łące znajduje się znacznie
więcej gatunków roślin niż na tradycyjnym trawniku, rośliny te stanowią schronienie i bazę pokarmową dla znacznie
większej grupy zwierząt. Ostatnim
ważnym powodem są oszczędności finansowe, które są spowodowane
mniejszą ilością zabiegów: koszenia i odchwaszczania.
Dlaczego zakładanie łąki kwietnej
jest trudne i trwa sporo czasu?
Należy uświadomić sobie, że na łąkę
składa się bardzo wiele gatunków roślin,
a różne rośliny kiełkują i rosną najlepiej
w różnych warunkach. Wpływ na to ma
między innymi, ilość światła, ilość wody,
długość dnia, temperatura, pora roku itp.
Ponadto trzeba mieć świadomość, że na
naszą uprawę będą wsiewać się różnego
rodzaju chwasty, które będą konkurować
z posianymi roślinami. Dlatego początkowy efekt zwykle nie jest zadowalający, gdyż dominują rośliny szybko
rosnące, jednoroczne chwasty takie jak
komosa i szarłat, na szczęście są one
mało odporne na koszenie i po jakimś
czasie same znikną ustępując miejsca
innym roślinom. Dalsza uprawa łąki
kwietnej sprowadza się głównie do
umiejętnego koszenia, jednym roślinom
pozwalamy rozsiać się, a innym to uniemożliwiamy. Jednocześnie koszenie
umożliwia rozwój niższych roślin oraz
roślin które rozmnażają się wegetatywnie np. przez odrosty korzeniowe, kłącza
itp. Przez cały czas rozwoju łąki można

INFORMACJE Z URZĘDU

INFORMATOR MOSIŃSKI
szu sołeckim, wnioskach zgłoszonych
przez mieszkańców.

wpływać na jej skład poprzez dosiewanie lub dosadzanie pożądanych roślin.
W przypadku parku w Mosinie trudny
proces zakładania łąki kwietnej stał się
jeszcze trudniejszy z uwagi na suszę
i upały, które wystąpiły w maju i czerwcu, utrudniło to kiełkowanie wielu roślin. Warto zwrócić uwagę na to, że na
łące zostały dodatkowo posadzone krokusy i przebiśniegi, zastosowanie tych
roślin powoduje, że pierwsze koszenie
może nastąpić dopiero po zaschnięciu

liści tych roślin, co zagwarantuje ich ponowne kwitnienie w następnym roku.
Reasumując mosińska łąka kwietna nie
miała najłatwiejszego początku, ale
z każdym tygodniem będzie stawać się
coraz piękniejsza.
Zachęcamy do odwiedzania i spędzania wolnego czasu w otoczeniu zieleni.
Park mieści się przy ul. Wagnera w Mosinie, a najłatwiej dotrzeć do niego z ul.
Konopnickiej. 
Oprac. JN

Rewitalizacja Ptasiego Parku
Gmina Mosina wspólnie z Gminą Czempiń,
Związkiem Łowieckim oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym składa wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Z lotu ptaka – działania
z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gmin
Czempiń i Mosina”.
W połowie roku zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne. Mieszkańcy nadsyłali swoje propozycje dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Propozycje te
mają odzwierciedlenie w składanym projekcie i koncepcji miejsca naturalnie zielonego, służącego mieszkańcom do
odpoczynku.
Projekt zakłada wspólną i spójną koncepcję edukacji ekologicznej w oparciu o infrastrukturę ścieżek, parków i terenów
zielonych. Na terenie gminy Mosina
działania proekologiczne opierać się mają
na rewitalizacji istniejącego już Ptasiego
Parku. Zgodnie z założeniami projektu, jednym z elementów ma być budowa ścieżek
pieszych w kształcie ptaka oraz ich utwardzenie o łącznej powierzchni 1065 m2. Projekt
przewiduje
salę
edukacyjną
z uniesieniem z ekobetonu oraz drewnianymi miejscami siedzącymi o powierzchni
100 m2, przeznaczoną na zajęcia z ekologii
prowadzone przez pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także plac
zabaw dla dzieci. Zaplanowany został również montaż latarni z ledowym oświetleniem oraz kamery monitoringu, nowe
ławki, kosze na śmieci z możliwością segregowania czy stojaki na rowery. W środku
Ptasiego Parku stanąć ma specjalnie skonstruowany zegar multimedialny, dwie duże
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drewniane rzeźby przedstawiające ptaki,
specjalne źródełko z wodą pitną stanowiące
kąpielisko dla ptaków, zamontowane mają
być budki lęgowe i karmniki oraz luneta do
obserwacji przyrody. Solarna ławeczka
z możliwością podłączenia się do sieci WiFi,
to kolejny element wpisujący się w architekturę rewitalizowanego parku. Według
projektu, wszyscy korzystający z aktywnego
i ekologicznego wypoczynku będą również
mogli zagrać z specjalnie stworzoną grę terenową, a całość dopełnić mają tablice edukacyjne z ławkami i znakami kierunkowymi,
zainstalowane zarówno w Ptasim Parku, jak
i na przystanku Osowa Góra oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Gmina Czempiń wraz ze Związkiem
Łowieckim w swojej koncepcji zakładają
tworzenie ścieżek i punktów edukacyjnych, które stanowić będą część przystanków ekologicznych jako miejsc postoju
turystów przemierzających tereny chronione lub ich okolice.
Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany
i otrzyma dofinansowanie to projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską.
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch: Mosiński Ptasi
Park będzie stanowił
piękną wizytówkę
naszego centrum i
zachętę dla wszystkich tych, którzy podróżują np. pociągami,
a na swojej mapie wycieczkowej jako jeden z punktów
umieścili właśnie naszą gminę. 
Red

Drogi i chodniki
• budowa ścieżki rowerowej w Daszewicach – dokonano wyboru wykonawcy,
• budowa chodnika w m. Żabinko,
etap II – kierunek Sowinki – zadanie
zakończone i zgłoszone przez wykonawcę do odbioru,
• budowa sygnalizacji świetlnej
w Czapurach ul. Żurawinowa/Poznańska (w porozumieniu z Powiatem) – zadanie w trakcie realizacji,
• budowa ul. Zielonej i Stęszewskiej
w Krosinku – w trakcie realizacji,
• opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dembowskiego w Mosinie – dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę,
• opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Promowej
w Czapurach – dokonano wyboru
wykonawcy i podpisano umowę,
• opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Budzyńskiej
w Mosinie (2 postępowanie) –
ogłoszone postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego,
• budowa chodnika jednostronnego
w ciągu ul. Leśnej w Krośnie – zadanie w trakcie realizacji,
• budowa chodnika jednostronnego
w ciągu ul. Śliwkowej w Mosinie –
uzyskano pozwolenie na użytkowanie,
• przebudowa ul. Brzechwy w Mosinie – przygotowanie dokumentacji
przetargowej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• przebudowa ul. Strzałowej i Długiej
w Mosinie – przygotowanie dokumentacji przetargowej do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mieszka I
w Mosinie – przygotowanie dokumentacji przetargowej do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświetlenie
• trwa realizacja zadań obejmujących
budowę oświetlenia ulicznego: Mosi-
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na – ul. Chopina, ul. Czajkowskiego
– etap I (budowa linii energetycznej
napowietrznej 0,4kV dla oświetlenia
placu zabaw oraz złącza do zasilania
imprez plenerowych w Mosinie); Krosno – ul. Tylna, Wiosenna – etap II (ul.
Tylna), ul. Olszynkowa, Krótka; Rogalin – ul. Prezydialna – etap I,
• wykonano i zakończono realizację
budowy oświetlenia ulicznego obejmującego zadania:
• Borkowice – ul. Łubinowa, Makowa, Chabrowa – etap I; Krosinko –
ul. Kociołek, Mieczewo – ul. Szeroka
– etap I,
• opracowano projekty budowlano-wykonawcze na budowę energetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego i złożono do Starostwa Powiatowego dla: Mosina – ul. Strzelecka 81 – 83, ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego, Zapolskiej, Kuncewiczowej, Kownackiej, Szklarskiego, ul.
Śliwkowa; Krosinko – ul. Piaskowa
i odnoga ul. Malinowej; Borkowice –
ul. Bajkowa; Daszewice – ul. DolnaJesienna; Dymaczewo Nowe – ul. Radosna,
• przygotowano dokumentację przetargową do wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publiczne
dla: budowa linii kablowej energetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego
w Dymaczewie Starym, ul. Czereśniowa, Brzozowa – etap III,
• budowa linii kablowej energetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego
w Świątnikach, ul. Śremska (droga powiatowa nr 2464P).
Kanalizacje i wodociągi:
• kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej – przygotowanie danych na podstawie porozumienia trójstronnego (Aquanet/Powiat Poznański/Gmina Mosina),
Powiat Poznański przekazał aneks do zawartej z Gminą umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej
w Czapurach – oczekiwanie na pozwolenie na budowę,
• kanalizacja sanitarna dla terenów
części wsi Krosno (ul. Leśna, Krosińska, Graniczna) – spotkanie w sprawie
przebiegu projektowanej sieci z właścicielami terenów,
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Burmistrz wystąpił z wnioskiem
o zwiększenie ilości wagonów
Burmistrz Gminy Mosina wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem
o rozwiązanie problemu komunikacyjnego z którym zmagają się mieszkańcy korzystający z usług
PKP. W piśmie wnioskuje o zwiększenie ilości wagonów i dodanie kolejnych połączeń dla pociągów relacji Mosina – Poznań i Poznań – Mosina. 

Informacja ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że na wniosek Urzędu Miejskiego w
Puszczykowie, od poniedziałku 21 października, dla autobusów linii nr 651 likwidacji ulega
przystanek Puszczykowo/Nadwarciańska Las. 

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl
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Asystent osoby niepełnosprawnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
informuje, że Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy
program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.
Program ma na celu pomoc pełnoletnim osobom o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi
asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, programu „Opieka wytchnieniowa”.
Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej
jest finansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z zapisami Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy:
– w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca
(np. dom, praca, instytucje, placówki kulturalne itp.),
– w wyjściu, powrocie/dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
– w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego
udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązywaniu kontaktów/współpracy z

różnego rodzaju organizacjami,
– korzystania z dóbr kultury (kino, teatr,
galerie, muzea itp.).
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub mające przynajmniej
średnie wykształcenie i udokumentowane
co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Osoby zainteresowane zarówno udziałem
w programie, jak i świadczeniem w nim
usług, proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, 62-050
Mosina, na adres e-mail: ops@ops.mosina.pl lub pod nr tel.: 618192082. 
Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

UWAGA – JUBILACI obchodzący
jubileusz 50–lecia małżeństwa
w roku 2020
Pary małżeńskie obchodzące w 2020 roku
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu
osobiście przez małżonków w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Mosinie do dnia 28 lutego 2020 r.
Zgłoszenie to będzie podstawą do
sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich
wręczenia.
W związku z wejściem w życie z dniem
25 maja 2018 roku ustawy dotyczącej
przetwarzania danych osobowych nie
mamy uprawnień do skierowania do
Państwa pisemnego zapytania dotyczącego wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP
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o nadanie medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”.
Jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie nie zostaną ujęci we wniosku
przekazywanym za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
w Mosinie znajduje się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20
Października 1, pokój 112 i 113, tel. (61)
8109 – 560.
Zapraszamy w poniedziałki w godzinach: 9:00-17:00, od wtorku do piątku
w godzinach: 7:00-15:00. 
Marzena Obst, kierownik USC Mosina

• kanalizacja sanitarna na terenie
miejscowości Czapury, Wiórek, Babki – wskazanie regulacji dotyczących
kwestii terenowo-prawnych,
• budowa sieci wodociągowej
w Mosinie ul. Brandysa dz. nr 267/1
– wybrano wykonawcę i podpisano
umowę,
• budowa zbiornika wód opadowych przy ul. Leśmiana w Mosinie –
trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (otwarcie
ofert),
• wodociąg w ul. Sosnowej w Pecnej
– trwa procedura przepisania pozwolenia na budowę na Spółkę Aquanet,
• kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej
w Daszewicach – Gmina dokonała
przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, zaplanowano spotkanie
trójstronne (Aquanet / Gmina / ADP
Poznań) w sprawie budowy drogi,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
we wskazanej lokalizacji,
• kanalizacja sanitarna i wodociąg
(etap II) w Krosinku ul. Nad Potokiem,
Malinowa, Krańcowa – Gmina dokonała przeniesienia praw autorskich
do dokumentacji. Inwestycje będzie
realizowana samodzielnie przez Aquanet,
• sieć wodociągowa i kanalizacyjna
w Drużynie ul. Krótka – przygotowanie dokumentacji przetargowej do
wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (inwestorstwo zastępcze).
Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie postępowania: budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mosina – cz. IV; przebudowa drogi wewnętrznej ul. Brzechwy
w Mosinie,
• ogłoszenie postępowania: wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy
ul. Budzyńskiej w Mosinie wraz
z odwodnieniem,
• ocena ofert: budowa szczelnego
zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadowych z osiedla
Nowe Krosno w Mosinie wraz
z urządzeniami towarzyszącymi,
• wybrano ofertę: budowa dwustronnej ścieżki rowerowej z chodni-
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kiem etap I od km 0+992 do 1+448,85
km wraz z przebudową oświetlenia
ulicznego w Daszewicach ul. Poznańska (część gminna),
• zawarto umowę: termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach; wykonanie dokumentacji projektowej budowlanowykonawczej przebudowy ul. Dembowskiego wraz z odwodnieniem
w Mosinie.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• przygotowanie sprawozdania ze
zbywania i nabywania mienia
w I półroczu 2019 r.,
• organizacja przetargu ograniczonego działek przeznaczonych na
dzierżawę (obręb Mosina) – termin na
27 listopada 2019,
• przygotowanie ogłoszenia z wykazem działek rolnych przeznaczonych
na dzierżawę,
• podział nieruchomości: wydano 10
decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, zaopiniowano w drodze
postanowienia 11 wstępnych projektów podziału nieruchomości,
• kontynuacja procedury nadania nazwy drogom wewnętrznym: położonej
w miejscowości Sowinki, w tym
wysłanie pisma do Sołtysa i Rady
Sołeckiej Sołectwa Sowinki i Sowiniec
– 4 pisma, położonej w miejscowości Czapury, w tym wysłanie pisma do
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa
Czapury – 4 pisma, położonej
w miejscowości Babki, w tym
wysłanie pisma do Sołtysa i Rady
Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin,
Głuszyna Leśna,
• bieżąca aktualizacja numerów porządkowych (adresów) nieruchomości oraz wprowadzanie nowych numerów porządkowych (adresów) nieruchomości na mapie Geoportalu Gminy Mosina (System Informacji o Terenie Gminy Mosina),
• ogłoszenie, publikacja i reklama
ogłoszeń o przetargach na sprzedaż
nieruchomości – Krosno,
• przeprowadzenie przetargów na
sprzedaż 3 nieruchomości – (Dyma-



Kolejne
zielone sale

11 października zostały oddane do użytku
ostatnie trzy Zielone Sale do nauki przyrody
i ekologii. To ostatni etap realizacji przedsięwzięcia, w ramach którego w Zielone
Sale doposażone zostały już wszystkie
gminne szkoły.
Projekt „Nauka na zielono – edukacja
w Gminie Mosina – etap IV” jest wspófinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem dofinansowano przedsięwzięcia w Zespole Szkół im. 15. Pułku
Ułanów Poznańskich w Krośnie, Szkole
Podstawowej im. A. Wodziczki w Rogalinku oraz Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Koszty wraz z dofinansowaniem
wyniosły prawie 100 000 zł.
Zielone Sale zostały wyposażone
w tablice edukacyjne i kredowe, ławostoły oraz kosze na śmieci. Została też
utworzona specjalna gra edukacyjna.
Uczniowie otrzymali też specjalne po-

moce dydaktyczne w postaci zestawów
do badania gleby, wody i powietrza, pojemników do obserwacji owadów oraz
mikroskopów wraz z kompletami
szkiełek.
Całość przedsięwzięcia połączona z aktywnością na świeżym powietrzu sprawia, że zajęcia prowadzone w ramach
lekcji przyrody są przyjemniejsze i ciekawsze. 
Tekst i fot. Referat
Zarządzania Projektami
i Funduszami Europejskimi

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci wieloletniego,
emerytowanego Dyrektora Wielkopolskiego
Parku Narodowego

Ś. † P.
Adama Kaczmarka

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom
wyrazy serdecznego współczucia
składa
Samorząd Gminy Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl
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Podatki i opłaty lokalne
na rok 2020

czewo St. Krosno, Mosina) -przygotowanie protokołów, publikacja wyników.

24 października 2019 r. Rada Miejska w Mosinie głosowała nad wysokością podatków oraz
opłat lokalnych. Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej swoją propozycję stawek
niezmienionych w stosunku do roku ubiegłego. Rada Miejska zdecydowała o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości, których wysokość obowiązującą w roku 2020
przedstawiamy poniżej:

MIENIE KOMUNALNE

Od nowego roku o wysokość inflacji, wzrosną stawki podatku od środków transportowych, których dokładne wysokości określa Uchwała nr XVII/118/19 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Natomiast średnia cena skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego
oraz wysokość opłaty targowej w roku 2020 pozostaną niezmienione. 
UM
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• utrzymanie dróg: zamontowano
próg zwalniający na ul. Krotowskiego
w Mosinie, trwają prace związane z remontem obiektów mostowych na terenie gminy, trwają prace związane
z modernizacją kładki łączącej targowisko z ul. Kościuszki (zamknięcie
kładki dla ruchu pieszego planuje się
po 1 listopada 2019 r., trwa jesienne
profilowanie dróg na terenie gminy, zakończono prace związane z wbudowaniem kamienia łamanego na ul. Piaskowej w Radzewicach, wyłoniono
wykonawcę na wbudowanie kamienia
łamanego na drodze przez wieś Żabinko w kierunku Sowinek,
• uzgodnienia, decyzje, projekty organizacji ruchu: wydano – 39 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 25 decyzji rocznych za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, 37 warunków technicznych dla przebiegu trasowego urządzeń w pasie drogowym,
opinie do 1 projektu zmiany stałej organizacji ruchu, uzgodniono – 18
projektów tymczasowej organizacji
ruchu, 8 lokalizacji zjazdów indywidualnych,
• transport, Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, odszkodowania: prowadzenie spraw o likwidację
szkód i odszkodowań komunikacyjnych.
• place zabaw, obiekty małej architektury: podpisano umowę na wykonanie przeglądu Wieży Widokowej
oraz przyległych do niej alejek, zakupiono psie stacje, zlecono naprawy
uszkodzeń na placach zabaw w Dymaczewie Nowym oraz w Mieczewie,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: podpisano
umowy – na wymianę uszkodzonego
słupa oświetleniowego znajdującego
się w Krosinku, ul. Ludwikowska, na
wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego znajdującego się w Rogalinie ul. Poznańska, zgłaszanie
awarii oświetlenia ulicznego będące-
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go własnością Gminy Mosina oraz
ENEA Oświetlenie.
• lokale komunalne, lokale socjalne,
lokale użytkowe będące własnością
Gminy Mosina: przygotowanie
uchwały dotyczącej zasad korzystania
ze świetlic wiejskich stanowiących
własność Gminy Mosina.

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
• Decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: wydano 11
decyzji o warunkach zabudowy oraz
3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Rozpatrzono 134 wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu
w planie miejscowym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,
ujęciu w obszarze zdegradowanym
i obszarze rewitalizacji oraz wypisów
i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
• Opracowanych zostało 6 opinii dotyczących podziału nieruchomości.
• Trwają prace związane z: analizą
zakresu koniecznych zmian związanych aktualizacją projektu dokumentu Studium, analizą wpływu złożonych
uwag na kształt projektu dokumentu
Studium, analizą zasadności podjęcia
uchwały o lokalnych standardach
urbanistycznych, zobrazowaniem powierzchniowego pokrycia gminy decyzjami o warunkach zabudowy wraz
z przybliżonym wskazaniem ilości lokali mieszkalnych, prace nad harmonogram procedowania projektu studium i projektów planów miejscowych.
• Zmiany organizacyjne w referacie
planowania przestrzennego mające
na celu m.in.: sprawniejszą obsługę
składanych wniosków o decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zoptymalizowanie
prac związanych z uchwaleniem studium i planów miejscowych; procedurą wyłonienia zewnętrznego wykonawcy projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Wykonawca wspomoże prace
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W tym roku w ramach programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt podjęto decyzję, że
będzie można bezpłatnie zaczipować psa, którego właściciel mieszka
na terenie gminy Mosina.
Co zrobić, aby zaczipować psa?
Gmina Mosina będzie działała we
współpracy z fundacją Safe Animal,
która zajmuje się ujednolicaniem elektronicznego znakowania zwierząt, poprzez umieszczenie zbiorów danych
poszczególnych krajów w jednej, ogólnodostępnej bazie danych, a w naszej
gminie zajmie się prowadzeniem bazy
zaczipowanych psów. Pozwoli to na odnalezienie
danych
zaczipowanych
zwierząt w dowolnym kraju Europy. Aby
znaleźć numer czipa należy wpisać jego
numer w wyszukiwarce na stronie
http://www.safe-animal.eu/.

Na czym polega czipowanie?
Czipowanie jest metodą identyfikacji
zwierząt. Jest to przydatne w sytuacji,
gdy pies się zgubi, bo wszczepiony mikroczip nadaje mu tożsamość (nie lokalizuje go). W chwili znalezienia psa,
można specjalnym czytnikiem odczytać
numer i uzyskać informacje o właścicielu
oraz powiadomić go o odnalezieniu
czworonoga. Mikrochip jest wielkości
ziarenka ryżu, zawiera 15-cyfrowy
numer identyfikacyjny i wszczepia się go
pod skórę zwierzęcia, najczęściej w okolicy szyi lub pomiędzy łopatkami. Czip
jest także niezbędny, kiedy planujemy
wyrobić czworonogowi paszport.

Właściciel, który chce bezpłatnie zaczipować psa, musi mieć przy sobie: dokument tożsamości, aktualne świadectwo
szczepienia psa przeciw wściekliźnie lub
książeczkę psa z odpowiednią adnotacją,
wypełnione 2 egzemplarze formularza
rejestracyjnego otrzymanego w gabinecie
weterynaryjnym.
Gdzie zaczipować i zarejestrować psa?
Przychodnia weterynaryjna lekarza weterynarii Jana Blumczyńskiego - Mosina,
ul. Kanałowa 6E, tel. 513 333 917.

O czym pamiętać
Pies, który ma zostać zaczipowany powinien mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, a na zabieg powinien
być przyprowadzony przez pełnoletniego
opiekuna. Jeśli pies został już wcześniej
zaczipowany prywatnie lub w innym gabinecie, nie ma potrzeby ponownego czipowania. W takich przypadkach trzeba
złożyć formularz (dostępny w Biurze
Obsługi Interesanta i na stronie mosina.pl) w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
aby zarejestrować zwierzę. Właściciel psa
ma obowiązek wyrejestrować go z bazy
w przypadku np. śmierci psa lub zmiany
właściciela.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych zabiegów czipowania! 

Mieszkańcy pytają
ReMONT WIeży WIdOKOWej
Z powodu uszkodzeń spowodowanych
przez silny wiatr, z początkiem października
br. została zamknięta wieża widokowa na
Pożegowie. Mieszkańcy pytają, kiedy zostanie oddana ponownie do użytku.
Otwarcie wieży widokowej dla zwiedzających nastąpi po przeprowadzonym remoncie do końca tego roku.

PŁyWALNIA W MOSINIe
Mieszkańcy pytają, co dzieje się w sprawie
budowy pływalnie w Mosinie.
3 września, uchwałą Rady Miejskiej
w Mosinie utworzona została spółka prawa
handlowego pod firmą „Park Strzelnica”
Sp. z o.o., której zadaniem będzie wybudowanie basenu, a następnie – zarządzanie
obiektem. Uchwała, tak jak wszystkie akty
prawne podejmowane przez Radę, przeszła

przez nadzór prawny Wojewody Wielkopolskiego i po zbadaniu zgodności z prawem,
rozstrzygnięciem
nadzorczym
unieważniony został jedynie jeden z jej zapisów, który dotyczył dokonywania zmian
w umowach spółki uchwałą Rady Miejskiej.
Zgodnie z dalszą procedurą, Burmistrz
Gminy Mosina zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o rekomendowanie członków 3-osobowej rady nadzorczej spółki.
Gdy to nastąpi i mosińska Rada Miejska
przedstawi swoją rekomendację, Burmistrz
powoła radę nadzorczą, która wybierze prezesa spółki.
Po dokonaniu aktualizacji gotowego projektu basenu, który posiada już pozwolenie
na budowę, spółka będzie mogła ogłosić
postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy tej inwestycji. 
JM
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zestawienie jednostek biorących udział
w zimowym utrzymaniu dróg
na terenie gminy Mosina

INFORMATOR MOSIŃSKI
Referatu w tym zakresie jeszcze
w 2019 r.
Procedowanych jest obecnie 20 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.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kolejność i standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w Gminie Mosina
dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie: mosina.pl-> Dla Mieszkańca>Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego->Komunikaty 

INFORMACJE Z URZĘDU

• realizacja wniosków do programu
likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego
na rok 2019,
• prowadzenie spraw związanych
z realizacją projektu zagospodarowania terenu przy Kanale Mosińskim wykonywanego w formule zaprojektuj
i wybuduj,
• realizacja porozumień w zakresie
usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni i nasadzenia drzew,
krzewów na terenie gminy Mosina;
przygotowanie projektów nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji Starosty
Poznańskiego, zezwalających na usunięcie drzew z nieruchomości, stanowiących własność Gminy; zlecenie
i nadzór nad nasadzeniami roślin;
przeglądy Zieleni Miejskiej,
• uzgadnianie planowanych inwestycji Aquanet S.A. związanych z budową magistrali wodociągowej na terenie miejscowości Rogalin w zakresie
zieleni oraz porozumienia w tej sprawie,
• przygotowywanie i prowadzenie
zleceń związanych z pielęgnacją terenów zieleni na terenie gminy Mosina,
• prowadzenie procedury związanej
z wycinką drzew w Parku Strzelnica,
• przygotowywanie protokołów
z oszacowania zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –
suszy,
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• weryfikacja wniosków: o dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu „Czyste powietrze”;
o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Gminy Mosina na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

SPOTKANIA
• podpisanie porozumienia w sprawie utrzymania linii autobusowych
PKS (z-ca burmistrza A. Ejchorst),
• z Aquanet S.A. w sprawie Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji (z-ca burmistrza A. Ejchorst),
• z Aquanet S.A. w sprawie omówienia inwestycji wspólnych (z-ca
burmistrza A. Ejchorst),
• z firmą BBF – projektantem kanalizacji sanitarnej w Wiórku, Czapurach, Babkach i Daszewicach (z-ca burmistrza A. Ejchorst),
• z firmą Eko Solar projektantem
modernizacji sieci wodociągowej (z-ca
burmistrza A. Ejchorst),
• z firmą Introterm w sprawie fotowoltaiki (z-cy burmistrza T. Łukowiak, A. Ejchorst),
• z zastępcą Burmistrza Gminy
Czempiń w sprawie projektu dotyczącego Ptasiego Parku w Mosinie (zca burmistrza A. Ejchorst),
• z przedstawicielami Gminy Tarnowo Podgórne, Luboń i Rokietnica
w sprawie organizacji gospodarki odpadami zgodnie z nowymi przepisami
– dwa spotkania (burmistrz P. Mieloch
i jego z-ca A. Ejchorst),
• z przedstawicielami klubu UKS
Kotwica w sprawie zagospodarowania
przystani nad Wartą w Rogalinku (zca burmistrza T. Łukowiak),
• z firmą LugLightFactory w sprawie
oświetlenia ulicznego – (z-ca burmistrza A. Ejchorst).

Na podstawie relacji Burmistrza
Gminy Mosina oraz referatów
Urzędu Miejskiego
opracowała
Joanna Nowaczyk.
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Pomóżmy poszkodowanym w pożarze
W nocy z 28 na 29 października w płomieniach stanął jeden
z domów w dymaczewie Starym. Z ustaleń
specjalistów wynika, że
do tragedii doszło
w wyniku podpalenia.
dom był całkowicie
nowy i jeszcze niezamieszkany. Właściciele
przez lata pracowali za
granicą, by zarobić na
jego
wybudowanie.
Miał być oazą, ich
miejscem na ziemi.
Wraz z trójką dzieci
mieli się do niego
wprowadzić za niespełna 2 tygodnie.
Ze wstępnych ustaleń
wynika, że podczas
pożaru
ucierpiała
głownie górna część
budynku lecz podczas
akcji gaśniczej musiała zostać zalana
również jego cała dolna część.
Trwa społeczna akcja pomocy poszkodowanej w pożarze rodzinie, którą zainicjowali i prowadzą jej sąsiedzi,
solidaryzując się z rodziną, którą dotknęło nieszczęście. A akcję włączyło się
w już wiele osób. Chcą podnieść spalony dom z popiołów. Wsparcia finansowego poszkodowanym w pożarze

udzieliła także Gmina Mosina.
Aktualne informacje, w jaki sposób
można pomóc tej rodzinie i włączyć się
w społeczną akcję odbudowy spalonego
domu, zamieszczane są na bieżąco na
grupie fb: Pomoc poszkodowanym
w pożarze- Dymaczewo Stare.
Nie bądźmy obojętni na tragedię naszych współmieszkańców, pomóżmy! 
Oprac. JN

Apel o zimowe odśnieżanie chodników
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy wszystkim właścicielom,
użytkownikom i zarządcom nieruchomości o
ustawowym obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości oraz usuwania sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien,
balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.
W przypadku wystąpienia zimowej aury,
opady śniegu oraz niskich temperatur, będą
powodować utrudnienia w poruszaniu się
i stanowić zagrożenie wystąpienia wypadku, za co odpowiedzialność poniesie
osoba zobowiązana ustawą do odśnieżania
chodnika i usuwania z niego lodu. Pamiętajmy także, że bardzo często ciężar zalegającego śniegu powoduje naruszenie
konstrukcji dachu, stwarzając tym samym

zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku, jak
również w jego pobliżu. Usuwanie śniegu
z dachów, szczególnie z dachów o dużych
powierzchniach i wieloprzęsłowej, lekkiej
konstrukcji stalowej, powinno odbywać się
pod nadzorem osób posiadających wiedzę
techniczną, w taki sposób, aby nie doszło
do uszkodzenia konstrukcji. Pamiętajmy, że
dbałość o czystość i porządek na terenie
gminy Mosina jest nie tylko obowiązkiem
jej władz, ale również mieszkańców.
Apelujemy do Państwa o odśnieżanie
wszystkich chodników zlokalizowanych
wzdłuż nieruchomości, bez względu na to,
czy bezpośrednio do nich przylegają, czy też
nie. Miejmy swój udział w utrzymaniu czystości i porządku w naszej Gminie. Dbanie
o otaczające nas środowisko będzie korzyścią dla nas wszystkich! 

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Zimą mogą potrzebować pomocy
Zbliża się zima, czas, w którym szczególną
opieką należy otoczyć osoby, które z różnych
względów często niezależnych od siebie, nie są
w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.
Zbliżający się czas to trudny okres szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych,
niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym
osobom podstawowych potrzeb, takich
jak: ciepłe ubranie, ciepły posiłek, schronienie jest w tym okresie rzeczą najważniejszą. W okresie zimowym grupami
szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie

mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne. W związku
z powyższym zwracamy się do Państwa
z uprzejmą prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie
w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości którzy, aby przetrwać
bezpiecznie okres zimowy potrzebują pomocy innych osób. W razie niepokojących
sygnałów prosimy o kontakt z:
1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687

2. Strażą Miejską
ul. Krotowskiego 16
62-050 Mosina
tel. 501 467 312
3. Komisariatem Policji
ul. Kolejowa 13 A
62-050 Mosina
tel. 500 107 120 – patrol interwencyjny
4. Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel. 722 323 208 (czynny całodobowo) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Krótko o budowie dróg
Dokonano odbioru zakończonej inwestycji – budowy chodnika
w Żabinku.
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwonaka.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 134 916,06 zł.
Zakończyły się prace nad budową sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach. Inwestycja
czeka na odbiór.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAP s.c. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 376 732,61 zł
Trwa budowa ul. Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku.
Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowalny Mateusz Maćkowiak z Lwówka
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 030 709,72 zł
Nastąpiło otwarcie ofert w drugim przetargu na poszerzenie
i wydłużenie prawoskrętu z ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej oraz
budowy zatok postojowych na ul. Budzyńskiej. Pierwszy przetarg został unieważniony – nie wpłynęła żadna oferta.
Przekazano plac budowy wykonawcy chodnika jednostronnego w ul. Leśnej w Krośnie – od torów kolejowych do ostatniej działki.
Wykonawca: Antoni Napierała AN BRUK z Witobla
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 264 989,56 zł
Podpisano umowę z wybranym w przetargu wykonawcą projektu budowy ul. Promowej w Czapurach.
Wykonawca: NAP-PROJEKT Michał Krűger, Rafał Tomczak
Spółka Cywilna.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 63 714 zł.
Podpisano umowę na wykonanie projektu jezdni w ul. Dembowskiego w Mosinie.
Wykonawca: MB Projekt Krzysztof Szczepaniak z Mosiny.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 28 782 zł.
Ogłoszono przetarg na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego
dla odprowadzenia wód opadowych z osiedla Nowe Krosno w Mo-

Chodnik w Żabinku
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Sygnalizacja w Czapurach

sinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę ul. Brzechwy w
Mosinie. Ogłoszono także przetarg na budowę ul. Strzałowej i Długiej
w Mosinie.
Na tych ulicach wybudowano już kanalizację deszczową – na ul.
Brzechwy w roku 2014, a na ul. Długiej i Strzałowej - w roku 2015.
Teraz wykonywane będą tylko roboty drogowe. 9 października nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie tych zadań z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w wysokości
łącznie 3 109 727,00 zł.
Na ogłoszenie czeka przetarg na budowę ul. Mieszka I w Mosinie.
Przygotowywany jest przetarg na wykonanie kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.
Tekst i fot. J. Nowaczyk

Park Strzelnica
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę Parku
Strzelnica. W roku 2019 na realizację tego zadania Gmina Mosina
pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 163 246,89 zł. Inwestycja
realizowana jest w ramach projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych
w obrębie Parku Strzelnica”, a przyznane środki zewnętrzne pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020, działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania - Typ projektu II.
Projekt obejmuje budowę ścieżek pieszo-rowerowych łączących ul.
Leszczyńską z ul. Strzelecką przebiegające przez park gminny „Strzelnica”. Ich łączna długość wyniesie 702 m, planowane jest także ich oświetlenie i monitoring, budowa parkingu „BIKE & RIDE”, a także mała
infrastruktura (ławeczki, stojaki na rowery, kosze na śmieci).
JN
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
14 – 28 października
Rada Miejska w Mosinie obradowała na jednej sesji. Odbyła także
6 posiedzeń komisji stałych.
Przebieg posiedzeń przedstawiają
protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy
gminy->Protokoły.
Na sesji 24 października nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Samorządu
Gminy Mosina dla uczniów szkół podstawowych i kl. III oddziału gimnazjum
oraz nagród Burmistrza dla dyrektorów
szkół i nauczycieli -> s. 18 ”Stypendia dla
uczniów, nagrody dla nauczycieli”. Podczas październikowych obrad Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
i przekazania Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia na obszarze
gminy Mosina ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Projekt uchwały
przygotowany został w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ->
s. 16 „Uchwała antysmogowa w Gminie
Mosina”. Radni przyjęli także uchwałą
„Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”. Podczas
sesji 24 października Rada podjęła
4 uchwały określające wysokość podatków i opłat lokalnych na rok 2020 ->
s. 9. Dokonała zmian w tegorocznym
budżecie Gminy i w jej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023.
Podjęła także uchwałę dotyczącą zasad
korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mosina. Na tej
sesji Rada dokonała wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do
Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald
i Jeżyce w Poznaniu. Zapoznała się także
z informacją na temat harmonogramu
sporządzania aktów planistycznych, protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
gospodarki odpadami komunalnymi
oraz informacją o oświadczeniach
majątkowych osób zobowiązanych do
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ich złożenia Burmistrzowi Gminy Mosina, a także radnych Rady Miejskiej
w Mosinie.
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

uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Ich
terminarz może ulec zmianie. 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

Podatki na obradach

2 grudnia, godz. 17.00 – posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów. Tematy:
Ocena projektu budżetu 2020 – wydatki;
Sprawy bieżące.
9 grudnia, godz. 17.00 – posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów. Tematy:
Opiniowanie projektu budżetu na rok
2019; WPF Gminy Mosina na lata 20192023; Sprawy bieżące.
10 i 17 grudnia, godz. 17.30 – posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Tematy: Plan
pracy komisji na 2020 rok; Podsumowanie prac Komisji Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa; Sprawy
bieżące.
11 grudnia i 18 grudnia, godz. 17.00 –
posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych i Promocji. Tematy: Podsumowanie działalności komisji w 2019;
Plan pracy na 2020.
16 grudnia, godz. 17.30 – posiedzenie
Komisji Rewizyjnej. Tematy: Kontrola
realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej
za rok 2019; Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
27 grudnia, godz. 17.00 – posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów. Tematy:
Plan pracy komisji na rok 2020.Podsumowanie prac komisji w roku 2019.
Realizacja złożonych wniosków w 2019.
12 i 30 grudnia, godz. 16.00 – sesje
Rady Miejskiej w Mosinie.

Przedmiotem obrad październikowej
Komisji Budżetu i Finansów było zaopiniowanie projektów uchwał określających stawki podatków i opłat
lokalnych na 2020 rok. Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej swoją propozycję niezmienionych w stosunku do roku
ubiegłego stawek. Podczas dyskusji nad
propozycją burmistrza, radni zwrócili
uwagę na konieczność zwiększenia lokalnych podatków i opłat, chociażby z
uwagi na inflację i fakt, że niektóre z
nich nie były podnoszone od 9 lat. W
wyniku dyskusji komisja przyjęła wnioski w sprawie podniesienia stawek opłat
i podatków lokalnych, a na sesji 24 października Rada Miejska prawie jednomyślnie zagłosowała za ich wzrostem,
przyjmując w tej sprawie stosowne
uchwały.
Na tym samym posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów, radny Dominik Michalak przedstawił własny projekt
uchwały w sprawie zwolnienia od podatków od nieruchomości na okres 2 lat
w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców z terenu gminy Mosina, którzy rozbudują istniejące obiekty swojej
działalności gospodarczej lub wybudują
nowe. Inicjatywa radnego Dominika Michalaka została przychylnie przyjęta
przez pozostałych członków komisji.
Radny Dominik Michalak zwrócił się z
prośbą o składanie uwag do jego projektu uchwały, po których uwzględnieniu przekaże go ponownie pod obrady
komisji.

Terminarz posiedzeń znajduje się
na stronie mosina.esesja.pl oraz
esesja.pl/mosina

O schronisku
w Skałowie i zieleni

Posiedzenia komisji stałych są otwarte
dla mieszkańców i każdy może w nich

Tematem posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

RADA MIEJSKA

www.mosina.pl

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się 15 października, były między innymi
koszty
pobytu
zwierząt
w schronisku w Skałowie. Radni zapoznali się z zestawieniem tych kosztów za
ponad półroczny okres bieżącego roku,
przeprowadzili także dyskusję na temat
limitu przyjmowanych do schroniska
zwierząt, a także możliwych działań
Gminy w kierunku zmniejszenia ilości
przekazywanych czworonogów tak, aby
ich liczba nie przekraczała tego limitu.
Radni podnieśli w tej kwestii rozważenie
wprowadzenia obowiązku czipowania
psów, przyjęli także wniosek o utworzenie przez Gminę Mosina stałego programu sterylizacji i kastracji kotów.
Na tym samym posiedzeniu komisja
rozmawiała także o utrzymaniu zieleni
na terenie gminy. Gościem posiedzenia
był między innymi mieszkaniec, który
przedstawił swoją opinię na temat stanu
gminnej zieleni, nowych nasadzeń oraz
ich pielęgnacji, zwracając uwagę na przypadki usychania nowo nasadzonych
drzew. Wypowiedź ta wywołała dyskusję, w której radni zgłaszali także
swoje spostrzeżenia i uwagi. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa skierowała do Burmistrza
wniosek o rozważenie ogłoszenia przetargu na utrzymanie zieleni na terenie
gminy Mosina.

Regulamin świetlic
wiejskich
Podczas sesji 24 października, Rada
Miejska w Mosinie uchwaliła zasady korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Mosina.
Głosowanie nad tą uchwałą poprzedziła
dyskusja na posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji,
które odbyło się w świetlicy wiejskiej
w Świątnikach.
Na terenie gminy Mosina, większość
sołectw posiada własne, wiejskie świetlice. Nie mają ich: Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, Sołectwo
Rogalin, Sołectwo Baranówko i Sołectwo
Sasinowo. Zgodnie z podjętą uchwałą
Rady Miejskiej, mieszkańcy sołectw pozbawionych świetlicy, będą mogli teraz
korzystać ze świetlic innych sołectw, na
takich samych zasadach jak mieszkańcy
tych miejscowości. Zarządzający świetlicami prowadzić będą i wywieszać w dostępnych dla wszystkich miejscach
harmonogram zajętości świetlicy.

RADA MIEJSKA
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Obywatelska uchwała
„antysmogowa”
Podczas sesji 24 października, Rada
Miejska w Mosinie jednogłośnie przyjęła
uchwałę dotyczącą przyjęcia i przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie
paliw. Projekt tej uchwały został przygotowany i złożony do Rady Miejskiej
w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Taką możliwość daje
teraz niedawna zmiana ustawy o samorządzie gminnym i podjęta przez mosińską Radę na sesji 3 września, uchwała
określająca zasady uchwałodawczej inicjatywy mieszkańców.
Inicjatorzy obywatelskiej uchwały –
społeczna grupa skupiona wokół „Mosińskiego Alarmu Smogowego” – zebrali
pod swoim projektem ponad 1000 podpisów, przy minimalnym wymogu – 300
podpisów poparcia.
Na sesji, projekt uchwały zaprezentował Adam Moskal reprezentujący komitet tej uchwałodawczej inicjatywy.
Odpowiedział on na wszystkie pytania
i wątpliwości radnych, w trakcie
długiej, dwu i pół godzinnej dyskusji.
Burmistrz Gminy Mosina zapowiedział
podjęcie szeregu działań edukacyjnych,
przy współpracy z jej inicjatorami, dotyczących prawidłowego spalania
paliw, niezależnie od dalszych losów
projektu tej uchwały, które teraz zależą
od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Mosińska uchwała „antysmogowa”
jest pierwszą taką uchwałą w Polsce podjętą przez radę gminy.
Małgorzata
Kaptur,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie:
Dziękuję mieszkańcom, którzy przygotowali projekt
uchwały, zebrali
pod nim tak
wiele podpisów i
potrafili w sposób
rzeczowy zwrócić
uwagę,
jak
ważny
społecznie jest dziś problem smogu
w naszej Gminie. Podjęcie przez nich
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pokazało, że kwestia zdrowia i czystego powietrza nie jest wymysłem
ekologów, ale realnym problemem dotyczącym nas wszystkich.

Grupa skupiona wokół Mosińskiego
Alarmu Smogowego, utworzyła obywatelską sieć czujników stanu powietrza
(10 czujników na terenie miasta, 4 na terenie wsi), których pomiary można śledzić
na
stronie
internetowej
mosina.aqi.eco. Takie pomiary prowadzone są także za pośrednictwem czujników
na
budynkach
szkolnych
w Mosinie, Krośnie i Rogalinie -> s. 16
„Stan powietrza w gminie”.

Ławnicy wybrani
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 maja 2019
r. Rada Miejska w Mosinie powinna dokonać wyboru 9 ławników na kadencję
2020-2023. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 5 zgłoszeń kandydatów. Rada
powołała zespół opiniujący kandydatów.
Po wysłuchaniu opinii Rada Miejska
w tajnym głosowaniu wybrała 2 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu:
Małgorzatę Wilanowską i Dorotę Wrzos
oraz 2 ławników do orzekania w sprawach prawa pracy do Sądu Rejonowego
Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:
Agnieszkę Fajfer oraz Małgorzatę Polit.

Raport o gospodarce
odpadami komunalnymi
Komisja Rewizyjna przestawiła Radzie
protokół pokontrolny. Od 2017 r. Gmina
Mosina samodzielnie zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.
Działalność ta powoduje deficyt i wymusza dotowanie sytemu gospodarowania odpadami z budżetu Gminy.
Komisja Rewizyjna zaleciła Burmistrzowi obniżenie kosztów odbioru odpadów, a także podniesienie opłaty od
1 mieszkańca. „W świetle dokonanej
analizy gospodarki odpadami komunalnymi zamykającego się stratą na działalności, Komisja zaleca Burmistrzowi
Gminy Mosina rozpoznanie możliwości
powrotu do Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów –
Selekt” z określeniem rachunku ekonomiczno-finansowego tego przejścia.” 

W okresie sprawozdawczym radni
złożyli do Burmistrza Gminy
Mosina 1 interpelację i 10 zapytań.
Oprac. Joanna Nowaczyk
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Budżet Obywatelski – oddaj swój głos!
13 listopada br. zakończyły się prace nad weryfikacją wniosków
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2020
rok. Zespół Programowy, który został powołany do oceny merytorycznej i formalnej zadań zgłoszonych do BOGM 2020 zgodnie
stwierdził, że wszystkie zadania zgłoszone do tegorocznej edycji
mogą zostać poddane głosowaniu.
Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami i oddaniem głosu na wybrany przez siebie projekt. Pamiętaj, to Ty decydujesz!

Głosowanie rozpocznie 18 listopada,
a zakończy 10 grudnia 2019 r.
Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie jednego
zadania z listy proponowanych i zweryfikowanych zadań,
które przedstawiamy poniżej.
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec
gminy Mosina. Każdy mieszkaniec może głosować tylko na
jedno zadanie. Oddanie głosu odbędzie się poprzez pra-

widłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania lub na
formularzu on-line dostępnym na stronie internetowej Gminy
www.bogm.mosina.pl.
Głosowanie odbywać się będzie poprzez wrzucenie karty do
urny na zebraniach wiejskich, osiedlowych oraz w wyznaczonych miejscach (Gminne Centrum Informacji, Biuro Obsługi
Interesanta), a także w sposób elektroniczny oraz poprzez
przesłanie karty do głosowania pocztą w kopercie z dopiskiem
„Budżet Obywatelski Gminy Mosina na 2020 rok” (liczy się
data wpływu).

Karty do głosowania dostępne są: na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Biurze Obsługi Interesanta
w Urzędzie Miejskim oraz w Gminnym Centrum Informacji,
w godzinach urzędowania, na stronie internetowej BOGM www.bogm.mosina.pl.
Inne niezbędne informacje oraz podstawy prawne dostępne
są na stronie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina >>
http://bogm.mosina.pl 
JN, A. Lubowicka
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Stypendia dla uczniów, nagrody dla nauczycieli
Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie 24
października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów samorządu dla uczniów
klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Mosina oraz nagród Burmistrza Gminy Mosina dla dyrektorów szkół i nauczycieli.
Nagrody za szczególne osiągniecia
w pracy otrzymało trzech dyrektorów
szkół:
Ewa Agnieszka Szymańska – dyrektor
szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
Małgorzata Sroczyńska – dyrektor
szkoły Podstawowej w Pecnej,
Bogumiła Woroch – dyrektor Szkoły
Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku.
O nagrody dla nauczycieli występują
w imieniu rad pedagogicznych dyrektorzy szkół. W tym roku burmistrz pozytwywnie
rozpatrzył
wszystkie
złożone przez dyrektorów wnioski
i nagrody otrzymali:
Katarzyna Czaińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopeda
w Szkole Podstawowej „Pod Lipami”
w Krosinku;
Karolina Prajs – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół
w Krośnie;
Natalia Krekora – nauczyciel, wychowawca świetlicy w Zespole Szkół
w Krośnie;
Zbigniew Lisiecki – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Mosinie;
Ewa Szcześniak-Młody – nauczyciel
przyrody i biologii w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie;
Dariusz Madej – nauczyciel fizyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 2
w Mosinie;
Kinga Tubis – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie;

Beata Wereniewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
Krzysztof Glaza – nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego oraz informatyki w Szkole Podstawowej im.
Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie;
Jolanta Chmielarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
Barbara Leszczyńska – nauczyciel
Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie
Anna Oziemkowska – nauczyciel muzyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie,
edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie w Szkole
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.
Natomiast na wniosek burmistrza nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Adama Wodziczki w Rogalinku –
Monika Szufnarowska.
Nagrodę kuratora otrzymała również
(na wniosek dyrektora szkoły) Wiesława
Szubarga – nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.
Stypendia na rok szkolny 2019/2020
otrzymali:
Radosław Preisler – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
Julia Haracewiat – uczennica kl. VII
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
Julia Gładysz – uczennica kl. VIII
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
Aleksandra Szklarz – uczennica kl. VIII
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
Julia Kulakin – uczennica kl. VIII
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Magdalena Żerdzińska – uzennica kl.
VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
Tatiana Tomczak – uczennica kl. VIII
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
Zofia Maria Napierała – uczennica kl.
VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
Marianna Dominika Włoszczyńska –
uczennica kl.VIII Szkoły Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
Wiktoria Konowałów – uczennica kl.
VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego
Fiedlera w Czapurach;
Damian Kubiak – uczeń kl. VIII Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
Barbara Przybylska – uczennica kl. VIII
Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku
Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół
w Krośnie;
Antoni Nawrocki – uczeń kl. VIII
Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku
Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół
w Krośnie;
Jakub Jan Leśniowski – uczeń kl. VII
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
Marcin Mruk – uczeń kl. VII Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie.
Stypendystom, ich Rodzicom oraz
Nauczycielom gratulujemy i życzymy,
aby dalej mogli rozwijać swoje zainteresowania i odnosili kolejne sukcesy. 
Anna Balcerek-Kałek
fot. Paulina Ludwiczak
i Agata Lubowicka
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Twórzmy koalicję antysmogową
Uchwała
„antysmogowa”
w Gminie Mosina
24 października Rada Miejska
w Mosinie jednogłośnie przyjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia
i przekazania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia na obszarze
Gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie
paliw czyli projekt „Uchwały
o prawidłowym spalaniu”.
Uchwała jest inicjatywą obywatelską mieszkańców Gminy
Mosina, która ma na celu zapobiegać
negatywnemu
oddziaływaniu
smogu
na
środowisko w granicach administracyjnych Gminy Mosina,
wprowadzając
ograniczenia
w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie
paliw.
Pod projektem uchwały, jej inicjatorzy – mieszkaniec Mosiny
Adam Moskal i społeczna grupa
związana z działającym na fb
„Mosińskim Alarmem Smogowym”, zebrali ponad tysiąc podpisów mieszkańców.
Gmina Mosina jest prekursorem w podjęciu inicjatywy wprowadzenia przepisami prawa
miejscowego obowiązku prawidłowego spalania minimalizującego niekorzystne dla
środowiska zjawisko smogu.
Obywatelski projekt „Uchwały
o prawidłowym spalaniu” przekazany uchwałą Rady Miejskiej
w Mosinie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, trafi
do wojewódzkiego Sejmiku,
w którego kompetencjach jest
stanowienie prawa miejscowego
w tym zakresie.

Nie truj sąsiadów!
Przypominamy, że na terenie
całego kraju obowiązuje bezwględny zakaz spalania śmieci.
Ponadto na terenie województwa
wielkopolskiego od 1 maja 2018
r. obowiązują uchwały „anty-
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smogowe” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Obszaru
gmin powiatu poznańskiego,
także Gminy Mosina, dotyczy
uchwała nr XXXIX/941/17
w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania
i Miasta Kalisza), ograniczeń lub
zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje
spalanie paliw -> umww.pl->
Urząd -> Departamenty -> Departament Środowiska -> Powietrze -> Kampania antysmogowa
Uchwała zakazuje stosowania
najgorszej jakości paliw stałych.
Wprowadzone zostały również
ograniczenia dla kotłów oraz kominków i pieców. Zgodnie
z uchwałą kotły nie spełniające
wymagań będą musiały być wymienione, jednak nie od razu.
Wymianę
przewidziano
w dwóch etapach – do 1 stycznia
2024 r. wymianie poddane będą
musiały być kotły bezklasowe,
tzw. kopciuchy. Drugi etap
zakłada wymianę do 1 stycznia
2028 r. kotłów spełniających wymagania 3 lub 4 klasy energetycznej. Piece, kominki, kozy
zainstalowane przed wejściem w

życie uchwały antysmogowej
i niespełniające jej wymagań będą
musiały być wymienione do
1 stycznia 2026 r.

jeżeli zauważysz niepokojący dym
unoszący się z komina – zgłoś to do
Straży Miejskiej w Mosinie, tel. 501
467 312. Straż Miejska została wyposażona w urządzenia do pobierania
próbek z paleniska, z możliwością laboratoryjnego badania.

Stan powietrza w Gminie
Każdy zainteresowany stanem
powietrza w Gminie Mosina
może sprawdzić aktualne pomiary dotyczące zanieczyszczenia.
Pomiary
pochodzą
z czujników zamontowanych na
obiektach publicznych znajdujących się na terenie gminy. Są
to: Szkoła Podstawowa nr 1
w Mosinie, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie, Zespół Szkół
w Krośnie im. 15. Pułku Ułanów
Poznańskich, Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie.
Czujniki wskazują poziom
PM10 i PM2,5.
Czym jest PM10 i PM2,5?
PM10 – mieszanina zawieszo-

nych w powietrzu cząsteczek
o średnicy nie większej niż 10
µm. W skład mogą wchodzić
takie substancje toksyczne jak
np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów
PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych
i ciekłych.
W przypadku Polski normy dla
pyłów PM10 są określone w następujących sposób:
- poziom dopuszczalny:
50 µg/m3 (dobowy);
- poziom informowania:
200 µg/m3 (dobowy);
- poziom alarmowy:
300 µg/m3 (dobowy).
PM 2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 µm,
który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej
szkodliwy
dla
zdrowia
człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.
Pomiary można sprawdzić na
stronie:
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5?device=931
Sieć czujników Mosińskiego Alarmu Smogowego:
https://mosina.aqi.eco/
Aplikacja na smartfona –
„Kanarek - ostrzeżenia
o smogu”

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Gmina wychodzi na przeciw
oczekiwaniom mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że oddolne inicjatywy są wskazówkami dla burmistrza. Rada Miejska jednogłośnie poparła inicjatywę i uchwała
o prawidłowym spalaniu zostanie przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Bardzo nam zależy na tym, by Mosina była kojarzona z miejscem spokojnym, zielonym i ekologicznym. Dlatego nie czekając na rozstrzygnięcia i uchwałę
na szczeblu województwa, zdecydowaliśmy się na działania zmierzające do ograniczenia emisji smogu. Już rozpoczęły się rozmowy ze związkiem kominiarzy
i Strażą Miejską w sprawie zespołów, które będą edukowały w zakresie prawidłowego spalania. Zostaną zakupione także małe stacje meteorologiczne, które będą wskazywały poziom stężenia
smogu w otoczeniu. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że przynajmniej jedna taka stacja zostanie postawiona na terenie sołectwa. Dzięki temu będziemy mogli monitorować to zjawisko i prowadzić większą
analizę w jakich porach, w jakich miejscach występuje największe stężenie smogu i odnieść się do działań
edukacyjnych we wskazanych obszarach – tam w pierwszej kolejności.
Adam Moskal, „Mosiński Alarm Smogowy”: Bardzo się cieszę, że nasze pomysły
proste i tanie w realizacji zostały w końcu zauważone. Od roku prowadzimy
działania i różnego typu i inicjatywy. Edukacja i montaż sieci czujników dały niesamowite rezultaty. Dzięki nam coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że smog dotyczy również Mosiny. Głównym powodem dymu jest zła technika spalania w kotle
starego typu. To oznacza, że do czasu wymiany pieca na nowoczesny możemy palić
czyściej, wydajniej i taniej. Wystarczy rozpalić „współprądowo” – potocznie „od góry”
i oszczędzić nawet 300 zł na tonie węgla. Dzięki podpisom ponad tysiąca mieszkańców
zyskaliśmy rozgłos, którego następstwem było przegłosowanie projektu uchwały. Uchwały,
która da narzędzie Straży Miejskiej do skutecznej walki z dymiącymi kominami, czyli coś czego w tej
chwili nie ma. Uchwała musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
Należy więc mieć nadzieję, że i tam znajdą się osoby, którym zależy na zdrowiu swoich wyborców.
W Polsce z powodu smogu co roku przedwcześnie umiera 45 tys. osób. Z deklaracji Burmistrza wynika,
że urząd podejmie rękawicę i walka ze smogiem będzie kompleksowa na każdym froncie. Takie zapewnienia dają nadzieję, że nadejdzie dzień w którym wszyscy będziemy mogli śmiało wziąć głęboki oddech.
Oprac. Joanna Nowaczyk
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Po raz kolejny, publikujemy instrukcję prawidłowego rozpalania w piecu metodą „od góry”, zmniejszającą emisję dymu do atmosfery. Materiały pochodzą ze strony internetowej czysteogrzewanie.pl.

Rozpalaj bezdymnie
INFORMATOR MOSIŃSKI
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Sportowa Gmina
ZAWOdy SZKOLNe
Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego 2019/2020 do kalendarza sportowego wróciły zawody organizowane w ramach
współzawodnictwa
międzyszkolnego prowadzonego przez
Szkolny Związek Sportowy
„Wielkopolska”. Pierwszym etapem są Mistrzostwa Gminy Mosina, które organizowane są
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie przy współpracy ze
Szkołami Podstawowymi znajdującymi się na terenie gminy.
Zawody odbywają się w dwóch
kategoriach wiekowych: Igrzyska
Dzieci – roczniki 2007 i młodsi
oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej – roczniki 2005 – 2006.
Jak co roku inauguracyjne zawody odbyły się w Daszewicach.
Uczniowie z wszystkich kategorii rywalizowali w Mistrzostwach
Gminy Mosina w Sztafetowych
Biegach Przełajowych.
W zawodach wzięło udział
łącznie 8 szkół. Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
Kategoria Igrzyska Dzieci:
Dziewczęta: 1. SP nr 1 w Mosinie, 2. SP nr 2 w Mosinie, 3. SP
w Krośnie, 4. SP w Pecnej, 5. SP
w Krosinku, 6. SP w Daszewicach, 7. SP w Rogalinku, 8. SP
w Czapurach.
Chłopcy: 1. SP nr 1 w Mosinie,
2. SP nr 2 w Mosinie, 3. SP w Rogalinku, 4. SP w Krośnie, 5. SP
w Czapurach, 6. SP w Daszewicach, 7. SP w Krosinku.
Kategoria Igrzyska Młodzieży
Szkolnej:
Dziewczęta: 1. SP nr 1 w Mosinie, 2. SP w Krośnie.
Chłopcy: 1. SP nr 1 w Mosinie,
2. SP w Krośnie, 3. SP w Daszewicach, 4. SP nr 2 w Mosinie.
9 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbyły
się zawody w Drużynowych
Mistrzostwach Gminy Mosina
w Szachach oraz Indywidualne
Mistrzostwa Gminy Mosina
w Warcabach.
Igrzyska dzieci – indywidualne mistrzostwa w warcabach klasycznych dziewcząt
i chłopców: I miejsce: Dominik
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Kądzielak – SP w Rogalinku, II
miejsce: Emil Szufnarowski – SP
w Rogalinku, III miejsce: Zofia
Jurga – SP w Rogalinku.
Igrzyska dzieci – drużynowe
mistrzostwa
w
szachach:
I miejsce – SP w Daszewicach,
II miejsce – SP nr 2 w Mosinie,
III miejsce – SP w Rogalinku.
Igrzyska młodzieży szkolnej –
indywidualne mistrzostwa w
warcabach
klasycznych
dziewcząt i chłopców: I miejsce
– Tatiana Tomczak, SP nr 2
w Mosinie, II miejsce – Tomasz
Aniołkowski, SP w Rogalinku, III
miejsce – Nicole Galbarczyk – SP
w Rogalinku.
Igrzyska młodzieży szkolnej –
drużynowe mistrzostwa w szachach: I miejsce: SP nr 2 w Mosinie,
II
miejsce:
SP
w Daszewicach, III miejsce: SP
w Rogalinku.
W dniach 10,11,15,16 października odbywały się mistrzostwa
Gminy
Mosina
w
Unihokeju
Dziewcząt
i Chłopców w kategoriach Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska
Młodzieży Szkolnej.
Igrzyska Dzieci – Chłopcy:
1. SP w Rogalinku, 2. SP w Czapurach, 3. SP w Pecnej, 4. SP
w Krośnie, 5. SP w Rogalinie.
Igrzyska Dzieci – Dziewczęta:
1. SP w Pecnej, 2. SP w Rogalinku, 3. SP w Krośnie, 4. SP
w Rogalinie, 5. SP w Czapurach.
Igrzyska Młodzież Szkolnej –
Dziewczęta: 1. SP w Krośnie,
2. SP w Rogalinku, 3. SP w Pecnej, 4. SP w Krosinku, 5. SP
w Czapurach.
Igrzyska Młodzież Szkolnej –
Chłopcy: 1. SP w Pecnej, 2. SP
w Krosinku, 3. SP w Krośnie, 4.
SP w Rogalinku, 5. SP w Czapurach.
28 października w SP w Pecnej
odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Gminy Mosina w Tenisie
Stołowym dla wszystkich kategorii wiekowych. Zwycięzcami

okazali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Pecnej oraz
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Życzymy powodzenia na
kolejnym etapie zawodów.

TURNIej O PUChAR
TyMBARKU
W dniach 22- 24 października
Orlik 2012 przy ul. Krasickiego
16 był areną zmagań eliminacji
powiatowych Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”. Turnieje były rozgrywane w 3 kategoriach wiekowych
U8,
U10,
U12.
W zawodach brały udział zespoły szkół z Puszczykowa, Lubonia, Kórnika, Daszewic, Tulc,
Mosiny oraz Krosna. Turnieje
rozgrywane były w przyjaznej atmosferze i w duchu fair play.
Każda drużyna dawała z siebie
wszystko, przez co spotkania
stały na wysokim poziomie
sportowym i do ostatnich minut
turnieju ważyły się losy awansu.
Ostatecznie w każdym turnieju
awans wywalczyła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Krośnie.
Klasyfikacja końcowa:
U8: 1. SP Krosno, 2. KP Las
Puszczykowo.
U10: 1. SP Krosno, 2. SP Daszewice, 3. SP 2 Luboń, 4. SP
1 Luboń.
U 12: 1. SP Krosno, 2. SP 1 Mosina, 2. SP Tulce, 3. SP 2 Kórnik.
Gratulacje dla wszystkich
uczestników, a zwycięzcom
życzymy powodzenia na dalszym etapie rozgrywek.

LOTTO dyNAMIC CUP
9 Października na Hali OSiR
przy ul. Szkolnej w Mosinie
odbył się turniej w Karate WKF.
Organizatorem imprezy była
Akademia Karate Dynamic we
współpracy z Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Mosinie. Była to
druga edycja zawodów Lotto

Dynamic Cup. W Mosinie wystartowało ponad 270 zawodników z kilkunastu klubów.
Uczestnicy brali udział w dwóch
konkurencjach: Kata – pokaz
oraz Kumite – walka. Zawodnicy
trenujący na co dzień w Mosinie
odnieśli wiele sukcesów a do największych można zaliczyć:
1 miejsce Kata drużynowe seniorów – Drużyna z Mosiny
w składzie Kacper Skrobiszewski,
Tomasz Jóźwiak, Stanisła Korzeb
1 miejsce Kata indywidualne
seniorów – Kacper Skrobiszewski
2 miejsce Kata indywidualne
seniorów – Tomasz Jóźwiak.
Ponadto najlepszym zawodnikiem całego Turnieju Lotto Dynamic Cup 2019 został wybrany
Kacper Skrobiszewski, który na
co dzień jest instruktorem w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. Gratulujemy!

UKS ,,ORLIK” – CRB MRÓWKA
MOSINA LIdeReM
Udanie zadebiutowała na
nowej hali OSIR drużyna futsalowa
UKS Orlik Mosina.
W meczu o mistrzostwo II Wielkopolskiej Ligi Futsalu drużyna
gospodarzy pewnie pokonała zespół KKF Konin 11:3. Zespół z
Mosiny od początku spotkania
narzucił wysokie tempo i był
bardzo skuteczny, jeśli chodzi
o statystyki miał przewagę
w każdym elemencie, radują licznie zgromadzonych kibiców
pięknymi golami. Po drugiej kolejce ligowej zespół z Mosiny jest
liderem rozgrywek. Inaugurację
rozgrywek zainicjowały zespoły
młodzieżowe oraz występy taneczne. Gościem specjalnym imprezy był Mistrz olimpijski
Szymon Ziółkowski. Już dziś
zapraszamy na kolejne spotkanie
23 listopada o godzinie 16.00 –
Hala Widowiskowo Sportowa,
Mosina, ul. Krasickiego 16. UKS
Orlik Zespół mosiński będzie
podejmował Icea Futsal Poznań.
Szczegółowe informacje na facebooku UKS Orlik Mosina 
Ośrodek Sportu i Rekreacji

SPORT

www.mosina.pl
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„Innowacyjność drogowskazem na nauczanie”
W Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku trwa realizacja
projektu „Innowacyjność drogowskazem na nauczanie”, który w
całości został sfinansowany z Funduszy europejskich. Szkoła pozyskała na ten cel kwotę 86 256,94 zł.
W realizację projektu aktywnie
włączyła się grupa siedmiu nauczycieli, którzy aktualnie wykonują zadania ujęte w opracowanym na wstępie Europej-

skim Planie Rozwoju Szkoły.
Nauczyciele ci odbyli już wyjazdy do krajów Unii Europejskiej:
Wielkiej
Brytanii,
Hiszpanii, Austrii, na Maltę i
Cypr, gdzie doskonalili swoje
umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, udokumentowane odpowiednimi certyfikatami. Zdobyte na zagranicznych kursach umiejętności
pozwalają teraz na wprowadze-

Nowa Komenda Hufca

23 października na Zjeździe Zwykłym hufca ZhP Mosina im.
Bolesława Chrobrego wybrano nową komendę hufca oraz uchwalono strategię działania na lata 2019-2023.
Komenda:
Komendantka Hufca ZHP Mosina hm. Magda Jakubowska

nie innowacyjnych elementów
w nauczanych przedmiotach.
Służyć ma to uatrakcyjnianiu
zajęć, wzmocnieniu wizerunku
szkoły jako europejskiej placówki
i
kształtowaniu
u uczniów europejskiej tożsamości.
18 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja, na której prowadzący
projekt podzielili się swoimi spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą

na ten temat. Konferencja
połączona była ze szkoleniem
na temat nowoczesnych technologii z eTwinning. 
Katarzyna Wachowiak- Hołysz

Z-ca komendantki ds. pracy z kadrą phm. Michał Janecki
Z-ca komendantki ds. programu pwd. Natalia Tomaszewska
Skarbnik hufca Adam Leśniewicz
Członek komendy hufca pwd. Martyna Łubińska oraz pwd.
Michał Górecki
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca pwd. Paulina Sobkowicz
Z-ca przewodniczącej pwd. Paulina Tomaszewska
Członek komisji pwd. Bartosz Wawrzyniak
Dziękujemy instruktorkom phm. Esterze Wekwert, phm.
Joannie Walachowskiej, phm. Anicie Walachowskiej
pełniącym funkcję w komendzie hufca w kadencji 20172019, za pracę włożoną w kształtowanie mosińskiego harcerstwa, wychowanie młodej kadry oraz inspirację do
ciągłego działania.
CZUWAJ! 
Paulina Ludwiczak

8. Rodzinny Rajd Harcerski

W niedzielę 13 października odbyła się 8. edycja naszego corocznego Rodzinnego Rajdu harcerskiego. W tym roku naszym głównym celem było
przekazanie rodzinom wiedzy na temat etyki środowiskowej. Po kilku edycjach rajdu wróciliśmy do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło – na plac
zabaw ,,dziecięcy Raj" za torami w Krośnie.
Całe przygotowanie rajdu odbyło się w taki sposób, żeby w jak
największym stopniu zminimalizować ilość plastikowych odpadów.
Naszym sukcesem było całkowite zrezygnowanie z jednorazowych
naczyń. Zastąpiliśmy je wyprawkami, które każdy patrol zabrał ze
sobą na rajd. Plastikowe butelki zostały wymienione na baniaki

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

z wodą, co również przyczyniło się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Podczas gry patrole poznawały 7 zasad Leave no
Trace. Punkty były przeróżne! Od szycia własnych ekologicznych
woreczków, po zagadki dotyczące naszych leśnych przyjaciół. Po rajdzie nadszedł czas na wspólne rozmowy, wypicie herbaty oraz harcerskie śpiewogranie. Po wyróżnieniu trzech patroli, rozdaniu nagród
oraz wspólnym zdjęciu, każda rodzina wróciła do swoich domów
z wielkimi uśmiechami oraz z nową wiedzą, co od lat jest naszym
największym podziękowaniem i motywacją. 
Maria Andrzejewska
Fot. Paulina Ludwiczak
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Kalejdoskop kulturalny
Mosiński Ośrodek Kultury

wiak, SP w Stęszewie; III miejsce – Kinga
Hasała, SP w Stęszewie. Wyróżnienia: Zuzanna Kubacka – Zespół Szkół w Krośnie,
Wojciech Baraniak ze SP nr 2 w Mosinie,
Alicja Kęska z Domu Kultury w Stęszewie.

25 października – koncert Anny Marii jopek
w hali widowiskowo-sportowej

Annie Marii Jopek na scenie towarzyszył
Robert Kubiszyn (bas), Paweł Dobrowolski
(perkusja), Piotr Nazaruk (flety, głos, cytra)
oraz Krzysztof Herdzin (fortepian).

30 października – XIV Powiatowy Turniej
Rzeźbiarski w Mosinie.
96 uczestników z 10 gmin powiatu poznańskiego: Dopiewa, Puszczykowa, Stęszewa, Czerwonaka, Pobiedzisk, Tarnowa
Podgórnego, Rokietnicy, Komornik, Lubonia oraz Mosiny, rzeźbiło odpowiadając na
trudny zdaniem jurorów temat pt.: „W

środku”. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz
dorośli, których oceniali rzeźbiarze profesjonalni Emilia Bogucka i Dawid Szafrański.
Laureaci
Szkoły podstawowe
klasy IV - VI
I miejsce – Zofia Zachwieja, SP nr 1 im. F.
Chopina w Skórzewie; II miejsce – Joanna
Sarbinowska, SP im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie; III miejsce – Krzysztof Śmiglak,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
im.
J. Brzechwy w Dopiewie. Wyróżnienia –
Emilia Popielas, SP im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach oraz
Blanka Kleiber z Zespołu Szkół w Krośnie.
klasy VII i VIII
I miejsce – Alicja Kaniewska, Dom Kultury w Stęszewie; II miejsce – Julia Stacho-

Szkoły średnie
I miejsce – Anna Józefowicz, ZS im.
A. Wodziczki, Technikum w Mosinie;
II miejsce – Vladyslava Homel, ZSZ nr 6 im.
Joachima Lelewela w Poznaniu; III miejsce
– Zofia Skarbińska, ZSZ nr 6 im. Joachima
Lelewela w Poznaniu.
Licea plastyczne
I miejsce – Anna Górska, II miejsce –Karolina Molenda, III miejsce – Joanna Czaplińska, uczennice Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Osoby dorosłe
I miejsce – Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
z Komornik; II miejsce – Ewa BuksalewiczMoskal z Mosiny; III miejsce – Maria Silska
z Pecnej.
Grand Prix XIV Powiatowego Turnieju
Rzeźbiarskiego w Mosinie zdobyła Alicja
Kaniewska z Domu Kultury w Stęszewie.
MOK, fot. Dariusz Madej

Mosińska Biblioteka Publiczna
23 października – spotkanie autorskie z Krzysztofem Nowakowskim „Psim zaprzęgiem przez
życie”.

Krzysztof Nowakowski - fotograf, poszukiwacz przygód, niesamowity mówca oraz
autor książki pt. "23 kilometr", porwał
swoimi opowieściami w krainę wiecznego
śniegu, psich łap oraz płóz sań, przez którą
wraz z małżonką od niemal siedemnastu lat
podążają przez życie…
opr. MBP

25 października – „Czytanie przy latarce”
W piątkowy wieczór rozpoczęliśmy kolejny sezon "Czytania przy latarce". Tym
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razem dzieci wysłuchały wesołej bajki
"Łatek - Gagatek" znanego i lubianego autora Wiesława Drabika. W co lubił się
bawić mały piesek Łatek? Gdzie go można
było znaleźć? Tego dowiecie się z tej
książeczki. A na koniec czytania była zabawa w szukanie pieska. Bardzo dziękuję za
tak liczny udział dzieci i rodziców i zapraszam na kolejne "latarki" - 15.11(piątek)
o 18.00. Do zobaczenia!
Lucyna Jakś MBP

5 listopada – Międzynarodowy dzień Postaci
z Bajek
Co ukryło się w bibliotecznym lesie? Czy
Pszczółka Maja potrafiła zaprzyjaźnić się z
Calineczką – niewiele większą od siebie baśniową bohaterką? Czy w końcu nasi goście

zdołali
pomóc Kopciuszkowi,
w przebieraniu grochu
i fasoli?! Na
wszystkie te
i inne pytania znają
odpowiedź
jedynie
uczestnicy
naszego
wtorkowego spotkania. Zdradzić Wam
możemy wyłącznie jedno – wszyscy razem
zasłużyli na uścisk dłoni Ciotek Klotek oraz
lukrowane pierniki z chatki Baby Jagi…
MBP

KULTURA

www.mosina.pl

W Galerii Sztuki
19 października – „Okruchy obsydianu”
w Salonie Poetyckim
W sobotnie popołudnie w Salonie Poetyckim odbył się wieczór poezji i muzyki
ormiańskiej prowadzony przez Kalinę Izabelę Zioła. Rozpoczął się odegraniem i odśpiewaniem dwóch hymnów – Polski i
Armenii. Śpiewali i grali na altówce oraz gitarze dwaj bracia – George i Aram Sayegh,
czyli ormiański zespól muzyczny Go Arm.
Następnie Burmistrz Przemysław Mieloch
przybliżył sylwetkę ormiańskiego poety
Hovhannesa Tumanyana i opowiedział
o przyjaźni łączącej Polskę z Armenią.
W cudownej jesiennej scenerii, wyczarowanej w Galerii przez dyrektor Dorotę
Strzelecką i jej pracownice, wybrzmiewały
słowa ormiańskich poetów w dwóch językach: polskim i ormiańskim. Po ormiańsku
czytali je na przemian bracia Sayegh. Podczas wieczoru promowana była książka
"Zdobycie Tmukaberdu" – poemat historyczny dziewiętnastowiecznego ormiańskiego poety Hovhannesa Tumanyana
wydany w języku polskim i ormiańskim w
150. rocznicę jego urodzin. Tłumaczyła go
na polski Kalina Izabela Zioła. Przedstawiono także trzy polsko-ormiańskie antologie dwujęzyczne: "Jak podanie ręki",
"Przecinające się paralele" oraz "Dialog",
które są wynikiem kilkuletniej współpracy
literackiej Kaliny Izabeli Zioła i Gagika Davtyana. Później zaprezentowano książki ormiańskich
poetów:
"Poszukiwania"
Edwarda Militonyana oraz "Koczownicze
serce" Gagika Davtyana w tłumaczeniu Kaliny Izabeli Zioła. Na zakończenie Kalina
Izabela przeczytała kilka swoich wierszy
o tematyce ormiańskiej. Między wierszami,
zespół Go Arm zachwycał słuchaczy ormiańskimi piosenkami.
Był to z pewnością jeden z najpiękniejszych wieczorów poetycko-muzycznych
w Galerii Sztuki w Mosinie.
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Monika Korona, artystka urodzona
w Warszawie, studiowała na ASP w Poznaniu (obecnie UAP). Kuratorka cyklu wystaw „Zachować dla przyszłości”,
współautorka cyklu projektów filmowych
„Zachować dla przyszłości”, publikacji
„Sztuka dla nas i potomnych <Drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich – Żywotność sztuki>”, autorka
filmów i publikacji cześć I / II – „Sztuka dla
nas i potomnych <Drzewo wiedzy
o współczesnych artystach poznańskich –
Żywotność sztuki>”. Stypendystka programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, Banku WBK,
zdobywczyni Nagrody X Salonu Wielkopolskiego, Nagród Rektorskich I i II stopnia. Doktor habilitowany na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.
"Pragnienie scalenia natłoku zdobytych
doświadczeń, a jednocześnie chęć zmienności i oczyszczenia języka malarskiego, spowodowało u mnie potrzebę szukania nowej,
oszczędnej syntezy. Inspiracją powstania
obecnego cyklu był mój tegoroczny letni wyjazd w polskie góry."

8 października – obrady jury 5. Studenckiego
Biennale na Małą Formę Rzeźbiarską

27 października – Muzyka w Galerii - koncert
duetu altówkowego

8 października odbyły się obrady jury
5. Studenckiego Biennale na Małą Formę
Rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego.
Poza konkursem uczelnianym, Burmistrz
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, który
odwiedził Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu podczas obrad jurorów – profesorów
uczelni artystycznych z Krakowa, Gdańska,
Wrocławia, Warszawy, Łodzi i Poznania,
przyznał swoją nagrodę poza konkursem
uczelnianym. Na wystawie konkursowej
mogliśmy obejrzeć 63 prace małej formy
rzeźbiarskiej i płaskorzeźby. Burmistrz dokonał wyboru nagrodzonej przez siebie
pracy, jednak na ten moment nie znamy
nazwiska laureata. Poznamy go po ogłoszeniu wyników we wszystkich kategoriach.

Altówkowy duet: Jakub Karczewski i Leik
Shah Bukhari, zagrał utwory kompozytorów francuskiego baroku: Michela Corrette'a i Jean-Marie Leclaira. Muzyczne

Dorota
Strzelecka, Dyrektor
Galerii
Sztuki
w Mosinie: Cieszę
się, że zapoczątkowana kiedyś w Mosinie idea konkursu
im. prof. J. Kopczyńskiego utrwaliła nazwisko tego wyjątkowego artysty
i nadal jego pamięć trwa w dziełach studenckich. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym
i dziękujemy uczestnikom konkursu. Na wystawę laureatów zaprosimy do Galerii Sztuki
– na finisaż 22 grudnia o godz.17.00. Panu
burmistrzowi Przemysławowi Mielochowi
dziękuję za kontynuowanie wieloletniej tradycji przyznawanej przez nasze miasto nagrody dla wybranego artysty i tym samym
wpisanie się w tradycję konkursu. 
Fot. Agnieszka Bereta, Dorota Strzelecka

9 listopada – wernisaż wystawy Moniki
M. Korony „Obiekty. Malarstwo/grafika”

KULTURA

spotkanie poprowadziła Anna Kochnowicz-Kann. Niedzielny koncert był powrotem do cyklu zapoczątkowanego przed
wakacjami. Opiekę artystyczną nad spotkaniami z muzyką w Galerii Sztuki w Mosinie sprawuje prof. Marcin Murawski
z Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Na kolejny wieczór z cyklu „Muzyka
w Galerii” zapraszamy 24 listopada br.
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Strażnicy Miejscy interweniowali
23 września – 18 października
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 61 osób, z czego 17 pouczono, a 19
ukarano mandatami karnymi za popełnione
wykroczenia na łączną kwotę 3 050 zł. Pozostałe osoby były legitymowane ze względu
na prowadzone czynności (kontrole deklaracji, świadkowie itp.). Osoby pouczone:
2 – za usiłowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 3 – za
niedopilnowanie psów, 8 – za wykroczenia w komunikacji (nieprawidłowe
parkowanie,
pieszy,
motorowerzysta), 4 – inne wykroczenia.
Osoby ukarane: 1 – za wjazd pojazdem do
lasu, 9 – za niezachowanie środków
ostrożności przy trzymaniu psów, 3 – za
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 1 – za zaśmiecanie, 4 – za spalanie odpadów, 1 – za wykroczenie w komunikacji.
Skontrolowano 59 nieruchomości pod
względem prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, w tym przeprowadzono
sprawdzenia co do ilości osób zgłoszonych do
opłaty za wywóz śmieci. Mieszkańcy skorzystali z okazji i przekazali 15 deklaracji do
UM w Mosinie poprzez strażników miejskich.
Dokonano kontroli 26 nieruchomości w
zakresie spalania odpadów. Ujawniono 2 posesje, w których istniało prawdopodobieństwo
spalania odpadów. W obu przypadkach pobrane zostały próbki z paleniska (pierwszy
przypadek – wynik ekspertyzy pozytywny,
sprawcę ukarano, drugi przypadek – oczekiwanie na wynik ekspertyzy, sprawa w toku).
Przeprowadzono 15 wspólnych służb patrolowych z policjantami z KP Mosina oraz 1
wspólną prelekcję w szkole wraz z funkcjonariuszem Służby Ochrony Kolei oraz KP Mosina.

Po długiej przerwie wracamy na naszych
łamach do rubryki przypominającej wybrane
przepisy ruchu drogowego. Potrzebę taką
zgłaszają sami Czytelnicy – obserwatorzy sytuacji, czy zdarzeń zakłócających porządek i bezpieczeństwo na drodze, które być może
wynikają z zapomnienia lub nieznajomości
przepisów szczegółowych.
Parkowanie w „Strefie zamieszkania”
Na terenie naszej gminy na ulicach osiedlowych, na których nie ma wydzielonych
chodników dla ruchu pieszych, pojawiają się
znaki drogowe D-40 „Strefa zamieszkania”.
Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym strefa zamieszkania to „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na
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Odłowiono 12 psów, które przewieziono do przytuliska w ZUK, z czego 11 psów
zostało odebranych przez właścicieli, a 1 został odwieziony do Skałowa.
Zgłoszono do UM w Mosinie 5 padłych
zwierząt w celu utylizacji oraz jedno do Lasów Państwowych.
Jedną osobę nietrzeźwą odwieziono do
miejsca zamieszkania, 2 na ODON do Poznania, 1 osoba została przekazana patrolowi
KP Mosina.
Zrealizowano 43 kontrole w rejonie szkół na terenie całej gminy. Kontrolowano również place zabaw i boiska pod kątem spożywania alkoholu i
zaśmiecania.
Zabezpieczano imprez i uroczystości
oraz innych wydarzeń na terenie gminy.
W okresie sprawozdawczym strażnicy
miejscy brali udział w zebraniach wiejskich
w Krośnie i Borkowicach. Wykonano także
inne czynności na potrzeby gminy tj. zdemontowano zraszacze z Zielonego Rynku i pl.
20 Października w Mosinie.
Strażnicy miejscy brali udział w szkoleniach RODO oraz z zakresu kontroli zapisów
uchwał antysmogowych.
Przyjęto i zrealizowano 138 interwencji
zgłoszonych przez mieszkańców: 26 – zakłócania porządku i spokoju publicznego, 16 – naruszenia przepisów w ruchu drogowym, 31 –
z zakresu przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 6 – dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, 3 – związane z zagrożeniem pożarowym, 13 – o awariach
technicznych, 37 – dotyczących zwierząt,
6 – dotyczących innych zdarzeń.
Skierowano osoby skazane na karę ograniczenia wolności do posprzątania terenu targowiska, terenu pod mostami przy ul. Mostowej i Niezłomnych, ścieżek wokół Glinianek oraz terenu wokół ul. Obrzańskiej.

„Łamigłówki”
drogowe
którym obowiązują szczególne zasady ruchu
drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone
są odpowiednimi znakami
drogowymi”. Znakiem tym
jest znak D-40 oraz odwołujący go znak D-41
„koniec strefy zamieszkania”).
Do podstawowych różnic
względem
normalnego
ruchu w strefie zamieszkania należą: bezwzględne pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie

Wybrane interwencje: 20.09. w Dymaczewie Starym funkcjonariusze ujawnili wyciek nieczystości z szamba. Sprawcę ukarano
mandatem 23.09. w Daszewicach w trakcie zabezpieczenia biegów przy szkole ujęto
rowerzystę pod wpływem alkoholu, na
miejsce wezwano policję 27.09. w Mosinie na drodze od Pożegowa, stwierdzono zalegające odpady na terenie WPN, sprawę
przekazano do Straży Wielkopolskiego
Parku Narodowego 1.10. w Mosinie na ul.
Sowinieckiej w pustostanie stwierdzono
osoby bezdomne - dokonano kontroli,
osoby odmówiły pomocy, o zaistniałym fakcie poinformowano OPS w Mosinie 3.10.
w Mosinie przy ul. Farbiarskiej podczas patrolowania terenu przy Kanale Mosińskim
strażnicy zauważyli duże zadymienie – na
miejscu ujęto na „gorącym uczynku” dwie
osoby wypalające kable w ognisku. Sprawców ukarano mandatami karnymi 15.10.
w Mieczewie na ul. Świerkowej stwierdzono
spalanie odpadów na ogrodzie - sprawcę
ukarano mandatem karnym 16.10. na ul.
Gałczyńskiego w Mosinie interweniowano
w sprawie nieprawidłowego parkowania pojazdu ciężarowego, kierowcę pouczono
17.10. w Mosinie na ul. Jasnej podjęto interwencję wobec nietrzeźwej osoby leżącej
na chodniku, którą przewieziono do miejsca
zamieszkania 18.10. otrzymano zgłoszenie dot. uszkodzenia drzewka na ul. Targowej w Mosinie przez parkujący samochód,
na miejscu przeprowadzono czynności wyjaśniające, powiadomiono Referat Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM
w Mosinie (sprawa w toku). 
Na podstawie sprawozdania Straży
Miejskiej w Mosinie oprac. JN

Telefon do patrolu:
501 467 312
dopuszczalnej prędkości do 20 km/h oraz parkowanie dozwolone tylko w miejscach
wyznaczonych (za pomocą znaków poziomych lub pionowych).
Przypominamy, że w strefie zamieszkania
pozostawienie pojazdu w innym miejscu niż
wyznaczonym
do
postoju stanowi wykroczenie określone w art.
97 lub 90 Kodeksu wykroczeń w związku z naruszeniem art. 49 ust. 2
pkt 4 ustawy Prawo
o ruchu drogowym - „zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż
wyznaczone w tym celu”.  J. Nowaczyk

BEZPIECZEŃSTWO

„Pierwszy Krok Wioślarski na Terenie Powiatu”
16 października na hali sportowej OSiR odbył
się Finał Gminnych Zawodów Sportowych na
ergometrze Wioślarskim „Pierwszy Krok Wioślarski na Terenie Powiatu”, których organizatorem był Wielkopolski Związek Towarzystw
Wioślarskich we współpracy z Szkołą Podstawową im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w
Krośnie, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego pani Barbary Wachowskiej. Swoją
obecnością zaszczycił nas pan Aleksander daniel – Prezes WZTW oraz pan Marek Kurek Wiceprezes ds. finansowych.
W zawodach brały udział dwie szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie oraz
Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku Ułanów
Poznańskich w Krośnie. Obie szkoły wybrały
reprezentacje 20 dziewcząt oraz 20 chłopców
z rocznika 2006/2007. Dystans podczas eliminacji gminnych to 250 metrów.

Punktacja za udział pełnej drużyny szkolnej tj. 20 + 20 szkoła otrzymuje 200 pkt.
Przy ilości mniejszej proporcjonalnie (po 5
pkt. za zawodnika). Za miejsca na podium
na zawodach gminnych po 50 pkt. za zawodnika, dodatkowo za pierwszą trójkę
w finale powiatu 150 pkt. za miejsce 1, 100
pkt. za miejsce 2 oraz 50 pkt. za miejsce 3.
Szkoła, która zdobędzie największą ilość
punktów, począwszy od etapu gminnego,
poprzez finał powiatu, wygrywa drużynowo
i otrzymuje nagrodę główną, którą jest ergometr wioślarski dla Szkoły o wartości ok.
5 500 zł.
Medalistki w kategorii dziewcząt
1. Martyna Tolula 54.0 s (SP1 w Mosinie)
2. Nadia Bialkowska 57.3 s (SP1 w Mosinie)
3. Maja Obidzińska 58.0 s (SP1 w Mosinie)

Medaliści w kategorii chłopców
1. Antoni Heinze 50.7 s (ZS Krosno)
2. Hubert Zajdel 51.9 s (ZS Krosno)
3. Jędrzej Szwarc 52.4 s (ZS Krosno)
Medaliści z obu szkół dostali specjalne zaproszenie na finał powiatu poznańskiego do
Hotelu Sheraton 26 listopada br. Forma popularyzowania sportu, jakim jest wioślarstwo w postaci organizacji zawodów dla
szkół to strzał w „10”! To wspaniała inicjatywa, a dla dzieci – coś nowego. To ogromna
dawka pozytywnej energii oraz sportowych
wrażeń.
Zawodom towarzyszyła piękna oprawa,
wszystko było dokładnie przemyślane
i przygotowane przez Wielkopolski Związek
Towarzystw Wioślarskich, za co serdecznie
dziękujemy. 
Zespół Szkół w Krośnie

Laureat Fingerstyle
z Mosiny

We wrześniu Pani Weronika Koralewska – mieszkanka Mosiny, obchodziła swoje 100. urodziny. Z okazji tak szacownego jubileuszu,
życzenia zdrowia i pogody ducha w imieniu wszystkich mieszkańców złożył Pani Weronice Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną Obst.
Pani Weronika urodziła się 11 września 1919 roku w Piotrowie Pierwszym, obecnie Gmina Czempiń. W Mosinie mieszka
od roku 1976. Przez całe życie zajmowała się prowadzeniem
gospodarstwa, wychowywaniem dzieci, a potem opieką nad
wnukami, których doczekała się pięcioro. Jubilatka ma też dziewięcioro prawnuków i jednego praprawnuka!
Redakcja „Informatora Mosińskiego” przyłącza się do życzeń
Burmistrza – zdrowia, uśmiechu i pomyślności dla naszej szacownej Jubilatki. 

AKTUALNOŚCI

We wrześniu odbył się finał konkursu gitarowego w ramach
Warsaw Fingerstyle Festiwal 2019 zaadresowany do wszystkich
gitarzystów akustycznych oraz klasycznych wykonujących muzykę instrumentalną solo lub w duecie. eliminacje odbyły się
drogą internetową za pośrednictwem portalu youTube.
Ostatnim etapem była prezentacja utworów na żywo
przed jury. Miło nam poinformować, że I miejsce zdobył
Radek Preisler, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie, który jest również tegorocznym stypendystą samorządu Gminy Mosina. Serdecznie gratulujemy! 
Mosiński Ośrodek Kultury
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NIePOdLeGŁOŚCI W MOSINIe

11 listopada Gmina Mosina świętowała 101. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W samo południe, w ramach
akcji „Niepodległa do hymnu!”,
na mosińskim rynku odśpiewany został wspólnie Mazurek
Dąbrowskiego – przez zgromadzonych mieszkańców, Burmistrza i przedstawicieli mosińskiego
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samorządu.
O godzinie 18.00, w kościele
parafialnym pw. św. Mikołaja
w Mosinie, odprawiona została
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, po której delegacja samorządowa złożyła wiązankę
kwiatów pod Pomnikiem Pamięci na miejskim rynku.
Narodowe Święto Niepodległości w Mosinie uświetnił

także Galowy koncert w Mosińskim Ośrodku Kultury. Na
wstępie spotkania, głos zabrał
Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch. W nawiązaniu do Narodowego
Święta Niepodległości, na
przykładzie dziedzictwa polskolitewskiej Unii Horodelskiej
z 1431 r., przedstawił kontekst
historyczny wschodniej polityki
Jagiellonów i jego znaczenie dla
bezpieczeństwa wschodnich granic Polski w jej dziejach.
W muzycznej części uroczystości, na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury, dla gromadzonych
licznie gości i mieszkańców zagrał
i zaśpiewał zespół muzyków
w składzie: Barbara Szelągiewicz
– skrzypce, Ksenia Shaushyshvili
– śpiew, Darek Tarczewski – fortepian/śpiew, Michał Zator harfa/śpiew. Wykonane utwory –
aranżacje muzyki filmowej i klasycznej, między innymi Stanisława Moniuszki z okazji
Roku Moniuszkowskiego, wzbudziły wielki aplauz publiczności.
Po części artystycznej, Burmistrz Przemysław Mieloch
razem z Wiceprzewodniczącym

Rady Miejskiej w Mosinie Dominikiem Michalakiem wzniósł
tradycyjny toast za pomyślność
Ojczyzny. – Życzę – powiedział
Burmistrz do uczestników uroczystości – żebyśmy wszyscy
mogli cieszyć się wolnością taką
jaką mamy, żeby przez nikogo nie
była zabierana ani ograniczana.
Żebyśmy mogli co roku cieszyć się
kolejną rocznicą odzyskania Niepodległości i żeby nikt nie mówił
nam, jak się cieszyć, co mamy
robić. Żeby to wszystko co się
dzieje teraz i w kolejnych latach,
wypływało z naszych serc
i żebyśmy w tym wszystkim czerpali z naszych najpiękniejszych
polskich tradycji…
Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości przygotował Mosiński Ośrodek Kultury. 
Fot. Paulina Ludwiczak,
Autor Joanna Nowaczyk

KĄCIK HISTORYCZNY

l UCZCILIŚMy PAMIęć POMORdOWANyCH

W dniach 20 – 23 października 1939 roku odbyły się pierwsze masowe, publiczne egzekucje
dokonane w ramach Operacji Tannenberg.
Mieszkańcy wielkopolskich miast w 80. rocznicę
tych tragicznych wydarzeń, oddają hołd ofiarom
rozstrzelań.
W Mosinie pamięć o rozstrzelanych w październikowy dzień 1939 roku uczczono
Marszem Pamięci. Uczestnicy przeszli śladami ostatniej drogi pomordowanych, zatrzymując się przy Galerii Sztuki, dawnej
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bożnicy żydowskiej, gdzie przebywali aresztowani mieszkańcy Mosiny i okolicznych
miejscowości. Odczytano słowa Stanisława
Jaworskiego, które w liście pożegnalnym kierował do swoich najbliższych krótko przed
egzekucją. Następnie zgromadzeni udali się
na Plac 20 Października, gdzie przed osiemdziesięciu laty dokonano mordu na ofiarach.
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch w swoich słowach nawiązał do listu
Stanisława Jaworskiego i znaczenia tych słów
dla nas dzisiaj. Na wozie drabiniastym, podobnym do tego, który wiózł ciała pomordowanych na cmentarz, ustawiono
piętnaście zniczy, symbolizujących ofiary.
Zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny, gdzie w 1939 roku pochowano ciała
rozstrzelanych.
W uroczystości wzięły udział władze samorządowe Gminy Mosina, burmistrz Przemysław Mieloch wraz z zastępcami, poseł
Szymon Ziółkowski, przedstawiciel posła

Bartłomieja Wróblewskiego, przedstawiciel
Starosty Poznańskiego – Jacek Szeszuła, radni
Rady Miejskiej w Mosinie, poczty i delegacje
stowarzyszeń oraz służb Gminy Mosina,
placówek oświatowych, instytucji i organizacji oraz mieszkańcy i rodziny pomordowanych ofiar z 20 października 1939 roku.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc w organizacji wydarzenia panom:
Stanisławowi Baraniokowi, Pawłowi Stawnemu oraz Krystianowi Walenciakowi, pani
Magdalenie Jakubowskiej i harcerzom
biorących udział w uroczystości, pani Annie
Jurek, panu Andrzejowi Kasprzykowi,
służbom - Straży Miejskiej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z Pecnej i Nowinek, PSS
Społem, Bractwu Kurkowemu oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. 
Mosiński Ośrodek Kultury

PAźdZIeRNIKOWy BIeG PAMIęCI

IV Biegowe Mosińskie Grand Prix

Na malowniczej, 10 kilometrowej trasie w Nadleśnictwie Konstantynowo 165 zawodników
zmierzyło się ze sobą podczas IV Biegu Pamięci
upamiętniającego rozstrzelanie w Mosinie 15 obywateli – mieszkańców Mosiny i okolic 20 października 1939 r.
Mimo październikowego terminu biegaczom towarzyszyła słoneczna pogoda. Na
uczestników czekał ciepły posiłek, napoje,
ognisko. Dla najmłodszych zorganizowano
animacje m.in. dmuchany zamek, boisko
piłkarskie, malowanie twarzy, bańki mydlane, koło fortuny.
Podczas biegu odbyła się zbiórka publiczna
organizowana przez Hufiec ZHP Mosina na
rzecz Stowarzyszenia "Sami Swoi" z Mosiny.
Zebrane środki w wysokości 2003,72 zł zostały przeznaczone na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo Stowarzyszeniu w ramach
całorocznej zbiórki publicznej udało się
zebrać kwotę 1 214,45 zł. Razem zabrano
3 218,17 zł.

KĄCIK HISTORYCZNY

IV Bieg Pamięci
Wyniki OPEN mężczyźni: Mateusz Fabisiak, Julian Bocian, Marcin Wieczorek.
Wyniki OPEN kobiety: Emilia Bogucka,
Natalia Kędziora, Anna Wiśniewska.
IV Biegowe Mosińskie Grand Prix to cykl
biegów – Bieg Zimowy 10 km, Bieg Eleganta
5 km, Bieg Pamięci 10 km. W biegach wzięło
udział 97 zawodników z Mosiny i okolicznych miejscowości.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii open
mężczyźni oraz gmina Mosina został Mateusz Fabisiak z sumą czasów netto z wszystkich trzech biegów 1:31:22.
Najlepszą zawodniczką w kategorii open
kobiety oraz gmina Mosina została Emilia
Bogucka z sumą czasów 1:56:01.

Wyniki OPEN mężczyźni: Mateusz Fabisiak, Julian Bocian, Marcin Wieczorek.
Wyniki OPEN kobiety: Emilia Bogucka,
Anna Wiśniewska, Agnieszka Zerba.
Wyniki Gmina Mosina kobiety: Emilia Bogucka, Agnieszka Zerba, Barbara Andrzejewska.
Wyniki Gmina Mosina mężczyźni: Mateusz Fabisiak, Marcin Wieczorek, Rafał Krakowiak.
Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie, Gmina Mosina, Stowarzyszenie
"Mosiński Sport" składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do
zrealizowania tego biegowego święta: Nadleśnictwu Konstantynowo, Hufcowi ZHP
Mosina, OSP Gminy Mosina, Szkole Podstawowej w Pecnej oraz Sponsorom.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, biegaczom, kibicom za wspólnie spędzony czas!
Już teraz zapraszamy na VI Bieg Zimowy po
Wielkopolskim Parku Narodowym, który
odbędzie się w 12 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie
www.mosinskiegp.pl 
PL, EG, fot. Dariusz Madej
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listopad 2019

u Mosińska Biblioteka
Publiczna, ul. dworcowa 4

l 27 listopada – Dzień Pluszowego
Misia: Dzień dobry, Padingtonie!
l 4 grudnia – DKK: „A ja żem jej powiedziała” Katarzyny Nosowskiej
l 6 grudnia – Kasiążkołajki w bibliotece: impreza czytelnicza dla dzieci.

Poranki literackie w Mosińskiej Bibliotece Publicznej zawsze pełne radości
i opowieści z kanonu lektur skierowanych dla najmłodszych czytelników

u Galeria Sztuki w Mosinie,
ul. Niezłomnych 1

kanie świąteczne z poezją i muzyką - Zespół Arete
l 12 grudnia, godz.17.00 "Biennale studenckie na małą
formę rzeźbiarską im.prof. Józefa Kopczyńskiego" - finisaż
wystawy laureatów oraz
wręczenie nagrody przyznanej w ramach konkursu przez Burmistrza
Gminy Mosina wybranemu przez niego laureatowi.
Czas
trwania
wystawy 10-22.12.2019
l 29 grudnia, godz.17.00 - noworoczne
spotkanie z muzyką.

l 30 listopada, godz. 16.00 – wernisaż
prac uczestników projektu „Rodzinny
pamiętnik, czas trwania wystawy do 6 grudnia.
l 1 grudnia, godz.17.00 –
spotkanie autorskie z Marią
Rybarczyk, aktorką Teatru
Nowego - scenariusz i prowadzenie Anna KochnowiczKann
l 7 grudnia, godz.17.00 - Salon Poetycki Galerii Sztuki zaprasza na spot-

u Gminne Centrum Informacji
Planujesz założyć firmę? Przyjdź na szkolenie.
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza osoby planujące założenie
firmy, do udziału w bezpłatnym 16 godzinnym (4x4h) szkoleniu, które będzie odbywało się w Mosinie w
terminach 28, 29 listopada oraz 5,6
grudnia br. w godzinach od 16.0020.00.
W programie m.in.
- zakładanie firmy z wykorzystaniem
narzędzi internetowych,

0

Moliki książkowe

(1,5-3 lat). Chwile z książką nie tylko
rozwijają pasję do czytania, ale również
budują więzi z dorosłymi i wspomagają
rozwój malucha :)
W każdy wtorek o godz. 10.00 bądźcie z nami!

- rejestracja firmy w CEIDG
krok po kroku
- cechy dobrego biznesplanu
- skuteczna promocja firmy
- źródła dotacji i instrumenty
pożyczkowe
na
założenie firmy,
- instytucje wspierające
przedsiębiorców
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia do Gminnego Centrum Informacji w
Mosinie, tel. 61 8192-746,
510 197 558, gci@mosina.pl.
Liczba miejsc ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
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u Gminne Centrum Informacji
Animacje dla dzieci
w świetlicach wiejskich
W świetlicach wiejskich, które znajdują
się na terenie naszej
gminy, coraz bardziej
rozrasta się oferta
zajęć,
wydarzeń,
wspólnych spotkań.
Wszelkie podejmowane inicjatywy, skierowane są do naszych
mieszkańców, żeby
wyjść na przeciw ich
oczekiwaniom oraz
żeby mogli spotykać
się w pobliżu swojego
miejsca zamieszkania.
Planujemy, aby oferty
wydarzeń, kierowane
były dla wszystkich
pokoleń, poczynając
od dzieci po seniorów. Oprócz propozycji
przedstawionych przez sołtysów, Gminne
Centrum Informacji w Mosinie organizuje warsztaty z florystyki i bukieciarstwa
oraz zajęcia dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci mogą skorzystać z animacji,
które prowadzone są w kilku świetlicach.
Animatorka Basia, prowadzi gry i zabawy
w świetlicach, które znajdują się w Mieczewie, Radzewicach i w Wiórku. Uczest-
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nicy animacji mają możliwość wykazać
się na zajęciach plastycznych, uczestniczyć
w zajęciach ruchowych, w zabawach z
chustą animacyjną, puszczać bańki mydlane, modelować z balonów. Na te i wiele
innych zabaw zapraszamy wszystkie
dzieci w wieku 5-12
lat. Zajęcia odbywają
się od godziny 16.3018.30 w świetlicy wiejskiej w Wiórku-w
każdy poniedziałek, w
Mieczewie-w każdy
wtorek, w Radzewicach-w każdy czwartek.
Regulamin
animacji dostępny jest
w świetlicach wiejskich, u animatorki i
do pobrania na stronie
Internetowej gci.mosina.pl. Od nowego
roku planujemy w
kilku
następnych
świetlicach uruchomić animacje dla
dzieci jak i również myślimy o rozszerzeniu oferty dla seniorów. Bogatą ofertę
zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów
mają również Centra Kształcenia
działające w Nowinkach i Świątnikach, w
których również odbywają się raz w tygodniu animacje dla dzieci i spotkania dla
seniorów.
Więcej informacji w Gminnym Cen-

trum Informacji w Mosinie, tel.; 61 8 192
746, 510 197 558, gci@mosina.pl i u
sołtysów poszczególnych wsi.
Beata Tomczak
GCI Mosina

dofinansowania dla przedsiębiorców i na
rozwój ogólnodostępnej infrastruktury
Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
przy ulicy Libelta 2 informuje, że ogłasza
nabór wniosków o udzielenie wsparcia na
wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność, na operacje realizowane
przez podmioty inne niż LGD w ramach
poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w terminie 27.11.2019
r. do 10.12.2019 r. na przedsięwzięcia z
zakresów:
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- rozwijanie działalności gospodarczej,
- podejmowanie działalności gospodarczej,
Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują
się
stronie
internetowej
www.liderzielonejwielkopolski.pl
Stowarzyszenie Lider
Zielonej Wielkopolski

u Mosiński Ośrodek
Kultury, ul. dworcowa 4
Nowe horyzonty
9,10 grudnia, godz. 9.00 oraz 11.00 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej rozpoczęcie prezentacji filmowych. Nowość - w tym roku szkolnym również
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