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15 sierpnia – Spotkanie z Polską
Zapraszamy mieszkańców Gminy Mosina do wspólnego, radosnego świętowania
rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, podczas „Spotkania z Polską”.
15 sierpnia o godz. 12.00, w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie odprawiona
zostanie msza św. w intencji Ojczyzny. O godz. 17.00 na pl. 20 Października
w Mosinie rozpocznie się festyn rodzinny z atrakcjami, także dla najmłodszych,
dla których Mosiński Ośrodek Kultury poprowadzi animacje.
Na plenerowej scenie wystąpią:
• LOKA – zespół znany z przeboju „Prawdziwe Powietrze”,
• „Szafa Gra” – zaczynali w musicalu „Metro”, a w repertuarze mają znane
piosenki w zaskakujących interpretacjach, z dawką humoru i przymrużeniem oka.
Dobrej zabawie towarzyszyć będą stoiska gastronomiczne, na których każdy
znajdzie dla siebie coś smacznego. 				
Zapraszamy!

KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)
Urząd Miejski w Mosinie będzie nieczynny.
Jednocześnie zawiadamiamy, że dnia 5 sierpnia 2017 r. (sobota)
Urząd Miejski w Mosinie
będzie czynny w godz. 7:00 – 15:00.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI
Organizator imprezy masowej „Spotkanie z Polską 2017” w dniu 15 sierpnia
br., informuje, że głównym terenem koncertów będzie PL. 20 PAŹDZIERNIKA.
Ze względu na wykorzystanie parkingów oraz niektórych ciągów komunikacyjnych nastąpią w tych dniach utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu
drogowego:
1. Parking główny na pl. 20 Października oraz parking w obrębie Urzędu
Miejskiego będą nieczynne od godz. 21.00 w dniu 14 sierpnia do godz.
23.30 w dniu 15 sierpnia.
2. Pozostałe miejsca parkingowe na pl. 20 Października będą w dniu 15
sierpnia - nieczynne.
3. Ul. Krotowskiego, na odcinku od ronda do pl. 20 Października będzie
zamknięta dla ruchu kołowego od godz. 16.00 – 23.30.
4. Pozostałe ulice w obrębie pl. 20 Października będą okresowo zamykane
dla ruchu kołowego.
Prosimy zachować szczególną ostrożność.
Serdecznie prosimy o rezygnację (w miarę możliwości) z wjazdu pojazdami
mechanicznymi w rejon organizacji imprezy masowej oraz o wyrozumiałość
i stosowanie się do wskazań służb porządkowych. Jednocześnie prosimy
o korzystanie z parkingów na ulicach: Dworcowej, Rzecznej i Strzeleckiej, przy
hali sportowej OSiR w Mosinie (ul. Szkolna 1), przy Targowisku Miejskim oraz
w sąsiedztwie kościoła parafialnego i cmentarza.
Dziękujemy
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Spacerem wokół glinianek
– powstanie ścieżka i mała infrastruktura

Gmina Mosina pozyskała kolejne środki zewnętrzne, tym razem na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej na gliniankach z małą infrastrukturą edukacyjną. Dofinansowanie
wyniesie 1 125 196,56 zł, a całkowity koszt zadania – 1 324 937,14 zł.
Projekt, który dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu doczeka się realizacji,
nosi nazwę: „Zmniejszenie nadmiernej
i niekontrolowanej presji turystycznej na
gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, poprzez
budowę małej infrastruktury – budowa
ścieżki dydaktycznej”. Przewiduje on
budowę ścieżki pieszo-rowerowej na
„gliniankach” wraz z małą infrastrukturą edukacyjną (tablice edukacyjne)
i miejscami do odpoczynku dla turystów
oraz rewitalizację ścieżki pieszej „Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie”, także
z małą infrastrukturą edukacyjną (wiata
edukacyjna, tablice edukacyjne, taras
widokowy) w rejonie tzw. „Szwedzkich
Gór”.
W ramach projektu prowadzone będą
działania z zakresu edukacji ekologicznej

i promocji, w tym publikacja artykułów
w prasie, wydanie broszury dotyczącej
siedlisk i gatunków chronionych na terenie lokalizacji projektu wraz z mapą
ścieżki edukacyjnej oraz opracowanie
kodu QR z treścią tej broszury.
Patronem merytorycznym projektu jest
Wielkopolski Park Narodowy. Całkowita
wartość to koszt w wysokości: 1 324
937,14 zł. Dofinansowanie wynosi 1 126
196, 56 zł (85%) i pochodzi z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202, działanie 2.4.1a
„Działanie o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych”. 

W ostatnim okresie co miesiąc informujemy o coraz to nowych, zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie. Tym
razem otrzymaliśmy środki na budowę
ścieżki wokół „glinianek” na Pożegowie.
Tyle jest sukcesów, że pół żartem, ale
i pół serio chciałbym napisać, że w kolejnym numerze być może nie pochwalimy
się kolejnym dofinansowaniem. Liczba
złożonych wniosków jest ograniczona :)
Wszystko to, to sukces pracowników,
którzy w wielu wymiarach uczestniczyli
w przygotowaniach do złożenia projektu. Gratuluję serdecznie im wszystkim,
w szczególności za wytrwałe tłumaczenie znaczenia projektu dla ochrony fauny
i flory WPN.

Biuro Zarządzania Projektami
i Funduszami Europejskimi
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Informator w każdym domu
Szanowni Czytelnicy,

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
30 maja – 28 czerwca
FINANSE

Od Was drodzy Czytelnicy również może zależeć, czy „Informator” trafi do
Waszego domostwa, czy nie ulegnie zniszczeniu przed przeczytaniem. Zdarza się,
że warunkiem jest posiadanie skrzynki pocztowej i to o odpowiednich rozmiarach. Przy tej okazji przypominam, że posiadanie takiej skrzynki to ustawowy
obowiązek, o czym mówi art. 37 pkt 2. Ustawy Prawo Pocztowe:
„Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, której częścią składową
jest budynek są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową…”.

• przedłożono Radzie Miejskiej w Mosinie na sesję wyznaczoną na 29 czerwca
projekty uchwał:
- w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 – 2022,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
• wystawiono 1 971 upomnień
w stosunku do zalegających podatników z opłatą podatków i opłat lokalnych
i podatku rolnego,
• prowadzono weryfikację deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, informacji
podatkowych, rozliczaniem podatków:
rolnego, leśnego, od nieruchomości,
wydawaniem zaświadczeń z zakresu
prowadzonych spraw.

Skrzynka powinna spełniać także określone wymogi: powinna posiadać zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych, jej wielkość powinna
umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę A4,
a miejsce jej instalacji musi być ogólnodostępne i bezpieczne.

KRONIKA INWESTYCJI

W przypadku braku „Informatora Mosińskiego” w Państwa skrzynce, w dalszym
ciągu proszę o zgłoszenie tego faktu pod nr telefonu: 530 017 261, 61 8109 553,
61 8109 505 lub drogą mailową na adres: informator@mosina.pl.

Zakończono:
• ul. Wodna w Mosinie – odebranie
robót.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa ul. Czereśniowej w Mosinie- etap III,
• budowa jezdni ul. Marcinkowskiego
w Mosinie,
• budowa ul. Ogrodowej w Mosinie,
• budowa ul. Polnej w Krośnie – II etap,
• budowa ul. Skrytej w Mosinie.
Podpisano umowę:
• rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną przy
ul. Poznańskiej w Czapurach,
• budowa oświetleń drogowych
z oprawami LED na terenie gminy Mosina cz. I:
Mosina – ul. Czwartaków etap
III, tzw. Osiedle Sportowców etap II
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Mosiński samorząd obecnej kadencji zainicjował wydawanie „Informatora Mosińskiego” z intencją, by przekazywane na jego łamach informacje ważne dla
życia mieszkańców, trafiły do każdego z nich. Stąd decyzja o dostarczaniu gazety
samorządowej do każdego gospodarstwa domowego.
Mamy za sobą ponad dwa lata doświadczeń z tą formą dystrybucji. Przejściowe
problemy, jakie się zdarzały, staraliśmy się na bieżąco rozwiązywać. Dążymy do
takiego stanu, by brak „Informatora Mosińskiego” w skrzynce któregoś z Państwa, był incydentalny.

Jeżeli na ogrodzeniu lub na domu brakuje skrzynki pocztowej o wymaganych
wymiarach, kolporterzy zostawiają gazetę zatkniętą w płocie lub w innym, możliwym miejscu. Jest przez to narażona na zniszczenie pod wpływem warunków
atmosferycznych, na wypadnięcie lub wyciągnięcie przez przygodnego przechodnia,
co także się niestety zdarza. Dlatego apeluję do wszystkich tych mieszkańców,
którzy nie posiadają jeszcze odpowiedniej skrzynki pocztowej, by ten obowiązek
wypełnili i przy okazji umożliwili także bezpieczne pozostawienie „Informatora
Mosińskiego” przez kolporterów.
Informuję również, że nakład naszej gazety odpowiada liczbie domostw na
terenie gminy Mosina. Kolporterzy pozostawiają po jednym egzemplarzu dla
jednego domu, bez względu liczbę zamieszkujących go rodzin.

Joanna Nowaczyk - redaktor naczelny

INFORMACJE Z URZĘDU
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Nowe przepisy dotyczące usuwania
drzew
17 czerwca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmianie uległy przepisy dotyczące
wycinki drzew.

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew
• Osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których
obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów
jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych,
robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych drzew).
Ten obwiązek nie dotyczy krzewów.
• Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić Gminie, inaczej zapłacimy karę.
• Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin
przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia,
podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości
5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po
upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew
w takim terminie, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
• Organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni, jeśli uzna to za
zasadne. Wydanie takiej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej
do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
• Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury
zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek
dokonania opłaty za usunięcie drzew.
• Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ,
a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Wymóg uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek
uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości
5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. W przypadku topól,
wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – powyżej 80 cm, kasztanowców
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – powyżej 65 cm
i pozostałych drzew – powyżej 50 cm.

Kary
Zgodnie z nową ustawą rady gmin utraciły możliwość poszerzania katalogu drzew
lub krzewów, na których usunięcie nie byłoby wymagane uzyskanie zezwolenia,
a także katalogu drzew lub krzewów, za których usunięcie nie była naliczana
opłata. Nie mogą także podejmować uchwał w sprawie wysokości stawek opłat
za usunięcie zieleni.
Na mocy nowej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych
przepisów, minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi:
• wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie (do czasu wejścia w życie ww.
rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1cm obwodu
drzewa dla drzew i 200 zł/1m2 krzewu),
• jakie gatunki drzew i ich wiek będą kwalifikowane jako cenne przyrodniczo:
chodzi o tzw. znamiona drzew pomnikowych.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

INFORMACJE Z URZĘDU

obejmujący ulice J. Kusocińskiego, M.
Konopnickiej, K. Górskiego, ul. M. Dąbrowskiej – etap III; ul. Nizinna – (plac
zabaw) – etap I; ul. C. K. Norwida,
 Dymaczewo Nowe rejon ul. Pogodnej – etap III; Borkowice – ul. Wierzbowa
i Drużyna ul. Krańcowa – część położona w Borkowicach,
 Baranówko-Sowinki,
Daszewice - ul. Lipowa, Klonowa,
 Wiórek – ul. Szkolna,
• wykonanie projektu budowy kładki
pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej
w Krosinku.
W trakcie procedury przetargowej:
• budowa oświetleń drogowych
z oprawami LED na terenie gminy Mosina - cz. II,
• budowa ul. Chopina-Szyszkowej
wraz z odwodnieniem w m. Mosina:
etap III - odcinek od ul. Czarnokurz do
ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulic
Czarnokurz i Chopina – unieważniono
postępowanie,
• budowa oświetleń drogowych
z oprawami LED na terenie gminy Mosina - cz. III:
 Mosina – ul. T. Boya-Żeleńskiego,
J. Iwaszkiewicza, B. Schulza – ETAP II,
 Nowinki – ul. Rolna.
Rozstrzygnięto przetarg:
• budowa oświetlenia drogowego
z oprawami LED na terenie gminy Mosina – cz. II:
 Mieczewo – ul. Modrzewiowa,
Świerkowa,
 Mosina – ul. Platanowa, ul. J. U.
Niemcewicza, ul. Szkolna (na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1).
Ponadto:
• prowadzono uzgodnienia w sprawie
finansowania sieci kanalizacyjnej i sieci
wodociągowej Krosinko II i Drużyna
przez Aquanet S.A.: Drużyna – uzgodniono wodociąg i kanalizację, Krosinko
etap II – w trakcie negocjacji. Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Nowe
i Stare – Aquanet S.A. przystąpi do projektowania,
• zakończono aktualizację planów
inwestycyjnych przez Aquanet S.A na
lata 2017 -2026,
• kontynuowano opracowywanie bazy
szamb, przyłączy kan. sanitarnej i przyłączy wodociągowych – zaawansowanie
około 70% (wprowadzono około 9800
pozycji).
FUNDUSZ SOŁECKI
• podpisano umowy na budowę:
siłowni zewnętrznej w Dymaczewie Starym, siłowni zewnętrznej
w Nowinkach – kontynuacja, siłowni
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zewnętrznej w Rogalinie,
• zakupiono kostkę brukową dla sołectwa Sowinki,
• zamontowano wiatę drewnianą i stół
z ławkami na terenie sołectwa Babki,
• zlecono opracowanie: projektu technicznego na wyposażenie terenu przy
świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Nowym i Krajkowie; koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej
oraz koncepcja łazienek w świetlicy
w Daszewicach.
BUDŻET OBYWATELSKI
• podpisano umowy na: zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Rogalinku – OAZA WIEJSKA; rozbudowę
placu zabaw na Osiedlu nr 5 w Mosinie;
budowę siłowni zewnętrznej oraz placu
zabaw w Daszewicach, w Borkowicach,
w Wiórku, przy ul. Powstańców Wlkp.
w Mosinie – Osiedle nr 6; rozbudowę
placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie,
• wykonano remont części ul. Poznańskiej w Rogalinie (miejsca postojowe
przy budynku szkoły).
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wydano: 3 decyzje administracyjne
o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem geodezyjnym, 13 decyzji
administracyjnych zatwierdzających projekty
podziału nieruchomości oraz 10 postanowień
pozytywnie opiniujących wstępny projektu
podziału nieruchomości,
• przygotowano projekty uchwał w sprawie
nadania nazw drogom położonym w miejscowościach Drużyna, Rogalinek, Borkowice,
Czapury, Dymaczewo Nowe,
• rozpoczęto przygotowywania i aktualizację danych punktów adresowych niezbędnych do wprowadzenia do Systemu
Informacji Przestrzennej (GIS) – wykonano
wypełnienia bazy danych w zakresie 1500
pozycji,
• zawarto umowy sprzedaży nieruchomości
w formie aktu notarialnego nieruchomości
położonej w Dymaczewie Starym na rzecz
nabywcy wyłonionego w drodze przetargu,
• uzyskano 8 decyzji administracyjnych
Wojewody Wielkopolskiego (tzw. komunalizacja) w zakresie nabycia przez gminę nieruchomości w obrębach Mosina i Radzewice.
MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: zlecono wymianę drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Krosinku,
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Wyniki konkursów na dyrektorów
W dniach 26 i 29 maja odbyły się konkursy na dyrektorów 5 placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina.
Komisje konkursowe wybrały następujących kandydatów na dyrektorów:
- Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku – Bogumiła Woroch;
- Szkoła Podstawowa w Pecnej - Małgorzata Sroczyńska;
- Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie - Anna Szuba;
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie - Ewa Agnieszka Szymańska;
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - Alicja Trybus.
Gratulujemy i życzymy zrealizowania przedstawionych na konkursie koncepcji. 
Anna Balcerek-Kałek

Bezpłatne porady prawne - zmiana
godzin pracy w wakacje
Informujemy, że do 31 sierpnia 2017 r. obowiązuje zmiana godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mosinie:
• środa - zamiast godz. 11.30 –15.30 zmiana na godziny od 13.00 – 17.00
• czwartek - zamiast godz. 9.00 –13.00 zmiana na godziny od 13.00 – 17.00
Pozostałe dni dyżurow pozostają bez zmian, tzn.: poniedziałki od 13.00 – 17.00,
wtorki od 9.00–13.00 i piątki od 11.30 – 15.30.
Miejsce porad: siedziba Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa
3, I piętro, pokój nr 1.

Darmowe szkolenia czeladnicze
i mistrzowskie

Kolejna oferta bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach współpracy Gminy Mosina z Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Kierowane są one dla osób
pracujących lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Przygotowują
do nabycia kwalifikacji - tytułu mistrza i czeladnika w zawodach branży budowlanej i spożywczej. Realizowane we współpracy z pracodawcami. Kończące się
egzaminami, które przeprowadza Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.
Kursy skierowane są dla osób: zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, powyżej 25 roku życia, pracujących w branżach: wędliniarz, cukiernik,
piekarz, dekarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, elektryk, murarz-tynkarz, stolarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Szczegóły i zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul Dworcowa
3, tel. 61 8 192 746, e-mail: gci@mosina.pl. 
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Skwer na ul. Dworcowej według
projektu
Projekt Zagospodarowania Skweru na ul. Dworcowej zakłada stworzenie kompozycji trwałej, wizualnie atrakcyjnej przez cały rok oraz odpornej na warunki
miejskie.
Aby uzyskać efekt harmonijnej szaty roślinnej, w projekcie zastosowano gatunki
występujące w pasach zieleni wzdłuż ul. Dworcowej.
W centralnej części największego skweru, zaprojektowano zimozieloną grupę krzewów. Zastosowana tu odmiana cisa pośredniego ‘Hicksii’ już w młodym wieku zawiązuje nasiona otoczone czerwoną osnówką, będące pokarmem
dla ptaków. Grupa cisów tworzy tło dla bardzo obficie kwitnących, zebranych
w duże kwiatostany, czysto białych róż oraz dla ciemnożółtych kwiatów liliowców. W znajdujących się wzdłuż przejścia dla pieszych, mniejszych kompozycjach
roślinnych zaprojektowano także jałowce płożące w odmianie ‘Wiltonii’, które
tworzą wspaniałe, zimozielone, szczelnie odkrywające podłoże, gęste kobierce.
Do zagospodarowania ww. skwerów wybrano gatunki roślin odporne na uprawę
w warunkach miejskich, czyli gatunki dobrze znoszące zanieczyszczenie powietrza
i gleby, odporne na suszę, tolerujące zasolenie, łatwe i sprawdzone w uprawie
oraz odporne na choroby i szkodniki. 
Michał Dudziak
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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trwa procedura dla robót remontowych
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, trwa cyklinowanie i lakierowanie
podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rogalinie, trwa procedura
wynajmu lokali mieszkalnych od WPNu,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
dróg zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem, zlecenie zakupu i rekonstrukcji
balustrad na moście w Baranówku, odebrano wykonanie zjazdu z ul. Strzeleckiej
na ul. L. Wyczółkowskiego w Mosinie,
zlecono remont nawierzchni chodnika
na ul. Topolowej w Mosinie, zlecono
wykonanie utwardzenia nawierzchni
terenu przy budynku wielofunkcyjnym
w Pecnej,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 30 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 41 decyzji rocznych za
wbudowanie urządzeń w pas drogowy,
warunki techniczne dla przebiegu trasowego 38 urządzeń w pasie drogowym,
uzgodniono 16 projektów tymczasowej
organizacji ruchu, 3 lokalizacje zjazdu
indywidualnego, prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną prze PKP PLK,
toczą się: 6 spraw o likwidację szkód
i odszkodowań komunikacyjnych, 4
sprawy o likwidację szkód i odszkodowań mienia komunalnego, zakończono
1 sprawę o likwidację szkód i odszkodowań mienia komunalnego z wypłatą
odszkodowań, prowadzenie spraw związanych z KPOŚK,
• place zabaw, obiekty małej architektury: zlecono naprawę uszkodzonych
elementów stwierdzonych w czasie kontroli okresowej, trwa procedura zamawiania elementów małej architektury
dla Osiedla nr 6 Za Moreną, odebrano
naprawę karuzeli na gminnym placu
zabaw w Krośnie przy ul. Leśnej, trwa
procedura naprawy ogrodzenia placu
zabaw w Krośnie przy ul. Leśnej,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie
oświetlenia ulicznego zgodne z zapotrzebowaniem, wykonano i odebrano
naprawę słupów oświetlenia ulicznego
w Sowińcu.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Pecna: dla zachodnich i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.
Projekty planów miejscowych na eta-
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pie opiniowania i uzgadniania:
• 4 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina
oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich
terenów wsi Borkowice, dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
dla terenów części wsi Krosno,
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław-Poznań, ul. Leśmiana, ul. Śremską
wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E-59 Wrocław-Poznań,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina, dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński.
Projekty planów na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu:
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: przeznaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki,
Sasinowo i Rogalinek.
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2,
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną gminy oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poznańską,
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O opłatach za odbiór odpadów
Burmistrz Gminy Mosina przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji pokazuje, że nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mosina złożyli deklarację.
Zdarzają się również sytuacje, w których deklaracja złożona jest na jedną osobę,
podczas gdy faktycznie nieruchomość zamieszkuje kilka osób.
W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona weryfikacja złożonych deklaracji
w terenie. Osoby, które nie złożyły deklaracji zostaną wezwane do jej złożenia.
W przypadku niedokonania czynności złożenia deklaracji po wezwaniu przez
organ podatkowy, Burmistrz Gminy Mosina może wyznaczyć pieniężną karę
porządkową. Dlatego Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z uprzejmą prośbą
o jak najszybsze wypełnienie ustawowego obowiązku, poprzez złożenie deklaracji
lub jej uzupełnienie, zgodnie ze stanem faktycznym. Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20
Października 1 w Mosinie), w Gminnym Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3
w Mosinie) oraz na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce ODPADY.
Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie terminowych
wpłat skutkuje mniejszymi wpływami środków finansowych do budżetu Gminy
Mosina, które przeznaczone są na organizację całego systemu odbioru odpadów
komunalnych.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Mosinie, z Agnieszką Buśko w Referacie Finansowo-Budżetowym lub
telefoniczny pod nr 61 8109-519 oraz 61 8109 506.
W pozostałych sprawach związanych z wywozem odpadów, informacje można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61 8109
545, 546, 547. 
Justyna Kaczmarczyk
Audytor Wewnętrzny

Dyżury ekspertów ZUS
w Mosinie w 2017 roku
W związku z kontynuacją współpracy między I Oddziałem ZUS w Poznaniu
a Urzędem Miejskim w Mosinie informujemy, że w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie do końca 2017 roku, zostały zaplanowane dyżury
ekspertów ZUS.
Dyżury będą się odbywać zgodnie z przyjętym harmonogramem w siedzibie
Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój nr
16, a osoby zgłaszające się uzyskają możliwość zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi swoich elementarnych praw i obowiązków.
Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
- 28 września – w godzinach od 11.00 do 14.00
• Zagadnienia związane z zakresem emerytur i rent
• Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- 16 listopada – w godzinach od 11.00 do 14.00
• Zagadnienia związane z zakresem emerytur i rent
• Świadczenia pieniężne w razie choroby.
Więcej informacji: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 61 8192 746
lub gci@mosina.pl. 
Zapraszamy do udziału.
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Jedyna z Wielkopolski w Senacie
W Warszawie, 19 czerwca wręczono nagrody laureatom 15. edycji konkursu
„Sołtys Roku 2016”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych
sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn.
Przypomnijmy, że wśród wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazła
się, jako jedyna z Wielkopolski, Dorota Domagała – Sołtys Sołectwa Rogalinek.
Podczas wizyty w Senacie, gdzie odbyła się gala tego konkursu, naszej pani sołtys
towarzyszyli: Małgorzta Kaptur – przewodnicząca mosińskiej rady, Przemysław
Mieloch – zastępca burmistrza, a także Erazm Walkowiak – sołys Sołectwa
Drużyna – Nowinki. 
JN

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego
wsi,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim w
Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb
Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
Dymaczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo
Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10,
18 obręb Dymaczewo Nowe.
Procedowanych jest obecnie 19 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

Rynek pracy krok po kroku
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie,
uczestniczyli w warsztatach z doradcą zawodowym, które 30 maja przeprowadziła
Karolina Adamczyk-Pięta, koordynator Gminnego Centrum Informacji w Mosinie.
Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób poruszać się na rynku pracy krok
po kroku, w jaki sposób i gdzie szukać pracy, jakie dokumenty trzeba sporządzić oraz jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna i w jaki sposób trzeba się do niej przygotować. Mamy nadzieje, że przekazana wiedza zostanie
praktycznie wykorzystana w życiu. 
GCI
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• współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt
w Skałowie” w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi,
• prowadzono postępowania administracyjne: w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (9),
w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (16),
• prowadzono postępowania w sprawie
usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia oraz z zakresu niszczenia zieleni,
• przygotowywano koncepcje oraz
projekty zagospodarowania terenów
zieleni miejskiej,
• weryfikowano i opiniowano projekty
usuwania drzew i krzewów w związku z
realizacją inwestycji gminnych,
• prowadzono sprawy: z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej,
łowiectwa w zakresie ochrony przed
zwierzętami dzikimi,
• prowadzono prace związane z: usuwaniem oraz pielęgnacją drzew i krzewów
na terenie gminy Mosina, nasadzeniami drzew i krzewów na terenie gminy
Mosina,
• systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina,
• weryfikowano wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za
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zbiorowe zaopatrzenie w wodę Majątku
Rogalin Sp. z o.o.,
• realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest.
SPOTKANIA

•
• z przedstawicielami Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu oraz z projektantami opracowującymi projekt przebudowy drogi
DW431 w sprawie m.in.: lewoskrętów
(projekt drogi na odcinku Mieczewo
-Świątniki nie przewiduje lokalizacji
pasa do lewoskrętów, chodniki będą
projektowane łącznie ze ścieżkami
rowerowymi), dla odwodnienia drogi
zaprojektowano skrzynki rozsączające
(Gmina przekazała koncepcję zbierania
wód ze wzgórz w Świątnikach, Gmina
wnosi o przepusty lub rurociągi kanalizacji deszczowej, planowane odwodnienie do kanału Radziszewskiego; ul.
Szeroka jednokierunkowa z wyjazdem
w kierunku Rogalina; przewidywana
jest jedna rozbiórka budynku gospodarczego; nie przewiduje się budowy
ekranów dźwiękochłonnych; niebawem
nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie; wykonanie inwestycji w procedurze zaprojektuj i wybuduj,
• z przedstawicielami Zarządu Dróg
Powiatowych, Nadleśnictwa Konstantynowo, Aquanet -u, Biura Projektowego
Protocol, UM Mosina w sprawie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej
z Żabinka do Mosiny – analizy sposobu przetransportowania ścieków ze
wsi Żabinko do systemu kanalizacyjnego na terenie Mosiny - wariantów
i możliwości transportu ścieków rurociągiem tłocznym z Żabinka do Mosiny,
07.06.2017 Udział w Zebraniu Wiejskim
Sołectwa Żabinko. W zebraniu uczestniczył także Zastępca Burmistrza Gminy
Mosina, pan Przemysław Mieloch,
• z Dyrektorem WPN Zbigniewem Sołtysińskim w sprawie możliwości najmu
mieszkań na mieszkania komunalne,
• ze Zbigniewem Piskorskim w sprawie
możliwości odkupienia przez Gminę
Mosina praw do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Osiedla Nr 5
Nowe Krosno w Mosinie, z możliwością
przeznaczenia na działalność statutową
Zarządu Osiedla nr 5 w Mosinie,
• zastępcy burmistrza Przemysława
Mielocha z Burmistrzem Puszczykowa Andrzejem Balcerkiem w sprawie
możliwości świadczenia usług komunikacyjnych przez ZUK,
• podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na dofinanso-
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To nie jest studnia bez dna
Przypominamy, że zagospodarowanie
wód opadowych na terenie posesji należy do obowiązku ich właścicieli. Odprowadzanie deszczówki poza działkę, grozi
zalewaniem gminnych dróg gruntowych.
Woda opadowa spływa do gruntu, przekształcając się w wody powierzchniowe.
Im więcej na działce powierzchni zabudowanych i utwardzonych, tym więcej
wody spływa dodatkowo na pozostałą jej część.
Zabudowanie działki nie pozostaje bez wpływu na stosunki wodne. Właściciele takich działek mają większy problem z zagospodarowaniem deszczówki, niż
działek, których powierzchnia jest w przeważającej części gruntowa.
Sposób zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych nie jest dowolny.
Trzeba go dostosować do warunków panujących na działce: jej powierzchni,
rodzaju gruntu, wyposażenia terenu w sieci i uregulowań prawnych.
Woda opadowa z powierzchni dachów, tarasów, czy balkonów musi być zbierana
w rynny, sprowadzana w dół rurami spustowymi, a następnie odprowadzana
szczelnymi rurami do kanalizacji lub zagospodarowywana na działce.
Gdy nie ma sieci kanalizacyjnej, wody opadowe można ewentualnie odprowadzać
do istniejącego rowu melioracyjnego (pod warunkiem że jest konserwowany i nie
spowodujemy podtopienia terenu) albo cieku wodnego na przykład strumienia.
Zabronione jest odprowadzanie wody opadowej poza teren działki na drogi.
Grozi to zalewaniem dróg. Kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć wody
nie tylko z drogi, ale i z posesji, ona nie jest studnią bez dna. 
JN

Inwestycja PKP w Mosinie
Wiadukt kolejowy w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie
Widoczne jest duże zaawansowanie robót na wiadukcie kolejowym w ciągu
ul. Śremskiej w Mosinie prognozujące zakończenie prac na obiekcie. Jednak
udostępnienie wiaduktu kolejowego dla ruchu drogowego wymaga uzyskania
stosownych pozwoleń na użytkowanie od właściwych organów budowlanych.
Dlatego ostateczny termin dopuszczenia ruchu dla pieszych oraz pojazdów na
nowobudowanym obiekcie, nie został jeszcze przedstawiony przez Inwestora –
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozpoczęcie budowy odwodnienia nowobudowanego obiektu kolejowego
w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie
W związku z planowanym przez Inwestora PKP PLK S.A. rozpoczęciem budowy
odwodnienia nowobudowanego obiektu kolejowego w ul. Śremskiej w Mosinie na
terenie miasta Mosina, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W pierwszym
etapie, Wykonawca robót zaplanował zamknięcie skrzyżowania ul. Śremskiej z
ul. Kolejową w Mosinie. Odcinek ten zostanie wyłączony z ruchu drogowego, a
pojazdy będą poruszać się po wyznaczanych trasach objazdowych. Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane od 25 lipca 2017 r. W kolejnych etapach prace
będą realizowane na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania z ul. Kolejową do
skrzyżowania z ul. Leszczyńską/Wawrzyniaka/Mostową oraz na ul. Łaziennej.
Budowa kanału deszczowego w rejonie strategicznego skrzyżowania ul. Śremskiej/
Leszczyńskiej/ Wawrzyniaka/ Mostowej zostanie przeprowadzona bez naruszania
nawierzchni jezdni, co pozwoli zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym.
O terminach wprowadzenia wyżej wymienionych zmian w organizacji ruchu
drogowego Gmina będzie informować mieszkańców na bieżąco, za pośrednictwem
strony internetowej www.mosina.pl oraz mediów społecznościowych. Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót
oraz zwrócenia szczególnej uwagi na występujące oznakowanie tymczasowe. 
Klaudia Kołodziejczak
Referat Mienia Komunalnego
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Konsultacje społeczne – projekty
statutów osiedli oraz sołectw
Informujemy, że do 18 sierpnia br. prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina w sprawie projektów statutów osiedli i sołectw. Celem
tych konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat
zapisów projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Mosina.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego osiedla lub sołectwa położonego
na terenie gminy Mosina i w dniu składania formularza zawierającego opinie,
propozycje i uwagi do projektów statutów, mają ukończone 18 lat.
W okresie konsultacji, projekty statutów osiedli i sołectw udostępnione będą
do publicznego wglądu:
• w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie (Biuro Rady Miejskiej – pokój nr
22) w dniach i godzinach urzędowania,
• na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina,
• u przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów.
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wanie rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Krosinku,
• udział w Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt w Skałowie”,
• udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Mosińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
• udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie,
• udział w zastępcy burmistrza, Przemysława Mielocha w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy
Aquanet S.A. 
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
– opracowała Joanna Nowaczyk.

Konsultacje polegją na składaniu, w terminie do 25 sierpnia 2017 r., formularzy
zawierających opinie, propozycje i uwagi mieszkańców osiedli, organizacji społecznych i stowarzyszeń do projektów statutów poszczególnych osiedli i sołectw:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie,
• u przewodniczących zarządów osiedli i soltysów,
• drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektów statutów
osiedli” lub „solectw”.
Wzór formularza zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Mosina www.
mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostępny jest także w Biurze Rady
Miejskiej Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz
u przewodniczących zarządów poszczególnych osiedli i sołtysów.
Złożone propozycje zmian do projektów statutów osiedli i sołectw zostaną przedłożone Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia,
a wyniki konsultacji – podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina oraz
na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw i osiedli Gminy Mosina. 
JN

Złóżmy hołd
poległym
W 78. rocznicę wybuchu II wojny
światowej, przed Pomnikiem Pamięci
na mosińskim rynku, odbędzie się uroczystość upamiętnienia tego tragicznego
dla narodu polskiego dnia.
Samorząd Gminy Mosina zaprasza
mieszkańców do udziału w manifestacji
patriotycznej, 1 września o godz. 12, na
pl. 20 Października w Mosinie.
Wspólnie oddajmy hołd mieszkańców
Ziemi Mosińskiej – ofiarom tamtej wojny. 				JN

INFORMACJE Z URZĘDU
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Skrótem przez inwestycje
Hala widowiskowo-sportowa
W budowie znajduje się hala widowiskowo-sportowa przy
ul. Krasickiego w Mosinie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwa montaż konstrukcji drewnianej
dachu nad halą. Pomieszczenia oraz korytarze są już częściowo wygipsowane. Zakończenie inwestycji planowane
jest na czerwiec 2018 r.
Dwukondygnacyjna hala widowiskowo-sportowa o powierzchni użytkowej 3 855, 2 m2 i kubaturze 25 295,5 m3
będzie posiadać salę gimnastyczną o wymiarach 29,53x46,3
metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój trenera i magazyn sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety,
w tym dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. Na
piętrze obiektu będą mieścić się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala konferencyjna.
Na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w wysokości
2 500 000 zł.

dydaktyczną z 6 salami lekcyjnymi, salą komputerową oraz
salę gimnastyczną o powierzchni 523,92 m2. I etap inwestycji – budowa szkoły ma być zakończony do końca grudnia
2017. W ramach II etapu powstanie sala gimnastyczna
o powierzchni 523,92 m2.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w wysokości
3 999 490, 47 zł.

Budynek dla szkoły w Krosinku

Drogi

Hala widowiskowo-sportowa

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Czapurach

Nastąpił odbiór prac na ul. Marcinkowskiego w Mosinie –
budowy jezdni wraz z odwodnieniem. Zakończył się III etap
budowy ul. Czereśniowej – chodnika i jezdni z odwodnieniem
– na odcinku od ul. Łąkowej do Gruszkowej.
Trwają prace: na ul. Ogrodowej w Mosinie – powstaje tu
jezdnia i chodnik (kanalizacja deszczowa wybudowana została już w 2015 r.), na ul. Skrytej w Mosinie – wybudowany
zostanie chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe i odwodnienie, a także na ul. Polnej w Krośnie, gdzie powstanie
pieszojezdnia z odwodnieniem. 

Z początkiem wakacji rozpoczęły się roboty związane
z rozbudową Szkoły Podstawowej w Czapurach. Obecnie
prowadzone są prace rozbiórkowe.
Docelowo obiekt oświatowy w Czapurach wzbogaci się
m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla dzieci przedszkolnych,
bibliotekę, świetlicę, stołówkę, a także salę gimnastyczną
o powierzchni 696,26 m2. W pierwszej kolejności powstanie
budynek dydaktyczny.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Krosinku
Na budynku dobiega końca montaż drewnianej konstrukcji
dachowej, na której układana będzie dachówka. Trwają prace
wykończeniowe w środku budynku – układane są płytki
w łazienkach oraz wylewane są posadzki.
W ramach rozbudowy szkoła zyska dobudowaną część
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ul. Skryta w Mosinie

Joanna Nowaczyk /
Fot. Katarzyna Leszczyńska, Joanna Nowaczyk
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Żabinko			
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Świątniki			

Baranówko			

Krosno

Budżet Obywatelski 2017
– pierwsze efekty
Pojawiły się pierwsze efekty Budżetu Oby watelskiego
2017. W ubiegłym roku po raz
pierwszy mieszkańcy Gminy
Mosina mieli możliwość rozdysponowania wydzielonych
środków z tegorocznego budżetu Gminy Mosina, zgłaszając swoje propozycje zadań
inwestycyjno-remontowych,
a
potem
–
dokonując spośród nich w ybo r u w d ro d z e g ło s owa n i a .
W głosowaniu udział wzięło
ponad 3 tysiące mieszkańców.
Pierwsze, wybrane w taki właśnie sposób zadania, doczekały
się właśnie realizacji. Pozostałe
z 30 zatwierdzonych na 2017
rok, Urząd Miejski w Mosinie
wykona do końca tego roku.

• Baranówko – balustrada na
mostku,
• Pecna – utwardzenie terenu
przy przychodni w Pecnej,
• Świątniki – remont świetlicy
wiejskiej,
• Żabinko – remont świetlicy
wiejskiej.

Co wybrali mieszkańcy – zadania już
wykonane:
• Osiedle nr 6 „Za Moreną” – siłownia zewnętrzna,
• Wiórek – siłownia zewnętrzna,
• Krosno – stacja naprawy rowerów,
• Rogalin – remont części drogi gminnej, ul. Poznańska
w Rogalinie wraz z chodnikiem i pętlą autobusu szkolnego,

Wiórek			

INFORMACJE Z URZĘDU

Rogalin		

Przed nami kolejne głosowanie
nad zadaniami zaproponowanymi przez mieszkańców do realizacji w przyszłym roku. 10 lipca
zakończył się nabór wniosków
— propozycji zadań inwestycyjno-remontowych do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 2018.
Wpłynęły 43 propozycje. Aktualnie są one analizowane przez Referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie. Lista projektów zostanie ogłoszona 14
sierpnia. Głosowanie zaplanowano od 1 do 29 września.
O szczegółach poinformujemy we wrześniowym numerze „Informatora Mosińskiego”. Wszystkie niezbędne
informacje dostępne są także na stronie internetowej ->
bogm.mosina.pl. 
Oprac. JN

Osiedla nr 6 „Za Moreną”		

Pecna
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
czerwiec
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
trzech sesjach: 12, 21 i 29 czerwca. Odbyła
także 10 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 12 czerwca, radni podjęli uchwałę
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 3911P
w m. Pecna oraz nr 2465P i nr 2469P
w m. Drużyna oraz uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina”.
Na kolejnej, uroczystej sesji 21 czerwca,
sportowcy, trenerzy i działacze sportowi
odebrali nagrody i wyróżnienia przyznane przez samorząd Gminy Mosina za ich
osiągnięcia w roku 2016.
Podczas planowej sesji 29 czerwca Rada
przyjęła 19 uchwał. Radni podjęli uchwałę
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogalinie; w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
niepublicznych szkół prowadzonych przez
inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz
tryb i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystania; zmieniono
także uchwałę budżetową na rok 2017
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mosina na lata 2017-2022; udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – dofinansowanie zakupu sprzętu
medycznego dla Szpitala w Puszczykowie;
podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym; w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania; kolejnymi uchwałami przejęto od Powiatu Poznańskiego
zadania z zakresu zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury – wykonanie aktualizacji
projektu wykonawczego budowy sygnalizacji świetlnej na odcinku ul. Poznańskiej
w rejonie zjazdu na ul. Żurawinową oraz
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zadania z zakresu zarządzania publiczną
drogą powiatową nr 2463P w miejscowości Mosina. Podczas tej sesji nadano nazwy
pięciu drogom: „Odległa” drodze położonej w Borkowicach, „Grabowa” drodze
położonej w Czapurach, „Taborowa”
drodze w Drużynie, „Szczęśliwa” drodze
w Dymaczewie Nowym oraz „Kasztanowa” drodze w Rogalinku. Radni
przedłużyli także czas obowiązywania
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
dla Majątku Rogalin oraz pochylili się
nad 4 skargami jednego z mieszkańców.

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

Terminarz
posiedzeń Rady
W lipcu i sierpniu komisje nie mają
swoich planowych posiedzeń. Terminarz posiedzeń Rady we wrześniu
ukaże się w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”.
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może

w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń,
zamieszczane są na stronie www.mosina.
pl w zakładce Komunikaty oraz na stronie
www.mosina.esesja.pl . Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541. 

Nagrody
dla sportowców
Podczas uroczystej sesji, która odbyła
się 21 czerwca, zawodnicy, trenerzy oraz
działacze odebrali wyróżnienia i nagrody
przyznane przez Burmistrza Gminy Mosina za osiągnięcia w działalności sportowej
w roku 2016.
Stypendia sportowe w wysokości 300 zł
miesięczne płatne od lipca do listopada
2017 r. otrzymali zawodnicy:
• Kacper Skrobiszewski – karate,
• Weronika Kochanka – zapasy,
• Wojciech Fajfer – żużel,
• Filip Kosicki – wędkarstwo spławi kowe,
• Joanna Wojciechowska – kolarstwo
górskie,
• Weronika Szukała – pływanie syn
chroniczne,
• Gniewomir Wiśniewski – brazylijskie
ju jitsu,
• Bartosz Karasiński – lekka atletyka.
Jednorazowe nagrody pieniężne przyznano zawodnikom:
• I nagrodę: 2 000 zł – Maksymilianowi
Wiśniewskiemu – brazylijskie ju jitsu,

RADA MIEJSKA

mosina.pl
• II nagrodę: 1 500 zł – Kacprowi
Kubiakowi – judo, sumo,
• III nagrodę: 1 000 zł – Albertowi
Warzosze – pływanie.
Wyróżnienia w formie statuetki
i dyplomu dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnieciami
w działalności sportowej przyznano:
• Zbigniewowi Lisieckiemu,
• Radosławowi Miśkiewiczowi,
• Jarosławowi Roszakowi.
Nagrodę pieniężną w wysokości 1 000
zł otrzymał pan Marcin Jakubowski, jako
trener wyróżniający się osiągnięciami
w działalności sportowej.
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rzy odebrali okolicznościowe dyplomy
i nagrody.
Konkurs „Zielona Gmina” organizowany jest już od 16 lat i ma zachęcać mieszkańców do jeszcze większej dbałości
o najbliższe środowisko poprzez elementy rywalizacji i prezentację wzorcowych
ogrodów. 

Oprac. Monika Kujawska
Biuro Rady Miejskiej

I miejsce „Zieleńce-kwietniki osiedlowe, zakładowe
i szkolne” – Sołectwo Żabinko

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! 

Zielona Gmina
Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu dla mieszkańców „Zielona Gmina”,
organizowanego od lat przez Burmistrza
Gminy Mosina wspólnie z Komisją
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Mosinie. W tym roku na
konkurs wpłynęło 19 wniosków w kategoriach: ogrody przydomowe, działki na terenach rodzinnych ogrodów
działkowych oraz zieleńce-kwietniki
osiedlowe. 28 czerwca Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa obejrzała zgłoszone ogrody i zieleńce oraz wyłoniła
laureatów.
Ogrody przydomowe: I miejsce – Franciszek Matuszczak, II miejsce, ex aequo
– Krzysztof i Patrycja Stern oraz Magdalena Matuszewska, III miejsce – Marcin
Małyga. Za kolejne miejsca wręczono
5 wyróżnień.
Działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych: I miejsce – Anna
Zygmańska, II miejsce – Bogumiła
i Waldemar Jędrzejczak, III miejsce –
Krystyna i Ryszard Skrzydlewscy. Za
kolejne miejsca wręczono 6 wyróżnień.
Zieleńce-kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne: przyznano I miejsce zieleńcowi zgłoszonemu przez Agnieszkę
Gorzyńską – sołtys Sołectwa Żabinko.
13 lipca, podczas uroczystego spotkania w mosińskim magistracie, burmistrz
Jerzy Ryś, przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek oraz pozostali członkowie
tej komisji, gratulowali laureatom, któ-

RADA MIEJSKA

I miejsce „Ogrody przydomowe” – Franciszek Matuszczak

I miejsce „Działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych” – Anna Zygmańska
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Wydatki inwestycyjne w Gminie
Mosina w 2016 roku

JERZY RYŚ
BURMISTRZ GMINY MOSINA

Wiemy już, że rok 2016 w Gminie Mosina zamknął się nadwyżką budżetową
w wysokości 9 979 517,76 zł. Obecność tak
wysokich środków w budżecie na koniec
minionego roku wywołała niemałą konsternację wśród Radnych Rady Miejskiej
w Mosinie. Pojawiły się pytania dotyczące nie tylko wysokości powstałej nadwyżki, ale także mechanizmów, które
przyczyniły się do jej wygenerowania. Próbę krótkiego wyjaśnienia przedstawiliśmy na stronie nr 4 czerwcowego wydania
Informatora Mosińskiego w artykule pt. „Absolutorium za
2016”. Okazało się, że budżet w 2016 roku był szczególnie
trudny do realizacji po stronie wydatków. Powodem było
zablokowanie znaczących środków jako wkładu własnego
Gminy na zadania związane z pozyskaniem funduszy zewnętrznych oraz na zabezpieczenia finansowe przetargów
na realizację inwestycji.
Okazuje się, że nie tylko Gmina Mosina miała problem
z wydatkami z budżetu za rok 2016.
Z podobnymi problemami mogło zetknąć się niemal
50% gmin oraz dużych miast w Polsce. Co ważniejsze,
pierwsze symptomy tych problemów analitycy gospodarczy zauważyli już w 2015 roku. Portal Forsal.pl pisał
o tych niekorzystnych zjawiskach w materiale z 31 sierpnia 2016 roku pod tytułem: „Gwałtowny spadek inwestycji
w Polsce. Firmy boją się wydawać”.

W przedstawionej analizie posłużono się wartością inwestycji dla największych 27 miast na prawach powiatu
(dalej nazwane: duże JST), które odpowiadają za ok. 30%
nakładów na środki trwałe wszystkich JST. Korelacja liniowa pomiędzy wartością inwestycji dużych i wszystkich JST
w latach 2000-2014 wynosiła 96%, a korelacja pomiędzy
ich rocznymi dynamikami była równa 64%. Tym samym
analitycy CCIFP przyjęli, że na podstawie kształtowania
się inwestycji dużych JST możliwe jest określenie tendencji
dla wydatków na środki trwałe wszystkich JST.
Do podobnego wniosku doszła Krajowa Izba Gospodarcza. W marcu 2017 przedstawiono dane z badań Krajowej
Izby Gospodarczej, z których wynika, że w roku 2016
Polskie firmy i gminy ograniczyły wydatki inwestycyjne.
W badaniu KIG podano, że 45% gmin znacząco obniżyło
wydatki inwestycyjne w roku 2016 w stosunku do roku
poprzedniego. Inwestowanie w gminach hamowane było
m.in. przez zbyt wolne tempo uruchamiania środków UE
oraz ich ograniczoną dostępność.

Jeszcze na początku 2016 roku analitycy Francusko-Polskiej
Izby Gospodarczej (CCI France Pologne - CCIFP) prognozowali, że tempo wzrostu PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczane
przez znaczny spadek dynamiki inwestycji publicznych. Przyczyny spadku dynamiki tych inwestycji upatrywano między
innymi w zmniejszonym wykorzystaniu środków unijnych
na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W odpowiedzi profesor Eugeniusz Sobczak przytacza
następujące czynniki:
„Obniżenie wydatków na inwestycje może wynikać z przypadkowej sytuacji. Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował, że nie zostały jeszcze uruchomione
niektóre programy operacyjne, co niewątpliwie może przekładać się na intensywność działań inwestycyjnych. Inne projekty
z kolei dopiero zaczęto uruchamiać i w związku z tym nie
ma jeszcze refundacji z programów operacyjnych.

W przygotowanej przez CCIFP, kwartalnej prognozie
makroekonomicznej na rok 2016 czytamy:
„Będzie to spowodowane długim czasem potrzebnym na
zaplanowanie inwestycji, opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020,
ewentualne opóźnienia w ich rozpatrywaniu przez KE,
a następnie przeprowadzenie odpowiednich przetargów na realizację projektów. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla realizacji
inwestycji jest niepewność w zakresie podwyższenia kwoty wolnej
od podatku, które będzie oddziaływać w kierunku zmniejszenia
dochodów JST, jak również uruchomienie programu 500+ oraz
możliwa decyzja rządu o likwidacji gimnazjów, które będą generowały znaczące obciążenia dla budżetów JST.”
Zgodnie z zebranymi przez CCIFP danymi nt. realizacji
budżetów lub prognoz wydatków:
„Dynamika inwestycji w dużych JST zmniejszyła się
w 2015 r. do 4,9% r/r z 21,1% w 2014 r. Zgodnie z prognozami
zawartymi w WPF, w dużych JST przewidziany jest spadek
wydatków na środki trwałe o 25,9% w 2016 r., co byłoby
najniższą dynamiką inwestycji od 2003 r.”
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W rozmowie w Serwisie Samorządowym PAP prof.
dr hab. Eugeniusz Sobczak – twórca rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego starał się odpowiedzieć między innymi na
pytanie: „Czym może być spowodowany spadek tempa
inwestycji?”.

Niektóre miasta ostrożnie podchodzą do inwestycji, ponieważ mają bardzo mały udział dochodów własnych. Jeśli
ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych,
to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji, ponieważ zawsze pozostaje większy
poziom niepewności odnośnie domknięcia budżetu.
Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział
dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze
zadanie. Niewątpliwie chęć podejmowania inwestycji zwiększa się, gdy samorządy pozyskają środki unijne, ale nie co
roku można je uzyskać.
Ostrożne podejście do inwestycji może także wynikać z obaw
spowodowanych wzmożonymi kontrolami. Wszystko jest
w porządku, gdy kontrole występują w normalnym natężeniu, natomiast jeśli podejście do kontroli zaczyna być
falowe to samorządy zaczynają włączać się w tzw. ostrożnościowe procedury.”

AKTUALNOŚCI

mosina.pl
Reasumujac należy przyjąć, że w naszej Gminie wystąpiły
podobne zakłócenia procesów inwestycyjnych, wynikające
między innymi z powodów przedstawionych powyżej.
Na wielkość wykonania budżetu za 2016 rok miały wpływ:







czynniki makroekonomiczne kształtujące się po 2014 r.,
ograniczona dostępność do środków unijnych na inwestycje długofalowe i powolne ich uruchamianie,
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Budowa hali widowiskowo – sportowej
przy ul. Krasickiego w Mosinie
Termin realizacji: 08.07.2016 – czerwiec 2018
Koszt całkowity – wg oferty Wykonawcy: 9 899 901,58 zł
Koszt wg faktur za 2016: 1 279 770,56 zł
II. Termomodernizacja
Przedszkole nr 2 w Mosinie
Wykonanie nowej instalacji c.o. i kotłowni gazowej
Termin realizacji: 04.11.2016 – 15.12.2016

wielkość środków niezbędna do zabezpieczenia wkładów własnych do wniosków o dotacje unijne na realizację planowanych inwestycji,
duża ilość przetargów wymagających zabezpieczenia
finansowego przez Gminę,
niepewność wywołana zaproponowanymi zmianami
w istniejącym systemie oświaty.

Ta ostatnia wymagała zmiany struktury wydatków oraz
zmian harmonogramów finansowania rozbudowy szkół
w Gminie, co było możliwe między innymi poprzez zabezpieczenie środków z powstałych nadwyżek finansowych.
Należy dodać, że wydatkowanie nadwyżek powstałych pod
koniec roku budżetowego z wymienionych wyżej oczywistych
powodów nie było możliwe, zaś wydanie tak powstałych środków „na siłę” było by tym samym, co zrzucenie balastu z balonu
w momencie, kiedy całkowitej zmianie uległ kierunek wiatru.
Balon owszem poleci dalej, ale w niezaplanowanym kierunku.
Nie żyjemy na samotnej wyspie, w omawianym okresie około
45% gmin i dużych miast w Polsce znacząco obniżyło wydatki na inwestycje. Powstała w naszym budżecie nadwyżka nie
znika, a między innymi dzięki niej w bieżącym roku Gmina
przeznaczy na inwestycje kwotę niemal 32 milionów złotych
(31 887 224,75 zł), zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej z dnia
27 kwietnia 2017 roku.

Przedszkole nr 2 w Mosinie wykonanie nowej instalacji c.o. i kotłowni gazowej
Koszt brutto: 192.320,44 zł
III. Budowa ulic
1. Budowa ul. Dębowej i Jesionowej w Mosinie
Termin realizacji: 20.04.2016 – 13.07.2016
Koszt brutto: 349 128,05 zł
Długość drogi: 309,95 mb
2. Budowa ul. Prusa w Mosinie
Termin realizacji: 31.05.2016 – 25.07.2016
Koszt brutto: 401 002,07 zł
Długość drogi: 302,40 mb
Gługość kanalizacji deszczowej: 210,9 mb
3. Budowa ul. Koziej w Pecnej – etap III
Termin realizacji: 13.04.2016 – 05.08.2016
Koszt brutto: 598 764,73 zł
Długość drogi: 378,10 mb

Najważniejsze inwestycje
wykonane w Gminie
Mosina w 2016 roku
I. Inwestycje kubaturowe
Rozpoczęcie i kontynuacja prac budowlanych

Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie
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Budowa ul. Koziej w Pecnej – etap III
Gługość kanalizacji deszczowej: 283,95 mb
4. Budowa ul. Czereśniowej w Mosinie – etap II
Termin realizacji: 25.04.2016 – 09.06.2016
Koszt brutto: 321 912,72 zł
Długość drogi: 133,00 mb
Gługość kanalizacji deszczowej: 229,00 mb
5. Budowa ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie
Termin realizacji: 23.06.2016 – 28.11.2016
Koszt brutto: 1 088 330,90 zł
Długość drogi: 950,55 mb
6. Budowa ul. Polnej w Krośnie – etap I
Termin realizacji: 30.06.2016 – 09.12.2016
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Koszt brutto: 965 070,41 zł
Długość drogi: 639,77 mb
7. Budowa ul. Wodnej i Chopina w Mosinie – etap II
Termin realizacji: 01.06.2016 – 15.05.2017
Koszt brutto: za 2016 r.: 535 451,96 zł
IV. Budowa chodników
1. Budowa chodnika w ciągu ul. Sosnowej w Mosinie
i w Krośnie
Termin realizacji: 13.07.2016 – 24.08.2016
Koszt brutto: 185 921,58 zł
Długość chodnika: 216,35 mb
2. Budowa chodnika w ciągu ul. Łąkowej w Mosinie
Termin realizacji: 06.06.2016 – 17.06.2016
Koszt brutto: 60 233,24 zł
Długość chodnika: 125,22 mb
3. Budowa chodnika w ciągu ul. Długiej w Radzewicach
– etap III
Termin realizacji: 13.07.3016 – 12.09.2016
Koszt brutto: 105 360,07 zł (w tym 30 098,05 zł
Powiat Poznański)
Długość chodnika: 297,80 mb
4. Budowa chodnika w Borkowicach
Termin realizacji: 17.10.2016 – 09.12.2016
Koszt brutto: 95 142,21 zł (w tym 50 000 zł
Powiat Poznański)
Długość chodnika: 304,94 mb
5. Budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej
w Krosinku – etap I
Termin realizacji: 13.07.2016 – 05.10.2016
Koszt brutto: 140 554,79 zł

Budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w Krosinku – etap I

Długość chodnika: 309,00 mb
6. Budowa chodnika w ciągu ul. Bankowej w Wiórku
Termin realizacji: 13.07.2016 – 24.08.2016
Koszt brutto: 101 782,25 zł
Długość chodnika: 322,00 mb

lipiec 2017

V. Bezpieczeństwo
1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego Mosinie
Termin realizacji: 02.07.2016 – 05.09.2016
Koszt brutto: 160 380,20 zł (w tym 66 863,43 zł
Powiat Poznański)
VI. Budowa sieci kanalizacji deszczowej
1. Mosina ul. Poziomkowa
Termin realizacji: 12.05.2016 – 20.05.2016
Koszt brutto: 41 850,00 zł
Długość sieci: 93,70 mb
Średnica: 250 mm
VII. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1. Mosina ul. Krótka
Termin realizacji: 01.08.2016 – 20.11.2016
Koszt brutto: 332 025,98 zł
Długość sieci: 524,00 mb
Średnica: 200 mm
2. Mosina ul. Szkoła Podstawowa nr 2
Termin realizacji: 03.10.2016 – 20.10.2016
Koszt brutto: 65 345,00 zł
Długość sieci: 74,30 mb
Średnica: 160 mm
VIII. Budowa sieci wodociągowej
1. Gmina Mosina Rogalin Podlesie – Kubalin w m. Babki
Termin realizacji: 04.04.2016 – 23.06.2016
Koszt brutto: 57 397,73 zł
Długość sieci: 767,40 mb
Średnica: 63 mm
IX. Budowa sieci wodociągowych finansowanych przez
Aquanet S.A.
1. Dymaczewo Nowe, rejon ul. Pogodnej
Termin realizacji: 01.07.2016 – 30.11.2016
Koszt brutto: 498 500,00 zł
Długość sieci: 1807,75 mb
Średnica: 180 mm
2. Daszewice ul. Dolna
Termin realizacji: 01.12.2016 – 20.12.2016
Koszt brutto: 52 000,00 zł
Długość sieci: 135,00 mb
Średnica: 125 mm
3. Drużyna ul. Graniczna
Termin realizacji: 17.02.2016 – 20.05.2016
Koszt brutto: 31 416,30 zł
Długość sieci: 92,69 mb
Średnica: 125 mm
X. Zakończone projekty sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej
1. Krosinko, etap II
Termin realizacji: 04.01.2016 – 29.12.2016
Koszt brutto: 72 877,50 zł
2. Drużyna, ulice: Krótka i Widokowa
Termin realizacji: 08.02.2016 – 30.11.2016
Koszt brutto: 22 000,00 zł

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego Mosinie
XI. Budowa oświetlenia drogowego
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Budowa oświetlenia drogowego

INFORMATOR MOSIŃSKI
Długość linii
Ilość
Ilość
Data
Data
Wartość inwestycji
kablowej
brutto w zł.
słupów opraw rozpoczęcia zakończenia
(mb)

Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w Mosinie w ulicy
Sowinieckiej i drodze do miejscowości Sowiniec – ETAP II

952,35

25

47

18.04.2016

12.09.2016

126 579,23

Budowa oświetlenia drogowego Mosina "PROMENADA 2 " od ulicy
Mostowej do ulicy Niezłomnych - ETAP II - od strony ulicy Rzecznej

201

11

11

26.04.2016

1.09.2016

35 014,48

Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w ulicy Pożegowskiej
w Mosinie - ETAP II

172

4

4

26.04.2016

12.07.2016

20 617,64

Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w Rogalinie – Osada

146,35

4

4

26.04.2016

1.09.2016

19836,23

138

4

4

26.04.2016

12.07.2016

20 346,27

215,3

7

9

26.04.2016

1.09.2016

30 063,99

Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Poznańskiej 78
w Czapurach (boisko przy Szkole Podstawowej w Czapurach)

238,3

4

14

26.04.2016

1.09.2016

40 337,28

Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w Krośnie w ulicy Bocznej ETAP II

204,68

5

5

19.08.2016

14.11.2016

32 078,12

1199

27

32

19.08.2016

11.10.2016

109 086,40

271,96

9

11

21.07.2016

14.10.2016

40 369,89

284,46

8

11

21.07.2016

14.10.2016

40 730,47

108

152

Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w ulicy Gruszkowej
w Mosinie
Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w ulicy Poznańskiej
w Rogalinie

Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w Krośnie w ulicy Tylnej Wosennej - ETAP I
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w ulicy
Kostrzewskiego w Rogalinku
Budowa oświetlenia drogowego z oprawami LED w Mosinie w rejonie ulicy
Żeromskiego – I ETAP. W I etapie w części ulic : Boya -Żeleńskiego,
Iwaszkiewicza ,Schulza oraz w ulicy Gombrowicza
w Mosinie.
Razem ilość słupów i opraw

515 060,00



KRÓTKO O OSIEDLACH I SOŁECTWACH
Gmina Mosina posiada 28 jednostek pomocniczych
– 7 osiedli i 21 sołectw. Przejmują one na swoim terytorium
realizację zadań publicznych, ułatwiając Gminie wykonywanie
jej zadań. Prezentujemy cykl krótkich informacji dotyczących
działania jednostek pomocniczych naszej Gminy.

Mosina – Osiedle nr 2 „Czarnokurz”
Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Jolanta
Szymczak
Zarząd Osiedla: Agnieszka Kaczmarek,
Agnieszka Paczyńska, Elżbieta Salomończyk, Tomasz Stube, Stefan Thiele, Jacek
Weiss
Liczba mieszkańców: 1788
Obejmuje ulice: Cedrową, Jana Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Piotra Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajową,
Jana Matejki, Mikołaja Kopernika, Leśną, Mariana Obsta,
Modrzewiową, Mokrą, Stanisława Moniuszki, Nizinną, Feliksa
Nowowiejskiego, Osiedlową, Ignacego Paderewskiego, Piotra
Mocka, Platanową, Józefa Poniatowskiego, Rzeczypospolitej
Mosińskiej, Studzienną, Szosa Poznańska (ul. Poniatowskiego
do granic miasta), Szyszkową, Świerkową, Henryka Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodną, Wysoką, Zieleniec.
Kontakt: kom. 604 782 804 (Przewodnicząca Zarządu Osiedla). Profil na fb: Osiedle Czarnokurz Mosina. 
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18-tka w MKŻ-cie
Mosiński Klub Żeglarski w ramach swojej działalności
propagującej tę piękną formę czynnego wypoczynku organizuje także kursy na patent żeglarza. W sezonie żeglarskim
2016/2017 taki kurs odbył się już po raz 18.
Tegoroczny kurs żeglarski zakończył się 1 lipca egzaminem
państwowym. W tym roku patent żeglarza jachtowego zdobyły
22 osoby, ale od pierwszego kursu w MKŻ-cie, od 1991 roku,
przybyło 264 adeptów sztuki żeglarskiej. I Ty Czytelniku, bez
względu na to, w jakim jesteś wieku, możesz zarazić się pasją
żeglarską! Czy masz 14, czy przeszło 65 lat (taka była rozpiętość wieku naszych kursantów), możesz uczyć się z nami sztuki
żeglowania. Dzięki patentowi „Żeglarz Jachtowy”, uzyskasz
uprawnienia do prowadzenia wszystkich jachtów po wodach
śródlądowych. Nauka prowadzenia jachtów rozwinie w Tobie
poczucie odpowiedzialności nie tylko za własne bezpieczeństwo,
ale też załogi i sprzętu, na którym żeglujesz. W czasie kursu
pływamy po pięknym Jeziorze Dymaczewskim, które zajmuje 127
ha Wielkopolskiego Parku Narodowego. Szkolimy na jachtach

typu „Omega’’ oraz na jachcie kabinowym „Sportina 595’’.
Nasza kadra instruktorska to doświadczeni żeglarze. Posiadają
stopnie żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego
i kapitana jachtowego. Swoje doświadczenie zdobywają, żeglując na jeziorach, morzach i oceanach. Są też egzaminatorami
z ramienia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
Nie będziesz się nudził: to pasjonaci z poczuciem humoru,
którzy świetnie znają się na swojej robocie. W tym roku szkoliło
nas dwunastu: Stanisław Tubis, Henryk Kociemba, Przemysław
Wojtkowski, Michał Wilczak, Maciej Kandulski, Ewa Tomczak,
Małgorzata Wojtkowska, Kinga Tubis, Jacek Mądrawski, Leszek
Kolendowicz, także -wspomagający nas z zaprzyjaźnionego
klubu - Przemysław Giel i ja – Bogdan Fischer.
Jako KWŻ (kierownik kursu) – wszystkim bardzo dziękuję.
A Was, drodzy Czytelnicy, zapraszam na przyszłoroczny kurs.
Wierzę, że połkniecie bakcyla żeglowania. 
AHOJ! – Kpt. Bogdan Fischer

Dzień dziecka w Żabinku
10 czerwca w Żabinku odbył się integracyjny Dzień Dziecka.
Dzieci oraz rodzice tańczyli Zumbę z Paulą, rysowali, malowali, brali udział w licznych konkursach, z udziałem piłek,
a nawet samolotów. Animatorzy przygotowali bogaty program dla wszystkich gości, a każdy znalazł coś dla siebie. Dla
najmłodszych był basen z piłkami oraz dmuchany zamek.
Dla wszystkich spragnionych historii pan Waldemar Wiązek
opowiadał i pokazywał prehistoryczne kości.
Dla przyszłych strażaków, OSP Żabinko przygotowała konkursy i przejażdżki wozem strażackim. Spragnieni uczestnicy
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degustowali sok ze świeżych owoców, lody, ciasta, chrupkie
pieczywo, popijając różne smaki herbat z całego świata.
Nie zabrakło grilla oraz tradycyjnego meczu dorośli vs
dzieci-młodzież.
Wszystkich uczestników oczarował chart Adara pani Pauliny.
Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs przeciąganie liny, rodzinnie wszyscy walczyli o pierwsze miejsce.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji Dnia
Dziecka w Żabinku. 
Agnieszka Gorzyńska
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Organizacje prezentowały
się po raz dziewiąty
3 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
nr 1 w Mosinie odbył się IX Festyn Organizacji Pozarządowych i Dzień Dziecka. Organizatorem festynu jest Gminne
Centrum Informacji przy współpracy z Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Szkoły
Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz Rady
Rodziców obu szkół.

Motocykle na targowisku
11 czerwca w Mosinie odbył się VII Piknik i VI Rajd Motocyklowy o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. Tej cieszącej
się dużym zainteresowaniem mieszkańców imprezie, którą
organizuje Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe, towarzyszyły także atrakcje z okazji Dnia Dziecka przygotowane
wspólnie z Zarządem Osiedla nr 1 i Osiedla nr 4.
Płytę mosińskiego targowiska, gdzie odbywał się piknik,
niemal w całości okupowały tego dnia „stalowe rumaki”.
Organizator przygotował różne piknikowe atrakcje, nie tylko
dla motocyklistów. Tego dnia odbył się rajd motocyklowy

AKTUALNOŚCI

INFORMATOR MOSIŃSKI
Swoją ofertę zaprezentowały: Mosińskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Pracownia Artystyczna
przy Towarzystwie Przyjaciół Dębów Rogalińskich, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Koło Gospodyń Wiejskich
z Rogalinka, Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, HUFIEC ZHP
Mosina, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, Stowarzyszenie Klub Bab Wspaniałych,
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, Koło PZW
nr 27 Mosina-Miasto, Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Poznaniu.
Oprac. JN

o Puchar Burmistrza Gminy Mosina, dodatkowo w kategorii
pojazdów zabytkowych i starszych. Nagrodę dla najstarszej
maszyny startującej w tym rajdzie odebrał Marek Binkowski,
który pojechał na Triumfie z 1936 r.
By połączyć przyjemne z pożytecznym, przygotowano dla
mieszkańców punkt profilaktyki onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Do Mosiny zawitali także przedstawiciele Fundacji Wspierania Rozwoju Transplantologii.
Organizatorzy dziękują sponsorom i wszystkim, którzy
współtworzyli tę udaną imprezę. 
			 JN / Fot. Joanna Biba Stachowiak
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W SKRÓCIE
skrócie
W
Przedszkole nr 3 Integracyjne zakończyło rok szkolny rodzinnym festynem. Tradycyjnie imprezę rozpoczęło
przedstawienie w wykonaniu rodziców, w którym w tym roku wystąpiły
również dzieci. Przygotowano widowisko „Szewczyk Dratewka”. Bajkowa
opowieść toczyła się w Piernikowym
Królestwie, więc na festynie nie mogło
zabraknąć pierników – upieczonych
w przedszkolnej kuchni. Po przedstawieniu uczestników spotkania zabrały
w daleką, podwodną podróż - Arielka
i Nemo z agencji artystycznej. Ta wspólna
zabawa była możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób, także
sponsorów.
Z początkiem czerwca grupa uczniów
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie oraz
uczestnicy Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie wyjechali wspólnie na
dwutygodniowy wypoczynek nad morze do Darłówka. Dla wczasowiczów
organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji: piesze wycieczki do Darłowa
trasą wśród drzew albo nową promenadę wzdłuż rzeki Wieprzy– dodatkową atrakcją są usytuowane na trasie przyrządy napowietrznej siłowni.
Pogoda w tym roku dopisała, nie zabrakło
więc morskiej kąpieli. Większość korzystała z uroków kąpieli w parku wodnym.
W ramach opracowanego programu „Zielonej szkoły”, kadra przekazywała wiedzę
związaną z regionem nadmorskim.
2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1
w Mosinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”
skierowany do uczniów klas trzecich
szkół podstawowych. Celem konkursu
było motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie
ortografii, dbałość o czystość i piękno
języka polskiego. Uczniowie musieli
rozwiązać krzyżówkę, odgadnąć zagadki ortograficzne, uzupełnić przysłowia
i brakujące litery w wyrazach oraz napisać
poprawnie dyktando. W konkursie wzięło udział 12 uczniów, reprezentujących
6 szkół z gminy. „Mistrzem ortografii”
okazał się uczeń ze Szkoły Podstawowej
nr 1 Mikołaj Roszkowski, II miejsce zajęła
Maja Przybysz z Zespołu Szkół w Krośnie,
trzecie miejsce zajęła Natalia Morawska
z Zespołu Szkół w Daszewicach. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz drobne upominki. 
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Mózgi w szkole – wiedza jest potęgą!
– podsumowanie projektu
Już właściwie za nami dwa lata wspaniałej przygody, jaką była realizacja projektu
Erasmus+ przez Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Liceum Matei Basarab z Krajowej
(Rumunia) i Istituto Comprensivo z Muro Leccese (Włochy). Celem projektu było
poznanie efektywnych sposobów uczenia (się) oraz zdobycie wiedzy o mózgu
i jej praktyczne wykorzystanie. Razem odkrywaliśmy, jak można tworzyć szkołę
„przyjazną” mózgowi, w której najważniejsze są dobre relacje, ciekawe zajęcia,
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi.
Podsumowanie naszych działań można było zobaczyć na stoisku Erasmus+ podczas
Festynu Organizacji Pozarządowych 3 czerwca, a także w trakcie gminnej konferencji
podsumowującej projekt, która odbyła się 18 maja w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Współtworzyli ją wszyscy partnerzy, którzy gościli u nas w dniach 16 – 20 maja
w ramach ostatniej już wymiany studenckiej.
Podczas konferencji wystawione zostało w języku angielskim przedstawienie teatralne pt. „Mózgi w szkole” przygotowywane od dwóch lat przez trzy partnerskie szkoły,
w którym tańczyły neurony, a Pan Mózg opowiadał, co mu pomaga, a co przeszkadza w rozwoju. Nauczycielki z Włoch i Rumunii opowiedziały, jak projekt zmienił
ich szkoły w miejsce bardziej przyjazne mózgowi. Piszące te słowa opiekunki
projektu, przygotowały dla licznie zgromadzonej publiczności mini wykład o neurodydaktyce, prezentując materiały konferencyjne, a potem zaprosiły wszystkich
do Sali Kolumnowej i rozkroiły 13-sto kilogramowy, erasmusowy tort! Z kawą
i ciastkiem goście mogli zwiedzić wystawę projektową, która na dziesięciu stoiskach
prezentowała dwa lata naszej wspólnej pracy. Były zdjęcia, gry planszowe o mózgu,
nasze międzynarodowe
gazetki, newslettery, kącik zagadek logicznych
itd. Ostatnim punktem
konferencji był wspaniały wykład dr Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu
Śląskiego pt. „Nastoletni
mózg, neurony lustrzane
i pamięć”, który zachwycił nauczycieli i rodziców.
Wszystkie materiały
będą wkrótce dostępne
na stronie: www.brainsatschool.eu 
Agata Walter
/ Justyna Nojszewska
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Pułk szkolnym patronem
14 czerwca w Zespole Szkół w Krośnie, odbyły się uroczystości związane z nadaniem
tej placówce imienia 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Poprzedził je okres przygotowań,
w który włączona została cała szkolna społeczność.
Wyboru patrona szkoła dokonała już w maju ubiegłego roku. Uczniowie i rodzice
poznali wcześniej sylwetki czterech kandydatów, spośród których w demokratycznych
wyborach, wybrany został jeden: 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Szkoła nawiązała współpracę z Towarzystwem Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Jego imię nadała szkole Rada Miejska w Mosinie podejmując w tej sprawie uchwałę.
Uroczystość związana z tym właśnie wydarzeniem szkoła zorganizowała 14 czerwca.
W obecności gości - przedstawicieli władz samorządowych, kuratorium oświaty, władz
wojskowych, stowarzyszeń związanych z tradycją pułkową, a także innych placówek
oświatowych, którym patronuje 15. Pułk Ułanów Poznańskich – nastąpiło uroczyste
przekazanie szkole proporca ufundowanego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
w Krośnie. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny poświęcony historii i tradycji 15. Pułku Ułanów.
Co roku w kwietniu szkoła będzie obchodzić święto swojego patrona, które przypada
w czasie Święta Pułkowego upamiętniającego pierwszą dekorację Sztandaru Pułku
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego „Virtuti Militari” przez marszałka Józefa Piłsudskiego 22 kwietnia 1921 r. 			
Oprac. JN

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017
Tegoroczny egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19
do 21 kwietnia, natomiast wyniki egzaminu zostały udostępnione
uczniom 16 czerwca. W tym też terminie na stronach Centralnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ukazały się wstępne wyniki
dla kraju, okręgów, województw, powiatów i gmin.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części i w Gminie
Mosina pisało go 257 gimnazjalistów. W części pierwszej – humanistycznej, gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego rozwiązując
dwa oddzielne arkusze egzaminacyjne. W drugim dniu egzaminu uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami z matematyki
oraz w drugiej części z przedmiotów przyrodniczych (biologii,
fizyki, chemii, geografii). Dzień trzeci to egzaminy z wybranego
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języka obcego nowożytnego – w naszej gminie w zdecydowanej
większości z języka angielskiego.
Gimnazjaliści z naszej gminy w tym roku z egzaminami poradzili sobie bardzo dobrze. Średnie wyniki wyrażone w %
wskazują, że z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego wyniki są
wyższe od średnich powiatu, województwa, okręgu i Polski.
Wynik z języka polskiego jest tylko nieznacznie niższy od średniej
powiatu i wyższy od pozostałych średnich. Szczególne gratulacje
dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Rogalinku, którzy
w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej osiągnęli najwyższe wyniki w gminie oraz dla Zespołu Szkół
w Mosinie, którego uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki
w gminie z języka angielskiego.
Życ z ę , a b y
wszyscy tegoroczni absolwenci gimnazjów dostali się
do szkół ponadgimnazjalnych
które rozwiną ich
zainteresowani
i umożliwią realizację życiowych
planów. 

Anna Balcerek-Kałek
Referat Oświaty,
Promocji, Kultury
i Sportu
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Strażnicy interweniowali
MAJ - CZERWIEC
W maju i w czerwcu strażnicy Straży
Miejskiej w Mosinie pracowali w składzie
7 funkcjonariuszy + inspektor monitoringu
miejskiego.
Funkcjonariusze 426 razy podejmowali
interwencję na zgłoszenia przekazane przez
mieszkańców Gminy. Pełniąc służbę patrolową, interweniowali w 194 sprawach. Tak
jak w poprzednim miesiącu wiele zgłoszeń
dotyczyło bezpańskich zwierząt. Dokonano skutecznego odłowienia 23 psów i 8
kotów, które przekazano do miejscowego
przytuliska.
Wylegitymowano 230 osoby, pouczono
82 osoby, nałożono 29 mandatów karnych
na kwotę 3 150 zł, w tym mandaty za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia, za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, za
szkodnictwo polne i leśne, a także z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Realizując założenia miesięcznego planu
pracy, zabezpieczono 68 razy dojście dzieci
i młodzieży do placówek oświatowych. 612
razy kontrolowano w godzinach wieczornych tereny przy szkołach, przedszkolach i
obiektach użyteczności publicznej. Skontrolowano 112 posesji na terenie Mosiny pod
kątem utrzymania czystości. Codziennie
podczas patroli po zmierzchu zwracano
uwagę na oświetlenie rowerzystów oraz
używanie odblasków przez pieszych poza
terenem zabudowanym. W dni handlowe
dokonywane były kontrole ładu i porządku
na płycie targowiska miejskiego.
Strażnicy zabezpieczali w tych miesiącach
18 imprez okolicznościowych organizowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury oraz
OSiR, WPN i harcerzy.
Straż Miejska przy pomocy osób ukaranych przez Sąd Rejonowy nadzorowała
wykonanie prac społecznych. Prace wykonywało 54 osoby ukarane, z tego na terenie
miasta Mosiny 27 osób, natomiast na terenie
gminy 27 osób, które likwidowały nielegalne wysypiska śmieci, zrywały nielegalnie
rozwieszane na słupach oświetleniowych
ogłoszenia, sprzątały chodniki, zbierały
śmieci. Łącznie z terenu gminy zwiezionych
zostało 56 worków ze śmieciami. Skazani
przepracowali łącznie 512 godzin.
Strażnicy Miejscy w czasie współpracy
z Policją dotyczącą zabezpieczania imprez
gminnych wykonywali przewożenie osób
będących pod wpływem alkoholu.
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Interwencje Jednostki Ratowniczo
– Gaśniczej nr 9 w Mosinie
oraz gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w rejonie działania
MAJ – CZERWIEC 2017
• Miejscowe zagrożenia: 101 wyjazdów,
• Pożary: 62 wyjazdy,
• Alarmy fałszywe: 12 wyjazdów.
Okres wakacyjny w większości kojarzy się z upałami, wyjazdami i ogólną beztroską.
A co jeszcze wiąże się z wolnym czasem? Musimy uważać na czyhające w każdym
miejscu letnie niebezpieczeństwo. Niestety w okresie upałów możemy spotkać się
z ogromną ilością przeszkód, które utrudniają nam wykorzystanie czasu wolnego
tak, jak byśmy tego chcieli. Jak więc bezpiecznie spędzić wakacje?
Przede wszystkim musimy pamiętać o podstawach!
• Gdy jedziemy nad wodę, a słońce sprawia, że dosłownie smażymy się, leżąc
na plaży, musimy pamiętać o kremie z filtrem UVA i UVB, co zapobiegnie poparzeniom skóry.
• Pamiętajmy, żeby zabierać nad wodę nakrycie głowy, które ochroni nas przed
przegrzaniem i udarem słonecznym.
• W upalne dni naszym obowiązkiem jest nawodnić organizm. Zalecane jest
picie nawet do 5 litrów płynu dziennie.
• Nie wolno zostawiać w miejscach wypoczynkowych (plaża, łąka, park) śmieci
np. butelek, niedopałków. Zaoszczędźmy straży pożarnej pracy i nie próbujmy
rozniecić bezmyślnie ognia.
• Po posiłku odczekajmy chociaż godzinę zanim wskoczymy do wody, by nie
dostać podczas pływania skurczu.
• Po wypiciu napoju alkoholowego nie wolno wchodzić do wody. Zachowajmy
choć odrobinę zdrowego rozsądku.
• Nie wypływajmy poza oznaczony teren strzeżony przez ratownika i dostosujmy
się do regulaminu obowiązującego na danym kąpielisku.
• Gdy wybieramy się na leśne spacery, bądź wycieczki górskie, pamiętajmy
o odpowiednim ubiorze, zgodnym z panującą w danym dniu pogodą.
• Sprawdzajmy swoją skórę, by mieć pewność, że nie dołączył się do naszego
wypoczynku nieproszony lokator w postaci kleszcza.
• Jeśli wybieramy górskie szlaki to odpowiednie do naszych możliwości.
• Zapewniajcie swoim dzieciom maksimum opieki i zainteresowania.
• Zawsze na wyjazd zabierajcie ze sobą apteczkę z najbardziej potrzebnymi przyborami (woda utleniona, przybory do opatrywania ran, usztywniania zwichniętych
lub złamanych kończyn, tabletki przeciwbólowe). 

Wesprzyjmy strażackie rodziny
Dwóch strażaków zginęło podczas akcji gaszenia pożaru hurtowni sztucznych
kwiatów w Białymstoku. Ogień wybuchł w czwartek 25 maja, w późnych godzinach popołudniowych. W akcji uczestniczyło ponad 100 strażaków i 31 pojazdów ratowniczych. Dwaj strażacy, którzy ponieśli śmierć w akcji osierocili
dwójkę małych dzieci. Fundacja „Dorastaj z Nami” prowadzi zbiórkę na rzecz
ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji
lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006
z dopiskiem „BIAŁYSTOK”.
Link do strony akcji:
https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/ 
Dziękujemy za każdą wpłatę.
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Pożar stolarni w Witoblu
3 czerwca ok. godziny 17.40 zastępy SP zostały zadysponowane przez
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu do pożaru
stolarni w Witoblu.
W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia strażacy byli świadomi tego, iż
pożar jest mocno rozwinięty, o czym
świadczyły kłęby dymu widoczne
z kilku kilometrów. Po dojeździe na
miejsce akcji pierwszego zastępu JOP
okazało się, że pożarem objęte jest
pomieszczenie, w którym znajduje się
piec oraz sąsiednia zabudowa.
W pierwszej fazie działań zbudowane
zostały cztery linie gaśnicze – dwie
z nich skierowane były na palące się
budynki zakładu, a kolejne dwa zostały poprowadzone poprzez posesje
sąsiadującą w celu obrony budynku.
Z początk iem działa ń stra żaków, wyjęto z pożaru butle z gazem propan-butan oraz dwie butle
z gazem technicznym. Po dojeździe
na miejsce kolejnych SiS, podjęto decyzję o stworzeniu stanowiska punktu czerpania wody ze sztucznego zbiornika,
który znajdował się w odległości 100 metrów za zakładem.
Działania były utrudnione ze względu na sporą ilość zmagazynowanych materiałów palnych m.in. drewno po obróbce,
gotowych półproduktów, elementów drewnianych i tarcicy
drewna, co skutkowało dużym zadymieniem i wysoką temperaturą.
Strażacy w celu dotarcia do źródeł pożaru wycinali i rozbierali konstrukcje elementów budynków. Podczas działań
została wykorzystana również ładowarka teleskopowa.
W trakcie trwania akcji pojazdy były zasilane wodą w sposób

mieszany tzn. z hydrantu przy drodze głównej, przy użyciu
pompy pływającej Niagara ze sztucznego zbiornika oraz
przez dowożenie.
Do ostatecznego ugaszenia zużyto 200 m3 wody. W pożarze
ucierpiały dwie osoby, które jako pierwsze zauważyły pożar i rozpoczęły gaszenie przy użyciu podręcznego sprzętu.
W skutek tego uległy one poparzeniu – zostali zaopatrzeni
medycznie przez strażaków po czym przekazano ich Zespołowi
Ratownictwa Medycznego przybyłego na miejsce zdarzenia.
W działaniach udział brało 21 zastępów Straży Pożarnej
(ponad 80 ratowników). 
JRG-9 w Mosinie

Znakowanie rowerów w Mosinie
W miesiącach wakacyjnych trwa akcja znakowania rowerów
w ramach programu prewencyjnego „Poznański Rower – Bezpieczny Rower”. Komisariat Policji przeprowadzi znakowanie rowerów także w sierpniu,
w dniach:
• 8 sierpnia, godz. 15.00 – 18.00
• 21 sierpnia, godz. 10.00 –13.00
• 28 sierpnia, godz. 15.00 – 18.00
Warunki przystąpienia do programu:
• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia,
• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod
warunkiem uczestnictwa w tej czynności jej rodziców lub
opiekunów prawnych lub innej osoby pełnoletniej, której
tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na
osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako
użytkownik roweru,
• rower musi być wyposażony w:
- jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektyw

c
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nej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania
podczas jazdy,
- co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz
co najmniej jedno światło barwy czerwonej,
które może być migające,
- co najmniej jeden działający skutecznie
hamulec,
- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym
dźwięku.
Odstępuje się od znakowania rowerów, które mają widoczne
ślady usuwania bądź przerabiania numeru ramy lub innego
numeru identyfikacyjnego.
Ponadto osoby przystępujące do programu powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz dokumentację. 
Komisariat Policji w Mosinie
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń
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VICTORIA AVEYARD
„CZERWONA KRÓLOWA”
„Czerwona królowa” to niezwykła opowieść o istotnym
momencie w dziejach piętnastowiecznej Anglii, w której
rozgrywa się zażarta walka
o władzę pomiędzy rodami
Lancasterów, Yorków i Tudorów angażujących w tym celu
olbrzymie siły i środki. W takim właśnie brutalnym, męskim świecie funkcjonującym
na prawach patriarchatu dorasta Małgorzata Beaufort – kobieta wykształcona i pobożna,
która wbrew przeciwnościom
losu podejmuje próby kształtowania swego życia. Zanim
przyczyni się do osadzenia na
tronie swego syna, pierwszego
władcy z rodu Tudorów, przeżyje wiele wzlotów i upadków
opowiadając widziany jej oczami świat przełomu średniowiecza i renesansu, gdzie kobieta,
niezależnie od pochodzenia,
musi spełniać przypisane jej
role: posłusznej córki, żony
i rodzicielki.
Sylwetkę niesławnej Małgorzaty przybliża angielska pisarka Philippa Gregory specjalizująca się w odkrywaniu historii.
Dzięki niezwykłej dbałości
o szczegóły, a w szczególności
dzięki umiejętnemu odtworzeniu realiów życia wyższych sfer
poznajemy fakty i postaci historyczne z innej, nieoficjalnej
strony.

NATALIA SOŃSKA
„OBUDŹ SIĘ, KOPCIUSZKU”
Miejsce akcji nowej powieści Natalii Sońskiej to zimowy
krajobraz polskich Tatr, czy już
samo to nie jest wystarczająco
zachęcające? Jest to literatura
przeznaczona głównie dla pań,
wciągająca, choć przewidywalna.
Niezaprzeczalnym jej atutem jest
realizm losów bohaterów jak i
wspaniałe miejsce akcji powieści.
Główna bohaterka jest zamkniętą
w sobie i wyjątkowo nieufną osobą. Całym jej światem jest szpital
i jego pacjenci. Realizując się
zawodowo nie zawsze ma czas
dla kilku długoletnich przyjaciół,
którzy pomimo to nie pozostawiają jej samej sobie, próbują na
różne sposoby zaradzić jej problemom. Jednym z pomysłów na
zmiany w jej życiu jest propozycja
wspólnego spędzenia Sylwestra
w Zakopanem. Czy to właśnie ten
wyjazd będzie punktem zwrotnym w życiu naszej bohaterki,
czy pod wpływem przyjaciół
i poznanego w Zakopanem ratownika TOPR-u otworzy się na
inne wartości w życiu?... Choć za
oknem świeci słońce i pora roku
nie ta, nie czekając na odpowiednią, warto razem z bohaterami
przenieść się w zimowe klimaty
Zakopanego. Serdecznie zachęcam do lektury. Pozostałe powieści Natalii Sońskiej dostępne
w naszej bibliotece: „Mniej złości,
więcej miłości”; „Garść pierników, szczypta miłości”; „Kropla
zazdrości, morze miłości”.
Małgorzata Witt
Katarzyna Nowak
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ANTHONY DOERR
„ŚWIATŁO KTÓREGO
NIE WIDAĆ”
– NAGRODA PULITZERA 2015
Książka niezwykła, tak ze względu na treść, jak
i konstrukcję oraz przesłanie, które niesie. Pomijam
tu okres drugiej wojny światowej, bliski mi ze względów historycznych. Dwa światy, dwie historie życia
wiodących bohaterów, których losy zetknęły się pod
koniec wojny. Krótkie rozdziały przenoszące czytelnika
w różne miejsca, wydarzenia i czasy, ale powodujące
niezmiennie ciekawość wydarzeń. Razem z niewidomą
bohaterką chodzimy ulicami miasteczka, w którym
przyszło jej żyć podczas wojny, odliczamy kratki ściekowe, słyszymy szum morza, czujemy śliskość małż.
Opisana historia młodego Wernera pokazuje, że nawet żyjąc w trudnych, złych czasach można zostać
człowiekiem.
Jestem przekonana, że nie każde zło jest złe do końca,
a w każdym człowieku tkwi światło, którego może
sam nie być świadomym. 
Wanda Bech

Historie z opuszczonej Islandii
11 maja w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie autorskie z Piotrem Mikołajczakiem, współautorem książki „Szepty kamieni. Historie z opuszczonej
Islandii”, napisanej wraz z Bereniką Lenard. Para ta razem mieszka na Islandii, gdzie prowadzą również bardzo
popularnego bloga podróżniczego IceStory. Zbierając
materiały do książki przemierzyli Islandię poszukując
opuszczonych miejsc. Ich Islandia to tajemnicza, dzika wyspa, w której natura wydziera ludziom wcześniej
przez nich skolonizowane obszary. Historia, legendy
i rozmowy z ciekawymi ludźmi składają się na tę ciekawą
opowieść o kraju, który zachwyca obecnie miliony ludzi,
chcących go odwiedzić. Piotr, były wieloletni mieszkaniec Mosiny, opowiadając nam o swoim życiu na wyspie
oraz o procesach powstawania książki, przy pomocy zdjęć
i filmów przeniósł nas w te surowe, ale piękne miejsca,
o których pisał. Publiczność, która nie zawiodła, stawiając
się na spotkaniu licznie, wyszła z niego pełna wrażeń, z
pewnością wielu z nich poważnie rozpatrzy Islandię jako
kierunek kolejnej podróży wakacyjnej. Podróż na taką
Islandię, jaką pokazał nam Piotr, z pewnością może być
podróżą życia. 
			 Karolina Talarczyk-Wieczorek
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Bracia Fajferowie
zdobywcami Pucharu Polski
Par Klubowych
Reprezentujący Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy
„Speedway Wawrów” mieszkańcy Borkowic — Wojciech
i Jacek Fajferowie zwyciężyli w rozegranej 2 lipca na minitorze
w Gdańsku finałowej odsłonie rywalizacji o Puchar Polski Par
Klubowych, zapewniając sobie (wraz z zawodnikiem rezerwowym, debiutantem Kacprem Teską) złote medale oraz tytuł
najlepszej pary w Polsce w klasie pojemności motocykli 80-125
cc, w której rywalizują miniżużlowcy w wieku od 10 do 15
lat. Srebrne medale wywalczył zespół BTŻ Polonii Bydgoszcz,
zaś brązowe — MKMŻ Rybki Rybnik. Bracia Fajferowie nie
tylko uzyskali największą liczbę punktów meczowych, ale
wywalczyli największą ilość punktów biegowych. Starszy
z braci, Wojtek, został najlepszym zawodnikiem całych rozgrywek, zdobywając indywidualnie najwięcej punktów spo-
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śród wszystkich
biorących udział
w rozgrywkach zawodników. Wojtek
triumfował również w rozegranej
w Gdańsku szóstej
rundzie rywalizacji o tytuł Indywidualnego Mistrza
Polski w klasie 80125 cc, zostając liderem klasyfikacji
przejściowej mistrzostw. Na 5 rund przed końcem rozgrywek
indywidualnych, miniżużlowiec z Borkowic ma 3 punkty
przewagi nad drugim w klasyfikacji Bartoszem Tyburskim
z GKŻ Wybrzeże Gdańsk, zaś w czołówce klasyfikacji znajduje się również jego młodszy brat Jacek, który aktualnie
zajmuje szóste miejsce, zachowując realne szanse na jeden
z medali.  					 Red.

Martyna laureatką

KĄCIK RYSOWNIKA

Szóstoklasistka Martyna Daroszewska ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Mosinie znalazła się w gronie laureatów konkursu
przedmiotowego z języka polskiego, organizowanego przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Tytuł taki uzyskało jedynie 54 uczniów z całego województwa. – Martyna – uważa
jej nauczycielka i opiekun w konkursie Dorota Szczepaniak
– na każdym etapie zdobywała bardzo wysoką liczbę punktów
i plasowała się w czołówce finalistów. Chętnie przychodziła na
zajęcia dodatkowe, czytała z uwagą podane lektury, rozwiązywała zadania gramatyczne i leksykalne, przyswajała wiadomości
z zakresu kultury. Martyna była i jest uosobieniem skromności
i pracowitości, ale też potrzebnej ambicji.
Konkurs należy do trudnych, ale i prestiżowych. Laureatów
upoważnia m.in.do otrzymania najwyższej oceny oraz zwalnia z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty.  Red.
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Rzeki historia
Przepływający przez gminę Mosina kanał, łączy rzekę Obrę z Wartą, do której
wpada w okolicy Rogalinka. W Kanale
Mosińskim, bo o nim mowa, płyną wody
dawnej Mosinki, o której historyczne
wzmianki pochodzą już z XIII wieku…
W roku 1247, w czasach rozbicia
dzielnicowego, gdy ustalano granice
księstw wielkopolskich po podziale
między Przemysła I i Bolesława Pobożnego, przepływającą tu rzeczkę
nazywano Mosznia, czyli płynąca
przez tereny pokryte mchem. Dopiero
w zapisie z XVI w., używa się terminu
Mosinka, prawdopodobnie dla odróżnienia od nazwy miasta, która przybrała
wówczas postać – Mosina. W historię tej
rzeczki, aż do obecnej postaci wpisała
się praca rąk ludzkich, która z jednej
strony miała ujarzmić żywioł, z drugiej
zaś – przynieść osiadłym wzdłuż niej
rolnikom korzyści.
Wody Kanału Mosińskiego zasilane są
dziś przez rzeczkę Samicę, zwaną dawniej przez okolicznych mieszkańców
Potokiem. Samica swój początek bierze
z Jeziora Dymaczewskiego, a ciekami
wodnymi posiada połączenie z jeziorami:
Witobelskim, Tomickim, Strykowskim
oraz Niepruszewskim. Do Kanału Mosińskiego wpada na wysokości Krosinka, tuż
przed drogą na Krosno. Nieco dalej, wody
Kanału uzupełnia rzeczka Olszynka.
Opisany pokrótce system rzeczny
w chwili obecnej stwarza harmonię biegu
płynących w nim wód. Jednak w czasach
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dawniejszych, Mosinka sprawiała wiele
kłopotów. Gdy w okresach wiosennych
topniały pokrywające ją lody, wody
rzeczki wylewały i zmieniały brzegi,
pokrywając pola i łąki. Poskromienie
tej groźnej, choć niepozornej rzeczki,
kosztowało wiele ludzkiego wysiłku.
Prace nad regulacją rzeki podejmowano
na różnych odcinkach już około 1900 r.
W okresie zaboru pruskiego, umacnianiem brzegów zajmowali się Polacy wciele-

ni przez władze niemieckie w szeregi kompanii roboczych. Działania te rozpoczęto
w okolicach Kościana, kierując się na
Mosinę.
W okresie międzywojennym dokonano
regulacji na odcinku od mostu kolejowego, w kierunku Rogalinka. Oddźwiękiem
zarządzenia wydanego przez ówczesne
władze miasta, był czynny udział w tym
przedsięwzięciu rodzin zamieszkujących
okolicę. W ramach obowiązkowych ćwi-

czeń, w pracach wzięła udział młodzież
przedpoborowa. Z czasów tych zachowały się pamiątkowe fotografie.
Także w okresie międzywojennym na
odcinku rzeki za Mosiną, w kierunku
Bolesławca, na brzegach wzniesiono wały,
by przeciwdziałać częstym wylewom.
Okazało się jednak, że w okresach pozbawionych opadów, łąki wzdłuż brzegu
wysychają. Wówczas zbudowano dwie
śluzy – w Krosinku i w Bolesławcu. Śluzy
oparte były na mechanizmie ręcznym.
Po ich zamknięciu, woda podnosiła
się we wszystkich dopływach kanału
i nawadniała łąki, na których okoliczni
gospodarze wypasali bydło.
Po zakończeniu II wojny światowej
rozpoczęto zasypywanie starego koryta
rzeki za mostem kolejowym, a planową
regulację Kanału Mosińskiego przeprowadzono dopiero w latach 70., na odcinku
Dymaczewo-Krosinko-Mosina. Wówczas
to zbudowano tamy, które w razie zagrożenia hamują piętrzącą się wodę. A stare
śluzy rozebrano przy użyciu ładunków
wybuchowych. Dziś jeszcze można odnaleźć ich ślady.
W latach 90., w Bolesławcu powstała
na kanale nowa śluza, która obecnie wykorzystywana jest na
potrzeby elektrowni
wodnej, ale to już
inna historia… 
Joanna Nowaczyk
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Uhonorowany Medalem
Rzeczypospolitej Mosińskiej
w 2006 roku.
Czesław Jencz urodził się
w 1945 roku. W okresie
międ z y wojenny m jego
dziadkowie wykupili dom
w Pecnej przy ul. Głównej, w którym dorastał
w duchu odbudowy kraju po
II wojnie światowej. Angażował się w każdą inicjatywę
społecznej pracy, za co mieszkańcy, w 1984 roku wybrali
go Sołtysem. Rozwiązywał z Radą Sołecką i OSP wszystkie
problemy w Pecnej, takie jak wodociągowanie miejscowości
czy doposażenie i budowę szkół.
Działalność społeczna Sołtysa Czesława Jencza została
dostrzeżona przez sąsiednie miejscowości, przez co wybrano
go dwukrotnie Radnym Rady Miejskiej. Był inicjatorem
inwestycji, które przyniosły korzyść mieszkańcom całej
gminy. Pod jego wodzą powstała droga do Borkowic, gdzie
społeczność pobliskich wsi, wspólnie zbudowała trasę,
która pozwalała dojechać do Ośrodka Zdrowia i do Szkoły
w Pecnej.
Zainicjował budowę utwardzonej ścieżki rowerowej
z Pecnej do Iłówca. Myślą przewodnią Sołtysa była organizacja wspólnej pracy, do której przekonywał Gminę Mosina
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Czesław Jencz
i Gminę Brodnica, aby razem zainwestowały w powstanie
parkingu dla samochodów przy kościele w Iłówcu oraz
w remont kaplicy cmentarnej.
Pasją Czesława Jencza była opieka nad dorastającą młodzieżą, którą prowadził poprzez PSL oraz OSP. Wielokrotnie
drużyny młodzieżowe wygrywały zawody na poziomie
gminy i powiatu.
Jedyną przeszkodą w dalszym prowadzeniu działań
społecznych, było zdrowie Czesława Jencza. Schorowane
serce i cukrzyca, przez którą musiał korzystać z wózka
inwalidzkiego, nie odsunęły go od przygotowania uroczystości 50-lecia powstania OSP Pecna.
Rodzina Jenczów zachowała postrzeloną przez żołnierza
niemieckiego figurę Matki Bożej z okresu II wojny światowej.
W 2003 roku, walczący z chorobą Czesław Jencz całkowicie
sfinansował i doprowadził do odbudowy kapliczki. Zmarł
12 maja 2004 roku.
Na podstawie laudacji wygłoszonej na uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Mosinie, w 2006 r., wygłoszonej przez Jerzego
Falbierskiego. 
Oprac. Michał Urbaniak

Kapliczka w dziupli
Kapliczka w akacji przy drodze na Pożegowo, zawieszona jest na jednej z akacji, tuż przy skrzyżowaniu
z „asfaltówką” z Puszczykowa do Jezior. Autorem tej
ciekawej płaskorzeźby, jest pan Jarosław Kubiak z Mosiny, który wykonał ją w roku 1985. Jego inspiracją stał
się wizerunek Matki Bożej Leśniańskiej, z sanktuarium
w Leśnej Podlaskiej, z którym wiąże się ciekawa historia.
W roku 1683 r. wypasający bydło dwaj chłopcy 9-letni
Aleksander Stelmaszczuk i 10-letni Miron Makaruk, zobaczyli na dzikiej gruszy lśniący blaskiem wizerunek Matki
Bożej. W miejscu objawienia wzniesiono drewniany kościółek
rzymskokatolicki. Już 3 lata później, w świątyni umieszczono cudownie znaleziony, kamienny obraz… Płaskorzeźba
wykona w polnym kamieniu o odcieniu czerwonym, przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na prawym ręku.
Ten słynący z łask, niewielki wizerunek maryjny uznano
za cudowny w roku 1700, a paulini z Częstochowy założyli
tu klasztor i zbudowali wielki bazylikowy kościół. W czasie
powstania styczniowego Matka Boża Leśniańska wspierała
ruch narodowy na Podlasiu. W roku 1963 r. kardynał Stefan
Wyszyński dokonał uroczystej koronacji leśniańskiej Matki…
Ta historia poruszyła wyobraźnię Jarosława Kubiaka.
Rozłupany pień akacji stojącej przy drodze na Pożegowo,
zainspirował do umiejscowienia w nim płaskorzeźby, którą
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pan Jarosław wykonał również z drewna akacjowego. Nie
jest to, jak podkreślił autor pożegowskiego wizerunku, kopia
wizerunku autentycznego, a jedynie inspiracja. – Zachowane
zostały przeze mnie cechy i podobieństwo, kształt twarzy,
Dzieciątko trzymane na prawej ręce, prymitywizm i brak
zdobień – wyjaśnił Jarosław Kubiak.
Wizerunek pożegowskiej Matki Bożej, zawieszony został
w akacjowym pniu zimą, przy 27-stopniowym mrozie.
Płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem „ukrywa się” dziś
w dziupli i niełatwo ją zauważyć, zwłaszcza z okna jadącego
samochodu. Zarówno barwą, jak i materiałem wtapia się
ową dziuplę, stanowiąc prawie jedną z nią całość. Zachęcam
do odwiedzenia tego miejsca. 
J. Nowaczyk
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KINO PLENEROWE

SPORT

DNI MOSINY

15 sierpnia o godz. 12.00, w kościele
pw. św. Mikołaja w Mosinie odprawiona
zostanie msza św. w intencji Ojczyzny.
O godz. 17.00 na pl. 20 Października
w Mosinie rozpocznie się festyn rodzinny
z atrakcjami, także dla najmłodszych,
dla których Mosiński Ośrodek Kultury
poprowadzi animacje. Więcej str. 2.

VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym
MTB Wiórek:
• 11 kategorii wiekowych
• Trasy dla dzieci i dorosłych
• Pyszny catering
• Wyjątkowa atmosfera
• Piękna trasa
• Nagroda: złota, srebrna i brązowa
szprycha
Zapisy internetowe oraz regulamin:
www.wiestin.pl, www.osirmosina.pl.
Organizator: Stowarzyszenie WIESTIN,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie osirmosina.pl
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Klub Sportowy Shootboxer we współpracy z Gminnym Centrum Informacji
zaprasza na bezpłatne warsztaty samoobrony skierowane dla osób pełnoletnich z terenu gminy Mosina. Zajęcia
odbędą się w terminach: 20 września,
4 października. Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod
nr telefonu 618 192 746, email: gci@
mosina.pl oraz w biurze GCI. Liczba
miejsc ograniczona – grupy 20 osobowe, decyduje kolejność zgłoszeń. Przy
zapisie prosimy podać imię i nazwisko,
adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr
pesel - dane potrzebne do ubezpieczenia.
Zalecany strój sportowy. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Mosina.

W sierpniu w wybrane
czwartki zapraszamy na
wieczorne pokazy kina
plenerowego przy plaży
na Gliniankach. ...o godz.
21.30...10 sierpnia – „9 mil”
24 sierpnia – „The Duff”
31 sierpnia – “Wciąż ją
kocham”.
Zabierz ze sobą karimatę!

DJ NA GLINIANKACH
Zapraszamy na dobrą zabawę na plaży: 3, 10, 24,
31 sierpnia, godz. 18.00 –
21.00. Zagrają: dj Dawid
Moratti and dj Burn, dj
Maćieg – Maraton Spinning,
dj Damian, dj Meta – Maraton Spinning, dj Antach
Avi and dj Sitian, dj Norbi.
Więcej informacji na mosina.pl, kultura.gmina.pl.
osirmosina.pl

YOGAPOD
NA TRAWIE
LATO
ŻAGLAMI

RAJD ROWEROWY

W okresie wakacyjnym,
w parku przy ul. Krotowskiego w Mosinie, odbywają się
zajęcia z Yogi. W sierpniu –
w terminach 8 i 15 sierpnia,
godz. 17.00. Zajęcia są bezpłatne. Szczegółowe informacje: www.osirmosina.pl,
tel. 618132903. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie

Zapraszamy na Rodzinny Rajd Rowerowy. 19
sierpnia, start godz. 14.00
– Nadleśnictwo Konstantynowo. Trasa: 15 km. Na
mecie: poczęstunek dla
uczestników. Zapisy oraz
szczegółowe informacje:
www.osirmosina.pl, tel.
618132903. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji

WARSZTATY TEATRALNE

PIERWSZA POMOC

Od 10 do 30 sierpnia,
w godz. 9.00 – 15.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury
odbywać się będą warsztaty teatralne dla dzieci,
w ramach Programu Lato
w teatrze Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Gminne Centrum Informacji zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Pierwsza
pomoc w praktyce”, które
odbędą się 12 września i 10
października 2017r. w godz.
15.00 - 19.00, siedziba GCI,
ul. Dworcowa 3, Mosina,
I piętro. Zapisy pod numerem telefonu: 61 8 192 746
w godz. 7.30 - 15.30 lub
email: gci@mosina.pl.

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

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe przy budowie Strzelnicy w Mosinie, 1933 r.

Józef Woźniak – urodził się przy ul. Poznańskiej w Mosinie, w roku 1902. W Mosinie uczęszczał też do szkoły
podstawowej. W czasie I wojny światowej, jako najstarszy z 6-ciorga rodzeństwa musiał pomagać w utrzymaniu
całej rodziny, pracując zarobkowo. W roku 1921 zgłosił
się jako ochotnik do udziału w III powstaniu śląskim. Po
powrocie do Mosiny pracował w tartaku, potem sezonowo
w kolejnictwie. W międzyczasie powołany do wojska, służył
w 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Walczył w kampanii
wrześniowej. W okresie międzywojennym – członek Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Mosinie. Brał
udział przy budowie Strzelnicy. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski, odznaką zasłużony kolejarz. Otrzymał nominację na
stopień oficerski podporucznika. Zmarł w roku 1990.
Pochowany na cmentarzu
w Rogalinku. 
Na podstawie relacji syna
– Kazimierza Woźniaka.
JN

Przed budynkiem dworca kolejowego w Mosinie, 1933 r.

Szkoła świętowała
10 czerwca Zespół szkół w Mosinie obchodził 50-lecie otwarcia nowego budynku dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy
Sowinieckiej w Mosinie. Jubileusz był okazją do świętowania oraz wspomnień kadry nauczycielskiej o absolwentach,
z lat spędzonych w tym właśnie miejscu.
Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie rozpoczyna się
w roku 1951, kiedy to decyzją Wydziału Oświaty Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Śremie w mieście zaczęły
działać dwie szkoły podstawowe w miejsce jednej. Wówczas
właśnie nastąpił podział na mosińską „jedynkę” i „dwójkę”.
Szkoła Podstawowa nr 2 początkowo mieściła się w budynku przy ul. Kościelnej. Dopiero w grudniu 1967 roku został
oddany do użytku budynek przy ul. Sowinieckiej i ten właśnie historyczny moment stał się kanwą dla zorganizowania
w tym roku uroczystości jubileuszowych.
Jubileusz, który społeczność szkolna obchodziła 10 czerwca, zainaugurowała msza św. w kościele pw. św. Mikołaja w

Mosinie. Grono pedagogiczne, uczniowie oraz goście spotkali
się potem na boisku szkolnym na uroczystym apelu, który
uświetniła m.in. Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka.
W godzinach popołudniowych, w tym samym miejscu szkoła zorganizowała festyn z licznymi atrakcjami. Muzyczną
oprawę zapewnił zespół „TeQuilla Band”.
Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa prezentująca historię szkoły, która cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem. Nie zabrakło także występów artystycznych uczniów, a także nauczycieli.
O historii Szkoły Podstawowej pisaliśmy w kwietniowym
numerze „Informatora Mosińskiego”, w którym ukazał się
artykuł „50 lat minęło jak jeden dzień…” autorstwa Jacka
Szeszuły historyka i wieloletniego dyrektora tej placówki.
Jubileuszowi poświęcony został także „Głos Gimnazjalisty” – Pismo Zespołu Szkół w Mosinie. Wydanie internetowe dostępne jest pod adresem http://zsmosina.edu.pl->Głos
Gimnazjalisty. 					
JN
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