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„Informator Mosiński” 
– przykre odkrycie

Szanowni Czytelnicy,

10 kwietnia w godzinach dopołudniowych, otrzymałam sygnał od jednego z miesz-
kańców, który odwiedził miejscowy skup makulatury i zauważył tam paczki z nad-
rukiem „Informator Mosiński”. Z ciekawości zajrzał do środka jednej z nich i zna-

lazł numer marcowy „Informatora Mosińskiego”. Natychmiast
udałam się w to miejsce, żeby sprawdzić jaki jest stan fak-

tyczny.
Niestety informacja potwierdziła się.  W stercie ma-
kulatury odnalazłam ponad 70 paczek z „Informatorem
Mosińskim” – trzema ostatnimi numerami naszej ga-
zety: styczniowym, lutowym i marcowym, które za-
miast do skrzynek mieszkańców trafiły do skupu.
Wszystkie te paczki zostały natychmiast odzyskane 

i z polecenia Burmistrza zabezpieczone przez Zakład
Usług Komunalnych w Mosinie.
Od stycznia tego roku kolportaż „Informatora Mosiń-

skiego” wykonywała duża firma zajmująca się dystrybucją na
terenie całej Wielkopolski, z doświadczeniem na rynku, konku-

rencyjna cenowo. Umowa z nią została zawarta na okres próbny – 3 miesięcy. Nie-
stety firma ta nie wywiązała się z usługi w stopniu zadawalającym. Mimo moni-
tów i ciągłych interwencji, wielu z Państwa nie dostało do skrzynki jednego z ostat-
nich trzech, a nawet wszystkich trzech ostatnich numerów naszej gazety. Otrzymałam
wiele zgłoszeń o takim stanie rzeczy. Kontrola w terenie przeprowadzona po dys-
trybucji wykazała, że kolporterzy nieuczciwie umieszczali w jednej skrzynce po kil-
ka egzemplarzy gazety, by w ten sposób pozbyć się szybciej nakładu. Na żądanie
zwrotu nierozniesionego nakładu, firma przekazywała po 150 egzemplarzy gaze-
ty. Po braku poprawy efektywności wykonania usługi kolportażu marcowego nu-
meru „Informatora Mosińskiego”, Burmistrz podjął decyzję, by nie kontynuować
dalszej współpracy z nierzetelną firmą, która z powodu niedopełnienia warunków
umowy, nie otrzymała wynagrodzenia za kolportaż gazety w lutym i w marcu. 

Nie spodziewaliśmy się, że „Informator Mosiński” w ciągu trzech pierwszych mie-
sięcy tego roku rozchodził się także w inny nieuczciwy sposób, co dokumentują
zdjęcia. Burmistrz podjął kroki w celu wyciągnięcia konsekwencji od firmy od-
powiedzialnej za zniszczenie części nakładu „Informatora Mosińskiego”. Została
ona obciążona kosztem druku 3 725 egzemplarzy gazety, bo taką ich liczbę od-
zyskano ze skupu makulatury, a także kosztem odzyskania zniszczonej części nakładu
ze skupu makulatury. Firma nie uchyliła się od zapłaty i 10 maja do kasy gminnej
wpłynęła kwota 3 823 zł. Pieniądze wydane na zniszczone później egzemplarze zos-
tały odzyskane. Po całej tej przykrej sprawie pozostał jednak niesmak spowodo-
wany ludzką nieuczciwością.     

Od kwietnia dystrybucję naszej gazety, która mam nadzieję trafia już do wszyst-
kich Państwa skrzynek, prowadzi inna firma.

W dalszym ciągu proszę o zgłaszanie braku „Informatora Mo-
sińskiego” pod numerem telefonu: 530 017 261, 61 8109 553,
61 8109 505 lub drogą mailową na adres informator@mo-
sina.pl. Wszystkie braki, które mam nadzieję wystąpią teraz
tylko incydentalnie, będziemy na bieżąco uzupełniać. �

Joanna�Nowaczyk
Fot.�J.�Nowaczyk
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Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego w wysokości 4 102 074,19 zł
na realizację projektu „Kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej w Gminie Mosina – etap I”. 

W ramach dofinansowanego projektu
wykonana zostanie termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1 oraz sali sportowej OSiR przy
ul. Szkolnej w Mosinie. Całkowity koszt
tego przedsięwzięcia to 5 135 2014,77.

Termomodernizacja tego obiektu ma
przede wszystkim poprawić jego efek-
tywność energetyczną i zmniejszyć emis-
ję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Wyższa jakość powietrza zredukuje z ko-
lei nakłady ponoszone renowację bu-
dynku i rekultywację środowiska.
Oszczędności będą mogły być przezna-
czone na gminne inwestycje infrastruk-
turalne i rozwojowe. Termomodernizacja
poprawi też warunki nauki i pracy użyt-
kowników tego obiektu.

4 102 074, 19 zł to kolejna w tym roku
kwota pozyskana przez Gminę Mosina
pochodząca ze środków zewnętrznych.

Zgodnie z terminarzem nakreślonym
przez Urząd Marszałkowski, prace po-
winny rozpocząć się we wrześniu 2017 r.
(od sali gimnastycznej), a zakończyć do
końca sierpnia 2018 r.

J.�Nowaczyk

Cieszymy� się� niezmiernie,� że� udało� się
nam�pozyskać� kolejne� bardzo� duże� dofi-
nansowanie�–�80�proc.�wartości�inwestycji.
Tym�razem�otrzymamy�środki�na�termo-
modernizację�„jedynki”�–�budynków�szkol-
nych�i�sali�gimnastycznej.�Budynki�zostaną

gruntownie� ocieplone,� system� grzewczy
zmodernizowany,�sala�gimnastyczna�prze-
budowana.�W�obecnej�kadencji�wykonano
już�prace�termomodernizacyjne�w�Zespole
Szkół�przy�ul.�Topolowej�-�„dwójce”.�Teraz
przychodzi�czas�na�prace�w�„jedynce”.

Dziękuję� Pracownikom� Urzędu� zaan-
gażowanym� w� przygotowanie� projektu�
i�wniosku� o� dofinansowanie.��

Przemysław�Mieloch
Zastępca�Burmistrza

Gminy�Mosina

Ponad 4 miliony – kolejne 
dofinansowanie z UE
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje – 29 marca 
- 26 kwietnia

FINANSE 
• przedłożono Regionalnej Izbie Ob-

rachunkowej w Poznaniu sprawozdania
budżetowe za I kwartał 2017 r., 

• przedłożono Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej w Poznaniu oraz Radzie
Miejskiej w Mosinie sprawozdania fi-
nansowe za rok 2016,

• dokonano wypłaty zwrotu części po-
datku akcyzowego dla producentów rol-
nych zawartego w cenie oleju napędo-
wego, 

• Burmistrz  wydał zarządzenie Nr
00501.47.2017 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Mosina na rok 2017,

• przedłożono na sesję Rady Miejskiej
w Mosinie wyznaczoną na dzień 27
kwietnia, projekty uchwał w sprawie
zmiany: Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2017 – 2022 oraz uchwały
budżetowej na rok 2017. 

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• utwardzenie placu przed budynkiem

wielofunkcyjnym w Pecnej.

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa parkingu przed budyn-

kiem świetlicy wiejskiej w Krośnie. 

Podpisano umowę:
• budowa ul. Czereśniowej wraz z od-

wodnieniem w Mosinie: etap III - od-
cinek od km 0+024 do km 0+192
wraz z odwodnieniem, 

• wykonanie projektu kanalizacji 
i wodociągu Pecna ul. Sosnowa, 

24 maja br. o godz. 18.00 w sali reprezentacyjnej MOK w Mosinie odbędzie się spot-
kanie poświęcone budowie pływalni. Przedstawione zostaną założenia projektowe
i zasady funkcjonowania pływalni.

W spotkaniu weźmie udział Bogumił Głuszkowski, wieloletni zarządca pływalni aWF
w Poznaniu. Podzieli się swoimi doświadczeniami co do ograniczania kosztów i zwięk-
szania przychodów w czasie funkcjonowania pływalni. Przedstawi sposób organizacji
pracy, którego owocem jest brak dotowania bieżącej działalności obiektu AWF ze
środków publicznych!

Naszym pragnieniem jest przynajmniej radykalne zmniejszenie dofinansowywania
pływalni. 

Bogumił Głuszkowski to czternastokrotny indywidualny Mistrz Polski w triathlo-
nie na wszystkich dystansach, Wicemistrz europy w kat. wiekowej na dystansie 1⁄2
Ironman w 2014 r. oraz 3 miejsce w kat. wiekowej w zawodach IRON-
MaN MallORCa w 2014 r., organizator triathlonu dla dzieci i
pierwszego w Polsce Indoor Triathlonu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Mosina �

Przemysław�Mieloch
Zastępca�Burmistrza

Gminy�Mosina

Spotkanie w sprawie pływalni – zaproszenie

Mosina, Drużyna, Pecna – rejon węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitar-
nej

Informujemy, że od 28 kwietnia do 22 maja 2017 r. do publicznego wglądu wyłożone
są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie
węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na obszarze Mosiny,
Drużyny i Pecnej, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju
119, w godzinach pracy Urzędu. Projekty planów miejscowych wraz z prognozą od-
działywania na środowisko są również zamieszczone na stronie internetowej Gmi-
ny pod adresem: www.mosina.pl > BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszcze-
nia planistyczne > Plany miejscowe.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2017
br.

Babki, Sasinowo, Rogalinek – dla terenów części wsi

Od 5 maja do 29 maja 2017 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sa-
sinowo, Rogalinek, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w poko-
ju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gmi-
ny pod adresem: www.mosina.pl > BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszcze-
nia planistyczne > Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 25 maja br. w świetlicy wiejskiej w Rogalinku, 62-022 Rogalinek, ul. Koś-
cielna 3, o godz. 18.00. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2017
br. �

WyłOżeNIa PlaNU 
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Do końca roku szkolnego zostały jeszcze
dwa miesiące. Jednak zarówno w referacie
zajmującym się oświatą, jak i w szkołach,
trwają przygotowania do kolejnego roku
szkolnego. W lutym i w marcu informowa-
liśmy Państwa o wprowadzanych zmia-
nach w sieci szkół. Zmiany powodujące
między innymi likwidację gimnazjów,
wpłynęły na wprowadzenie na szczęście
niewielkich zmian w obwodach szkół
Gminy Mosina.

Z powodu wzrostu liczby mieszkańców
w Krośnie, zaproponowano zmianę ob-
wodu dla Szkoły Podstawowej im. 15.
Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie.
Dzieci z miejscowości Borkowice,
Drużyna i Nowinki, urodzone w roku
2011 i młodsze, będą od 1 września
2017 r. należały do obwodu Szkoły Pod-
stawowej w Pecnej. Natomiast dla dzieci
z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im.
arkadego Fiedlera w Czapurach, Bur-
mistrz Gminy Mosina na lata 2017/2018
i 2018/2019 wskazuje realizację obo-
wiązku szkolnego w Szkole Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Da-
szewicach. Powodem takiego rozwiązania
jest niewystarczająca liczba sal lekcyjnych
w budynku szkolnym w Czapurach. Po
rozbudowie budynku szkolnego, od roku
szkolnego 2019/2020 w Szkole Podsta-
wowej w Czapurach będą uczyły się kla-
sy od I do VIII. Gmina zapewni dowóz
dzieci do wskazanych szkół.

Od 1 września 2017 r. w naszej gmi-
nie będzie więc 9 szkół podstawowych:

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul.
Szkolna 1, 62-050 Mosina;

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul.
Sowiniecka 75, 62-050 Mosina;

• Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul.
Szkolna 19, 62-053 Pecna (dla dzieci
młodszych), ul. Główna 20, 62-053 Pec-
na (oddziały starsze szkoły podstawowej
i gimnazjalne);

• Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku
Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w
Krośnie, ul. Główna 43, 62-050 Krosno
(oddziały przedszkolne i jedna kl. I), ul.
Krasickiego 16, 62-050 Mosina (oddziały
przedszkolne i pozostałe klasy);

• Szkoła Podstawowa „Pod lipami” 
w Krosinku, ul. Wiejska 43, 62-050 Kro-
sinko (kl. IV-VIII), ul. Szkolna 4, 62-053
Dymaczewo Stare (kl. I-III i oddział
przedszkolny);

• Szkoła Podstawowa im. adama Wo-
dziczki w Rogalinku, ul. Poznańska 19,
62-022 Rogalinek;

• Szkoła Podstawowa w Rogalinie, ul.
Poznańska 2, 62-022 Rogalin;

• Szkoła Podstawowa im. arkadego
Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78,
61-160 Czapury;

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Daszewicach, ul.
Szkolna 16, 61-160 Daszewice.

Na początku kwietnia zakończył się
pierwszy etap rekrutacji do kl. I szkół
podstawowych i do przedszkoli. Wolne
miejsca są jeszcze:

• dla dzieci 6-cio letnich we wszystkich
oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych;

• dla dzieci wieku od lat 3 do 6 w od-
działach przedszkolnych w Szkole Pod-
stawowej w Pecnej, w Przedszkolu w Ze-
spole Szkół w Krośnie oraz w Przedszko-
lu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie.
Wolnymi miejscami dla dzieci przed-
szkolnych dysponują również przedszkola
prywatne.

Pod koniec maja odbędą się konkursy na
stanowiska dyrektorów 4 szkół i jednego
przedszkola. Obecni dyrektorzy tych pla-
cówek mają powierzone funkcje do koń-
ca sierpnia 2017 roku. 

Szczegółowe wymagania dla kandy-
datów na stanowisko dyrektora:

• Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
• Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
• Szkoły Podstawowej w Pecnej,
• Szkoły Podstawowej „Pod lipami” 

w Krosinku oraz Przedszkola nr 2 „Wesołe
Skrzaty” w Mosinie, wraz z terminami
składania dokumentów, umieszczono 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Mosina.

Ważna informacja:
Od maja zmieniła się siedziba Referatu

Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu. Za-
praszamy do budynku na ul. Dworcową
3, I piętro. Nie uległy zmianie numery te-
lefonów i adresy e-mailowe.  �

Anna�Balcerek-Kałek
Kierownik�Referatu�
Oświaty,�Promocji,

Kultury�i�Sportu

Oświata w roku szkolnym 2017/2018 • wykonanie projektu kanalizacji sa-
nitarnej – Mosina, ul. Sowiniecka
i boczna do niej (droga do ZUK). 

W trakcie procedury przetargowej
• budowa oświetlenia boisk sporto-

wych i oświetlenia zewnętrznego przy
ul. M. Konopnickiej w Mosinie - eTaP
I budowa oświetlenia boiska treningo-
wego,

• budowa jezdni ul. Marcinkowskie-
go wraz z odwodnieniem w Mosinie, 

• budowa dróg wraz z odwodnieniem
w Mosinie: etap VI – roboty drogowe
na ul. Ogrodowej,

• budowa ul. Polnej w miejscowości
Krosno i Mosina; etap II - odcinek od
ul. Strzeleckiej do ul. Jana Cybisa,

• rozbudowa budynku Szkoły Pod-
stawowej wraz z salą gimnastyczną
przy ul. Poznańskiej w Czapurach, 

• budowa jezdni ul. Polnej w Krośnie, 
• budowa ul. Skrytej w Mosinie, 
• wykonanie projektu sieci wodo-

ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla
Daszewic ul. Wierzbowa, 

• wykonanie projektu  modernizacji
w Przedszkolu w Rogalinku (kotłownia
gazowa, instalacja wew., co.), 

• budowa odcinka ul. Chopina w Mo-
sinie,

• wykonanie projektu budowy zatok
autobusowych w ciągu ul. Mostowej
w Mosinie.

• budowa oświetleń drogowych 
z oprawami leD: Mosina, ul. Czwar-
taków - eTaP III; Dymaczewo Nowe re-
jon ul. Pogodnej – eTaP III; droga
przechodząca przez Borkowice, ul.
Wierzbowa i Drużynę ul. Krańcowa -
część położona w Borkowicach; Mosi-
na tzw. Osiedle Sportowców obej-
mujący ulice: Kusocińskiego, Konop-
nickiej, Górskiego – eTaP II; Mosina ul.
Dąbrowskiej – eTaP III; Mosina ul. Ni-
zinna – (plac zabaw) – eTaP I; Mosina,
ul. Norwida; Baranówko – Sowinki; Da-
szewice ul. lipowa, ul. Klonowa; Wió-
rek ul. Szkolna; Mieczewo ul. Modrze-
wiowa, ul. Świerkowa; Mosina ul. Pla-
tanowa; Mosina ul. Niemcewicza, 

• budowa oświetlenia boiska sporto-
wego Mosina, ul. Szkolna 1 (na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1).

Ponadto
• podpisano umowy na: wykonanie

i montaż wiaty drewnianej z ławkami
w żabinku, wiaty drewnianej z ławka-
mi w Babkach, 

• opracowano projekt na: budowę bo-
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iska w Babkach, budowę boiska 
w Mieczewie, budowę siłowni ze-
wnętrznej w Rogalinie, budowę siłowni
zewnętrznej w Wiórku, budowę siłowni
zewnętrznej w Daszewicach, budowę
siłowni zewnętrznej w Borkowicach,
budowę placu zabaw dla Osiedla nr 5
w Mosinie, budowę placu zabaw dla
Osiedla nr 3 w Mosinie, budowę placu
zabaw w Rogalinku, budowę placu za-
baw w Daszewicach, budowę wynie-
sienia przejścia w Mieczewie, budowę
utwardzenia kostką betonową części
boiska przy Zespole Szkół w Mosinie ul.
Sowiniecka, 

• opracowano projekt przebudowy
zjazdu publicznego w ul. Ogrodową 
w Radzewicach, 

• prowadzono uzgodnienia w sprawie
finansowania przez aquanet S.a.sieci
kanalizacyjnej, sieci wodociągowej Kro-
sinko II, a także w Drużynie – ul.
Krótka i ul. Widokowa,

• kontynuowano budowę bazy szamb
i przyłączy kan. sanitarnej i przyłączy
wodociągowych (wprowadzono około
8000 pozycji),

• przygotowano i przekazano do
aquanetu propozycje nowego przebie-
gu sieci wodociągowej z Krosinka do
Borkowic.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• wydano 9 decyzji zatwierdzających
podział nieruchomości oraz 13 posta-
nowień pozytywnie opiniujących
wstępny projekt podziału nierucho-
mości,

• zawarto umowy zamiany nieru-
chomości: w Krosinku rejon ul. Wiej-
skiej; w Mosinie okolice ul. Strzeleckiej, 

• zawarto umowy sprzedaży dwóch
nieruchomości w obrębie ewidencyj-
nym Babki – miejscowość Głuszyna
leśna, 

• zawarto  3 umowy sprzedaży na
rzecz anton Rohr nieruchomości
położnych w Mosinie rejon ul. Śrem-
skiej i ul. lema, 

• zawarto umowy nieodpłatnego roz-
wiązania użytkowania wieczystego nie-
ruchomości z aquanet S.a w rejonie ul.
Czereśniowej z przeznaczeniem gruntu
pod tereny rekreacyjne,

• ogłoszono przetargi: na zbycie nie-
ruchomości (Mosina, Pecna, Dyma-
czewo Stare), na dzierżawę nierucho-
mości rolnej (żabinko), 

• uzyskano 3 decyzje administracyj-

Finalizujemy sprawę powstania Karty Mieszkańca. Na kwietniowej sesji, Rada Miej-
ska w Mosinie uchwaliła program „Mosińska Karta Mieszkańca”. Teraz Burmistrz,
swoimi zarządzeniami, będzie sukcesywnie wdrażał ten program w życie. 

Podstawowym celem Karty Mieszkańca jest zachęcenie do pełnej identyfikacji miesz-
kańców z gminą, w której mieszkają. Według zamierzenia, posiadacze karty otrzy-
mają szereg zniżek na różnym poziomie na usługi gminne. Dotyczy to choćby ko-
munikacji gminnej prowadzonej przez ZUK, jak i w przyszłości np. opłat za korzys-
tanie z pływalni.

O kartę, według projektu, mogliby się ubiegać zameldowani mieszkańcy Gminy Mo-
sina (karta na kilka lat), jak i niezameldowani, którzy w deklaracji podatku PIT wskażą
Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania (karta na rok). Udział Gminy Mosina 
w podatku PIT stanowi ok. 30 mln zł. To największa pozycja po stronie dochodów
budżetu gminy. 

O szczegółach wdrażania programu „Mosińska Karta Mieszkańca” będziemy Pań-
stwa informować. �

Przemysław�Mieloch
Zastępca�Burmistrza�Gminy�Mosina

Karta Mieszkańca

Od 1 stycznia br. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach. Nie zwalniają one jednak osób fizycznych z obowiązku uzyskania pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieru-
chomości wpisanej do rejestru zabytków, takiej jak cmentarze, ogrody, parki lub inne for-
my zaprojektowanej zieleni. W przypadku drzew i krzewów położonych na terenie za-
bytkowych układów urbanistycznych lub ruralistycznych (zaprojektowany krajobraz
otwarty – wsie, przedmieścia itp.), zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami, uzyskanie pozwolenia będzie konieczne wyłącznie w przypadku wycinki lub za-
biegów pielęgnacyjnych na zaprojektowanej w tych układach zieleni, rozmieszczonej w układ-
zie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg,
albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody,
cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne). � JN

Usuwanie drzew i krzewów wpisanych 
do rejestru zabytków

Gminne Centrum Informacji w Mosinie
zaprasza na spotkanie:

"Jak zgodnie z prawem chronić się
przed nadużyciami firm 

windykacyjnych?"

Dzień: 29 maja 2017 r. (poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: Gminne Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3, Mosina, I piętro, sala

nr 16
Prowadzący: radca prawny Dariusz laszczyk, Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Poznaniu

W programie m.in.:
-   jak skutecznie bronić się przed działaniami firm windykacyjnych?

-   jak przygotować odpowiednie dokumenty np. do komornika?
- prawa i obowiązki obywateli związane z obsługą kredytów konsumenckich, 
a w szczególności zasady postępowania cywilnego, możliwości składania od-

wołań, prawidłowości doręczeń korespondencji oraz instytucja przedawniania.
Spotkanie ma na celu zwiększenie świadomości prawnej obywateli

co do zasad i możliwości zgodnej z prawem windykacji długów. 
Zgłoszenia: do 26 maja 2017 r. - Gminne Centrum Informacji, 
tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl liczba miejsc ograniczona. 

Udział bezpłatny. Zapraszamy.
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ne w zakresie nieodpłatnego nabycia
przez Gminę Mosina mienia należące-
go do Skarbu Państwa, tzw. komunali-
zacja (Rogalinek, Krajkowo, Mosina), 

• złożono 6 wniosków do Wojewody
Wielkopolskiego o komunalizację nie-
ruchomości Skarbu Państwa.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, użyt-

kowe: zlecono remont podłogi w świet-
licy wiejskiej w Czapurach, odebrano re-
mont świetlicy wiejskiej w Świątnikach,
zlecono wymianę drzwi zewnętrznych
w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, trwa
procedura wymiany drzwi zewnętrz-
nych w świetlicy wiejskiej w Krosinku,
wykonano przegląd klimatyzatorów 
w budynku Urzędu Miejskiego, 

• utrzymanie dróg: bieżące utrzyma-
nie zgodne z zapotrzebowaniem, za-
kończenie wiosennego profilowania
dróg gruntowych, zakończenie remon-
tu cząstkowego nawierzchni asfalto-
wych, zakończenie pozimowego oczysz-
czania ulic, dróg, ścieżek i chodników, 

• uzgodnienia, decyzje, odszkodo-
wania: wydano 22 zezwolenia na zaję-
cie pasa drogowego, 13 decyzji rocznych
za wybudowanie urządzeń w pas dro-
gowy, warunki techniczne dla prze-
biegu trasowego 17 urządzeń w pasie
drogowym, uzgodniono 1 projekt tym-
czasowej organizacji ruchu, 2 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 komunikacyj-
nych, 1 sprawa o likwidację szkód i od-
szkodowań mienia komunalnego, 

• transport: wprowadzono stałą or-
ganizacji dla strefy płatnego parkowa-
nia w zakresie oznakowania pionowe-
go i poziomego, wprowadzono stałą or-
ganizację ruchu na ul. Kasprowicza i na
ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mo-
sinie wraz ze zgłoszeniem do Starosty
Poznańskiego,

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: przeprowadzono kontrolę okre-
sową stanu technicznego gminnych
placów zabaw, siłowni zewnętrznych
oraz obiektów małej architektury, pod-
pisano umowę na naprawę uszkodzo-
nych elementów na placu zabaw przy
świetlicy wiejskiej w Wiórku, 

• oświetlenie uliczne będące włas-
nością Gminy Mosina: bieżące utrzy-
manie, podpisanie umowy na przesta-

Informujemy, że z początkiem maja br. Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Mosinie, biuro Koordynatora ds. obsługi mediów, a także redakcja „Infor-
matora Mosińskiego” zostały przeniesione do budynku przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie,
I piętro.

Godziny urzędowania:
Poniedziałki 9:00 – 17:00
Wtorki-piątki 7:00 – 15:00

• Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Kierownik  – anna Balcerek-Kałek, pok. nr 4, tel. 61 8 109 580
Z-ca Kierownika Referatu – Marlena Chmielewska, pok. nr 2, tel. 61 8 109 528
agata lubowicka – Gminnne Centrum Informacji, pok. nr 2, tel. 61 8 109 557
lidia Baraniak – pok. nr 3, tel. 61 8 109 581
anna Wojnowska – pok. nr 3, tel. 61 8 109 582
Katarzyna leszczyńska – pok. nr 17, tel. 61 8 109 569

• Koordynator ds. obsługi mediów, Redakcja „Informatora Mosińskiego”
Joanna Nowaczyk, pok. 17, tel. 61 8109 553 �

KOMUNIKaT 

Zapraszamy do zapoznanie się z nową ofertą darmowych szkoleń organizowanych
przez  Gminnym Centrum Informacji w Mosinie przy współpracy z Zakładem Do-
skonalenia Zawodowego w  Poznaniu. 

Tym razem  szkolenia kierowane są dla osób bezrobotnych. Jeden projekt prze-
znaczony jest dla osób od 15-29 roku życia, z którego m.in. mogą skorzystać absol-
wenci szkół, natomiast  drugi skierowany jest także osób bezrobotnych, ale  powyżej
30 roku życia. Wykaz szkoleń poniżej:

Dla osób w wielu 15-29 lat, bezrobotnych,  niezarejestrowanych  w urzędzie pra-
cy oraz uczący się zaocznie lub wieczorowo;

- spawacz metodą MaG/TIG 
- elektryczne: eksploatacja, dozór, pomiary sieci i urządzeń o napięciu do 1 KV
- pracownik biurowy z kursem eCDl
- magazynier z obsługa wózka widłowego 
- wychowawca i kierownik kolonijny z językiem angielskim 
- kurs komputerowy – grafik WeB MaSTeR 
- kurs budowlany
- przewóz materiałów niebezpiecznych aDR ( wymóg prawo jazdy kat. B
- sprzedawca z obsługa kas fiskalnych, fakturowanie i magazynowanie 
- barman Mikser/ kelner
- obrabiarki sterowane numeryczne CNC, rysunek techniczny, projektowanie aU-

TOCaD 

Dla osób, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, będących na urlopie wy-
chowawczym oraz dla uczących się zaocznie lub wieczorowo;

- spawacz MIG/TIG,
- magazynier z obsługą wózka widłowego,
- wykwalifikowany pracownik administracyjno- biurowy,
- operator maszyn budowlanych.

Więcej szczegółów oraz zapisy w GCI, ul Dworcowa 3,  I piętro, pokój nr 16, nr tel.
61 8 192 746, email: gci@mosina.pl. 

O udziale w projekcie będzie decydowało Biuro Projektu. liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do udziału. �

Kolejne szkolenia w GCI – tym razem 
dla bezrobotnych
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wienie słupa oświetleniowego przy ul.
Strzeleckiej – wjazd na ul. Wy-
czółkowskiego w Mosinie. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Projekty planów na etapie
sporządzania:

• 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. leś-
miana, ul. Śremską wraz z tymi ulica-
mi oraz torami kolejowymi linii e-59
Wrocław – Poznań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i So-
winki, dla terenów części miasta Mo-
sina oraz części wsi Sowiniec, dla tere-
nów części wsi Krosinko oraz części te-
renów miasta Mosina, dla południo-
wych terenów wsi Bolesławiec oraz
zachodnich terenów wsi Borkowice, dla
terenów części wsi Krosno oraz części
wsi Drużyna, dla terenów części wsi
Krosno,

• MPZP Pecna: dla zachodnich 
i północnych terenów wsi, 

• MPZP Krosno, Krosinko: dla tere-
nów części wsi.

Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap I,
łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie
(droga wojewódzka nr 431) z ul. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowin-
kach – Drużynie (droga powiatowa nr
2465P) z przeprawą mostową przez Ka-
nał Mosiński.

Projekty planów na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu: 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zie-
leni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosiń-
skim oraz od północy ul. lipową 
w Krosinku,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie spo-
sobów ich zagospodarowania i zabu-
dowy,

W dniu 27 kwietnia 2017 r.
Rada Miejska w Mosinie podjęła
Uchwałę Nr XlVIII/557/17 w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji
społecznych na terenie gminy Mo-
sina w sprawie Budżetu Gminy
Mosina na 2018 rok.

Decyzją Rady, kwota środków
do podziału między sołectwa
i osiedla w ramach BOGM 2018 to
947 923 zł. Podobnie jak w po-
przedniej edycji, będzie ona prze-
znaczona na zadania inwestycyjno-
remontowe, będące zadaniami
własnymi Gminy, realizowanymi
na  terenie stanowiącym własność Gminy Mosina, nieobciążonym prawem osób trze-
cich. Już teraz możemy zapowiedzieć, że wnioski będzie można składać od dnia
ogłoszenia naboru przez Burmistrza Gminy Mosina do 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o trybie wprowadzenia BOGM 2018, w tym składania wnio-
sków pojawią się w najbliższym czasie na stronie mosina.pl, mosina.pl/bogm, na
portalu Facebook www.facebook.com/BOGM.MOSINa, a także w „Informatorze Mo-
sińskim”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w pra-
ce nad Budżetem Obywatelskim Gminy Mosina. �

II edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
w Mosinie, dokonano także zmian w oznakowaniu drogowym w obrębie śródmieścia. 

Nową organizację ruchu drogowego wprowadzono w celu uporządkowania prze-
strzeni w centrum miasta, poprawy bezpieczeństwa oraz dostosowania znaków dro-
gowych do obowiązujących przepisów. W rejonie Strefy Płatnego Parkowania zostały
uzupełnione braki w oznakowaniu pionowym i poziomym, dostosowano miejsca dla
niepełnosprawnych do obowiązujących wymogów. Wykonano także oznakowanie
służące poprawie bezpieczeństwa. To między innymi dodatkowe powierzchnie po-
ziome wyłączone z ruchu pojazdów – tzw. „martwe pola”, które poprawiają wi-
doczność pieszych w rejonie przejść dla pieszych i w rejonie skrzyżowań. 

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na wprowadzone zmiany 
w organizacji ruchu drogowego.  �

Klaudia�Kołodziejczak
Referat�Mienia�Komunalnego

Zmiany w organizacji ruchu drogowego 
w obrębie mosińskiego rynku
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• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów częś-
ci wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabu-
dowy wiejskiej, poza zwartymi jed-
nostkami osadniczymi na obszarze wsi
Babki, Sasinowo i Rogalinek.

Projekty planów na etapie rozpat-
rywania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu: 

• MPZP Krajkowo zachodnich tere-
nów wsi Krajkowo, usytuowanych po-
między drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajko-
wo, granicą administracyjną gminy
oraz granicą administracyjną wsi,

• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poz-
nańską, 

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyj-
nego wsi, 

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy Jeziorze Dymaczewskim w
Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dy-
maczewo Nowe), wschodnią granicą
działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dy-
maczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymacze-
wo Nowe, zachodnią granicą Jeziora
Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północny-
mi granicami działek o nr ewid. 316, 9,
10, 18 obręb Dymaczewo Nowe. 

Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich doku-
mentów planistycznych, obszaru obję-
tego planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie -> Organy gmi-
ny->Burmistrz->Obwieszczenia pla-
nistyczne->Wykaz dokumentów pla-
nistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• współpraca ze Związkiem Między-

gminnym Schronisko dla Zwierząt 

W Gminie Mosina mamy coraz
więcej koszy na psie odchody. Do
tej pory postawiono ich już ponad
30 w różnych częściach miasta.

W niektórych miejscach właś-
ciciele psów mają również przy
okazji dostęp do bezpłatnych
woreczków. Zwiększająca się
liczba „psich” koszy to jedna 
z dróg do poprawy czystości
parków i chodników. Dodatko-
wo rosnąca świadomość właści-
cieli psów jak i wyrywkowe kon-
trole straży miejskiej, pozytyw-
nie wpływają na obowiązkowe
sprzątanie po czworonogach. 

Pojawiającym się problemem
staje się natomiast dewastacja.
Od 2016 roku zniszczonych zos-
tało 5 koszy, a jeden został skra-
dziony! Okazuje się, że wanda-
li najbardziej ciekawi zawartość
koszy na psie odchody, bo kosze
są wyginane, na siłę otwierane,
wywracane lub nawet zabierane. 

O ile temat mógłby wydawać się zabawny, bo jak wygląda psia kupa każdy chy-
ba wie, o tyle przywrócenie do porządku „psich stacji” kosztuje – to stracone pie-
niądze i czas. Co prawda kosze na psie odchody są ubezpieczone i w ramach tego
na bieżąco naprawiane,  jednak czas naprawy uniemożliwia okresowe korzysta-
nie z nich. 

Wandalizm nie popłaca! Przekonał się o tym jeden ze sprawców, któremu za znisz-
czenia „psiego” kosza w parku na Budzyniu wymierzono karę 6 miesięcy pozba-
wienia wolności (warunkowo kara została zawieszona na okres 2 lat). Sąd orzekł
wobec niego także karę grzywny nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz Gminy. 

Niestety dla sprawcy nie została wymierzona również kara okresowego odbioru
psich nieczystości w miejscu dewastacji, a powinna. Zaspokoiłaby zapewne nad-
mierną ciekawość zawartością, a mieszkańcy nie musieli by szukać pobliskich psich
koszy.

Jeśli jesteś świadkiem dewastacji, zareaguj! 

- Komisariat Policji w Mosinie, tel. 61 841 48 30, 61 841 48 40, 500 107 120
- Straż Miejska w Mosinie, tel. 61 819 78 55, 501 467 311 lub 312
- Urząd Miejski w Mosinie, Referat Mienia Komunalnego, tel. 61 8109

534/529/527 (w godzinach pracy UM)

Psie kosze znajdują się między innymi w Mosinie w Parku „Strzelnica”, w Par-
ku Budzyń i na Osiedlu „Za Moreną”, na Osiedlu „Śródmieście” i „Nowe Kros-
no”. Na terenie wsi kosze zamontowano w: Czapurach, Daszewicach, Dymacze-
wie Starym, Krośnie, Krosinku i Wiórku. �

Katarzyna�Leszczyńska
Referat�Oświaty,�Promocji,�Kultury�i�Sportu

„Psie” kosze 
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w Skałowie w zakresie odłowu i opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi,

• prowadzenie postępowań: admi-
nistracyjnych – w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach (12), w sprawie wydania zezwo-
leń na usunięcie drzew i krzewów (22);
wyjaśniających – z zakresu nawożenia
ziemi, zmiany stosunków wodnych na
gruncie oraz usuwania odpadów 
z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych;
w sprawie usunięcia drzew bez wyma-
ganego zezwolenia oraz z zakresu nisz-
czenia zieleni,

• prace związane z usuwaniem oraz
pielęgnacją drzew i krzewów, 

• prace związane z systemem gospo-
darki odpadami komunalnymi, 

• realizacja programu likwidacji wy-
robów zawierających azbest, 

• przygotowanie koncepcji oraz pro-
jektów zagospodarowania terenów zie-
leni miejskiej. 

SPOTKANIA
• udział w spotkaniu Powiatowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego
podsumowującym przebieg akcji
związanej z likwidacją ptasiej grypy na
terenie powiatu poznańskiego, 

• udział w spotkaniu z agencją Nie-
ruchomości Rolnej w Poznaniu na za-
proszenie Dyrektora agencji Wojciecha
Perczaka – celem spotkania było osta-
teczne ustalenie harmonogramu po-
stępowania w sprawie przejęcia na
własność przez Gminę Mosina dwóch
działek: 50/13, obręb Rogalin oraz
50/15 obręb Rogalin wraz z infra-
struktura techniczną,

• z przedstawicielami Spółki aquanet
S.a. w sprawie magistrali Kórnickiej -
możliwości wyrażenia zgody przez
Gminę Mosina na zrealizowanie wy-
pustów z projektowanej magistrali Kór-
nickiej, które mogły by w przyszłości za-
silić w wodę istniejącą sieć wodo-
ciągową z ujęciem we wsi Rogalin,

• z przedstawicielami firmy BBF Sp. 
z o.o. w związku z projektowaną siecią
kanalizacji sanitarnej na terenach Cza-
pur, Wiórka i Babek m.in. w sprawie:
obecnego stan zaawansowania doku-
mentacji, odwieszenia decyzji lokali-
zacyjnej na ul. Dolna i Kręta, prawa do
dysponowania gruntem dla działki
142/8 w Czapurach, planowanej nowej
zabudowy w Babkach, badania geolo-
giczno-inżynierskiego: zagrożenia.

Urząd Miejski w Mosinie w porozumieniu z Muzeum Narodowym w Poznaniu rów-
nież w tym roku organizuje cieszący się dużym zainteresowaniem turystów Punkt In-
formacji Turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie. 

Punkt będzie dostępny dla od-
wiedzających w sezonie od czerw-
ca do końca sierpnia br. i będzie
pracował od piątku do niedzieli, 
w godzinach pracy Pałacu. Obsługę
turystów będą prowadziły na zmia-
nę dwie osoby. Gmina Mosina za-
pewni niezbędne wyposażenie tego
miejsca w systemy wystawiennicze,
stojaki itp.

Zwracamy się do podmiotów
branży turystycznej i okolicznych
gmin z zaproszeniem do współpra-
cy. Zależy nam, aby w Punkcie do-
stępne były materiały informacyj-
no-promocyjne dotyczące nie tyl-
ko Gminy Mosina, ale także gmin
ościennych, całego regionu. Turysta szuka ciekawych, atrakcyjnych turystycznie miejsc
w całej okolicy, dlatego chcemy je promować. 

Zainteresowanych prosimy o przygotowanie własnych materiałów i dostarczenie do
12 maja br. do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, 
I piętro, pokój nr 18 (budynek dawnego ośrodka zdrowia). 

Punkt będą odwiedzać osoby z kraju i zagranicy, dlatego prosimy także w miarę możli-
wości o materiały w językach obcych.

W sprawach związanych z Punktem Informacji Turystycznej, prosimy o kontakt 
z Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl �

Zaprezentuj swoją ofertę w Rogalinie

Księdzu Wojciechowi Kaźmierczakowi, 
Proboszczowi Parafii pw. św. Marcelina w Rogalinie,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa

Samorząd Gminy Mosina
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• z przedstawicielami  Spółki aquanet
S.a. w sprawie Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego spółki w kontekście
potrzeb Gminy Mosina w zakresie bu-
dowy, bądź rozbudowy sieci instalacji
wodno-kanalizacyjnych. Podczas spot-
kania Gmina Mosina wniosła do WPI
Spółki zestaw zmodyfikowanych in-
westycji spełniający oczekiwania gmi-
ny jak i warunki stawiane przez Spółkę
aquanet S.a.

• z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych, panem Markiem Be-
reżeckim oraz ze Zbigniewem Rusakiem
z Wydziału Dróg i Gospodarki Prze-
strzennej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, w sprawie planowanych
przystanków przesiadkowych na tere-
nie gminy Mosina,  

• udział w nagraniu dla Radia Mer-
kury dotyczącym funkcjonowania 
i rozwoju bazy sportowo turystycznej
na terenie gminy Mosina, 

• z członkami Zarządu spółki aqua-
net S.a., Pawłem Chudzińskim Preze-
sem Zarządu oraz Markiem Borkow-
skim Wiceprezesem Zarządu w sprawie
związanej z projektowaną magistralą
wodociągową do Kórnika – omówienie
wstępnych warunków umożliwiających
przyłączenie się części gminy Mosina do
tej magistrali, 

• udział w zwyczajnym posiedzeniu
Rady Metropolii – zmieniono uchwałę
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych dla obszaru funkcjonal-
nego Miasta Poznania, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu z wice-
prezydentem Poznania Mariuszem Wiś-
niewskim oraz Dyrektorem Wydziału
Oświaty Przemysławem Foligowski 
w sprawie możliwych rozliczeń finan-
sowych w ramach dopłat do subwencji
oświatowej nauki uczniów spoza ob-
wodów,

• z Komendantem Wielkopolskiej
Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu andrzejem
Bartkowiakiem w sprawie możliwości
pozyskania środków na dofinansowa-
nie zakupu samochodu ratowniczo-
gaśniczego w wersji średniej dla OSP
Pecna w Gminie Mosina. 

Na�podstawie�relacji�Burmistrza�Gminy�Mosina
oraz�referatów�Urzędu�Miejskiego�

opracowała�Joanna�Nowaczyk.

Szanowni Państwo. 24 listopada to
dzień, w którym nasz dom stanął 
w płomieniach. Straciliśmy prawie wszyst-
ko, ale dzięki szybkiej reakcji sąsiadów
oraz szybkiej i skutecznej akcji jednostek
straży pożarnej Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej  nr 9 Państwowej Straży Pożar-
nej w Mosinie, Ochotniczym Strażom
Pożarnym Mosina i  Radzewice kon-
strukcja nie została naruszona i dom na-
dawał się do remontu, a więc wielkie
szczęście w tym ogromnym nieszczęściu.
a potem zaczęła napływać do nas pomoc
rzeczowa, finansowa, pomoc w pracach
porządkowych i remontowych oraz bar-
dzo cenna dla nas w tym momencie po-
moc psychologiczna i prawnicza, a także
zewsząd życzliwe słowa i gesty dodające
otuchy. Za wszystko, co otrzymaliśmy i za
okazaną dobroć jesteśmy niezmiernie
wdzięczni. Bez Państwa pomocy nie po-
radzilibyśmy sobie w tych trudnych chwi-
lach. Nie poradzilibyśmy sobie również
bez osób, które z dużym zaangażowaniem
organizowały tę pomoc, poświęcając
swój prywatny czas i energię. 

Teraz jesteśmy pełni nadziei, że wkrót-
ce zamieszkamy we własnym domu. Bu-
dynek jest już prawie suchy, są wstawio-
ne okna, położone tynki, nowa instalacja
elektryczna i rozpoczęło się szpachlowa-
nie i malowanie ścian.

W pomoc zaangażowały się:
- Samorząd Gminy Mosina
- osoby prywatne, 
- instytucje, 
- stowarzyszenia, 
- organizacje
- firmy, 
- parafie
- szkoły: ZS w Rogalinku, lO w Pusz-

czykowie oraz wiele innych
- media

Trudno byłoby wyliczyć wszystkich nie
pominąwszy nikogo, ale wszystkim ser-
decznie i z całego serca dziękujemy.
Mamy szczęście, że mieszkamy w gminie
Mosina, że pracuję w szkole w Rogalin-
ku, a nasza córka uczy się w lO w Pusz-
czykowie, gdyż pracownicy, uczniowie
i rodzice obu szkół nie pozostali obojęt-
ni wobec naszej tragedii. Dziękujemy
również osobom i instytucjom spoza
gmin Mosina i Puszczykowo, które za-
angażowały się w bezinteresowną pomoc. 

O wszystkich pamiętamy, wszystkich
mamy w swoich sercach i życzymy Wam,
aby dobroć, którą nam okazaliście wró-
ciła do Was. �

Z�wyrazami�głębokiego�szacunku�
Alina�i�Paweł�Potoccy�z�córką

PODZIĘKOWaNIe

Gminne Centrum Informacji w Mosinie
we współpracy z Zakładem Doskonalenia
Zawodowego z Poznania zaprasza do
udziału w szkoleniach osoby bezrobotne
lub nieuczące się.

W ramach dwóch projektów będzie
można uzyskać kwalifikacje w zawodach:

PROJEKT NR 1:

Operator maszyn CNC - Kurs kończący
się egzaminem czeladniczym i otrzyma-
niem certyfikatu, połączony ze szkole-
niem z zakresu CaD/CaM oraz szkoleniem
z zakresu czytania rysunku technicznego.
Skierowany do osób w wieku 15-19 lat, nie-
aktywnych zawodowo lub nieuczących
się w trybie dziennym. Po szkoleniu możli-
wość 3-miesięcznego płatnego stażu u pra-
codawcy. Uczestnik otrzymuje  stypendium
szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów do-
jazdu, wsparcie doradcy zawodowego, po-
średnika pracy i psychologa.

PROJEKT NR 2:

Trzy szkolenia do wyboru:
- wykwalifikowany pracownik admi-

nistracyjno-biurowy z obsługą komputera
- spawacz metodą mig/mag/tig /do wy-

boru 2 metody/
- magazynier z obsługą wózka jezdnio-

wego
Projekt skierowany do osób w wieku po-

wyżej 30 r.ż., nieaktywnych zawodowo. Po
szkoleniu 3-miesięczny płatny staż u pra-
codawcy. Uczestnik otrzymuje  stypendium
szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów do-
jazdu, wsparcie doradcy zawodowego, po-
średnika pracy i psychologa.

Zajęcia w miarę możliwości będą odby-
wały się w Mosinie. Specjalistyczne kursy
zaś w Zakładzie Doskonalenia Zawodo-
wego w Poznaniu.

ZGłOSZeNIa: Gminne Centrum Infor-
macji w Mosinie, tel. 61 8192 -746 lub
gci@mosina.pl. Dokumenty do pobrania
znajdują się na stronie www.gci.mosina.pl.
liczy się kolejność zgłoszeń. �

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych



INFORMACJE Z URZĘDU12

INFORMATOR MOSIŃSKI    maj, 2017

Przejazd w ciągu ul. Farbiarskiej i ul. Targowej 

Przebudowa tego przejazdu kolejowego wraz z dojazdami roz-
poczęła się  28 listopada 2016 r. Początkowo to zadanie inwe-
stycyjne miało być wykonane w ciągu 3 – 4 tygodni. Niestety
prace przedłużają się. Jak poinformował wykonawca robót, któ-
ry inwestycję realizuje dla PKP PlK, opóźnienia spowodowa-
ne zostały rozbieżnościami założeń projektowych z rzeczywis-
tymi warunkami panującymi na terenie budowy.  W trakcie prac
wykonawca napotkał liczne kolizje branży drogowej m.in. 
z branżą sanitarną i wodociągową. Przebudowa przejazdu
obejmuje również kompleksową przebudowę gazociągu. Sytuacja
ta wymusiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej. Na czas wstrzymania robót wykonawca przywrócił
tymczasowo ruch drogowy na przebudowywanym  odcinku,
utwardzając go nawierzchnią tymczasową. 5 kwietnia przejazd
kolejowy w ciągu ul. Farbiarskiej i ul. Targowej został ponow-
nie zamknięty, pierwotnie na 5 dni. Kolejne napotkane koliz-
je przy przebudowie gazociągu spowodowały wydłużenie cza-
su zamknięcia do 3 tygodni. 

Gmina Mosina zwróciła się do Inwestora przedsięwzięcia –
spółki PKP PlK, o zajęcie stanowiska  w sprawie przedłużające-
go się czasu przebudowy tego przejazdu kolejowego, a także 
o podanie przyczyny tak dużych opóźnień i poinformowanie nas
o podjętych działaniach w celu wprowadzania zmian w doku-
mentacji projektowej tego zadania. Obecnie oczekujemy na od-
powiedź. 

Przejazd w ciągu ul. Sowinieckiej 

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Sowinieckiej docelowo będzie
również podlegał kompleksowej przebudowie w obrębie roga-
tek wraz z dojazdami. Z uwagi na konieczność wykonania prac
związanych z wymianą infrastruktury torowej i okołotorowej,
obecnie na przejeździe tym, w obrębie torowiska, wykonawca

tej inwestycji położył nawierzchnię tymczasową. W przy-
szłości wykona on pełną przebudowę przejazdu kolejowego, 
z odtworzeniem nawierzchni drogowych.  Niestety prace na tym
obiekcie nie zostały jeszcze zrealizowane ze względu na
przedłużające się zamknięcie odcinka ul. Śremskiej w Mosinie,
gdzie budowany jest wiadukt kolejowy. By uniknąć paraliżu ko-
munikacyjnego w mieście, Gmina Mosina nie wydała zezwolenia
na przebudowę przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sowinieckiej,
która miała potrwać przez okres ok. miesiąca. Będzie to możli-
we dopiero po  przywróceniu ruchu drogowego na przejeździe
kolejowym w ciągu ul. Śremskiej.

Niezakończenie prac związanych z modernizacją linii kolejowej,
powoduje także konieczność odłożenia w czasie przebudowy ul.
Sowinieckiej – inwestycji planowanej przez Gminę Mosina, Sta-
rostwo Powiatowe oraz Spółkę aquanet S.a.  

Przejazd w ciągu ul. Śremskiej – budowa obiektu
inżynieryjnego – wiaduktu kolejowego 

Modernizacja linii kolejowej e-59 na terenie Mosiny 
– zaawansowanie robót na przejazdach kolejowych
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Termin realizacji budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul.
Śremskiej ulega wielokrotnym przesunięciom. Od pierwotne-
go, planowanego terminu zakończenia inwestycji przez Inwes-
tora PKP PlK S.a. minęły już dwa lata. W międzyczasie zmie-
nił się wykonawca tego zadania, a prace na długi okres zostały
wstrzymane. Obecnie na placu budowy można zaobserwować
duże zaawansowanie w pracach, jednak trudno sprecyzować osta-
teczne termin zakończenia budowy tego wiaduktu i infra-
struktury towarzyszącej. Jak poinformował nas Rzecznik Pra-
sowy PKP PlK S.a. Zbigniew Wolny, oddanie wiaduktu do eks-
ploatacji w części drogowej planowane jest pod koniec czerw-
ca tego roku. –�Opóźnienie�w�budowie�wiaduktu�kolejowego�na
ul.�Śremskiej�w�Mosinie – tłumaczy Zbigniew Wolny –�wynikało
z�konieczności�uzyskania�nowych�warunków�technicznych�prze-
budowy�infrastruktury�gazowej,�która�kolidowała�z�budową,�a�na-
stępnie�uzyskania�nowego�pozwolenia�na�budowę�tej�instalacji.
Obecnie��przeszkoda�ta�została�już�usunięta�i�budowa�wiaduktu
jest�kontynuowana.

W ocenie Gminy Mosina termin zakończenia prac, a tym sa-
mym utrudnień dla mieszkańców, może jednak ulec kolejnym
przesunięciom. Należy mieć na uwadze, że w związku z tą in-
westycją musi być wykonane odwodnienie tunelu do Kanału
Mosińskiego, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Gmina zwró-
ciła się do Inwestora PKP PlK S.a. z prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie realizacji odwodnienia. Obecnie czekamy na aktualne
informacje. 

Przejazd w ul. Leśnej w Krośnie 

W ciągu ul. leśnej w Krośnie została wykonana komplekso-
wa modernizacja przejazdu kolejowego. 22 grudnia 2016 r. na
przejeździe zamontowano półrogatki kolejowe U-13 b oraz syg-
nalizację świetlną. W związku z tym, przejazd  kolejowo - dro-
gowy w ciągu ul. leśnej w Krośnie został przekwalifikowany  
z kat. „D” do kat. „B”.  �

Klaudia�Kołodziejczak
Referat�Mienia�Komunalnego

Gmina Mosina utworzyła 28 jednostek pomocniczych – 7 osiedli
i 21 sołectw. Przejmują one na swoim terytorium realizację zadań
publicznych, ułatwiając Gminie wykonywanie jej zadań. Prezentu-
jemy cykl krótkich informacji dotyczących działania jednostek po-
mocniczych naszej Gminy. 

Mosina – Osiedle nr 1 „Śródmieście” 

Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Wojciech Olszewski 

Zarząd Osiedla: Małgorzata Bartnik,
Wanda Gąsiorowska, Czesław Przybyła,
Marcin Roszyk, Krzysztof Soboń, Czesław Tom-
czak. 

Liczba mieszkańców: 1270
Obejmuje ulice: Dworcową, Farbiarską, Garbarską, Kilińskiego

(od Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejową (od Sowi-
nieckiej do Śremskiej), Kościelną, Kościuszki, Krotowskiego (od
Mostowej do pl. 20 Października), Mostową, Niezłomnych,
Nową, pl. 20 Października, Poznańską, Rzeczną, Słowackiego,
Sowiniecką (od Farbiarskiej do torów), Spokojną, Szkolną,
Śremską (od Wawrzyniaka do torów), Tylnią, Wawrzyniaka,
Wąską.

Kontakt: kom. 602 629 155 - Przewodniczący
Profil na fb: https://www.facebook.com/pg/osiedle1/abo-

ut/?ref=page_internal �

Krótko o osiedlach i sołectwach
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej 

Kwiecień
Rada Miejska w Mosinie obradowała na

sesji 27 kwietnia. Odbyła także 8 posie-
dzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń
przedstawiają protokoły zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej->Or-
gany gminy->Protokoły. 

Na sesji 27 kwietnia Rada przyjęła
dwie uchwały w sprawie przyznania Me-
dalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, pierw-
sza uchwała dotyczyła przyznania medalu
Mosińskiemu Chórowi Kościelnemu p.w.
św. Cecylii, druga – pani aleksandrze
Pruchniewskiej. 

Radni uchwalili także zmianę uchwały
budżetowej na 2017 rok oraz zmianę
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Mosina na lata 2017-2022 . Kolejną
uchwałą przyjęto Program „Mosińska
Karta Mieszkańca” oraz przeprowadzenie
konsultacji społecznych na terenie gmi-
ny Mosina w sprawie Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Mosina na rok 2018.
Stosowną uchwałą przejęto od powiatu
poznańskiego zadanie z zakresu za-
rządzania publicznymi drogami powia-
towymi nr 2463P, 2465P i 2466P 
w miejscowości Mosina – wykonanie pro-
jektu dostosowania sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic: leszczyńska-Mos-
towa-Wawrzyniaka-Śremska do zmie-
nionych przepisów prawa. Radni zajęli się
także 13 skargami jednego mieszkańca
oraz 1 skargą mieszkańców ul. Krasic-
kiego. Podczas sesji przestawione zostały
także: informacja z realizacji w roku
2016 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie
gminy Mosina; informacja z realizacji
Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 26 października 2015
r. w sprawie przyjęcia Rocznego progra-
mu współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku pub-
licznego w 2016 r. oraz sprawozdanie 
z działalności „Zakładu Usług Komu-
nalnych” Sp. z o.o. w Mosinie.

Z treścią wszystkich podjętych
uchwał można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo, a także w Biu-
rze Rady Miejskiej w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541. 
Na stronie www.mosina.eses-
ja.pl można śledzić nadchodzące
posiedzenia komisji oraz sesje,
wraz z załączonymi dokumenta-
mi (projekty uchwał, inne załączni-
ki) oraz wynikami głosowań w po-
szczególnych punktach obrad
danej sesji.

Terminarz posiedzeń Rady 
maj

15 maja g. 17.30 – Komisja Rewizyj-
na

Tematy tego posiedzenia to: sporządze-
nie wniosku w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Gminy Mosina za 2016
rok oraz sprawy bieżące. 

17 maja g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: wykonanie
budżetu Gminy Mosina za 2016 rok; do-
sadzanie drzew i krzewów na terenie gmi-
ny Mosina, ilość planowanych dosadzeń
oraz jakie kwoty zostały wydatkowane na
to zadanie; podanie jakie firmy świad-
czyły usługi związane z pracami pielęg-
nacyjnymi, dosadzanie drzew, krzewów,
kwiatów itp. Jakie kwoty zostały wypłaco-
ne za przycinanie drzew i krzewów oraz
kwoty wydatkowanie na projekty związa-
ne z utrzymaniem zieleni; opiniowanie
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Mosina.
Informacja na jakim etapie są sporządza-
nia i kiedy nastąpi ich opiniowanie; gos-
podarka drzewostanem na gruntach na-
leżących do Gminy Mosina.

18 maja g. 17.30 – Komisja Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej

Tematy tego posiedzenia to: inicjatywa
lokalna – uchwała ws. trybu i szcze-
gółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej; konkurs na naj-
lepszą pracę dyplomową związaną z Zie-
mią Mosińską – propozycja regulaminu,
założenia, dyskusja; staż studencki 

w Urzędzie Miejskim – dyskusja.

23 maja g. 17.30 – Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej

Tematy tego posiedzenia to: nowoczes-
ne metody leczenia pacjentów z proble-
mami krążenia na Oddziale Kardiologii
i Interny, z jednoczesną rehabilitacją po
przebytych zabiegach kardiologicznych
w Szpitalu w Puszczykowie; sprawy
bieżące.

25 maja g.17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Posiedzenie wyjazdowe związane z kon-
kursem „Zielona Gmina 2017”.

29 maja g. 17.00 – Komisja Budżetu i
Finansów

Tematy tego posiedzenia to: analiza
zaległości podatkowych, ulg, umorzeń i
zwolnień; zadłużenia z tytułu najmu
mieszkań komunalnych i socjalnych.

26 maja g. 18.30 – Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej – Medale Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej

30 maja g. 16.00 – Sesja Rady Miej-
skiej

Posiedzenia komisji stałych są
otwarte dla mieszkańców i każdy
może w nich uczestniczyć. Zwyk-
le odbywają się w budynku Urzę-
du Miejskiego w Mosinie. Poda-
ne wyżej terminy mogą ulec zmia-
nie. Bieżące informacje dotyczące
posiedzeń, zamieszczane są na
stronie www.mosina.pl w zakład-
ce Komunikaty oraz na stronie
www.mosina.esesja.pl . Można je
również uzyskać w Biurze Rady,
tel. 61 8 109 541.

Oprac.�Monika�Kujawska

Budżet Obywatelski 2018
Na ostatniej sesji Rada Miejska w Mo-

sinie podjęła uchwałę w sprawie drugiej
edycji Budżetu Obywatelskiego – na 2018
r. To druga edycja tego Budżetu. Tym ra-
zem kwota przeznaczona na Budżet Oby-
watelski wynosi 947 923 zł. 
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W czasie dyskusji w tym punkcie obrad
odezwały się głosy radnych, by dotych-
czasową formułę Budżetu Obywatelskie-
go nieco zmodyfikować, na przykład 
o możliwość łączenia środków jednostek
pomocniczych, w celu realizacji jednego
wspólnego zadania. Radni przegłosowa-
li jednak dotychczasową jego formułę 11
głosami „za”, prz 3 głosach „przeciw” 
i 3 „wstrzymujących się”. Dwóch radnych
nie głosowało, a dwóch nie było obec-
nych na obradach.

Deklaracje „śmieciowe” 
na komisji

Komisja Ochrony Środowiska, na swo-
im kwietniowym posiedzeniu zapoznała
się między innymi z informacją Bur-
mistrza Gminy Mosina na temat
złożonych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunla-
nymi, a także odbioru tych odpadów
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Mosinie. 

Z przedstawionej informacji wynika, że
do 26 kwietnia złożonych zostało 7760
deklaracji „śmieciowych” na łączną ilo-
ść mieszkańców – 27 083. To pokazuje,
że nie wszyscy mieszkańcy złożyli obo-
wiązkową deklarację. Według stanu na
ten sam dzień, wpływy z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na nieuchomościach wynoszą 1 154
733, 82 zł, natomiast zaległości – 78
493,00 zł. 

W I kwartale 2017 r. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych odebrało ponad 2 ty-
siące ton odpadów zmieszanych, ponad
100 ton mebli i innych odpadów wiel-
kogabarytowych, prawie 50 ton papieru
i makulatury, ponad 100 ton tworzyw
sztucznych i blisko 140 ton szkła.

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Informa-

tora Mosińskiego”, w artykule zaty-
tułowanym „Nadwyżka rozdyspono-
wana” zamieszczonym w ramach
sprawozdania z prac Rady Miejskiej,
do jednego zadań inwestycyjnych,
na które przeznaczona została kwo-
ta nadwyżki budżetowej wkradł się
błąd. Zadanie krawężnikowania ul.
Poznańskiej dotyczy Rogalina, a nie
Rogalinka, jak omyłkowo podałam.
Za pomyłkę najmocniej przepraszam.  

Joanna�Nowaczyk�

Rada Miejska na kwietniowej sesji przyznała 
Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Medal ten jest najwyższym lokalnym wy-
różnieniem za umiłowanie, utożsamianie się
i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Otrzymują go
oosby, które w sposób szczególny przysłużyły się
naszemu miastu i gminie, promując je swoją oso-
bowością, wiedzą, działalnością, pracą, nieza-
leżnie od miejca urodzenia i zamieszkania. 

Pierwszymi lauretami zostali w 1999 roku Ja-
kub Krauthofer-Krotowski, edward Raczyński i
Kazimierz Maciejewski.  Rada Miejska przyznaje
to wyróznienie na wniosek Kapituły Medalu. Te-
gorocznymi laureatami zostali: aleksandra Pruch-
niewska i Chór Kościelny pw. św. Cecylii . 

Chór Kościelny pw. św. Cecylii działa na terenie mosińskiej parafii od 112 lat. Wielo-
krotnie reprezentował lokalną społeczność podczas koncertów muzyki chóralnej w całej
Polsce. 

aleksandra Pruchniewska jest wieloletnim pracownikiem i dyrektorem Mosińskiej Bib-
lioteki Publicznej. Pasjonatka książek, propagatorka działań na rzecz rozwoju czytelnictwa
oraz biblioteki. 

Medale zostaną wręczone podczas uroczystych obrad Rady w piątek, 26 maja. 

NAJWyżSZe WyRóżNIeNIA PRZyZNANe

Tu warto zajrzeć:
www.mosina.esesja.pl

znajdziesz tutaj:

-�informacje�na�temat�nadchodzących�posiedzeń�komisji
stałych�i�doraźnych�oraz�sesji�Rady�Miejskiej�w�Mosinie�wraz

z�załącznikami�w�postaci�projektów�uchwał�
i�innych�dokumentów,
-�rejestr�podjętych�uchwał,

-�informacje�o�przebiegu�sesji�(wyniki�głosowań,�
czas�trwania�każdego�z�punktów�porządku�obrad)
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Wielkopolski Park Narodowy
świętował swoje 60-lecie ist-
nienia. W Jubileusz zorganizo-
wany przez dyrekcję WPN,
włączyła się także nasza gmina.
Z okazji „sześćdziesiątki” Parku,
na jego terenie odbył się naj-
większy jak dotąd na tym tere-
nie bieg, a także marsz nordic
walking, przygotowane przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mosinie, przy współpracy
wielu instytucji i organizacji. 

Z kart historii

Fot.�Piotr�Łysakowski

Starania o utworzenie parku narodowego na obecnie zajmo-
wanym przez WPN terenie, rozpoczęły się już w latach dwu-
dziestych minionego wieku. Pierwszy z tą ideą wystąpił w 1922
r. prof. adam Wodziczko. Do wniosku prof. a. Wodziczki o uzna-

nie lasów dzisiejszego Parku za podlegające ochronie przychy-
liły się w 1926 r. administrujące nimi Okręgowy Zarząd lasów
Państwowych w Poznaniu i Zarząd Fundacji Kórnickiej, które
wprowadziły zakaz stosowania rębni zupełnych. Ukoronowa-
niem tych starań było utworzenie w 1932 r. dwóch rezerwatów
przyrody: w Puszczykowie o powierzchni 239 ha i w okolicy Je-
ziora Kociołek o powierzchni 189 ha. W 1933 r. w Osowej Gó-
rze nastąpiło symboliczne otwarcie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego. 

Nowy etap starań o prawne utworzenie WPN-u rozpoczął się
zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W 1946 r. Minister-
stwo leśnictwa uznało obszary projektowanego Parku za
ochronne, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowych,
a w 1948 r. wojewoda poznański wydał rozporządzenie o ochro-
nie krajobrazu i tworów przyrody na terenach projektowane-
go parku narodowego. Ostatecznie Wielkopolski Park Narodo-
wy doczekał się prawnego uznania w roku 1957. 

Obecnie Park wraz ze strefą ochronną zajmuje 14 840 ha. Na
jego terenie utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej
powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu
polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne,
a także związane z nimi zwierzęta.

Jubileusz 

Fot.�Jarosław�Wyczyński�

W dniach 24-25 kwietnia odbyły się uroczystości związane 60.
rocznicą utworzenia WPN-u, które rozpoczęły się mszą św. 
w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Puszczykowie. W inau-
guracji jubileuszu uczestniczyli samorządowcy, przedstawicie-
le Ministerstwa Środowiska, naukowcy oraz dyrektorzy i pra-
cownicy wszystkich pozostałych polskich parków narodo-
wych. Gości powitał dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego adam Kaczmarek, który z Parkiem zawodowo związany
jest od ponad połowy jego instytucjonalnej działalności – od
37 lat.

W czasie uroczystego spotkania w luboniu, okolicznościowe
referaty wygłosili:  prof. dr hab. Waldemar żukowski i dr hab.
Zbigniew Celka, prof. dr hab. andrzej Kostrzewski oraz mgr inż.
Krzysztof Kanas. Oprawę muzyczną zapewniła Capella Zamku
Rydzyńskiego. 

Z okazji Jubileuszu dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego zorganizowała wycieczkę po terenie Parku, a także zwie-
dzanie Muzeum Narodowego w Rogalinie. 

Oprac.�JN
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Król Parku i Grand Prix Nordic
Walking

780 zapisanych zawodników,
688 startujących, 150 organi-
zatorów i wolontariuszy, 91
km tras i trzy dystanse – tak w
liczbach przedstawia się naj-
większa impreza sportowa na
terenie gminy Mosina, która
miała miejsce 22 kwietnia 2017
r. – KRÓl PaRKU.

Król Parku został zorganizo-
wany w ramach obchodów 60-
lecia istnienia Wielkopolskiego
Parku Narodowego, a jubile-
usz perły Wielkopolski zobo-
wiązuje. Zawodnicy z całej Pol-
ski zjechali się, by rywalizować
o zaszczytny tytuł Króla Parku. 

Uczestnicy mieli do wyboru trzy dystanse:

- ultramaraton – 60 km
- półmaraton – 21 km
- marsz nordic walking w ramach Grand Prix Wielkopol-

skiego Parku Narodowego – 10 km.

Kilkumiesięczne przygotowania zaowocowały niezwykłą im-
prezą sportową, na którą przyjechali zawodnicy z różnych
zakątków całej Polski. Jeziory, w których mieści się siedziba Dy-
rekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Przy-
rodnicze gościły na swoim terenie ponad 1000 osób. Start oraz
meta zawodów zostały usytuowane bezpośrednio przed siedzibą
Dyrekcji WPN. Trasa wiodła ścieżkami przez cztery gminy: Ko-
morniki, Puszczykowo, Mosina oraz Stęszew i wiła się lasami,
polami oraz wzdłuż jezior znajdujących się na terenie parku. Pier-
wsi wystartowali ultramaratończycy. O godzinie 8:30 na sześć-
dziesięciokilometrową trasę wyruszyło 152 zawodników. Bieg
ukończyło 149. limit czasu 8,5 h. Jako drudzy, o godz. 10:30
wystartowali zawodnicy na dystansie 21 km. Na nich również
czekało niemałe zadanie. Do rywalizacji o tytuł Króla Parku na
tym dystansie stanęło 357 zawodników. Jako trzeci, o godz. 10:45
ruszył marsz nordic walking mając do pokonania 10 km. Na star-
cie stawiło się 182 uczestników. Rozgrzewkę przed półmara-
tonem oraz marszem nordic walking poprowadziła instrukto-
ra  zumby z OSiR w Mosinie – lena Kasperska. Imprezę po-
prowadził Witold Ostynowicz.

Jednak Król jest tylko jeden. Jako pierwszy z królewskiego dys-
tansu z czasem 4:21:23 powrócił łukasz Wróbel z Wir, członek
KGB Grzmot Komorniki. To właśnie jemu przypadł tytuł i ko-
rona Króla Parku. Jako drugi na mecie pojawił się mieszkaniec
Mosiny z klubu Shootboxer Mosina – łukasz Przybylski z cza-
sem 4:48:36. Chwilę później swój bieg ukończył na miejscu trze-
cim z wynikiem 4:50:07 poznaniak z klubu Maratończyk Poz-
nań – Marek Rutka. 

Korona Królowej Parku znalazła się na głowie Katarzyny May-
adamek z Rakowni. Pierwsza kobieta dobiegła z czasem
5:39:12. Jako druga na mecie zameldowała się z czasem
5:50:05 Gosia Jackowiak z Poznania (Hipopompon club). Kil-
ka minut później pojawiła się trzecia zawodniczka – edyta Bier-
nacka z Gostynia z klubu Funfit, z czasem 5:55:13.

Na dystansie 21 km koronę wywalczył Grzegorz
Urbańczyk z Poznania (For Run Team & adRunali-
ne) z czasem 1:21:56. Jako drugi na mecie pojawił się
Dawid Cieślak z Komornik (KGB Grzmot Komorni-
ki) z czasem 1:22:16. Chwilę później gościliśmy trze-
ciego zawodnika – Pawła łącznego z Czempinia
(ChampionMan Team), który wykręcił czas 1:23:02

Jako pierwsza na tym dystansie pojawiła się Maria
Wengierek z Poznania, która została Królową tego dys-
tansu z czasem 1:38:45. Drugą kobietą na mecie była
emilia Bogucka z Mosiny z czasem 1:43:05. Trzecie
miejsce na podium przypadło Katarzynie Bąk z Mo-
siny (MKS Juvenia Puszczykowo), która na mecie po-
jawiła się z czasem 1:43:26.

Marsz Nordic Walking jest zaliczany do klasyfikacji
Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pro-
jekt  został zorganizowany za zgodą dyrektora parku
przez 4 gminy. Pierwszy etap odbył się właśnie w dniu

22 kwietnia. Kolejne trzy marsze odbędą się: 11 czerwca w Pusz-
czykowie, 3 września w Stęszewie oraz 15 października w Ko-
mornikach. 

22 kwietnia, pokonując 10-cio kilometrową trasę, na mecie jako
pierwszy zameldował się z czasem 1:04:00 Sebastian Rajewski
z Piły (Pilscy miłośnicy nordic walking). Jako drugi (Marsz Po
Zdrowie)Piotr Orywał z Poznania z czasem 1:06:52. Trzecie
miejsce na podium wywalczył Robert adamski – zawodnik z lu-
bonia (Drużyna Szpiku) z czasem 1:08:39. 

Pierwszą kobietą na tym
dystansie była agnieszka
Mielecka z Gąsawa (KS
SOKÓł GĄSaWa) z cza-
sem 1:06:37. Drugie miejs-
ce wywalczyła Katarzyna
Staszewska ze Środy Wiel-
kopolskiej (Super Grupa
Nordic Walking Środa) 
z czasem 1:10:31. Trzecie
miejsce na podium zajęła
lilianna Kasprzyk z Poz-
nania (UKS Dąb Suchy
las) z czasem 1:10:56.

Wyniki w poszczególnych
kategoriach wiekowych do-
stępne są na stronie
www.krolparku.pl

Wszystkim uczestnikom sobotniej imprezy dziękujemy za wy-
trwałość, pozytywne emocje i radości, którą dostarczyli nam 
w tym dniu. Gratulujemy wyników i  „życiówek”. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie:
Straż Miejska w Mosinie, jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej Gminy Mosina, wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w Mosi-
nie, z Gimnazjum w Pecnej, z Zespołu Szkół w Mosinie, z Ze-
społu Szkół w Krośnie, MKS Juvenia Puszczykowo (to właśnie
oni mimo zimna i wiatru obsługiwali punkty żywieniowe i z nich
nie uciekli), Policji z Mosiny, Policji z Puszczykowa, Policji z Ko-
mornik, Policji ze Stęszewa,  GOSIR w Komornikach, CaS Pusz-
czykowo, Ochotnicza Straż Pożarna z Puszczykowa, Straż
Gminna w Komornikach, Służbom Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, referatom ds. Promocji Gminy Mosina, Stęszew, Ko-
morniki, Puszczykowo, a także sponsorom imprezy. �

Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji�w�Mosinie
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W zawodach Wielkopol-
skiej ligi Taekwondo 
w Świeciechowie, w rywa-
lizacji kategorii walki spor-
towej, zawodnicy UKS Fig-
hters z Mosiny Tatiana
Tomczak, alan Toma-
szewski i Sebastian Toniń-
ski zdobyli złote medale!
To nie wszystkie sukcesy
naszego klubu. Wiktoria
Wośkowiak i Hubert Ma-
jewski zdobyli srebrne medale, Franek Dolata brązowy medal,
a Judyta Śremska zajęła miejsce tuż za podium. 

W konkurencjach sprawnościowych młodzi fighterzy również
triumfowali w swoich kategoriach: Wiktor Frydrychowicz i Ser-
giusz Grendel zdobyli po 2 złote medale, alan Tomaszewski zajął
pierwsze miejsce w torze sprawnościowym, a Ksawery leśnie-
wicz zdobył srebrny medal w konkurencji zawieszonej nogi, tuż
za podium tym razem zawody zakończył Wojtek Szymandera.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom!  � Red

Fighterzy na podium

Niedzielny poranek, 7 maja – wszyscy rowerzyści spoglądają z nie-
pokojem w niebo, rozchmurzy się, będzie padać, czy nie ? Deszcz
siąpi, momentami bardzo mocno, tylko najodważniejsi stawiają
się na starcie rajdu, jest ich tylko  40 spośród 120 zgłoszonych. 

W progach Zespołu Szkół, przy Sowinieckiej, wita nas, pan
Wiesiu Depowski, który udostępnia pomieszczenia, by schro-
nić się przed mżawką. Po rejestracji uczestników, ruszamy na
kolejna wędrówkę, po urokliwej naszej Gminie. Jedziemy wy-
znaczoną trasą, droga jest ciężka, jazdę utrudniają kałuże 
i błotniste podłoże, ale najważniejsze, że nie mokniemy.
Hura – nie pada !!!. 

Trasa prowadzi do Rogalinka, następnie zielonym szlakiem
wzdłuż Warty w stronę Wiórka. Przekraczamy szosę i zmie-
rzamy przez Głuszynę, Kubalin do Rogalinka na metę usy-
tuowaną w Zespole Szkół. Wita nas pani dyrektor Monika Szuf-
ranowska,  pani sołtys Dorota Domagała i Rada Rodziców, któ-
ra przygotowała dla rowerzystów przepyszne ciasto, herbatę
i kawę. Dziękujemy za gościnność i wspaniałą atmosferę !!! Na
mecie zjedliśmy grochówkę z wkładką oraz otrzymaliśmy na-
grody rzeczowe za udział w konkursie związanym tematycz-
nie z historią Rogalinka. 

Następnie chętni zostali zaproszeni do uczestnictwa w pro-
jekcie „Jeden dzień w Sołectwie Rogalinek - przyroda, kultu-
ra, tradycja” i udali się do Pracowni artystycznej lucyny Smok
oraz zwiedzili zabytkowy kościółek. Organizatorzy rajdu - Krąg
Instruktorski T.W.a. „elita” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie - mają nadzieją, że w przyszłym roku pogoda nie
wpłynie negatywnie na uczestnictwo w rajdzie i już dzisiaj za-
praszają na 10- Jubileuszowy rajd „Rowerem po Gminie Mo-
sina”. �

W�imieniu�organizatorów�-��hm�Danuta�Białas

IX edycja rajdu rowerowego 
„Rowerem po Gminie Mosina”

Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe zaprasza na 7 Pik-
nik Motocyklowy oraz 6 rajd o puchar Burmistrza Gminy Mo-
sina, które odbędą się 11 czerwca. Wraz z zarządami osied-
li nr 1 i nr 4, jak co roku zapewniamy moc atrakcji. 

O godz. 10.00 wystartuje rajd motocyklowy współorgani-
zowany z mosińską sekcją automobilklubu. O godz. 11.00
na trasę wyruszą weterani szos. 

Od godz. 13.00 rozpocznie się 7 Piknik Motocyklowy, pod-
czas którego będzie można podziwiać setki wspaniałych ma-
szyn. Organizatorzy przygotowali niespodzianki dla uczest-
ników każdym wieku, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Nasz piknik to okazja, by miło spędzić czas przy dobrej mu-
zyce i przy grillu.  

Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe organizuje sekcję
pojazdów zabytkowych. Zapraszamy wszystkich posiadaczy
jednośladów z napędem mechanicznych, którzy chcą się
podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas 7 Pik-
niku Motocyklowego w Mosinie, planujemy wystawę za-
bytkowych motocykli, a dla chętnych – rajd „zabytków”
po naszej gminie. Chętnych prosimy o kontakt – tel. 691
811 692. Spotykamy się co środę o godz. 19.00 w Bilard
Barze przy ul. Farbiarskiej. Zapraszamy! �

MOTOCyKLOWe ATRAKCJe
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To była ostatnia już podróż za-
graniczna związana z realizacją
przez wybranych uczniów Gim-
nazjum nr 1 w Mosinie projektu
Erasmus+ „Mózgi w szkole –
wiedza jest potęgą!”. Projekt ten
dotyczy innowacyjnych sposo-
bów uczenia się i nauczania.

W dniach 1 – 4 marca nauczy-
cielki p. Justyna Nojszewska, 
p. Agata Walter oraz uczennice
Julia Łowińska i Michalina Fal-
bierska udały się na obrady do
Muro Leccese, które położone
jest niemalże na samym końcu
włoskiego „obcasika”…

Celem� Międzynarodowych
Spotkań�Projektowych�jest�oma-
wianie�wszelkich�spraw��związa-
nych�z�zarządzaniem�projektem.
Tym� razem� koordynatorzy�
z�Polski,�Rumunii�oraz�z�Włoch
zajmowali�się�głównie�przygo-
towaniem�wymiany�studenckiej,
która� będzie� mieć� miejsce�
w�już�maju�w�Mosinie.�Udało
nam�się�również�podsumować
dotychczasowe� działania�
i�określić,�jak��projekt��Erasmus+
wpłynął�na�rozwój�szkół�oraz

na�nasze�życie.�Ponadto�stwo-
rzony� został�wizerunek� ideal-
nego�nauczyciela,�perfekcyjnej
lekcji�oraz�wymarzonego�ucznia.

Ostatnie�chwile�we�Włoszech
minęły�w�cudownej�atmosferze,
a�całe�spotkanie�zakończyło�się
wspólną� kolacją� i� rozdaniem
pamiątkowych�certyfikatów.�Te-
raz�niecierpliwie�czekamy�na�na-
szych�przyjaciół�z�Włoch�i�Ru-
munii.�Podsumowanie�działań
projektowych�oraz�prezentacja
osiągnięć�neurodydatyki�odbę-

dzie� się� w� Mosinie� 18� maja
2017� roku�w�Mosińskim�Oś-
rodku�Kultury�podczas�Konfe-
rencji�Neurodydaktyki,�na�którą
zapraszamy� wszystkich� nau-
czycieli,� uczniów� i� rodziców
zainteresowanych�tematyką�sku-
tecznego� nauczania� i� uczenia
się!��

Agata�Walter

Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe we Włoszech

KĄCIK RYSOWNIKA
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Strażnicy interweniowali
marzec – kwiecień

� Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mosinie
593 razy podejmowali interwencję na zgłoszenia
przekazane przez mieszkańców Gminy. Interwe-
niowali także z własnej inicjatywy pełniąc służbę
patrolową w 184 sprawach porządkowych, w 80
sprawach drogowych, 89 interwencji dotyczyło
bezpańskich zwierząt, z czego w 23 przypadkach
dokonano skutecznego odłowienia psów i prze-
kazania ich do miejscowego przytuliska. 
��Realizując założenia miesięcznego planu pra-

cy zabezpieczono 86 razy dojście dzieci i młodzieży
do placówek oświatowych. 844 razy kontrolowano
w godzinach wieczornych tereny użyteczności pub-
licznej przy szkołach, przedszkolach, tereny boisk
i świetlic wiejskich, parki, place zabaw. Skontro-
lowano 40 ulic na terenie Mosiny pod kątem czys-
tości chodników. Codziennie podczas patroli po
zmierzchu zwracano uwagę na oświetlenie rowe-
rzystów oraz używanie odblasków przez pie-
szych poza terenem zabudowanym. W dni hand-
lowe dokonywane były kontrole ładu i porządku
na płycie targowiska miejskiego.
� 239 razy dokonano kontroli posesji pod

kątem utrzymania porządku oraz 8 razy – spala-
nia w piecach. Z przeprowadzanej kontroli spa-
lania sporządzany jest protokół w trzech egzem-
plarzach. egz. nr 1 otrzymuje właściciel posesji,
egz. nr 2 referat Ochrony Środowiska i leśnictwa
UM w Mosinie, egz. nr 3 pozostaje w siedzibie
Straży Miejskiej.
� 144 razy strażnicy współpracowali z sołtysa-

mi, przewodniczącymi rad osiedlowych oraz in-
nymi referatami Urzędu Miejskiego w Mosinie.
� Strażnicy zabezpieczali w tych miesiącach 6 im-

prez okolicznościowych organizowanych przez
Mosiński Ośrodek Kultury, OSiR, Parafię w Mo-
sinie i WPN.
��Straż Miejska przy pomocy osób ukaranych

przez Sąd Rejonowy nadzorowała wykonanie
prac społecznych. Prace wykonywano 58 razy
przez osoby ukarane, z tego na terenie miasta Mo-
siny 12 osób, natomiast na terenie gminy 5 osób,
które  likwidowały nielegalne wysypiska śmieci,
zrywały nielegalnie rozwieszane na słupach oś-
wietleniowych ogłoszenia, sprzątały chodniki,
zbierały śmieci. łącznie z terenu gminy zwiezio-
nych zostało 154 worków ze śmieciami. Skazani
przepracowali łącznie 391 godzin. 
��Strażnicy Miejscy podczas kontroli w miejs-

cowości Czapury zatrzymali jadącego chodnikiem
bez kasku kierowcę skutera, w czasie prowadzo-
nej interwencji wyczuli woń alkoholu. Wezwany
patrol policji, stwierdził w czasie badania, że oso-
ba znajduje się pod wpływem alkoholu. Sprawa
trafi do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Śre-
mie. 
� Strażnicy przeprowadzili trzy zajęcia z dziećmi

w szkołach na temat ogólnych zasad bezpieczeń-
stwa.   W ramach akcji rozdane zostały ulotki in-
formacyjne oraz odblaski.  �

Interwencje Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 9 w Mosinie
oraz gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w rejonie

działania – kwiecień 2017
� Miejscowe zagrożenia: 27 wyjazdów,

��Pożary: 29 wyjazdów,
��Alarmy fałszywe: 6 wyjazdów.

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata.” Podobnie jak w pol-
skim przysłowiu praca, strażaków przeplatała się pożarami na przemian z miej-
scowymi zagrożeniami, co w końcowej statystyce kwietnia mniej więcej się zrów-
nało. aura pogodowa natomiast nie była nawet bliska do równości i częściej 
w owym miesiącu mieliśmy do zimy niż lata. W kwietniu straż pożarna brała udział
w wielu dziedzinach ratownictwa, a najczęstszym powodem był ponownie
„człowiek”.

• 13 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie
o wypadku drogowym na drodze nr 430 po-
między Mosiną a Puszczykowem. Po dojeździe
na miejsce zdarzenia okazało się, że doszło do
zderzenia czołowego samochodu dostawczego
KIa z pojazdem osobowym marki Fiat Panda.
W wypadku uczestniczyły trzy osoby, z których
kierowca auta osobowego poniósł śmierć na
miejscu, natomiast pozostałe osoby zostały za-
brane do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
Działania ratowników SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyko-
naniu dostępu za pomocą sprzętu hydraulicznego do osoby poszkodowanej w sa-
mochodzie dostawczym, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach
oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu. Strażacy prze-
prowadzali również czynności na polecenie prokuratora związane z wykonaniem
dostępu do denata. W trakcie działań droga nr 430 była całkowicie zablokowa-
na.  

• 28 kwietnia Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Miejskiego w Poznaniu zadyspono-
wało zastęp z JRG-9 do wypadku drogowego w
miejscowości żabinko. Po dojeździe na miejs-
ce zastano samochód osobowy marki Suzuki na
poboczu jezdni, który uderzył w drzewo stroną
kierowcy. Działania ratowników polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu do-
stępu do osoby poszkodowanej za pomocą
sprzętu hydraulicznego poprzez usunięcie da-
chu pojazdu, pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w transporcie oso-
by rannej do karetki oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. 

• 27 kwietnia zastępy JOP otrzymały zgłoszenie o osobie, która wskoczyła do
rzeki Warty. Po dojeździe na miejsce zastano tam patrol policji, który wskazał miejs-
ce tragedii. Działania ratowników SP oraz funkcjonariuszy policji polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przeszukaniu linii brzegowej po obu stro-
nach rzeki. W dalszym etapie działania były prowadzone za pomocą kilku łod-
zi wyposażonych w odpowiedni do tego typu zdarzeń sprzęt. Na miejscu zdarzenia
działała również specjalistyczna grupa wodno – nurkowa oraz policyjne psy tro-
piące. Poszukiwania zostały zakończone o późnej porze nocnej i kontynuowa-
ne były w kolejnych dniach.  

Powyższe zdarzenia pokazują, iż w dużym stopniu ucierpieli ludzie, którzy po-
pełnili w danej chwili błąd lub podjęli złą decyzję. Jednak z kilkoma sytuacjami
zetknęły się osoby, które po prostu nie zdążyły w odpowiedni sposób zareago-
wać. Pamiętajmy, że nie jesteśmy na świecie sami, a zwłaszcza w ruchu komu-
nikacyjnych, gdzie zapominamy często o innych uczestnikach ruchu - „To nie pręd-
kość zabija, tylko jej gwałtowana utrata”. � Adrian�Różański
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26 kwietnia DKK gościł poznańskiego dziennikarza, historyka i pi-
sarza, autora powieści sensacyjnej „Juni”, która rok temu wygrała
konkurs literacki POZNAŃ MIASTO TO OPOWIEŚĆ, zorganizo-
wany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania i Voyager Club. 

Kilka miesięcy temu lucyna Jakś, zafascynowana książką o Poz-
nańskim Czerwcu’56, skontaktowała się z pisarzem, w efekcie
czego mieliśmy przyjemność porozmawiać o kulisach powsta-
wania powieści. Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki jak
zwykle nie zawiodły – solidnie przygotowane, po lekturze, za-
dawały wnikliwe pytania. I tak dowiedziałyśmy się, dlaczego
bunt poznaniaków widziany jest oczami nie tylko robotników
z Zakładów im. Stalina, czy kapitana UB, ale również kores-
pondenta zachodnioniemieckiego pisma, Carstena eichwalda.
Dziennikarz, który przyjeżdża na Międzynarodowe Targi Poz-
nańskie z wolnego świata, próbuje wypełnić jeszcze inną mis-
ję: całkiem prywatną. Piotr Bojarski, który jest autorem zbio-
ru reportaży „1956. Przebudzeni”, przeprowadzał dziesiątki wy-
wiadów z ludźmi powiązanymi ze strajkiem poznańskich ro-
botników, a skonstruowanie sprawnego thrillera nie przedsta-
wia dla niego większej trudności, nie mógł nie wygrać konkursu
literackiego na najlepszą powieść o Poznaniu.  W trakcie spot-
kania niektóre z nas podzieliły się także wspomnieniami o Czer-
wcu’56: niełatwymi, przesiąkniętymi lękiem, z samego centrum
wydarzeń oraz tymi lżejszego kalibru, wywołującymi śmiech, jak
anegdotki o „ostatniej kiełbasce”, czy wypatrywaniu „fascy-
nujących czołgów w Mosinie”. 

Krwawe wydarzenia ze stolicy Wielkopolski sprzed sześć-
dziesięciu lat, jakoś nie miały wcześniej szczęścia do historyków,
były niedostatecznie udokumentowane, od kilu lat w pośpie-
chu nadrabia się te braki. Jest to ostatni moment: naoczni świad-
kowie powoli odchodzą. Szczęśliwie, że powstała powieść, któ-
ra w sensacyjnej fabule, okraszonej historycznymi szczegółami
i gwarą poznańską, mówi o pierwszym powojennym buncie
przeciw komunistycznej władzy. Piotr Bojarski nie ogranicza się
tylko do historycznych tematów, oprócz cyklu kryminalnego
z komisarzem Kaczmarkiem, jest autorem współczesnych po-
wieści kryminalnych. Jego „Ściema” została nominowana do
środkowoeuropejskiej nagrody literackiej angelus. Z ciekawością
sięgnę w maju po zapowiadaną książkę „Biegacz” o nauczycielu
historii, przypadkowo wplątanym w polityczną aferę, a której
akcja rozgrywa się w roku 2016. �

Zofia�Staniszewska

Spotkanie z Piotrem Bojarskim – autorem
najlepszej powieści o Poznaniu

W związku z wieloma zapytaniami o możliwość zakupu pamiątek
z Mosiny,  od czerwca br.  Mosiński Ośrodek Kultury poprowadzi
sprzedaż materiałów promocyjnych o Gminie Mosina. 

Pamiątki będzie
można kupić w Gmin-
ny Centrum Informa-
cji w Mosinie, ul.
Dworcowa 3, I piętro,
w godzinach pracy
GCI – od poniedziałku
do piątku od 7.30-
15.30.

W sprzedaży pojawi
się nowa linia produk-
tów, specjalnie zapro-
jektowanych na ten cel.
W „sklepiku” będzie można nabyć m.in. magnesy na lodówkę,
podkładki pod kubki, koszulki, bawełniane torby, kubki czy po-
cztówki – wszystkie z bardzo ciekawą grafiką, nawiązującą do
postaci eleganta z Mosiny.

Jeśli szukacie oryginalnego prezentu lub pamiątki z Mosiny, za-
praszamy na zakupy! �

Od czerwca kupisz pamiątki z Mosiny

Konkurs fotograficzny
pt. „Zapachniało wiosną”
zorganizowało Interne-
towe Centrum edukacyj-
n o - O ś w i a t o w e g o  
w Świątnikach. 

Jury wyłoniło laurea-
tów w dwóch kategoriach
wiekowych, przyznając
po trzy miejsca:  

dorośli:
I miejsce - anna Szulc
II miejsce -
Natalia Skoroda
III miejsce -
Zuzanna leśniczak

młodzież:
I miejsce -
agata Rusiniak
II miejsce -
Martyna Purol
III miejsce -
Julia Gasperowicz

Zwycięzcom gratuluje-
my. Prezentujemy też
prace laureatek dwóch
pierwszych miejsc.  �

Wiosna na fotografii

konkurs fotograficzny - Anna
Szulc wiosenny rekonesans

Konkurs fotograficzny - Agata 
Rusiniak wiosenna pobudka
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„Wierny� Konstytucji� i� prawu� Rzeczypo-
spolitej� Polskiej� oraz� założeniom� Młod-
zieżowego�Sejmu�Rzeczpospolitej�Mosińskiej
ślubuję�uroczyście�pełnić�obowiązki�posła�god-
nie,�rzetelnie�i�uczciwie,�mając�na�względzie
w�sposób�szczególny�dobro�młodzieży�mojej
gminy”.�Taką przysięgę złożyło 36 młodych
posłów ze szkół z terenu gminy Mosina
oraz Grupy Inicjatywnej Baranówko pod-
czas Inauguracji II Młodzieżowego Sejmu
Rzeczpospolitej Mosińskiej, 29 marca.

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mo-
sińskiej powstał z inicjatywy młodzieży 
w 2016 r. Podstawą pomysłu było histo-
ryczne wydarzenie z 3 maja 1848 r., kiedy
Jakub Krauthofer-Krotowski proklamował
w Mosinie niepodległą republikę polską.
Skojarzenie stolicy z Sejmem dało podwa-
liny pod nową formę aktywizacji samo-
rządowej. Szkoły, które przystąpiły do po-
mysłu w 2017 r. to Zespół Szkół im. a. Wo-
dziczki w Mosinie, Zespół Szkół w Roga-

linku, Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. J. Korczaka w Mosinie. Konstrukcja
Młodzieżowego Sejmu wzorowana jest na
podstawie ogólnych zasad funkcjonowania
Sejmu RP, a oparta na wypracowanym i za-
twierdzonym przez posłów regulaminie.
Każdy z nich ma prawo do składania pro-
pozycji uchwał, odwołań itp. Do czerwca
będą spotykać się, radzić, debatować po to,
by wypracować komplet postulatów. Jest to
dla nich nauka i przedsmak dorosłości.

Całe przedsięwzięcie ma na celu pobudzić
w nich większe zaangażowanie i w pewnym
stopniu rozwinąć umiejętności społeczne.
Chcemy, aby w przyszłości odpowiedzial-
nie, by świadomie i z konsekwencją decy-
dowali o swojej Małej ojczyźnie.

Prezydium Sejmu stanowią wybrani spoś-
ród kandydatów w tajnym głosowaniu –
Marszałek oraz dwóch Wicemarszałków,
którzy odpowiadają za całokształt i cha-
rakter prac. W tym roku Marszałkiem zos-

tała Magdalena Górczak z Zespołu Szkół
im a. Wodziczki w Mosinie, a Wicemar-
szałkami Jakub Troszczyński i Julia Kordy
ze Stowarzyszenia GIB.

Druga edycja Sejmu nie miałaby miejsca
bez wsparcia oraz zaangażowania wielu
osób i instytucji. Są wśród nich: Mosiński
Ośrodek Kultury, dyrekcje wymienionych
wyżej szkół oraz wyjątkowi nauczyciele:
Oskar Hajder (Gimnazjum nr 1 w Mosi-
nie), Monika Bajstok (Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie),
Katarzyna Ziobro (ZS w Rogalinku),
Krzysztof Widera, Joanna Gus i Grzegorza
żurek (ZS im. a. Wodziczki w Mosinie).
Podziękowania kierujemy także do pa-
nów: Jerzego Rysia – Burmistrza Gminy
Mosina i Przemysława Mielocha – jego za-
stępcy, którzy aprobują każdą dobrą ini-
cjatywę naszej młodzieży. Wielką wiedzą,
radą i wsparciem merytorycznym zawsze
służy im Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Mosinie Małgorzata Kaptur. –�Liczymy�na
to,�że�Młodzieżowy�Sejm�Rzeczpospolitej�Mo-
sińskiej�wskaże�wszystkie�przestrzenie,�w�któ-
rych�młodzież�z�Gminy�Mosina�czuje�potrzebę
przemian�– mówi Dorota lisiak, inicjator-
ka młodzieżowego sejmu, prezes GIB. –
Stworzyliśmy�im�przestrzeń�i�daliśmy�głos.
Jako�dorośli�mamy�okazję�odwrócić�role�i�spoj-
rzeć�na�Gminę�z�zupełnie�innej�perspektywy.

Więcej na ten temat na stronie
www.gib.org.pl w zakładce Młodzieżowy
Sejm. �

Stowarzyszenie�Grupa�Inicjatywna�Baranówko

MłODZIeżOWy SeJM ZNóW OBRADUJe

Dwoje laureatów elimina-
cji gminnych Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie” 
w Mosinie zdobyło wysokie
miejsca w Finale Powiato-
wym w Murowanej Gośli-
nie. W kategorii wiekowej
klas 0 – 3 szkół podstawo-
wych, Jakub Kaczmarek,
uczeń klasy III a Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mosinie
zajął II miejsce, natomiast
wśród uczniów klas IV –
VI, Maja Kilian, uczennica
kl. VI a z Zespołu Szkół 
w Mosinie, zajęła III miejs-
ce. Gratulujemy! �

„WIOSeNNe PRZeBUDZeNIe” – MAMy LAUReATóW
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Jedną z naszych lokalnych tradycji
wielkanocnych mających głębokie, his-
toryczne korzenie jest pochód Siw-
ków z Pożegowa w lany poniedziałek.
„Siwki – Oliwki”, bo tak się nazywają
tworzy obecnie grupa 10 osób, z któ-
rych każda ma przydzieloną funkcję.
Dowodzi nimi Konik-Siwek, który
składa mieszkańcom świąteczne życze-
nia. Siwki chodzą w szyku, by nikt nie
dobierał się do Micha. Baba z dziadem
tańczą, kominiarze gonią i smarują
pastą, dając przy okazji niegrzecznym
„lanie”, za Boże rany.

Fotografia, którą dziś prezentujemy
naszym Czytelnikom pochodzi z okre-
su międzywojennego i przekazana zos-
tała przez jedną z mieszkanek Mosiny
naszej Izbie Muzealnej. Jednak nie bardzo wiadomo gdzie zostało zrobione to zdjęcie i czy grupa do niego pozująca, to nasze
„Siwki-Oliwki”? Być może ta fotografia została wykonana w Będlewie, jak zasugerowało kilka już osób, które ją obejrzały.   

Jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje osoby na zdjęciu i miejsce, gdzie zostało wykonane prosimy o informacje na adres redakcyjny:
informator@mosina.pl lub telefonicznie: 61 8 109 553.  �

CZy KTOś ROZPOZNAJe?

9 kwietnia na Zielonym Rynku 
w Mosinie odbyła się plenerowa
prezentacja obrzędów i tradycji
związanych ze świętami wielka-
nocnymi połączona z jarmarkiem
świątecznym. Na scenie wystąpili
– Chór Emerytów i Rencistów
„Zawsze Młodzi”, kapela ludowa
„Koźlary” ze Stęszewa, a za sceną
niebywałą atrakcją były „Siwki”
Z Pożegowa. 

Odbył się także plebiscyt wśród
gości imprezy, mieszkańców Mo-
siny i okolic wyłaniający zwycięz-
ców konkursów na najpiękniejszą
palmę wielkanocną i stroik wiel-
kanocny z zającem. W głosowa-
niu brało udział 469 osób. 

Oto wyniki: 

Palmy wielkanocne
Prace indywidualne: I miejsce – lilka

i ewa Dengusiak, II miejsce – ewelina
Matyla i Monika Pawlaczyk, III miejsce
– agata Jedlińska.

Przedszkola: I miejsce – akademia
Odkrywców Przedszkole Publiczne 
w Krośnie, II miejsce – Zespół Szkół
Przedszkole w Krośnie, III miejsce –

Przedszkole „Słoneczko” Krosno grupa
„Kangurki”, wyróżnienie – Niepublicz-
ne Przedszkole im. Janka Wędrownicz-
ka.

Stroiki wielkanocne
Prace indywidualne: I miejsce – Mar-

tynka Górna z Przedszkola nr 3, II
miejsce – Kuba Celmierowski z Przed-
szkola nr 3, III miejsce – ewelina Matyla,

Monika Pawlaczyk.
Przedszkola: I miejsce – Przedszkole

„Calineczka” w Krośnie, II miejsce – Pub-
liczne Przedszkole „Słoneczko” „Malu-
chy”, III miejsce – Publiczne Przed-
szkole „Słoneczko” „Misiaki”.

Wśród głosujących również wyloso-
wane zostały osoby, które otrzymały
upominki z Mosiny. 

Gratulujemy! �

Niedziela 
Palmowa 2017
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Podczas XIV Turnieju For-
macji Tanecznych, biorące 
w nim udział formacje rywa-
lizowały w trzech kategoriach
wiekowych: tancerze rocznika
2006 i młodsi, tancerze uro-
dzeni w latach 2002-2005,
tancerze urodzeni w latach
2001 i starsi oraz trzech kate-
goriach tanecznych: formach
kultury  ulicznej, formach  kla-
sycznych oraz innych formach
tanecznych. Jury w składzie
abby aouragh, Kamila Smalec,
Małgorzata Makowska oraz
Paulina Trzewikowska-Knieć,
oceniało  technikę, choreo-
grafię oraz wrażenia arty-
styczne. 

Gościnnie na parkiecie wy-
stąpił Piotr Szwarc – gwiazda
programów telewizyjnych, ta-
kich jak Mam Talent i you can
dance. Swoje artystyczne umie-
jętności na scenie zaprezento-
wał także prowadzący impre-
zę Vito WS.  

Wspaniała atmosfera turnie-
ju udzieliła się zawodnikom,
jury, organizatorom oraz kibi-
com, którzy wspólnie bawili
się na parkiecie mosińskiego
OSiR-u. To było wielkie świę-
to tańca, emocji i pokazu nie-
przeciętnych umiejętności ta-
necznych. 

Klasyfikacja końcowa 

Tancerze ur. w roku 2006 
i młodsi.
Taneczne formy kultury ulicz-
nej:
• aferka Oczko z Poznania,
• lemoniada z Poznania,
• Jeszcze Raz Kids z Jastrzębia-
Zdrój.
Wyróżnienie: BUBBle Beat 
z Kościana.
Formy klasyczne:
• Just Feelings z Poznania,
• Impact Impresja ze Szczeci-
na,
• Ckie Pati Dance Junior 
z Kwilcza.
Wyróżnienie: Harmonic Mini
ze Środy Wlkp.
Inne formy taneczne:
• energy Kids, akademia Tań-
ca Bezuma z Poznania,
• Ckie Pati Dance Junior 
z Kwilcza,
• Crazy I – „W Cyrku” 
z Trzciela.

Wyróżnienie: Mini Step z Poz-
nania.
Grand Prix: Just Feelings.

Nagrody indywidualne: 
• Jessica Kobeszko (Jeszcze Raz
Kids) z Jastrzębia –Zdrój,
• Julia Rutkowska (energy
Kids, akademia Tańca Bez-
uma) z Poznania.

Tancerze urodzeni w latach
2002-2005.
Taneczne formy kultury
ulicznej:
• aferka Hiciorki z Poznania,
• Blackout Junior z Jastrzębia-
Zdrój,
• lil Beat z Kościana.
Wyróżnienie: Okey Juniors
z Opalenicy.

Inne formy taneczne:
• Impact euforia ze Szczecina,
• afera Poznań,
• Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mosinie.

Wyróżnienie: energy Junior,
akademia Tańca Bezuma 
z Poznania.

Formy klasyczne:
• Harmonic ze Środy Wlkp.,
• Noname – activus Taniec 
i Fitness ze Skórzewa,
• energy Junior, akademia
Tańca Bezuma z Poznania. 

Wyróżnienie: Diament z Poz-
nania.
Grand Prix: Impact euforia ze
Szczecina.

Nagrody indywidualne: 
• Maja Grześkiewicz (Impact
euforia) ze Szczecina,
• Paulina Bończyk (angel
Dance) z Zespołu Szkół 
w Mosinie.

Tancerze ur. w roku 2001 
i starsi.
Taneczne formy kultury
ulicznej:
• Blackout Crew z Jastrzębia-
Zdrój,
• Puls z Wrześni,
• Dance Force z Poznania.

Wyróżnienie: Okey Juniors 
z Opalenicy.

Inne formy taneczne:
• Puls z Wrześni,
• Venus z Poznania,
• Flawless.

Wyróżnienie: Paradoks Gang
z lubonia.

Formy klasyczne:
• Puenta z leszna,
• Impact Pasja ze Szczecina,
• Pryzmat I z Kościana.

Wyróżnienie: Bezuma Team
Senior, akademia Tańca Bez-
uma z Poznania.
Grand Prix: Puenta z leszna
Nagrody indywidualne: 
• Marta Jelińska (Bezuma
Team Senior, akademia Tańca
Bezuma) z Poznania,
• adrian Szczepaniak (Street
Beat) z Poznania,
• Marta Kaźmierczak (Puls)
z Wrześni,
• Gloria Jańczyńska (ewene-
ment) ze Szczecina. �

Święto tańca w Mosinie
8 kwietnia, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, odbył się
XIV Turniej Formacji Tanecznych. Udział w tej organizowanej
z rozmachem imprezie wzięło 107 formacji tanecznych i ponad
1100 uczestników. O nagrodę Grand Prix w swojej kategorii wie-
kowej rywalizowały grupy z całej Polski. 
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Izabela Pietrzyk „lepsza połowa”

Marta, bohaterka powieści, idealna
żona i matka, perfekcyjna pani domu.

Niektóre z kobiet właśnie takie są, inne
chciałyby być.

Kolejna powieść Izabeli Pietrzyk daje
nam możliwość przekonania się, jak to
jest z tymi ideałami, którym przyświeca
jeden nadrzędny cel: służyć rodzinie!
Czy nasze wyobrażenia pokrywają się z
rzeczywistością przedstawioną nam w po-
wieści? Zabawna, trochę refleksyjna po-
wieść dla wszystkich pań, które chciałyby
zgłębić temat kobiety, żony, matki, przyjaciółki. Ja, osobiście spę-
dziłam w towarzystwie Marty bardzo przyjemne chwile. Szczerze mó-
wiąc, od bardzo dawna nie śmiałam się w głos podczas lektury, nie-
samowite dialogi, doskonała powieść komediowa! Serdecznie za-
chęcam do przeczytania nie tylko tej powieści, ale i pozostałych na-
pisanych przez Izabelę Pietrzyk. Relaks z uśmiechem, a może i śmie-
chem jak w moim przypadku zagwarantowany!

Vanessa Diffenbaugh „Sekretny język kwiatów”

Jest to powieść, która oprócz realistycz-
nego wątku obyczajowego, zachęca nas do
poznania gatunków i znaczenia poszcze-
gólnych roślin. Główna bohaterka Victo-
ria, której data i miejsce urodzin są tak
samo nieznane, jak jej biologiczni rodzi-
ce, wychowuje się w rodzinach zastępczych
i domach dziecka. Takie dzieciństwo prze-
raża… Nieprzystosowana i zła na cały
świat porozumiewa się z otoczeniem za
pomocą mowy kwiatów. To dzięki kwia-
tom poznajemy skrzętnie ukrywaną cechę
charakteru, jaką mimo wszystko posiada Viktoria: wrażliwość. Jako
pełnoletnia dziewczyna musi zacząć żyć na własny rachunek.
Uważa, że zrealizuje się pracując wśród kwiatów. Udaje jej się do-
stać dorywczą pracę w kwiaciarni, gdzie przygotowuje bukiety, któ-
re pomagają klientom w wyrażaniu uczuć. Czy te okoliczności spra-
wią, że opowieść o Victorii zakończy się happy endem? Czy dzię-
ki słownikowi gatunków kwiatów i ich znaczeniu, który znajdzie-
my w książce, nauczymy się wyrażać uczucia poprzez komponowanie
roślin? Zachęcam do lektury i myślę, że znalezienie odpowiedzi na
zdane wcześniej pytania skłonią państwa do sięgnięcia po tę powieść.

agnieszka lis  „Karuzela” 

Jeżeli czytali państwo „Pozytywkę” i
„Jutro będzie normalnie”, nie muszę za-
chęcać do sięgnięcia po kolejną książkę
agnieszki lis. „Karuzela” – to ciepła,
pełna subtelności historia rodziny. życie
bohaterów pędzi jak na karuzeli, ze swoi-
mi blaskami i cieniami. Główna boha-
terka, mama trójki dzieci, żona, córka,
siostra, przyjaciółka, boryka się z chro-
nicznym brakiem czasu na wszystko –
ciągle w biegu z nienajlepszym samopoczuciem i różnymi dolegli-
wościami realizuje poszczególne punkty z dziennego planu, jaki jest
do wykonania. Nie ma czasu dla siebie, realizując potrzeby swojej
rodziny, aż pewnego dnia karuzela życia zatrzymuje się, a diagnoza
lekarska brzmi: białaczka. Czy możliwy jest powrót do normalności
po czymś takim? Jak potoczą się losy wszystkich bohaterów, na któ-
rych wpływ ma ta okrutna choroba? To niezwykła opowieść o his-
torii rodziny, której członkowie muszą odnaleźć swoje miejsce w no-
wej rzeczywistości. Z głębi serca polecam.

Katarzyna�Nowak

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Czytanie to umiejętność, którą nabywamy w pierwszych latach edu-
kacji. O walorach czytania nie trzeba nikogo przekonywać. Wpływa
ono na rozwój  intelektualny, poprzez wzbogacenie  słownictwa
oraz wiedzy o świecie. Rozwija wyobraźnię, myślenie przyczynowo
– skutkowe, rozumienie pojęć, koncentrację uwagi, pamięć. Wspiera
rozwój emocjonalny – dziecko uczy się nazywać emocje, dostrzegać
je u siebie i innych, interpretować różne sytuacji życiowe. Nie do
przecenienia jest wzmocnienie więzi z rodzicem przez czas spędzony
przy wspólnej lekturze. 

Czytanie przyspiesza rozwój społeczny – poprawia komuni-
kację, a ta z kolei porozumienie z drugą osobą.

W bieżącym roku szkolnym 2016/17 Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Puszczykowie w ramach priorytetu minis-
terialnego dotyczącego „upowszechniania czytelnictwa, roz-
wijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”,
zorganizowała w kilkunastu szkołach z terenu Gmin: Mosiny,
Puszczykowa oraz Kórnika, spotkania z rodzicami uczniów
młodszych klas na powyższy temat. 

Przedstawiciele poradni podzielili się wiedzą na temat metod
najczęściej wykorzystywanych w skutecznej nauce czytania. Pod-
powiadali jak zachęcić dzieci do czytania.  Zapoznali rodziców
ze skalą ryzyka dysleksji. Udzielali wskazówek co robić, gdy dziec-
ko napotyka trudności w opanowaniu umiejętności czytania.
Zademonstrowali przydatne pomoce, które wspomagają nau-
kę czytania.

Na terenie bibliotek: w Mosinie oraz Puszczykowie odbyły się
zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz młodszych klas szkolnych
mające na celu propagowanie czytelnictwa. 

A oto kilka przydatnych wskazówek: Rodzicu pamiętaj!
1. Czytaj dziecku 20 minut dziennie od najwcześniejszych lat.
2. Niech czas na książkę stanie się rodzinną tradycją.
3. Opowiadaj o swoich ulubionych książkach z dzieciństwa.
4. Pozwól dziecku wybrać książkę dostosowaną do jego wieku,

zainteresowań i możliwości.
5. Czytaj z dzieckiem przy każdej okazji - na zakupach, space-

rze itp.
6. Uświadamiaj i pokazuj korzyści płynące z czytania.
7. Odwiedzaj biblioteki.
8. W przypadku dużych trudności w czytaniu zasięgnij konsul-

tacji specjalistów z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. �

Pedagodzy�z�PPP�w�Puszczykowie�oraz�filii�w�Kórniku

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" 
– Umberto eco
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Siatkarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie odnieśli ogromny
sukces – wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Wielkopolski, które
odbyły się w dniu 6 kwietnia w Krotoszynie. Chłopcy trenują na
co dzień w Sekcji Piłki Siatkowej UKS Mosińska. W Finale Woje-
wódzkim Piłki Siatkowej zmierzyło się 8 szkół podstawowych naj-
lepszych w całym województwie.

Zawody, którym przyglądał się m.in. trener kadry w tych rocz-
nikach Janusz Polaczek, rozgrywano w dwóch grupach po 4 ze-
społy, następnie półfinały i mecze o I i III miejsca. Siatkarze 
z UKS Jedynka weszli w ten turniej bardzo dobrze. W swojej gru-
pie wygrali wszystkie mecze pokonując kolejno: SP nr 8 Kro-
toszyn 2-0, SP leszno 2-0 oraz SP Piła również 2-0. W półfinale
spotkali się z SP Września gdzie niestety przegrali 0-2. W me-
czu o III miejsce nasi zawodnicy ponownie spotykali się z SP
nr 8 Krotoszyn, po naprawdę zaciętym i dobrym meczu wygrali
to spotkanie w tie-breaku zdobywając brąz Mistrzostw Wiel-
kopolski. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że nasi siatkarze przegrali tyl-
ko jedno spotkanie, a najlepszym broniącym całego turnieju zos-
tał wybrany nasz zawodnik Marcin Todryk, który otrzymał pa-
miątkową statuetkę od trenera kadry.

Naszą drużynę tworzyli uczniowie klas VI-tych Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mosinie: Marcin Todryk, Mikołaj Grzywacz,
Nikodem Cymerlik, Marcel Czajka, Max Czajka, Kamil Dro-
biński, Bartosz Walkowiak, Filip Grześkowiak, Norbert Wojna
i Bartosz Wojciechowski.

W niedzielę 9 kwietnia odbył się Ćwierćfinał Mistrzostw Wiel-
kopolski w ramach rozgrywek PZPS. Organizację i przeprowa-
dzenie turnieju na tym szczeblu WZPS w Poznaniu powierzył
UKS Mosińskiej Jedynce. Do Mosiny na halę OSiR przyjechało
ponad 30 zespołów z terenu województwa, w trzech kategoriach
wiekowych, by walczyć o awans do półfinału. 

Nasi zawodnicy i tym razem zaprezentowali się dobrze, zaj-
mując IV miejsce w turnieju i awansując do dalszego etapu roz-
grywek. W rozgrywkach organizowanych przez WZPS i PZPS
3 najlepsze zespoły z województwa mają prawo udziału w Mist-
rzostwach Polski. 

życzymy dalszych sukcesów naszym siatkarzom! Sekcja Piłki
Siatkowej korzysta z dotacji Gminy Mosina. �

UKS�Mosińska�Jedynka

SIATKARZe Z MOSINy MeDALISTAMI
MISTRZOSTW WIeLKOPOLSKI

W marcu we Wrocławiu odbył się 40. Międzynarodowy Turniej
Szermierczy Dzieci CHALLENGE WRATISLAVIA 2017. To naj-
większe na świecie tego typu wydarzenie w kategorii dzieci do lat
15. W tym roku do turnieju zgłosiło się ponad 2500 zawodników
z 36 państw. Podczas pierwszych dwóch dni zawodów odbyły się
rozgrywki w szpadzie, kolejne dwa dni to potyczki florecistów,
ostatniego dnia natomiast miały miejsce walki szablą. 

Szpadziści UKS Muszkieter Mosina również stanęli do boju 
w tych prestiżowych zawodach, próbując swoich sił w walkach 
z zawodnikami z całego świata. 

Pierwszego dnia zawodów nasz klub reprezentowała drużyna
dziewcząt w składzie: Wiktoria Nowacka, Natalia Pawlaczyk, ale-
ksandra lange, Zofia lachowicz, Zuzanna Pawlaczyk. Dwóm
zawodniczkom, Wiktorii i Oli udało się przejść do drugiej run-
dy turnieju, w której niestety zostały pokonane przez bardziej
utytułowane rywalki. 

Kolejnego dnia walki stoczyli chłopacy antoni Nieckarz i ale-
ksander Paszak, którzy z powodzeniem przeszli do pucharowej
fazy zawodów. W rozgrywkach pucharowych najlepszą formą
wykazał się Olek Paszak, który na przeszło 150 zawodników
zajął 24 miejsce. 

Trener Jarosław Roszak stwierdził, że choć jego zawodnicy sto-
czyli dobre walki, to stać ich na więcej. –�Liczyłem�na�nieco�lep-
szy�wynik�Antka�Nieckarza,�czy�Zosi�Lachowicz�– mówi trener.
–�Niefortunnie�też�Ola�Lange�w�pierwszej�walce�pucharowej�tra-
fiła�na�bardzo�mocną�zawodniczkę,�późniejszą�zwyciężczynię�całego
turnieju�– dodaje. 

1 kwietnia w Świdnicy, w czasie Polsko-Niemieckiego Turnieju
Szpadowego – Gali Szermierczej 2017, dwójka szpadzistów ale-
ksandra lange i antoni Nieckarz, startujący w kategorii dzie-
ci, stanęła na podium zdobywając brązowe medale. 

Trzymamy kciuki za udane walki w kolejnych turniejach na-
szych szermierzy. �

Red,�Fot.�M.�Pawlaczyk

Muszkieterzy w prestiżowych zawodach

Nasz zespół z trenerem klubowym Jędrzejem Pinkowskim 
i trenerem kadry Januszem Polaczkiem.
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Przez trzy dni, od 31 marca do 2 kwietnia, w Mosinie królowała gi-
tara. Gościliśmy tu wspaniałych muzyków z Australii, Niemiec 
i Polski, którzy uczestniczyli w warsztatach, koncertach, prezenta-
cjach i wystawach. Były to XI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gi-
tarą. 

Pomysłodawcą imprezy jest mosiński muzyk Remigiusz Szu-
man. Z jego inicjatywy w roku 2007 zorganizowany został Ogól-
nopolski Festiwal Gitary „Bez Barier”, dając początek niezwykłej
muzycznej imprezie, która pod zmienioną nazwą odbywa się do
dzisiaj.

atrakcją tegorocznej edycji Ogólnopolskich Dni artystycznych
z Gitarą były koncerty Kasi Kowalskiej z zespołem, Strachów
na lachy, Roba Tognoni z zespołem oraz niemieckiego kwar-
tetu Saxofresh. Warsztaty prowadzili Dawid Kostka, Manfred
Flathe, Carlos Ramirez, Mikołaj Sikorski i członkowie zespołu
Saxofresh. Dodatkowo zorganizowano wystawy Cigar Box Gui-
tar oraz wystawę autografów i plakatów z archiwum jazzu Je-
rzego Reicha. Każdego dnia w godzinach wieczornych widzo-
wie i muzycy – goście imprezy, a także uczestnicy warsztatów,
uczestniczyli w Jam Session w Klubie Festiwalowym. 

W ramach imprezy zorganizowano VIII Wielkopolski Przegląd
Kapel Gitarowych z udziałem siedmiu wybranych w preselek-
cji zespołów z Wielkopolski oraz z gościnnym udziałem zespołu
CoverCraft z Niemiec. Jury, pod przewodnictwem australijskiego
muzyka Roba Tognoni, tytuł najlepszego zespołu Wielkopolski
przyznało zespołowi Omni mOdO z Poznania. 

Wyróżnienia dla zespołów: Przed Wschodem Słońca i Cam-
ping Hill.

Najlepszy wokalista: Daniel Moszczyński (Omni mOdO).
Najlepszy gitarzysta: Marcin Kaźmierczak (Omni mOdO).
Najlepszy basista: adam Majewski (Omni mOdO).
Najlepsza perkusistka: agnieszka Majewska (Omni mOdO).

Wyróżnienia indywidualne: wokalista – Michał Pilas (Przed
Wschodem Słońca), gitarzyści – Piotr Kleinschmidt (yellow
Snow), oraz Kuba Kleinschmidt (yellow Snow) oraz Maciej Sy-
roczyński (Obcy).

Organizatorzy XI Ogólnopolskich Dni artystycznych z Gitarą
– Mosińskie Towarzystwo Gitarowe oraz Mosiński Ośrodek Kul-
tury – dziękują wszystkim patronom, sponsorom i partnerom
za pomoc organizacyjną oraz wsparcie finansowe. 

My z kolei dziękujemy organizatorom. Co roku, dzięki ich de-
terminacji i wysiłkowi, nasi mieszkańcy mają okazję uczestni-
czyć tu, na miejscu, w wydarzeniu z udziałem artystów z bar-
dzo wysokiej, muzycznej półki. 

Honorowego patronatu udzielili: Marek Woźniak, Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jerzy Ryś – Burmistrz
Gminy Mosina.

Wsparcie finansowe: Województwo Wielkopolskie, Powiat
Poznański oraz Gmina Mosina.

Partnerzy imprezy: era Jazzu, Związek artystów Wykonaw-
ców STOaRT, MIKU Cigar Box Guitars, longPlay.

Patronat medialny: TVP 3 Poznań, Radio Merkury Poznań,
Radio afera, Magazyn Gitarzysta, Gazeta Mosińsko-Puszczy-
kowska, Informator Mosiński, Nasza.okolica.pl. �

Red
Fotoreportaż�z�imprezy�na�okładce

TRZy DNI GITARy 
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Jego wschodnią granicę stanowiła ul. Gar-
barska i gospodarstwo p. Szulakiewiczowej,
zachodnią – pałac i prowadząca doń aleja
lipowa prowadzaca od ul. Budzyńskiej na
wysokości ul. Mickiewicza, a wówczas ul.
lipowej. Sama ul. Budzyńska kończyła się
na wysokości ul. Pożegowskiej, a da-
lej była ul. Konopnickiej. Od
strony południowej naturalną
granicę stanowiły meandry
kanału, płynącego wśród
różnych gatunków drzew, a
od północy – granicą był
ciąg ówczesnej ul. Budzyń-
skiej. Park od brukowanej
przed II wojna ulicy oprócz
płotu oddzielał chodnik po-
dobny do klepiska, błotnisty
podczas opadów. 

Tamten park był ogrodzony od strony ulic
Garbarskiej i Budzyńskiej płotem. Stanowiły
go pola drewnianych łat (sztachet) umoco-
wanych na murowanych ceglanych słupach.
Wejścia do parku prowadziły przez dwie
drewniane dwuskrzydłe bramy zbudowane
podobnie jak pola płotu oraz furta na na-
rożniku od strony ul. Garbarskiej i Bu-
dzyńskiej, które na noc były zamykane. Jak
na dworski park przystało, miał stosunko-
wo duży drzewostan. Wzdłuż ulic Budzyń-
skiej i Garbarskiej rosły liczne kasztanow-
ce, pięknie kwitnące w maju. Przy alejkach
parkowych i w zakątkach kwitły białe i fio-
letowe kępy bzów. Bliżej pałacu m.in. klo-
ny, rozsiewające słodkie zapachy podczas
kwitnienia akacje, lipy oraz dąb, który jest
obecnie pomnikiem przyrody. 

Zapamiętałem, że park w tamtym okresie
był zadbany. Z bram i furty przy ul. Gar-
barskiej wchodziło się do parku i dalej prze-
mieszczało wygracowanymi, zadbanymi
alejkami. Co jaki czas, pracownicy dbający

o czystość miasta  okopywali te dróżki ru-
chu. Przy alejkach znajdowały się liczne też
zaciszne miejsca z ławeczkami. Na dużym
trawniku, który rozciągał się w miejscu obec-
nego parkingu przylegającego do ul. Gar-
barskiej i Mostowej w jej szerokości, 
a ograniczonego kanałem, był pośrodku
klomb kwiatowy, który mienił się barwami
kwiatów. Po jego przeciwnej stronie, patrząc
w kierunku pałacu, była duża piaskownica.

Przy niej, przy
bzach, a pod cie-

niem drzew,
mamy siedząc na

ławeczkach rozpra-
wiały sobie i „sztryko-

wały” na drutach, a ich dzie-
ci bezpiecznie piekły babki z piasku, budo-
wały zamki, bawiły się piłką. Patrząc z tego
miejsca w kierunku dzisiejszego mostu, te-
ren łagodnie opadał, tworząc małą, lekko za-
drzewioną łąkę. Tam w ciepłe, letnie dni, ro-
dzice siedzieli na kocach, a dzieci pluskały
się w przejrzystej i płytkiej wodzie kanału,
a po drugiej stronie w kierunku zbiegu ulic
Śremska, Wawrzyniaka i leszczyńska –
szumiały łany żyta. W miejscu gdzie obec-
nie znajduje się lecznica dla zwierząt, a po
jej przeciwnej stronie w zakolu kanału, była
tzw. „kepówka” zbudowana z wyciętych pro-
stokątów „dorny”. Starsi chłopcy skakali „na
główkę”, urządzali wyścigi pływackie, nur-
kowali. Po drugiej stronie w sosnowym las-
ku budowali swoje ziemianki. 

Przed pałacem był też mały obsadzony
kwiatami klomb. Po prawej stronie pałacu
(patrząc na jego front), na placu między drze-
wami, odbywały się różne festyny, zabawy
organizowane przez różne miejscowe sto-
warzyszenia, czy klub sportowy. Na plat-
formie konnej wozu magistrackiego „rżnęła”
do tańca orkiestra. Tańczono początkowo
na klepisku ziemnym, później zbudowano
do tych celów betonowy krąg. W ciągu alei
lipowej będącej drogą do pałacu pod tyłami
drewnianych szop, rozkładały się stoiska
handlowe m.in. z: piwem, oranżadą, watą
cukrową, cukierkami, ciastkami, parówka-
mi, odpustowymi kogucikami do robienia
hałasu, wiatraczkami i innymi świeci-
dełkami przyciągającymi uwagę przyszłego
klienta. Obowiązkowo musiało być strze-
lanie wiatrówką do tarczy o niezwykle
„cenne” nagrody jak i koło szczęścia z p.
Wawrzynem Walczakiem, który sprzedawał
losy. Oczywiście wszystkie były wygrane.
Jeszcze dzisiaj słyszę tubalny głos p. Walczaka
wykrzykującego swoje słynne „komu, komu
bo idę do domu”, aby zachęcić do kupienia
losu. W tym akuratnie wypadku, ogrodze-

nie parku i dodatkowa siatka rozciągnięta na
słupkach betonowych w rejonie obecnego
pomnika przyrody pomagała w zbieraniu
opłaty za udział w imprezie. Coś z tego przy
przyjeździe karuzeli na okolicznościowe
wydarzenia pozostało do dzisiejszych dni,
tylko w innym wydaniu. 

Co było ciekawym, jakoś wówczas nie
było większych przypadków bezmyślnego
wandalizmu. Jednak z upływem czasu park
tracił systematycznie swój charakter „pięk-
nej zielonej wyspy”. Prace przy regulacji ka-
nału spowodowały wycinkę nadbrzeżnych
drzew, prostowanie zakoli i występujących
meandrów było pożegnaniem z jego uro-
kami i malowniczością. Potem zlikwido-
wano bramy, ogrodzenie powoli niszczało.
Pod koniec lat 80 park został „przecięty”.
aby usprawnić ruch i odciążyć ul. Poz-
nańską, została pobudowana ul. Mostowa
z mostem na kanale. Zburzone zostały dwa
domy pomiędzy posesjami Władysława
Kleibra i Jarogniewa Noskiewicza. Ich miejs-
ce zajęło rondo i dalej przedłużenie ul. Mos-
towej w Szosę Poznańską. Taka była jednak
pilna potrzeba komunikacji w mieście.
życie pokazuje, że na chwilę obecną jednak
już to nie wystarcza. 

a nasz ocalały i pokiereszowany park? Jes-
tem przekonany, że podobnie jak pałac wy-
maga rewitalizacji oraz zdecydowanego i za-
planowanego w tym kierunku działania, aby
przywrócić mu właściwą funkcję wypo-
czynkowo–rekreacyjną, która jest do niego
przypisana. Być może w nawiązaniu do tego
co już się kiedyś sprawdziło. 

Potrzeba zachowania jego wyglądu i daw-
nej funkcji powoduje konieczność zwróce-
nia się do Szanownych Czytelników gazety
z apelem o podzielenie się uwagami na po-
wyższy temat, jak i o udostępnienie zdjęć
będących w Państwa posiadaniu, które do-
kumentują dawny wygląd parku.  

Kontakt: 
informator@mosina.pl �

Jacek�Szeszuła
Fot.�Izba�Muzealna�

w�Mosinie

PARK NA BUDZyNIU

Przechodząc z rynku
ulicą Krotowskiego w kie-

runku stadionu sportowego, mu-
simy przejść obok Parku Miejskiego,
położonego po południowej stronie
tej ulicy. Jego obecny wygląd tylko

trochę przypomina ten z lat 50
ubiegłego wieku. 



KĄCIK HISTORYCZNY 29

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

Uhonorowany Meda-
lem Rzeczypospolitej
Mosińskiej w roku 2005. 

Marian Rembowski
urodził się w 1916 r. na
emigracji w Zagłębiu
Ruhry, gdzie przebywała
rodzina państwa Rem-
bowskich. Po przyjeździe
do Polski pracował jako
robotnik budowlany 
w okolicach Śremu. 
W okresie II wojny świa-
towej walczył w Batalio-
nach Chłopskich. Był więźniem niemieckiego obozu karno-
śledczego w żabikowie, a także obozów koncentracyjnych 
w Oświęcimiu i Mauthausen. Po wojnie rozpoczął pracę 
w spółdzielczości, organizując w Dolsku Gminną Spółdziel-
nię. Od 1951 r. samorząd spółdzielczy powołał go na preze-
sa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mosinie,
którą to funkcję pełnił przez wiele lat, aż do przejścia na eme-
ryturę.    

Kierował spółdzielnią w najtrudniejszym okresie jej działal-
ności. Dźwigał olbrzymią odpowiedzialność za wieloletnie

zaopatrzenie wszystkich mieszkańców gminy w artykuły 
w artykuły spożywcze i przemysłowe, niezbędne dla ich życia
oraz za zaopatrzenie rolnictwa we wszystkie środki potrzebne
do produkcji rolnej. Konsekwentnie budował znaną w gmi-
nie bazę produkcyjno-handlową potrzebną dla obsługi lud-
ności i rolnictwa. Jako społecznik był również działaczem or-
ganizacji Wici i Polskiego Stronnictwa ludowego. Przeszedł
godnie i pracowicie całą swoją drogę życiową. Był człowie-
kiem wielkiej dobroci, uczciwości i pracowitości dla tych, 
z którymi współpracował i spotykał się. 

Marian Rembowski był wyróżniony odznaczeniami
spółdzielczymi, wojewódzkimi i państwowymi. Zmarł w 1999
r. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski. �

Na�podstawie�laudacji�wygłoszonej�na�uroczystej�sesji�Rady�Miejskiej�
w�Mosinie,�w�maju�2005�r.�przez�Zbigniewa�Sulimczyka.�

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Marian Rembowski

W/g pozycji Marcina i Piotra libickich
„DWORy I PałaCe W WIelKOPOlSCe”,
Poznań 2003, „Dwór�z�końca�XIX�wieku�na-
wiązujący�szczególnie�mansardowym�dachem
i� podwyższeniem� części� centralnej� do� archi-
tektury�francuskiej�XVII�wieku�i�jej�częstych�po-
wtórzeń�w�Wielkopolsce�w� latach�sześćdzie-
siątych�i�siedemdziesiątych�XIX�wieku…”��

Na początku XX w. (1907 r.) Budzyń wraz
z Pożegowem należał do Bolesławy Tacza-
nowskiej z pobliskiego Sowińca. W 1926 r.
dwór wraz z majątkiem był własnością lud-
wika Budzyńskiego. Po nim, na początku lat
30 właścicielem został Bohdan Neneman,
który z żoną Władysławą i  dziećmi: Wandą,
Kazimierą i Wojciechem przybyli do Mosiny
z rejonu Konina. Majątek Budzyń wraz 
z pałacem oraz Pożegowo, stanowiły wówczas
odrębne wsie. 

Dopiero w maju 1934 roku, Gminy Budzyń
i Pożegowo oraz OBSZaR DWORSKI BU-
DZyŃ zostały włączone do miasta Mosiny. Podczas II wojny światowej tym majątkiem zarządzali Niemcy. Po wojnie pałac wraz
z parkiem, gospodarstwem i areałem ziemi, weszły w skład majątku miasta. Komisarycznie zarządzał tym majątkiem Stanisław
Nikiel. W pałacu, który przeszedł konieczny remont, od IX 1946 r. do VI 1948 r. działało Gimnazjum Koedukacyjne i Szkoła
Zawodowa, a z początkiem lat 50 również najmłodsze klasy szkoły podstawowej. Na cele edukacyjne były przeznaczone dwie
izby na parterze od strony parku. Budynek pałacu przez cały czas był w gestii miasta i był zasiedlony jego mieszkańcami. Trze-
ba jednak stwierdzić, że dokonywane remonty były sporadyczne i tylko minimalnie zabezpieczały jego substancję, co powodo-
wało ciągły proces degradacji i powolnego niszczenia ze względu na bezpieczeństwo m.in. nie ma już  łupkowego pokrycia da-
chu w kolorze grafitu.

Sprawa tzw. Majątku Budzyń i cegielni, ich właścicieli oraz kolejnych dzierżawców i ich następców stanowi odrębny temat. �

Jacek�Szeszuła�����
Fot.�Katarzyna�Leszczyńska

�� PAŁAC NA BUDZYNIU
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Otwarcie wystawy fotografii 
i dokumentów „Tego już nie ma –
najstarsze zakłady pracy Mosiny”. 

Izba Muzealna w Mosinie, 
ul. Niezłomnych 7, 2� maja, 
godz.: 17:00.

Zapraszamy na kolejne spotkanie dyskusyjnego
Klubu Książki w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. 

24 maja o godz. 17:00, 
lekturą nieobowiązkową tym razem będzie
„Światło, którego nie widać’ 
Anthony’ego Doerra.

17 czerwca br odbędzie się w Mie-
czewie kolejna edycja biegu o na-
zwie „Hekatomba”. Uczestnicy mają
do wyboru dwie trasy po długości  �
i 1� km.

Organizatorzy starają się zapewnić niezapomniane wrażenia
wytyczając trasę po okolicznych łąkach i lasach, organizując
profesjonalny pomiar czasu, przygotowując atrakcje, nie tylko dla
samych uczestników. Więcej informacji na stronie hekatomba.pl.
Zapisy na bieg na stronie zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/he-
katomba

Fot. Studio przy lesie

IX Festyn Organizacji Pozarządowych i Gminny
Dzień Dziecka w Mosinie

� czerwca 2017r. zapraszamy na IX Festyn Orga-
nizacji Pozarządowych i Gminny Dzień Dziecka,
który odbędzie się na boisku Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1 w
godzinach od 14.00 - 1�.00. Więcej na gci.mo-
sina.pl.

W programie szereg atrakcji: zawody strzeleckie,
prezentacje organizacji pozarządowych, pokazy,
konkursy, rozgrywki sportowe, loteria i wiele in-
nych. 

Serdecznie zapraszamy !

27 maja godz.: 1�:00 zapraszamy na
wernisaż  wystawy Bogdana Wegnera
„Obrazy”. Galeria Miejska w Mosinie
ul. Niezłomnych 7. 

Czas trwania wystawy 
do 1� czerwca br. 

� maja ruszyły zapisy na kolejną edy-
cję biegu po Wielkopolskim Parku Na-
rodowym „Pogoń za Wilkiem”. Bieg
przełajowy o długości 10km obędzie
się 29 lipca 2017r. Więcej informacji
na stronie pogonzawilkiem.pl

Zapraszamy do udziału w V edycji
konkursu pt. „Fundusz sołecki 
- najlepsza inicjatywa”, skierowanego
do sołectw z terenu województwa
wielkopolskiego. 

Termin zgłoszeń upływa 2� maja br. 

Dokumenty konkursowe 
dostępne na funduszesoleckie.eu

Dyżur ekspertów ZUS 
W związku z kontynuacją współpracy mię-
dzy I Oddziałem ZUS w Poznaniu a Urzę-
dem Miejskim w Mosinie informujemy, że w
siedzibie Gminnego Centrum Informacji w
Mosinie do końca 2017 roku, zostały za-
planowane dyżury ekspertów ZUS.

Najbliższy dyżur: 1 czerwca - w godzinach
od 11.00 do 14.00.
1) Zagadnienia związane z zakresem eme-
rytur i rent.
2) Zagadnienia związane z urlopami macie-
rzyńskimi, rodzicielskimi.

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO
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Ksiądz kanonik edward Maj-
ka, proboszcz parafii pw. św. Mi-
kołaja w Mosinie, obchodził
50-lecie swojego kapłaństwa. 

Ksiądz proboszcz święcenia
kapłańskie przyjął w 1967 roku.
Gospodarzem mosińskiej pa-
rafii jest od roku 1996. Dzięki
jego staraniom udało się prze-
prowadzić wiele prac w kościele i wokół niego. Jako proboszcz
bierze aktywny udział w życiu Mosiny i parafian, angażuje się
w akcje o wymowie patriotycznej czy kulturalnej. W roku 2005,
za swoje zasługi dla Ziemi Mosińskiej został uhonorowany Me-
dalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Gratulując szacownego jubileuszu, dziękujemy za aktywną
obecność w życiu naszej lokalnej społeczności i życzymy dal-
szych lat owocnej posługi kapłańskiej. �

Redakcja�

Jubileusz 
kapłaństwa w

mosińskiej parafii

W dniu obchodów 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, Władze Samorządowe oraz mieszkańcy złożyły kwia-
ty i zapalili znicze w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie
Gminy Mosina. Przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbyło
się spotkanie okolicznościowe oraz odprawiono uroczystą
mszę świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Św.
Mikołaja w Mosinie.

Burmistrz Gminy Mosina dziękuje mieszkańcom oraz orga-
nizacjom za udział i oprawę uroczystości: Ochotniczy Repre-
zentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15
Pułku Ułanów Poznańskich pod dowództwem rtm. kaw. och.
Romana Kusza, Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii w Mo-
sinie, Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. anto-
niego Jerzaka w Mosinie, Mosińskie Towarzystwo Motocyklo-
we, Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie,

Związek Strzelecki „STRZeleC” W oddział Mosina-Pusz-
czykowo,OSP Pecna, uczniowie klas wojskowych Zespołu
Szkół im. adama Wodziczki w Mosinie. �

KL

Obchody 226 rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

8 maja 1945 roku, Niemcy podpisały bezwarunkową ka-
pitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. woj-
nę w europie.

W rocznicę tego wydarzenia pod Pomnikiem Pamięci na ryn-
ku w Mosinie, władze samorządowe, przedstawiciele sto-
warzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy, oddali hołd poległym
podczas tamtej wojny ofiarom, zapalając znicze i składając
symboliczne wiązanki kwiatów.   �

8 maja – rocznica końca wojny

Wyjątkową gratkę dla kolekcjone-
rów i pasjonatów Ziemi Mosiń-
skiej stanowią wydawane co
roku na wiosnę numizmaty,
które od 13 lat bije mieszka-
niec naszej gminy Witold Wil-
helm, pasjonat i regionalista.
To właśnie „nasza” moneta
została uznana za pierwszą taką
formę promocji wśród miast i sa-
morządów (fakt ten szczególnie pod-
kreślano podczas wystawy w Muzeum Narodowym w Pozna-

niu w roku 2009). Poświęcone są one ludziom
mającym związek z Mosiną i którzy 

w różnych okresach historycznych szcze-
gólnie zasłużyli się dla regionu i mias-
ta. Każdego roku prezentowana jest na
monecie inna postać. Właśnie ukazała
się nowa odsłona numizmu, tym razem
prezentująca wizerunek ks. Piotra Waw-

rzyniaka (1849 – 1910),  znanego w re-
gionie społecznika i propagatora polskiej

bankowości spółdzielczej na ziemiach
ówczesnego Zaboru pruskiego. Przewodniczył on

m.in. zebraniu założycielskiemu znanego mosińskiego banku.
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę w kierunku tej unikatowej

monety, również ze względu na ręczną technikę jej wytwarza-
nia. Potwierdzeniem wykonania jest certyfikat jaki wystawiła
warsztatowi Witolda Wilhelma Mennica Państwowa, za wyrób
najwyższej jakości spełniający wymagania stawiane przy pro-
dukcji monet. Podstawowa emisja monet wybijana jest w mie-
dzi, średnica wszystkich emisji wynosi 27 mm. �

Katarzyna�Leszczyńska

1 Mosin wyemitowany
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