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Nasze tradycje wielkanocne 

s. 14/ Świąteczne obrzędy w Gminie Mosina

Festiwal nabiera rozgłosu 
s. 24/ Muzyka pasyjna w kościele 

pw. św. Mikołaja w Mosinie

Rozbudowa szkoły 
w Krosinku dofinansowana 
s. 3/ Środki z UE na inwestycję

Szanowni Czytelnicy, 
W przedświątecznym nastroju, zapraszam do

lektury kwietniowego numeru „Informatora Mo-
sińskiego”. W  klimat zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy wprowadził nas III Mosiński Festiwal Mu-
zyki Pasyjnej, który odbył się w marcu, w kościele
pw. św. Mikołaja w Mosinie. To już trzecia edycja
tego festiwalu, który zdobył sobie duże uznanie i za-
interesowanie mieszkańców. Jego uczestnicy usłysze-
li barokowe i klasyczne utwory pasyjne w wykonaniu
znakomitych muzyków, a także Requiem Mozarta
jako oprawę mszy żałobnej, w tym roku w intencji
ks. Bernarda Kusa. Sylwetkę tego zasłużonego dla
mosińskiej parafii kapłana, naszym Czytelnikom
przypomina dziś na łamach gazety Włodzimierz
Gabrielski. 

Siwki-Oliwki i Koźlarze – wielkanocny przebie-
rańcy – z pewnością i w tym roku nie zawiodą naszych mieszkańców. Nikt nie wie
dokładnie odkąd są obecni na ulicach Mosiny i Mieczewa w lany poniedziałek, ale na
pewno to bardzo głęboka tradycja. Cieszy fakt, że młode pokolenie chce ją kontynuować
i sprawić, by nie zanikła. Zachęcam też, by w Niedzielę Palmową odwiedzić Zielony
Rynek w Mosinie, na którym tradycyjnie w godzinach dopołudniowych odbędzie się
prezentacja wielkanocnych zwyczajów. A po południu warto odwiedzić Krosno, gdzie
co roku w ten dzień odbywa się uliczne Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez
miejscowego proboszcza ks. Pawła Kujawę i parafian. 

Przy świątecznym stole niech nie zabraknie Państwu wszelkich obfitości – i malo-
wanych pisanek, i kraszanek, i wielkanocnej babki, a także wizyty wielkanocnego
zajączka. Przede wszystkim jednak, niech nie zabraknie uśmiechu, życzliwości oraz
radości z przeżyć, jakie niosą ze sobą te Święta i związane z nimi spotkania bliskich
osób.

Joanna Nowaczyk   

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
Mieszkańcom i Przyjaciołom Ziemi Mosińskiej 

życzymy spokoju, nadziei oraz radości płynącej ze spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech te Święta obfitują we wzajemną życzliwość, miłość, 
wiarę, a także pogodne, wiosenne nastroje. 

W imieniu samorządu Gminy Mosina

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
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Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie do zadania rozbudowy
Szkoły Podsatwowej w Krosinku. Kwota dofinansowania wyniesie
3 999 490,47 zł. 

Projekt, który złożony został w lipcu 2016 r., nosi nazwę: „Roz-
wój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Krosinku w Gminie Mosina”, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, pod-
działanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury eduka-
cji ogólnokształcącej. Wniosek po pozytywnej ocenie formal-
nej został przekazany do oceny merytorycznej i uzyskując 19
pkt. znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych.
Wstępnie, po wyborze projektów do dofinansowania, Gmina
Mosina znalazła się na liście rezerwowej. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego zdecydował jednak zwiększyć pulę środków w
naborze i w konsekwencji dofinansować także nasz projekt. 

Droga do uzyskania dofinansowania była bardzo trudna po-
nieważ czynnikiem obligatoryjnym, warunkującym możliwo-
ść złożenia wniosku o dofinansowanie na rozbudowę budyn-
ku było uzyskanie wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałania
8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Aby spełnić
ten warunek w czerwcu 2016 r. roku złożyliśmy wniosek o do-
finansowanie pn.: „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia 
w Szkole Podstawowej w Krosinku”., uzyskując 96 129,44 zł
dofinansowania. W ramach ww. projektu Gmina Mosina do-
posaży w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracownię matematyczną
i przyrodniczą w rozbudowywanym budynku szkoły, przepro-
wadzi zajęcia dodatkowe i wyrównawcze oraz projekty eduka-
cyjne z matematyki i przyrody, a także przeszkoli nauczycieli
m.in. z nauczania metodami eksperymentu.  Projekt będzie trwał
od lutego 2018 r. do czerwca 2020 r. 

Dofinansowanie tego zadania, to największe do tej pory uzys-
kane przez Gminę Mosina. W roku ubiegłym pozyskaliśmy także
między innymi wysoką kwotę – 2 500 000 zł na inną inwest-

cyję oświatową - „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół
w Krośnie (budynek nr 2 w Mosinie)” . 

Zespół Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi: 
Katarzyna Lewandowska, Agnieszka Gruszczyńska, Magdalena Salewicz. 

Po rozbudowie, Szkoła Podstawowa w Krosinku zyska m.in.
6 sal lekcyjnych, świetlicę, pomieszczenia administracyjne oraz
szatnie, zlokalizowane w trzykondygnacyjnym budynku, na
dwóch piętrach. W ramach drugiego etapu inwestycji po-
wstanie sala gimnastyczna o powierzchni 523,92 m2.  �

Rozbudowa Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” 
w Krosinku przy wsparciu finansowym UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podjęcie decyzji o składaniu wniosku o dofinansowaniu unij-
nym dla rozbudowy szkoły w Krosinku nie było łatwe. Z jed-
nej strony pojawiała się możliwość dofinansowania w wielkości
prawie 4 mln zł. Z drugiej strony, trzeba było podjąć decyzję
o rozbudowie przed rozstrzygnięciem konkursu, która to roz-
budowa musi być zrealizowania w czasie niecałego roku (od
lutego do połowy grudnia 2017). 

Odważna decyzja została podjęta. Rozbudowa szkoły jest tak
zaawansowana, że nawet wyprzedza harmonogram (oby tyl-
ko nie spotkał nas jakiś kataklizm pogodowy).
Urząd Marszałkowski przyjął wniosek do
dofinansowania. Teraz uzupełniamy doku-
menty do zawarcia umowy i czekamy na jej
podpisanie.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 
– 28 lutego - 28 marca

FINANSE 
• sporządzono i przesłano do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej  w Poz-
naniu oraz Rady Miejskiej w Mosinie
sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej w 2016 r.,

• przygotowano i przedstawiono na
sesji Rady Miejskiej w Mosinie zmia-
nę uchwał: w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 –
2022 oraz w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2017.

KRONIKA INWESTYCJI
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa hali widowiskowo-spor-

towej przy ul. Krasickiego w Mosinie,
• rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w Krosinku.

W trakcie procedury przetargowej:
• budowa ul. Czereśniowej wraz z od-

wodnieniem – etap III, 
• budowa jezdni ul. Marcinkowskie-

go wraz z odwodnieniem w Mosinie,
• budowa ul. Torowej, Jesionowej, Ci-

sowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodo-
wej wraz z odwodnieniem w m. Mo-
sina; etap VI – roboty drogowe na ul.
Ogrodowej,

• budowa oświetlenia boisk sporto-
wych i oświetlenia zewnętrznego przy
ul. Marii Konopnickiej w Mosinie –
ETAP I, budowa oświetlenia boiska tre-
ningowego,

• projekt: Pecna, ul. Sosnowa – sieć
kanalizacyjna i sieć wodociągowa, 

• projekt: Mosina ul. Sowiniecka 

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego drugi już raz (22
marca br.) zajmowała się określaniem kryteriów, według których powinien powstać
harmonogram budowy dróg gminnych.

Na stronie www.mosina.pl została umieszczona sonda. Prosimy o wskazanie ma-
ksymalnie trzech kryteriów. Będzie to ważna wskazówka. Ostateczne ustalenie kry-
teriów planowane jest na posiedzeniu kwietniowym Komisji Inwestycji, Mienia Ko-
munalnego i Ładu Przestrzennego, po czym nastąpi układanie całego harmonogra-
mu budowy dróg.
� Droga o znaczeniu tranzytowym dla gminy
��Droga łącząca osiedla lub/i sołectwa
��Liczba zameldowanych mieszkańców w przeliczeniu na jednostkę długości drogi
��Możliwość uzyskania dofinansowania zewnętrznego
��Infrastruktura techniczna w drodze - występowanie kanalizazji deszczowej
��Łatwość podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej
��Rozwiązanie układu komunikacyjnego (np. ruch jednokierunkowy)
��Droga prowadzi do budynków użyteczności publicznej
��Kontynuacja ciągu komunikacyjnego
��Droga zbiorcza dla kilku ulic (łączy drogi lokalne z drogą utwar-
dzoną) �

Tomasz Łukowiak
Przewodniczący Komisji Inwestycji,

Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Rady Miejskiej w Mosinie

Harmonogram budowy 
dróg gminnych

Burmistrz Gminy Mosina
oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Mosinie
zapraszają

Mieszkańców Gminy Mosina, instytucje, organizacje społeczne oraz podmio-
ty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w konkursie 

ZIELONA GMINA 2017
Deklarujący swój udział w konkursie, poprzez ukwiecenie balkonów, okien, zie-

leńców, ogrodów przydomowych, rodzinnych ogrodów działkowych oraz zagos-
podarowania zielenią nowych terenów na osiedlach, w zakładach pracy przyczyniają
się do poprawy warunków życia w mieście i na wsi, jego estetyki zarówno w miej-
scu zamieszkania jak i w pracy oraz utrwalenie wizerunku Miasta i Gminy.

Zgłoszenie udziału w Konkursie można składać w Urzędzie Miejskim w Mosi-
nie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina od 3 kwietnia do 30 maja 2017 r.

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są w Biurze Obsługi Inte-
resanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz na www.mosina.pl->Aktulaności.



INFORMACJE Z URZĘDU 5

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

i boczna do ul. Sowinieckiej 
– sieć kanalizacji sanitarnej,

• ustalanie przebiegu sieci wodo-
ciągowej – Bolesławiec, Dymaczewo
Nowe i Stare.

Ponadto:
• dokonanie uzgodnień w sprawie fi-

nansowania sieci kanalizacyjnej i sie-
ci wodociągowej Krosinko II i Drużyna
przez Aquanet, 

• rozmowy w sprawie inwestycji pro-
wadzonych w ramach współpracy z Po-
wiatem Poznańskim w zakresie inwe-
stycji drogowych: budowa sygnalizacji
świetlnej w m. Czapury, projekt prze-
budowy ul. Sowinieckiej w Mosinie,

• dostosowanie sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej,
Mostowej, Wawrzyniaka, Śremskiej 
w Mosinie do nowych warunków tech-
nicznych, przygotowywanie mate-
riałów do przetargu na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Czapurach, 

• wykonanie zadania z Budżetu Oby-
watelskiego – remont świetlicy 
w Żabinku.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• korespondencja z Nadleśnictwem
Babki w sprawie regulacji stanu włas-
nościowego części ul. Prezydialnej,

• wydano 10 decyzji zatwierdzających
projekt podziału nieruchomości oraz 
9 postanowień opiniujących wstępny
projekt podziału, 

• ogłoszono wyniki dwóch przetar-
gów na zbycie nieruchomości grunto-
wych w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej
i ul. Lema oraz w Sowinkach,

• korespondencja z właścicielami
gruntów z propozycjami wykupu nie-
ruchomości drogowych w Czapurach
ul. Lipowa, Daszewicach rejon ul. Poz-
nańskiej, w Mosinie okolice ul. Strze-
leckiej i okolica ul. Wawrzyniaka,

• przygotowano i opublikowano wy-
kazy nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży bezprzetargowej położnych
w Krosinku i Czapurach,

• podpisano 4 umowy na dzierżawę
nieruchomości rolnych w Żabinku,
Pecnej i Bolesławcu,

• uzyskano 3 decyzje komunaliza-
cyjne dla nieruchomości położonych 
w Sasinowie, Rogalinie i Mieczewie.

Gmina ponawia
działania mające na celu
przedłużenie przejście pod-
ziemne PKP w kierunku
Osiedla „Za Barwą”. 

Przy wsparciu posła na
Sejm RP Bartłomieja
Wróblewskiego doszło 21
marca br. do spotkania z
m.in. dyrektorem Regio-
nu Zachodniego PKP PLK
SA Pawłem Neumannem.
W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, kie-
rownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Górny i pracownik UM Klaudia Kołod-
ziejczak.

Ustalono, że Gmina Mosina zwróci się do PKP Zakład Linii Kolejowych w Ostro-
wie w celu określenia możliwości wykorzystania terenu przy ZUK, gdyż PKP musi za-
pewnić miejsca przeładunkowe dla pociągów cargo. 

Trwa procedowanie planu miejscowego dla tego obszaru, który w projekcie wyty-
cza miejsca parkingowe. Rozważana jest zmiana projektu dla powiększenia ilości miejsc
parkingowych.

Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w zakresie własnym Gminy (szacunkowy
koszt ok. 2,5  mln –  3 mln). Dyrektor Paweł Neumann zadeklarował
wsparcie inwestycyjne poprzez pomoc w realizacji inwestycji, z
ewentualną możliwością dofinansowania. Poseł Bartłomiej
Wróblewski wyrażał wsparcie dla realizacji inwestycji. �

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Fot. Źródło: Fb – Bartłomiej Wróblewski 

Przedłużenie przejścia podziemnego PKP

Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca b.r., rada m.in. przyjęła „Uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2017
roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu poz-
nańskiego”.

Na 7 pozycji preliminarza, wśród 16 innych podmiotów, figuruje Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. św. Michała Archanioła i Matki Wspomożenia Wiernych, Rogali-
nek, ul. Wodna 8.

Proboszcz parafii, ks. Eugeniusz Kiszka i Radny Rady Miejskiej w Mosinie wnioskowali
do Rady Powiatu o kwotę 181 915,49 zł na: remont i wymianę drewnianych elementów
konstrukcji kościoła, jako kontynuację prowadzonych prac z 2016 roku. Komisja po-
wołana przez Zarząd Powiatu w dniu 14.03.2017 r., dokonała podziału środków
budżetowych przeznaczonych na opiekę nad zabytkami. Parafii w Rogalinku przy-
znała kwotę 104 000 zł. Przyznana mniejsza kwota oznacza konieczność rozłożenia
tego zadania na etapy, a jednocześnie mniejszy udział finansowy parafian w stosunku
do ubiegłego roku. Co najważniejsze – prace konserwatorsko-bu-
dowlane będą dalej kontynuowane a do tego jest też potrzebna
ofiarność mieszkańców Rogalinka i okolicy.  �

Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu Poznańskiego

Z OSTATNIEJ CHWILI …



INFORMACJE Z URZĘDU�

INFORMATOR MOSIŃSKI    kwiecień, 2017

MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzy-

manie zgodne z zapotrzebowaniem,
rozpoczęcie wiosennego profilowania
dróg gruntowych, zlecenie remontu
cząstkowego nawierzchni asfaltowych,
zlecenie pozimowego oczyszczania
ulic, dróg, ścieżek i chodników, 

• uzgodnienia, decyzje, odszkodo-
wania: wydano 28 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 18 decyzji rocznych za
wybudowanie urządzeń w pas drogo-
wy, warunki techniczne dla przebiegu
trasowego 39 urządzeń w pasie drogo-
wym, uzgodniono 18 projektów tym-
czasowej organizacji ruchu, 9 lokalizacji
zjazdu indywidualnego, prowadzenie
spraw związanych z modernizacją linii
kolejowej E-59 realizowaną przez PKP
PLK, toczy się: 6 spraw o likwidację
szkód i odszkodowań komunikacyj-
nych, 4 sprawy o likwidację szkód i od-
szkodowań mienia komunalnego. 

• transport: zlecono prace związane
z wdrożeniem stałej organizacji dla stre-
fy płatnego parkowania w zakresie
oznakowania pionowego i poziomego,
zlecono prace związane z wprowadze-
niem stałej organizacji na ul. Kaspro-
wicza i na ul. Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej w Mosinie,

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: podpisano umowę na kontrolę
okresową stanu technicznego gminnych
placów zabaw, siłowni zewnętrznych
oraz obiektów małej architektury,

• oświetlenie uliczne będące włas-
nością Gminy Mosina: bieżące utrzy-
manie, podpisanie umowy na naprawę
słupa oświetleniowego i montaż 
2 opraw typu LED na drodze do So-
wińca.

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, ulicą Leś-
miana, ulicą Śremską wraz z tymi uli-
cami oraz torami kolejowymi linii E-59
Wrocław-Poznań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki, dla terenów części miasta Mo-

W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” zamieściliśmy harmonogram
zbiórki odpadów zielonych na terenie miasta i gminy Mosina w roku 2017. Niestety
w harmonogramie tym nie została uwzględniona właściwa częstotliwość wywozu
odpadów zielonych z terenów wiejskich, jaką określa uchwała Rady Miejskiej 
w Mosinie z 27 października 2016 r. W ramach sprostowania, publikujemy popra-
wiony harmonogram, a za wcześniejszą, błędną informację przepraszamy. 

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych w Mosinie rozpocznie zgodnie z dostarczonym Państwu har-
monogramem  zbiórkę odpadów zielonych. 

Odpady zielone to odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych  i  ogrodów  tzn. ścięta  trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione
gałęzie, części zielone gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. 

Odpady zielone segregujemy w workach lub pojemnikach, które powinny być
wystawione przed posesję do godz. 6.30 w dniach wyznaczonych w harmonogra-
mie.

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie posiada w sprzedaży używane pojemniki,
które można przeznaczyć na segregowanie odpadów zielonych.

Informujemy ponadto, że odpady zielone można również:   
• zagospodarować w przydomowych kompostownikach,  
• dostarczyć przez mieszkańców bezpośrednio do punktu odbioru tychże odpadów

zlokalizowanego w siedzibie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Mosina ul.
Sowiniecka 6 g – PSZOK (w okresie od 01.04 do 30.11.2017 r. w godzinach:  pn. śr.
pt. 11.00 – 17.00 sobota 9.00 – 15.00)

„Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych” sp. z o.o. w Mosinie, 62-050 Mosina, 
ul. Sowiniecka 6 g,  e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel.  618-132 321 w. 41, kom.
697-888-420. �

ODPADY ZIELONE 
– NOWY HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA
I GMINY MOSINA NA 2017 ROK 
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sina oraz części wsi Sowiniec, dla tere-
nów części wsi Krosinko oraz części te-
renów miasta Mosina, dla południowych
terenów wsi Bolesławiec oraz zachod-
nich 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 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, 

• 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,

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

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 Mo-
sińskim oraz od północy ul. Lipową 
w Krosinku.

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 Kraj-
kowo, 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, 

Dokładnie w Dzień Kobiet, 8 marca zostały zainaugurowane warsztaty samoobro-
ny dla mieszkańców Gminy Mosina. Realizowane są przez Klub Sportowy Shootboxer
z Mosiny we współpracy z Gminnym Centrum Informacji, zaś samo zadanie zostało
dofinansowane ze środków Gminy Mosina.

Pierwsza grupa pań szkoliła się pod okiem instruktorów Klubu Sportowego Sho-
otboxer z Mosiny – Łukasza Szulca i Pawła Kucharskiego. Podczas zajęć uczestnicz-
ki nauczyły się stosowania prostych, ale równocześnie bardzo skutecznych technik
reagowania w sytuacjach zagrożenia, uzyskały wiedzę jak obezwładnić napastnika oraz

poznały podstawowe za-
sady udzielenia pierwszej
pomocy. Do ćwiczeń wy-
korzystane zostały akce-
soria (gumowe noże, pis-
tolety), dzięki którym
scenki prezentowane
przez instruktorów były
bardzo zbliżone do real-
nych sytuacji.

Podczas zajęć panowała
bardzo sympatyczna at-
mosfera. Panie z dużym
zaangażowaniem pozna-
wały kolejne techniki
obrony, wielokrotnie je
powtarzały tak, aby jak

najskuteczniej utrwalić zdobyte umiejętności. Z okazji święta kobiet, otrzymały także
jako upominek koszulki promocyjne Gminy Mosina, a na zakończenie – dyplomy
potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Wychodziły z nich zmęczone, ale za-
dowolone i bardziej pewne siebie.

Warto przypomnieć, że warsztaty będą odbywać się w Gminnym Centrum Infor-
macji w Mosinie w formie cyklicznej, co miesiąc, aż do października 2017 r., z wyłącze-
niem okresu wakacyjnego, w godzinach popołudniowych. Czas trwania jednego spot-
kania to ok. 3 godzin (teoria plus praktyka). Rekrutacja uczestników na kolejne spot-
kania trwa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GCI, tel. 61 8192 746 lub
gci@mosina.pl. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom za udział, a instruk-
torom Klubu Sportowego Shootboxer za profesjonalne prze-
prowadzenie zajęć. Do zobaczenia w kwietniu. �

Beata Tomczak
Gminne Centrum Informacji

Warsztaty samoobrony 
dla mieszkańców Gminy Mosina
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• 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, usytuowa-
nych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (za-
chodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb Dymaczewo Nowe), wschod-
nią granicą działek o nr ewid. 60 i 59
obręb Dymaczewo Nowe, południową
granicą działki o nr ewid. 58 obręb Dy-
maczewo Nowe, zachodnią granicą
Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr
ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) 
i północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo
Nowe. 

Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie->Organy gmi-
ny->Burmistrz->Obwieszczenia planis-
tyczne->Wykaz dokumentów planis-
tycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• współpraca ze Związkiem Między-

gminnym Schronisko dla Zwierząt w
Skałowie w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi,

• prowadzenie postępowań: admi-
nistracyjnych – w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach (11), w sprawie wydania ze-
zwoleń na usunięcie drzew i krzewów
(14); wyjaśniających – z zakresu na-
wożenia ziemi, zmiany stosunków
wodnych na gruncie oraz usuwania od-
padów z miejsc na ten cel nieprzezna-
czonych; w sprawie usunięcia drzew
bez wymaganego zezwolenia oraz z za-
kresu niszczenia zieleni,

• prace związane z usuwaniem oraz
pielęgnacją drzew i krzewów, 

• prace związane z systemem gospo-
darki odpadami komunalnymi, 

• naliczanie opłat za korzystanie ze
środowiska,

• sporządzanie i wprowadzanie ra-
portów do Krajowej bazy o emisjach
gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji, 

Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie uchylające wcześniejsze roz-
porządzenia z 7 i 13 lutego br. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI), dotyczące obszaru naszej gminy.  Wniosek o uchylenie tych rozporządzeń złożył
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii po tym, jak w wyniku przeprowadzonych
kontroli gospodarstw domowych na zagrożonych obszarach nie stwierdzono podej-
rzenia ptasiej grypy.  

Uwaga! 
W dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nakaz odosobnienia drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób unie-
możliwiający kontakt z innym drobiem oraz z ptakami dzikimi. O zniesieniu tego
nakazu poinformujemy na www.mosina.pl w zakładce Komunikaty.  �

Komunikat w sprawie ptasiej grypy 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje
w czasie wakacji letnich w 2017 r. turnusy rehabilita-
cyjne dla dzieci rolników-ubezpieczonych w KRUS. Mogą
z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 r. a
2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (opie-
kunów prawnych) jest ubezpieczone w KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są dla dzieci z wa-
dami postawy i chorobami układu ruchu oraz dla
dzieci z chorobami układu oddechowego.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabili-
tacyjny/wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza spe-
cjalistę/ wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna praw-
nego.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Oddziale Regionalnym KRUS w Pozna-
niu pod nr tel. 61 8525 013. �

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
rolników ubezpieczonych w KRUS

Zgodnie z obowiązującym prawem, miejsce postojowe dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby  niepełnosprawnej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką
osobę, powinno być oznakowane następująco:

• oznakowaniem pionowym D–18a „parking – miejsce zastrzeżone”
z tabliczką podznakową T-29,

• oznakowaniem poziomym P–18 „stano-
wisko postojowe” 

Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć na-
wierzchnię barwy niebieskiej uzupełnione znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu oso-
by niepełnosprawnej”. �

Oznakowanie miejsca parkingowego
dla niepełnosprawnych 
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• współpraca z Powiatowym Inspek-
torem Weterynarii w Poznaniu w za-
kresie szacowanie strat związanych 
z wystąpieniem na terenie gminy Mo-
sina wysoce zjadliwej choroby zakaź-
nej zwierząt – ptasiej grypy,

• prowadzenie spraw z zakresu
łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej,

• realizacja programu likwidacji wy-
robów zawierających azbest.

SPOTKANIA
• z projektantami, przedstawicielami

Starostwa Powiatowego, radnym po-
wiatu Jackiem Szeszułą, poświęconym
projektowi przebudowy ul. Sowiniec-
kiej – sprawa geometrii oraz organiza-
cji ruchu dla ul. Sownieckiej w Mosi-
nie w związku z opracowanym pro-
jektem przebudowy tej ulicy, 

• z Maciejem Grzegorczykiem w spra-
wie problemów z dostawą i rozlicze-
niem dostaw wody oraz z odbiorem
ścieków na Osiedlu Dębowym w Ro-
galinie, 

• z Lechem Jakubowskim w sprawie
projektu zagospodarowania skweru
przy ul. Strzeleckiej, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie
Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego
Parku Narodowego ze stowarzyszenia-
mi w obszaru działania Stowarzyszenia, 

• z przedstawicielami ELBUD (War-
szawa) w sprawie uruchomienia dru-
giego toru linii wysokiego napięcia
(400 kV) – linia energetyczna Plewiska
– Kromolice. Inwestorem zadania są
Polskie Sieci Energetyczne. Opis i zakres
inwestycji: prace konserwacyjne wy-
branych 3 słupów (wymiana słupa nr
43 w Wiórku), modernizacja stacji
energetycznych, malowanie słupów,
zamiana linii odgromowej na
światłowód,

• udział w spotkaniu w sprawie skarg
mieszkańców ul. Gałczyńskiego w Mo-
sinie na hałasy technologiczne dobie-
gające z terenu Story Enso,

• udział w Zebraniu Rady Budowy
obejmującej dwie inwestycje: budowa
hali widowiskowo sportowej przy Ze-
spole Szkół w Krośnie oraz rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Krosinku 
w sprawie postępu w pracach, niektó-
rych aspektów projektowych dla hali,
z inspekcją obydwu obiektów inwe-
stycyjnych, 

• udział w spotkaniu poświęconym

• Przygotowywane są przetargi na budowę kolejnych ulic. 
• Ogłoszono przetarg na budowę ul. Czereśniowej – III etap, ul. Ogrodowej i dal-

szej części ul. Polnej w Krośnie. W dalszej kolejności prowadzone będą zamówienia
publiczne na budowę chodników. 

• Trwają rozmowy ze Powiatem Poznańskim na temat realizacji zadania budowy syg-
nalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych przy ul. Żurawinowej w Czapurach.  �

Krótko o budowie dróg 

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Mosinie trwa nabór wniosków o udział
w programie likwidacji azbestu. 

Wnioski o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest można składać 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie do 16 sierpnia 2017 r. Wnioski rozpatrywane będą według
kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Mosinie, do wyczerpania limitu środ-
ków. Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji wyrobów zawierających  azbest na rok
2017 oraz formularz wniosku można uzyskać na stronie internetowej www.mosina.pl
w zakładce Dla Mieszkańca –> Wnioski do pobrania –> Ochrona środowiska, a także w
Urzędzie Miejskim w Mosinie – w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Referacie Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 61 8109 545/546/547, pok. nr 11. Dofinan-
sowanie w ramach programu wynosi 100%. � JN

Usuwamy azbest – trwa nabór wniosków

Hala widowiskowo-sportowa 

Trwa budowa hali widowisko-
wo-sportowej przy ul. Krasickie-
go w Mosinie. Prace przebiegają
zgodnie z harmonogramem. Wy-
murowane zostały ściany drugiej
kondygnacji i wylano nad nią
strop. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na czerwiec 2018 r.
Dwukondygnacyjna hala wido-
wiskowo-sportowa o powierzch-
ni użytkowej 3 855, 2 m2 i kuba-
turze 25 295,5 m3 będzie posiadać
salę gimnastyczną o wymiarach 29,53x46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój tre-
nera i magazyn sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety, 
w tym dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. Na piętrze obiektu będą mie-
ścić się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala kon-
ferencyjna. Na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku 

W ramach rozbudowy szkoła zyska dobudowaną część dydaktyczną z 6 salami lek-
cyjnymi oraz salę gimnastyczną. Obecnie wymurowany został parter budynku szkol-
nego. Według przyjętego harmonogramu, I etap inwestycji – budowa szkoły ma być
zakończony do końca grudnia 2017. W ramach drugiego etapu powstanie sala gim-
nastyczna o powierzchni 523,92 m2.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach   

Na marcowej sesji Rada Miejska w Mosinie uchwaliła zmianę w budżecie Gminy
Mosina przyznającą na ten cel dodatkowo 2 400 000 zł pochodzących z nadwyżki
budżetowej. W związku z przyznanymi środkami, ponownie przygotowywany jest
przetarg – już na cały obiekt. Zostanie on ogłoszony w najbliższym czasie, po za-
twierdzeniu przez biuro prawne. Docelowo obiekt oświatowy w Czapurach wzbogaci
się m.in. o 10 sal lekcyjnych 1 salę dla dzieci przedszkolnych, bibliotekę, świetlicę,
stołówkę, a także salę gimnastyczną o powierzchni 696,26 m2.  � JN

Inwestycje oświatowe w skrócie 
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Nabór wniosków - REWALORYZACJA
PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH
"PARKI – 2017"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
działając na podstawie Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowis-
ka (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672)
oraz zgodnie z „Zasadami udzielania i uma-
rzania pożyczek oraz trybem i zasadami
udzielania i rozliczania dotacji ze środków
WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków w ramach Pro-
gramu Priorytetowego

REWALORYZACJA PARKÓW I OGRO-
DÓW ZABYTKOWYCH „PARKI – 2017”

Wnioski należy składać w Sekretariacie
Biura Funduszu w terminie od dnia 3 kwiet-
nia 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 28
kwietnia 2017 r., do godz. 14.00.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed
terminem rozpoczęcia naboru i po terminie
zakończenia naboru nie będą podlegały
ocenie.

Więcej informacji oraz dokumenty nie-
zbędne do złożenia wniosku na stronie:
http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-fi-
nansowania/osoby-fizyczne/aktualne-
nabory/rewaloryzacja-parkow-ogrodow-
zabytkowych/

pływalni – sprawa wpływu rozwiązań
technicznych oraz organizacyjnych na
koszty eksploatacyjne pływalni, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu z dy-
rektorami i nauczycielami szkół pod-
stawowych i gimnazjów Gminy Mosi-
na w sprawie zmian wynikających z re-
formy systemu oświaty, 

• udział w spotkaniu z przedstawi-
cielami Dyrekcji PKP PLK Centrum
Realizacji Inwestycji w Poznaniu, zor-
ganizowanym z inicjatywy Posła RP
Bartłomieja Wróblewskiego w sprawie
możliwości kontynuacji budowy prze-
jścia dla pieszych na terenie stacji ko-
lejowej w Mosinie -> s. 5

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu z dy-
rektorem Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego Adamem Kaczmarkiem 
w sprawie pozyskania mieszkań ko-
munalnych,

• udział w spotkaniu dotyczącym
analizy rozwiązań technicznych za-
wartych w koncepcji pływalni oraz ana-
lizy kosztów eksploatacji ww. obiektu,
przy wybranych założeniach organi-
zacyjnych i konstrukcyjnych. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego 

opracowała Joanna Nowaczyk.

30 marca po raz kolejny Gminne Centrum Informacji w Mosinie odwiedzili eks-
perci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tradycyjnie frekwencja dopisała. Zaintere-
sowani mogli uzyskać informację na tematy związane z emeryturami i rentami. Do-
wiedzieli się jakie dokumenty w tym celu trzeba przedłożyć, komu przysługuje pra-
wo do przeliczenia i podwyższenia świadczenia czy też w innych nurtujących spra-
wach. Cieszymy się, że dzięki współpracy z tym urzędem mieszkańcy mogą załatwić
swoje sprawy na miejscu w Mosinie, nie muszą udać się do Poznania.

Kolejny dyżur już 1 czerwca, w godz. 11.00-14.00. Eksperci ZUS będą odpowiadać
na Państwa pytania związane z zakresem emerytur i rent oraz z urlopami  macie-
rzyńskimi i rodzicielskimi. �

GCI

Eksperci ZUS dyżurują 

Burmistrz Gminy Mosina przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia za-
mieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. Weryfikacja dotychczas
złożonych deklaracji pokazuje, że nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Mosina taką deklarację złożyli. Zdarzają się również sytuacje, w
których deklaracja złożona jest na jedną osobę, podczas gdy faktycznie nieruchomość
zamieszkuje kilka osób.

W najbliższym czasie zakończona zostanie weryfikacja złożonych deklaracji. Oso-
by, które nie dopełniły takiego obowiązku zostaną do tego wezwane. W przypadku
niedokonania czynności złożenia deklaracji po wezwaniu przez organ podatkowy, może
on wyznaczyć karę porządkową w wysokości 2 800,00 zł.

Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z prośbą o jak najszybsze wypełnienie usta-
wowego obowiązku, poprzez złożenie deklaracji lub jej uzupełnienie zgodnie ze sta-
nem faktycznym. 

Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w Mosinie (pl. 20 Października 1 w Mosinie), w Gminnym Centrum Informacji (ul.
Dworcowa 3 w Mosinie) oraz na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce OD-
PADY.

Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie terminowych wpłat
skutkuje mniejszymi wpływami środków finansowych do budżetu Gminy Mosina,
które przeznaczone są na organizację całego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W sytuacji pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim
w Mosinie (pokój nr 11 i 13) lub telefoniczny pod nr. 618 109-567, 618109-545. �

Obowiązek złożenia deklaracji 
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O problemie palenia śmieci w domowych
kotłowniach i bezwzględnym, prawnym za-
kazie uprawiania takiego procederu pisa-
liśmy już niejednokrotnie. 

Do redakcji wpłynął list od jednej z
mieszkanek, która zabrała w tej sprawie
głos: „Jakiś czas temu – pisze czytelnicz-
ka – przeczytałam w Informatorze Mosiń-
skim, artykuł dotyczący zakazu palenia
śmieci. Zainteresował mnie on, ponieważ
wokół mnie są domy, w których często prak-
tykuje się tę metodę grzewczą. Rozmowy z
sąsiadami nic nie pomagają, a żrący dym
czuć nawet w domu. Nie za bardzo wiem
co mogę jeszcze zrobić.” Mieszkanka pro-
si o wyliczenie zagrożeń wynikających ze
spalania odpadów w domowych pie-
cach, a także o zaznaczenie, że obywa-
telskim obowiązkiem jest zgłaszanie ta-
kich domów, bo tu chodzi o zdrowie na-
szych dzieci i nas samych. 

Przypominamy, że ustawowy zakaz
spalania odpadów dotyczy nie tylko pie-
ców, ale również spalania na terenie nie-
ruchomości. Spalając odpady łamiemy
prawo, ale przede wszystkim szkodzimy
środowisku, sobie i otoczeniu.

Spalając śmieci stwarzasz zagrożenie
dla siebie i otoczenia:
� pyły z metalami ciężkimi – powodują
zagrożenie białaczką,
� tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają
płuca,
� tlenek węgla – utrudnia transport tle-
nu w organizmie, oddziałuje na central-
ny układ nerwowy,
� dwutlenek siarki – powoduje trudnoś-
ci w oddychaniu,

� chlorowodór – tworzy z parą wodną sil-
nie żrący kwas solny, spalając 1 kilogram
odpadów z PVC - butelki plastikowe, fo-
lie, itp., wytwarzamy aż 280 litrów gazo-
wego chlorowodoru),
� cyjanowodór – tworzy z parą wodną
kwas pruski – blokuje nieodwracalnie od-
dychanie tkankowe,
� dioksyny i furany – należą do najbar-
dziej toksycznych substancji na świecie
(10.000 razy bardziej toksyczne od cy-
janku potasu). Powodują nowotwory
wątroby i płuc, mogą uszkodzić struktu-
rę kodu genetycznego i płód w czasie ciąży,
mają działanie alergizujące.

Czego nie wolno spalać w piecach:
� plastikowych pojemników i butelek po
napojach,
� zużytych opon, 
� innych odpadów z gumy,
� przedmiotów z tworzyw sztucznych,
� elementów drewnianych pokrytych la-
kierem,

� sztucznej skóry,
� opakowań po rozpuszczalnikach czy
środkach ochrony roślin,
� opakowań po farbach i lakierach,
� pozostałości farb i lakierów,
� plastikowych toreb z polistyrenu,
��papieru bielonego związkami chloru z
nadrukiem farb kolorowych.

Poza opałem, w gospodarstwach do-
mowych można spalać tylko:
� papier, tekturę i drewno,
�� opakowania z papieru, tektury i drew-
na,
� odpady z gospodarki leśnej – ale nie
chemikalia i opakowania z tworzyw
sztucznych,
� odpady z kory i korka,
� trociny, wióry i ścinki,
� mechanicznie wydzielone odrzuty z
przeróbki makulatury.

Widzisz, że ktoś 
pali śmieci?
Poinformuj 

Straż Miejską
tel. 61819 78 55

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców
oraz ochronę środowiska, w naszej gmi-
nie przeprowadzane są kontrole pale-
nisk domowych, szczególnie w budyn-
kach, z których wydobywający się dym z
kominów może wskazywać na spalanie
szkodliwych odpadów. Straż Miejska
może wejść do budynku w celu weryfi-
kacji spalanych w piecu materiałów. Za
proceder spalania w piecu odpadów gro-
zi kara do 5 tysięcy złotych. �

Oprac. JN

Głos mieszkańców – nie truj sąsiadów! 
W Urzędzie Miejskim w
Mosinie, Gminnym Cen-
trum Informacji i centrach
w Nowinkach i Świątni-
kach dostępne są eduka-
cyjne zawieszki na płot lub
klamkę, informujące truci-
cieli środowiska o skut-
kach palenia śmieci.
Zachęcamy do ich pobra-
nia i rozdawania znajo-
mym, rodzinie i wszystkim
tym, którzy w swojej oko-
licy mają problem z sąsia-
dami palącymi śmieci.
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej 

Marzec
Rada Miejska w Mosinie obradowała na

dwóch sesjach: 2 i 29 marca. Odbyła także
8 posiedzeń komisji stałych. Przebieg po-
siedzeń przedstawiają protokoły zamiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej-
>Organy gminy->-Rada>Protokoły. 

Na sesji nadzwyczajnej 2 marca Rada
przyjęła uchwałę w sprawie zasad wy-
znaczania składu oraz zasad działania Ko-
mitetu Rewitalizacji oraz uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia „Gmin-
nego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Mosina na lata 2017-2027”. Radni
uchwalili także zmianę Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2017-2022.

Na sesji, która odbyła się 29 marca rad-
ni zapoznali się ze Sprawozdaniem z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie wraz z Raportem z realizacji
„Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” w 2016 roku oraz Oceną za-
sobów pomocy społecznej dla Gminy Mo-
sina. Radni przyjęli uchwałę w sprawie
zmiany budżetu Gminy Mosina na rok
2017 oraz uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Mosina na lata 2017-2022. Uchwalo-
no także miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów przy ul.
Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie.
Radni przyjęli program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Mosina. Kolejne trzy uchwały dotyczyły
oświaty: w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego; w sprawie okreś-
lenia kryteriów rekrutacji do przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gmi-
nę Mosina na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego, ustalenia liczby punk-
tów za każde z tych kryteriów oraz do-
kumentów niezbędnych do ich potwier-
dzenia; w sprawie określenia kryteriów na-
boru do klas I szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Mosina na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego,
ustalenia liczby punktów za każde z tych

kryteriów oraz dokumentów niezbęd-
nych do ich potwierdzenia.  Radni zajęli
się także 15 skargami jednego mieszkań-
ca, 6 skargami rolników oraz skargą
mieszkańców ul. Krasickiego. 

Z treścią wszystkich podję-
tych uchwał można zapoznać
się w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miej-
skiej w Urzędzie Miejskim w
Mosinie, tel. 618109 541. Na
stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące
posiedzenia komisji oraz ses-
je, wraz z załączonymi doku-
mentami (projekty uchwał,
inne załączniki) oraz wynika-
mi głosowań w poszczegól-
nych punktach obrad danej
sesji.

Terminarz posiedzeń Rady 
kwiecień

10 kwietnia g. 17.30 – Komisja Pro-
mocji Gminy i Współpracy Samo-
rządowej

Tematy tego posiedzenia to: analiza
wykonania budżetu za rok 2016; Karta
Mieszkańca Gminy Mosina; Dni Mosiny
oraz inne wydarzenia w sezonie letnim;
sprawozdanie za rok 2016 – Informator
Mosiński.

11 kwietnia g. 17.00 – Komisja Po-
rządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Tematy tego posiedzenia to: współpra-
ca instytucji i służba w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (interwencje, zapo-
bieganie, terapia); ocena wykonania
budżetu Gminy Mosina na 2016 rok; opi-
niowanie projektów uchwał.

12 kwietnia g. 17.30 – Komisja Rewi-
zyjna

Tematem posiedzenia będzie kontrola
wykonania budżetu za 2016 rok.

18 kwietnia g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej

Tematy tego posiedzenia to: funkcja
asystenta rodziny i jego zadania, stan rea-

lizacji ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej; analiza i wy-
konanie budżetu za rok 2016.

19 kwietnia g.17.30 – Komisja Inwe-
stycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego

Tematy tego posiedzenia to: opiniowa-
nie wykonania budżetu za 2016 rok;
modernizacja linii kolejowej Poznań-
Kościan, stan zaawansowania i termino-
wość prac; informacja o sprzedaży mienia
komunalnego oraz o stanie przygotowa-
nia mienia do sprzedaży.

20 kwietnia g. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: skutki i spo-
sób kontroli Straży Miejskiej: kanalizacji
sanitarnej, numerów porządkowych po-
sesji, porządek na chodniku, opłaty śmie-
ciowe; informacje na temat złożonych de-
klaracji śmieciowych, informacje na temat
odbierania odpadów przez ZUK z terenu
gminy Mosina; informacje o wpływach
dla ZUK z tytułu odbierania odpadów z
terenu gminy Mosina; informacja od
ZUK jakie ma wpływy z parkometrów,
podać zysk oraz ilość osób zatrudnionych
w tym sektorze; opiniowanie miejscow-
ych planów zagospodarowania prze-
strzennego na terenie gminy Mosina, in-
formacja na jakim etapie są sporządzone
i kiedy nastąpi ich opiniowanie.

24 kwietnia g. 17.00 – Komisja
Budżetu i Finansów

Tematy tego posiedzenia to: ocena wy-
konania budżetu za 2016 rok – dochody;
analiza nakładów na realizację Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
wydatków na Całodobowe pogotowie
interwencyjne ds. zwierząt dzikich i do-
mowych.

25 kwietnia g. 17.30 – Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu

Tematy tego posiedzenia to: sprawoz-
danie z realizacji uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowa-
nia rozwoju sportu, sprawozdanie z rea-
lizacji Programu współpracy organów sa-
morządowych z organizacjami poza-
rządowymi; omówienie wybranych pro-
jektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe w 2016 r.

27 kwietnia g. 16.00 – Sesja Rady Miej-
skiej

Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może w nich



RADA MIEJSKA 13

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

uczestniczyć. Zwykle odbywają się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Po-
dane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posie-
dzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komuni-
katy oraz na stronie www.mosina.eses-
ja.pl . Można je również uzyskać w Biu-
rze Rady, tel. 61 8 109 541.

oprac. Monika Kujawska

Sołtysi i przewodniczący
zarządów o budżecie 
obywatelskim

W Rogalinku, na wspólnym posiedzeniu
spotkały się trzy komisje stałe Rady Miej-
skiej w Mosinie: Budżetu i Finansów, Pro-
mocji Gminy i Współpracy Samorządo-
wej oraz Inwestycji, Mienia Komunalne-
go i Ładu Przestrzennego. Gośćmi posie-
dzenia byli przewodniczący jednostek
pomocniczych Gminy Mosina – sołtysi i
przewodniczący zarządów osiedli, Bur-
mistrz i jego zastępca.

Podczas spotkania dyskutowano między
innymi na temat budżetu obywatelskiego.
Sołtysi i szefowie zarządów osiedli wyra-
zili swoje zadowolenie z jego dotychcza-
sowego kształtu, choć pojawiły się i głosy
przeciwne. W czasie merytorycznej dys-
kusji padły też propozycje modyfikacji do-
tychczasowej formy budżetu obywatel-
skiego, na przykład poprzez umożliwienie
połączenia kwot kilku sołectw na reali-
zację jednego wspólnego zadania lub
połączenia środków z budżetu obywatel-
skiego z funduszem sołeckim, czy z inną
inwestycją prowadzoną na danym terenie. 

Przewodniczący jednostek pomocni-
czych wypowiedzieli się także na temat
środków budżetowych do dyspozycji
sołectw i osiedli, a sołtysi – w sprawie in-
kasa, z którego większość z zabierających
głos byłaby skłonna zrezygnować. Część
sołtysów zwróciła uwagę, że wciąż jest jed-
nak grupa mieszkańców przyzwyczajona
do takiej formy płacenia podatku i z in-
nej nie korzysta. 

Spotkanie było okazją do złożenia sym-
bolicznych gratulacji Pani Sołtys Sołectwa
Rogalinek Dorocie Domagale z okazji
przypadającej w tym roku 770 rocznicy
wsi. 

Gratulacje złożyli przewodnicząca Rady
Miejskiej Małgorzata Kaptur, burmistrz Je-
rzy Ryś oraz przewodniczący obradujących
komisji. 

Nadwyżka 
rozdysponowana

Jednym z punktów marcowych obrad
Rady Miejskiej w Mosinie były zmiany w
tegorocznym budżecie. Najistotniejsze z
nich dotyczyły podziału nadwyżki
budżetowej pochodzącej z niezrealizo-
wanych zadań w roku 2016. Rzecz doty-
czyła kwoty ponad 7 i pół miliona
złotych. 

Burmistrz przestawił radnym propozy-
cje rozdysponowania tej sumy na zadania
w realizowanym obecnie budżecie na
2017 rok. Największe kwoty wskazane
zostały na rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej w Czapurach – 2 400 000 zł i prawie
tyle samo – 2 300 000 zł na inwestycje
drogowe: na projekt ul. Chodkiewicza w
Mosinie i ul. Dębowej w Nowinkach, a
także na budowę ul. Skrytej w Mosinie,
części ul. Dębowej w Czapurach, kra-
wężnikowanie ul. Poznańskiej w Roga-
linku. 

Reszta budżetowej nadwyżki przezna-
czona została na bieżące utrzymanie
dróg, oświetlenie ulic, doposażenie w
meble magistratu, zakup garażu dla łod-
zi i narzędzi hydraulicznych dla OSP Ra-
dzewice, remont podłogi sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w
Mosinie, projekt chodnika na ul. Mako-
wej w Wiórku, kładkę pieszo-rowerową
przez Wartę, budowę i odwodnienie ul.
Wodnej, projekt obwodnicy wschodniej
od ul. Mocka do ul. Śremskiej, budowę i
rozbudowę oświetlenia na ul. Leśnej i Jaś-
minowej w Rogalinie, budowę sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych na ul. Sowi-
nieckiej i bocznej, zapewnienie wkładu
własnego na budowę miasteczka rowe-
rowego w Krośnie oraz odszkodowanie na
rzecz podwykonawcy budynku na sta-
dionie OSiR. 

Głosowanie nad propozycjami bur-
mistrza poprzedziła dyskusja, w której

radni nie kwestionując w zasadzie tych
propozycji, podnosili między innymi
kwestię trybu wprowadzenia budżeto-
wych zmian. Niektórzy z nich wyrazili nie-
zadowolenie, że nadwyżka budżetowa
rozdysponowana jest w momencie, kiedy
Rada Miejska nie zapoznała się jeszcze z
wykonaniem ubiegłorocznego budżetu i
nie była poprzedzona dyskusją na Komisji
Inwestycji. 

Ostatecznie radni uchwalili zmiany w
bieżącym budżecie Gminy Mosina za-
proponowane przez burmistrza 17 głosa-
mi „za” przy 3 głosach „wstrzymujących
się” i nieobecności 1 osoby. 

W sprawie rankingu 
budowy dróg 

Komisja Inwestycji, Mienia Komunal-
nego i Ładu Przestrzennego rozmawiała na
temat programu budowy dróg. Program
taki ma przedstawić harmonogram utwar-
dzania dróg gminnych. 

Członkowie komisji zapoznali się z
koncepcją burmistrza dotyczącą kryteriów
rankingu, który wyznaczałby kolejność
budowy dróg na terenie Gminy Mosina. 

W trakcie długiej i zdaniem uczestników
spotkania konstruktywnej dyskusji, rad-
ni zgłaszali swoje pomysły modyfikacji
przedstawionej koncepcji i kryteriów
oceny, punktacji oraz wag. Wysuwali
między innymi postulaty, aby przedys-
kutować z sołtysami i przewodniczącymi
zarządów osiedli strategiczność poszcze-
gólnych dróg w sołectwach, wprowadzić
większą gradację punktów, czy zwiększyć
ilość kryteriów oceny, a  w przyszłości taki
ranking aktualizować. Pokłosiem spot-
kania i odbytej dyskusji jest sonda skie-
rowana dla mieszkańców w tej sprawie za-
mieszczona na www.mosina.pl-> Ak-
tualności.�

JN

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)



AKTUALNOŚCI14

INFORMATOR MOSIŃSKI    

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie upamiętniające Mis-
terium paschalne Jezusa Chrystusa – jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Z Wiel-
kanocą wiążą się liczne religijne i ludowe
obrzędy – święcenie pokarmów, pisanki, czy
śmigus-dyngus. 

Przygotowania do Świat w naszej gmi-
nie rozpoczęły się III Mosińskim Festi-
walem Muzyki Pasyjnej w kościele pw. św.
Mikołaja w Mosinie odbywającym się w
dniach 11 i 18 marca. O tym doniosłym
wydarzeniu szerzej – na stronie 24.  W
ostatnią niedzielę Wielkiego Postu – Nie-
dzielę Palmową – na „Zielonym Rynku”
w Mosinie odbywa się tradycyjny, plene-
rowy pokaz wielkanocnych obrzędów.
Podczas imprezy, którą organizuje Mo-
siński Ośrodek Kultury, obejrzeć można
ozdoby wielkanocne, przystrojony zgod-
nie z ludową tradycją świąteczny stół, naj-
piękniejszą palmę wyłonioną w dorocz-
nym konkursie, rękodzieła lokalnych
twórców, z prezentacją ich wytwarzania. 

Kto w Niedzielę Palmową wybiera się w
godzinach popołudniowych do Krosna,
ma okazję udziału w odegranym na uli-
cach wsi misterium pasyjnym przygoto-
wanym przez miejscowego proboszcza ks.
Pawła Kujawę i parafian. Początek Mis-
terium - godzina 18.30.

W drugi dzień Świąt, na wielkopolskiej
wsi kiedyś popularne były pochody prze-
bierańców. W Wielkopolsce były to po-
chody z niedźwiedziem lub siwkiem –
przebierańcem uosabiającym siwego ko-
nia. Choć zwyczaj ten uległ już nieco za-
pomnieniu, w naszej gminie przetrwał do
dziś i nie zanosi się, by miał zaniknąć. To
między innymi dzięki pożegowskim „Siw-

kom-Oliwkom”. Siwki tworzy grupa 10
osób, z których każda ma przydzieloną
funkcję. Dowodzi nimi Konik-Siwek, któ-
ry składa mieszkańcom świąteczne życze-
nia. Siwki chodzą w szyku, by nikt nie do-
bierał się do Micha. Baba z dziadem
tańczą, kominiarze gonią i smarują pastą,
dając przy okazji niegrzecznym „lanie”,

za Boże rany. Wszystko ma
charakter humorystyczny,
by każdy był w ten dzień uś-
miechnięty. W tym roku w
pochodzie przebierańców
wyruszą: Siwek/Koń Domi-
nik Maćkowiak, Kominia-
rze: Mateusz Kwaśny, Karol
Buczkowski, Mirosław Woś-
kowiak, Baba – Jan Kora-
lewski, Dziad – Adam Kwo-
lek, Michu – Artur Szal-
czyk, Grajek – Maciej Przy-
byszewski, Trup – Kamil
Wegner, Poganiacz – Konrad

Śliwiński. Siwki rozpoczynają pochód
na Pożegowie o godz. 11, a około godzi-
ny 12 będzie można ich spotkać już na
Osiedlu za Moreną. 

Warto też wspomnieć, że wieś Miecze-
wo ma także swój tradycyjny pochód prze-
bierańców – „Koźlarzy”. W lany ponie-
działek przez ulice sołectwa Mieczewo
wędrują: dziad, baba, lajkonik, niedźwiedź
i kominiarze. „Koźlarze” odwiedzają ko-
lejno wszystkie domy, a przed każdym z
nich baba z dziadem tańczą i zbierają jaj-
ka lub pieniądze. Pieniądze potrzebne są
na „mydło”, żeby kominiarze wysmaro-
wani od stóp do głów sadzą, mogli się
umyć. Kto wie, może w tym roku także za-
pukają do mieczewskich domów? 

Zachęcamy do udziału w wielkanocnych
imprezach, których ideą jest kultywowanie
świątecznych obrzędów i zwyczajów.  �

J. Nowaczyk

Zdjęcia: Pożegowskie Siwki 
– źródło fb, Koźlarze – fot. Tomasz Gratkowski 

Nasze wielkanocne
tradycje
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W sobotę 4 marca odbyło się walne ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze Mosiń-
skiego Klubu Żeglarskiego. Zarząd wy-
brany na okres 2013 – 2017, w pierwszej
części spotkania podsumował
ubiegłoroczne działania, takie jak: rejs ma-
zurski, kurs żeglarski, czy Akcję Lato
Pod Żaglami, w której wzięło udział po-
nad 360 dzieci. Jednak najważniejszym
wydarzeniem były obchody 25- lecia ist-
nienia klubu, uświetnione koncertem
Grupy Trzymającej Ster, Kręgu Instruk-
torskiego T.W.A „Elita” oraz zespołu „Po-
Trzecie”. Z okazji jubileuszu zorganizo-
wany został również rejs po Bałtyku,
gdzie na 4 jachtach popłynęło wspólnie

37 osób. Kontynuując zapoczątkowaną
tradycję MKŻ i na ten rok zaplanował rejs
ze Świnoujścia przez Kopenhagę do Hel-
singør, w którym weźmie udział 47 żeg-
larzy i żeglarek. Spisano także dotych-
czasowe losy klubu w postaci publikacji
,,Z wiatrem i pod wiatr – 25 lat Mosiń-
skiego Klubu Żeglarskiego”, wydanej
dzięki dotacji Urzędu Miejskiego. W sym-
boliczny sposób zakończył się stary roz-
dział w historii naszego lokalnego żeg-
larstwa – pęknięciu uległ dzwon klubowy,
który przez długi czas wybijał szklanki na
apelach, obozach i regatach. Zastąpiono
go nowym, ufundowanym przez państwa
Dorotę i Adama Bilskich.

Nowe karty przyszłych zdarzeń zaczęły
pisać się podczas drugiej części zebrania.
Członkowie klubu przegłosowali wybór
nowego zarządu – tego samego, który po-
wołano również na cztery ubiegłe lata: ko-
mandorem MKŻ pozostał Paweł Macie-
jewski, wicekomandorem – Jacek
Mądrawski, sekretarzem – Kinga Tubis,
skarbnikiem – Michał Wilczak, a człon-
kiem zarządu – Paweł Biskup. Wybrani
zostali również delegaci na sejmik Wiel-
kopolskiego Okręgowego Związku Żeg-
larskiego, są nimi: Stanisław Tubis, Bog-
dan Fischer oraz Paweł Maciejewski.

W tej rozpoczętej kadencji starego-no-
wego zarządu, życzmy sobie nieustającej
pasji do żeglugi i realizacji naszych wspól-
nych celów dla dobra Mosińskiego Klubu
Żeglarskiego. �

Patrycja Plenzler

„Stary-nowy Zarząd MKŻ”

KĄCIK RYSOWNIKA
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Nasza szkoła oferuje:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: • profil
wojskowy,

TECHNIKUM: • technik logistyk • technik
hotelarstwa • technik obsługi turystycznej,

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: • klasy
wielozawodowe – kształcimy we wszystkich
zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, praktyczna nauka
zawodu u pracodawcy,

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: • Liceum
Ogólnokształcące • Szkoła Policealna w za-
wodzie technik bezpieczeństwa i higieny
pracy • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe •
Kształcenie bezpłatne,

KOŁA ZAINTERESOWAŃ: Szkolny Klub
Sportowy (drużyna unihokeja obecnie wy-
stępująca w I Lidze Polskiej), dobre praktyki
w obszarze logistyki, koło turystyczno-hote-
larskie, warsztaty kulinarne, warsztaty teat-
ralne, warsztaty psychologiczne, zajęcia woj-
skowe, wolontariat,

WSPÓŁPRACA: Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Lo-
gistyki w Poznaniu, Politechnika Poznańska,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,

PROJEKTY finansowane przez Europejski
Fundusz Społeczny realizowane obecnie 

i w najbliższych latach: 
• „Hotelarze z Wodziczki – europejski rynek

pracy na Was czeka” – praktyki zagraniczne
w zawodzie technik hotelarstwa: Malaga
(Hiszpania - 2017) i Berlin (Niemcy - 2018),

• „Czas zawodowców BIS – zawodowa
Wielkopolska” – zajęcia specjalistyczne w za-
wodzie technik logistyk w laboratoriach Po-
litechniki Poznańskiej (2017 – 2022),

• „Gotowi do pracy – poprawienie zdolności
do zatrudnienia uczniów kształcenia zawo-
dowego, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Poznański”. W ramach projektu 
w naszym Zespole Szkół prowadzonych będzie
od 1 września 2017 r. szereg bezpłatnych dla
uczniów kursów szkoleń kończących się uzys-
kaniem dodatkowych uprawnień i certyfika-
tów, przykłady:  

- technik hotelarstwa - kursy: baristy, bar-
mański, prawa jazdy kat. B (kurs, badania le-
karskie i egzamin), zajęcia dodatkowe z j. an-
gielskiego i niemieckiego oraz dietetyki i pro-
mocji zdrowego stylu życia, z kosmetologii 
i wisażu;

- technik logistyk – kursy: obsługi wózka
widłowego, prawa jazdy kat. B (kurs, badania
lekarskie i egzamin), zajęcia dodatkowe z j. an-
gielskiego oraz laboratorium logistycznego, wa-
kacyjne płatne staże w wiodących firmach lo-
gistycznych;

- Branżowa Szkoła I Stopnia i Zasadnicza

Szkoła Zawodowa – kursy: spawacza, obsługi
wózka widłowego, prawa jazdy kat. B (kurs,
badania lekarskie i egzamin), zajęcia dodat-
kowe: z kosmetyki i wisażu, promocji zdro-
wego stylu życia, dietetyki oraz zastosowania
informatyki w pracy; zajęcia specjalistyczne
dla zawodów: spożywczych, usługowych,
mechaniczno-elektrycznych.

Liceum Ogólnokształcące – klasa wojskowa:
kontynuacja współpracy z Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych (specjalistyczne zajęcia na
trenażerach strzeleckich i bojowych wozów
wojskowych), 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego
Krzesiny (ochrona ppoż, historia lotnictwa);
Mosińskim Bractwem Kurkowym (strzelanie
z broni pneumatycznej na strzelnicy), ZS
„Strzelec” (ratownictwo przedmedyczne, pat-
role wojskowe, zajęcia z taktyki).

Nie marnuj czasu na szukanie, zastanów
się, co tak naprawdę daje Tobie satysfakcję,
a z pewnością znajdziesz to u nas. Jeśli
chcesz spędzić kolejne lata w kameralnej 
i przyjaznej atmosferze, a gdy one miną, bez
problemu znaleźć pracę w interesującym za-
wodzie, dobrze trafiłeś!

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki 
ul. Topolowa 2 
62-050 Mosina

www.zsmosina.powiat.poznan.pl 
tel. 618 132 922 

zsmosina@powiat.poznan.pl
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2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej

Polskie święto wprowadzone na mocy
ustawy z 2004 r., obchodzone między
świętami państwowymi 1 maja (Święto
Pracy) i 3 maja (Święto Narodowe 3
Maja). 

Zachęcamy do wywieszenia flagi!

3 maja – Narodowe Święto upamiętniające
uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Po odzyskaniu niepodległości w 1918
rocznica Konstytucji 3 Maja została uzna-
na za święto narodowe uchwałą Sejmu
Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Po
II wojnie światowej władze komunis-
tyczne zaprzestały i zabroniły publiczne-
go świętowania. Święto to zostało ofi-
cjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951
r., a przywrócone dopiero ustawą z 6

kwietnia 1990 r. W polskich mias-
tach, także w Mosinie, w tym dniu
odbywają się uroczyste obchody. 

Zapraszamy do udziału w uroczystoś-
ciach:

17.15 – Manifestacja patriotyczna na
placu przy pomniku Tadeusza Kościusz-
ki, ul. Dworcowa w Mosinie.

18.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny
w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie. 

3 maja – 169 rocznica proklamacji Polski
Powstającej na rynku w Mosinie

W czasie Wiosny Ludów, 3 maja 1848
r., Jakub Krauthofer-Krotowski na czele
powstańczego oddziału przybył do na-
szego miasta wezwany przez jego miesz-
kańców. Na rynku proklamował Polskę
Powstającą, a Ziemia Mosińska stała się
małym skrawkiem niepodległej Ojczyzny.
Właśnie dlatego Mosina uważana jest za
kilkudniową stolicę Polski. Choć Rzecz-
pospolita Mosińska upadła bardzo szyb-

ko po ostatecznej klęsce wojsk powstań-
czych, jesteśmy do dziś dumni z tej ma-
jowej proklamacji. 

W przyszłym roku obchodzić będziemy
jej 170. rocznicę, którą zamierzamy uczcić
w szczególny sposób. O tym w kolejnym
numerze „Informatora Mosińskiego”.

�

Pamiętajmy

Biblioteka Zespołu Szkół w Mosinie nie jest zbyt obszerna, ale
posiada różnoraki i bogaty księgozbiór. Między innymi można
tu znaleźć wiele ciekawych książek o tematyce detektywistycz-
nej, które jeszcze czekają na odkrycie przez czytelników.

Szkoła nie musi kojarzyć się uczniom tylko z nauką, dlatego
zaprosiłyśmy uczniów dwóch  klas IV z wychowawczyniami na
spotkanie pt.: „ Są takie książki, które uczą,
jak można być detektywem”. Na nasze za-
proszenie odpowiedziało 47 dzieci.  

W programie naszej „Nocy w bibliotece”
były warsztaty oparte na opowiadaniu Re-
naty Piątkowskiej „Dziurka od klucza”.
Uczniowie pod opieką bibliotekarek wy-
myślali w grupach nazwę dla swojego biu-
ra detektywistycznego, rozwiązywali za-
gadki, pisali własne zakończenie opowia-
dania. W odnowionej czytelni bibliotecznej obejrzeli różnego
rodzaju książki o wspomnianej tematyce i wybrali sobie trzy, któ-
re chcieliby w najbliższym czasie przeczytać. 

W stołówce druga grupa uczniów pod opieką wychowawczyń
brała udział w warsztatach prowadzonych przez pracownika wy-
dawnictwa „Zakamarki”, które wydaje serię detektywistyczną
autorstwa Martina Widmarka -„Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai” oraz nową serię o Dawidzie i Larisie. Chętni mogli na-
być interesującą ich pozycję książkową.

Po zajęciach przyjechała kolacja – pizza! A gdy siły zostały zre-
generowane dotarli do nas kolejni goście – policjanci! Bo jeśli
mowa o detektywach, śledztwach i zagadkach, to koniecznie trze-
ba spotkać się z prawdziwymi tropicielami! Policjanci pokaza-

li, jak zabezpiecza się odciski palców na miejscu
zdarzenia, jak zabezpiecza się je na specjalnej fo-
lii. Każdy uczeń mógł przymierzyć hełm, który
policjanci zakładają na specjalne akcje oraz ka-
mizelkę kuloodporną. I oczywiście chętni dali się
zakuć w kajdanki! Na zakończenie uczniowie
otrzymali specjalne blankiety, a policjanci każde-

mu „zdjęli” przynajmniej dwa odciski palców. 
Po tym intensywnym czasie trzeba było przygotować miejs-

ca do spania – na małej sali gimnastycznej! Krótka toaleta i „na
deser” film - „Samochodzik i templariusze” nakręcony na po-
stawie powieści Zbigniewa Nienackiego, a tam poszukiwanie
skarbu, zaszyfrowane wskazówki i dużo humoru.

Rano szybkie drożdżówkowe śniadanie, bo o 8.00 rodzice od-
bierają czwartoklasistów. Trzeba było trochę odespać tę „Noc w
bibliotece”! Ale było warto, bo szkoła to nie tylko nauka - rów-
nież zabawa, przygoda i wspólnie spędzony ciekawie czas! �

Magdalena Solecka i Małgorzata Szeszko
nauczycielki-bibliotekarki  z Zespołu Szkół w Mosinie 

Noc w bibliotece? 
A dlaczego nie?
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W sobotę, 11 marca odbył się już po raz piąty Amatorski Tur-
niej Tenisa Stołowego o Puchar Osiedla nr 6 za Moreną. Me-
cze rozgrywały się w następujących kategoriach: junior (11 – 17
lat), młodzież (18 – 29 lat), seniorzy (30 plus) i kobiety – wszyst-
kie panie startowały razem, od 11 roku życia. W przyjaznej, in-
tegracyjnej rywalizacji brało udział około 50 zawodników. Za-
rząd Osiedla nr 6 za Moreną dziękuje za wspólną zabawę i za-
prasza na VI edycję, która odbędzie się już za rok. Serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich sponsorów oraz patronów me-
dialnych tego wydarzenia. Dominik Michalak

Zwycięzcy turnieju

W kategorii kobiet: 1.Beata Sobisiak, 2. Patrycja Tyma, 3. Han-
na Senftleben, 4. Marta Mrowińska.

W kategorii 18 – 29 lat: 1. Piotr Skrzypek, 2. Paweł Mucha, 
3. Bartosz Tyma.

W kategorii senior 30+: 1 Waldemar Bogdanowski, 2. Wojciech
Wolny, 3. Grzegorz Wojna.

W kategorii juniorów: 1. Marcin Todryk, 2. Maciej Owsian-
ny, 3. Nikodem Tyma. �

Puchary rozdane 

20 marca w hali OSiR odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poz-
nańskiego w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych, Gim-
nazjalnych i Ponadgimnazjalnych. 

W zawodach wystartowało ponad 200 zawodników w 11 ze-
społach. Czołowe miejsca w swoich kategoriach zajęły nasze
szkoły: Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa w Mosinie.
Wszystkie zespoły uzyskały awans do strefy Jarocin. �

Życzymy dalszych sukcesów!

Mistrzostwa w aerobiku

Bardzo udany występ w silnie obsadzonym turnieju Tarnowia
Cup zaliczyli szermierze UKS Muszkieter Mosina. W sobotę 11
marca do Tarnowa Podgórnego zjechali zawodnicy z Lubina, Zie-
lonej Góry, Legnicy, Wadowic, Świdnicy, Szczecina, Manieczek,
Tarnowa Podgórnego oraz 14 osobowa grupa zawodników Musz-
kietera Mosina. W kategorii dzieci brązowy medal wywalczyła
Aleksandra Lange, w kategorii zuch także brązowy medal zdo-
był Jan Ćwir. Pozostali zawodnicy uplasowali się na miejscach
w pierwszej i drugiej dziesiątce zawodów. – Bardzo mnie cieszy
postawa najmłodszych zwłaszcza Janka Ćwira, a Wiktoria No-
wacka, Natalia Pawlaczyk, Staszek Wilczyński oraz Aleksander Pa-
szak bliscy byli wejścia do strefy medalowej – ocenił trener Jarosław
Roszak. � Red

Turniej Tarnovia Cup 2017
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27 marca w Zespole Szkół w Daszewicach odbyła się Mię-
dzygminna Olimpiada Sportowa kl. 1-3 Szkół Podstawowych.
Najmłodsi sprawdzili się nie tylko pod względem sprawnoś-
ciowym, ale również teoretycznym. W olimpiadzie wzięły
udział cztery szkoły. Dzieci miały nie lada wyzwania: tor spraw-
nościowy, układanie wieży, skakanka, elementy koszykówki, uni-
hokeja oraz układanki i bieg z jajkiem to dopiero początek. Go-

dzinne zmagania dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych
emocji. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
2. Szkoła Podstawowa w Kostrzynie
3. Szkoła Podstawowa w Zalasewie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie � OSiR

Olimpiada w Daszewicach 

31 marca odbyło się za-
kończenie rozgrywek XVIII
edycji Halowej Piłki
Nożnej w Mosinie. Impre-
zę zainaugurował mecz
grup młodzieżowych –
UKS Orlik Mosina i KS
1920 Mosina, który okazał
się zwycięzcą. Pierwszy
półfinał rozegrał się po-
między Max-Bud Krajkowo i Ałtsajder Poznań. Po zaciętym me-
czu Ałtsajder Poznań wygrał 4:1, awansując tym samym do finału.
W drugim półfinale zmierzył się Jomax Mosina oraz Lub-Kart Plus
Puszczykowo. Mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla Mosiniaków.
Ostatecznie Puchar Ligi wygrał Jomax Mosina 3:2.

Organizatorzy dziękują sędziom: Bogdanowi Bernaciakowi, Ka-
milowi Waskowskiemu oraz Zbigniewowi Lisieckiemu za zaan-
gażowanie oraz pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek. Puchar Fair
Play po 18 kolejkach zdobył zespół: Stillas Mosina. Wyróżnienia
indywidualne otrzymali: najlepszy bramkarz – Bartosz Kowol (Stil-
las Mosina), najlepszy zawodnik – Błażej Wieśko (Tajfun Poznań),
najlepszy strzelec ligi – Sebastian Czura – 24 bramki (Lub-Kart Plus
Puszczykowo).

Tabela końcowa Halowej Ligi Piłki Nożnej w Mosinie w sezo-
nie 2016/2017

1. Tajfun Poznań; 2. Lub-Kart Plus Puszczykowo; 3. Ałtsajder
Poznań; 4. Jomax Mosina; 5. Banger Army Puszczykowo; 6. FC
Mosina; 7. EWPA Komorniki; 8. Stillas Mosina; 9. AZ Kolektyw
Mosina; 10. Max Bud Krajkowo.

Atrakcją zakończenia tej edycji Halowej Piłki Nożnej był występ
Pawła Skóry z Wrocławia – półfinalisty programu „Mam Talent”,
który zaprezentował piłkarskie sztuczki w ramach Freestyle Fo-
otball. � OSiR

Halowa zakończona 

Już od 1 marca 2017 roku można składać aplikację do XI edycji
Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w
Wielkopolsce, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Głównym celem jest wyróżnienie naj-
lepszych przykładów turystyki wiejskiej.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów, sto-
warzyszenia, fundacje, które mają ciekawe inicjatywy prowa-
dzone na terenach wiejskich Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące XI edycji konkursu – na stro-
nie www.umww.pl. 

Dla laureatów konkursu i wyróżnionych przewidziano atrak-
cyjne nagrody finansowe o łącznej wartości 88 000 zł. Formu-
larze zgłoszeniowe, należy składać do dnia 15 maja 2017 r. oso-
biście lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34, 61 - 714 Poznań.
z dopiskiem; „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Wielkopolskiego Justyna Kubiatowicz, tel.
61 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl �

Konkurs na najlepszy 
obiekt turystyki 

na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce
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17 marca odbyły się wybory Przewodniczącego i Za-
rządu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie. Oto
wyniki: 

Przewodnicząca Zarządu
Osiedla: Ewelina Matyla 

Zarząd Osiedla: Sylwia Den-
gusiak, Hanna Senftleben, Paweł
Sroka, Estera Wekwert

Aktualny wykaz osobowy przewodniczących jed-
nostek pomocniczych, rad sołeckich i zarządów
osiedli  Gminy Mosina obok.�

Krótko o wyborach

24 marca w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły
się gminne eliminacje XVIII Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”. Re-
cytacje oceniało Jury w składzie: Anna Balcerek-
Kałek, Janina Kasprzyk, Joanna Janecka-Rem-
bowska i Andrzej Kasprzyk. W kategorii najmłod-
szych klas szkół podstawowych zwyciężył Jakub
Kaczmarek z klasy III a Szkoły Podstawowej nr 1
w Mosinie, drugie miejsce zdobyła Michalina Du-
dek, z klasy II Zespołu Szkół w Rogalinku, trze-
cie miejsce przypadło Adamowi Narowskiemu z
klasy III Szkoły Podstawowej w Czapurach. W ka-
tegorii klas IV – VI szkół podstawowych pierwsze
miejsce zdobyła Maja Kilian z klasy VI a Zespołu
Szkół w Mosinie, drugie miejsce uzyskał Jan
Murawa z klasy VI Szkoły Podstawowej w Cza-
purach, a trzecie Iga Katulska z klasy V c Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie. W najstarszej ka-
tegorii wiekowej zwyciężyła Zofia Nojszewska z
kl. I a Gimnazjum nr 1 w Mosinie, drugie miejs-
ce przypadło Julii Czaplejewicz z kl. III a Zespołu
Szkół w Mosinie, Gimnazjum nr 2, trzecie miejs-
ce uzyskała Karina Walkowiak z kl. I Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej. Lau-
reaci poszczególnych kategorii wiekowych otrzy-
mali nominacje do reprezentowania Gminy Mo-
sina podczas finałowego etapu powiatowego,
który odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. w sali Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mu-
rowanej Goślinie. �

Źródło: www.gmina.kultura.pl

Wiosenne Przebudzenie - eliminacje
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GMINNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Pomocy Potrze-
bującym im. św. Antoniego w Mosi-
nie powstało w 1995 roku i jako sie-
dzibę obrało lokal przy kościele pa-
rafialnym w Mosinie, ul. Kościuszki
1. 20 grudnia tego samego roku Sto-
warzyszenie wystąpiło do Krajowe-
go Rejestru Sądowego i zostało zare-
jestrowane pod nr 0000104365.

Obecnie liczy 21 członków w różnym wieku. 
Od początku działalności Stowarzyszeniu przyświeca

jeden ważny cel: realizacja w praktyce przykazania miłoś-
ci bliźniego, czyli udzielanie pomocy i opieki, wsparcie
finansowe i moralne osób potrzebujących. Ten cel Sto-
warzyszenie realizuje poprzez włączenie w bezintere-
sowną pomoc ludzi dobrej woli, współdziałanie z dusz-
pasterzami mosińskiej parafii, władzami gminy, instytucjami oraz organizacjami, ak-
cje zbierania funduszy (1% podatku), wsparcie poprzez dobroczyńców, organizowa-
nie zbiórek odzieży, mebli, sprzętu AGD. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożyt-
ku publicznego. Realizuje zadania publiczne w przetargach organizowanych przez Gmi-
nę Mosina.  Do najważniejszych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie całorocz-
nej pomocy żywnościowej przy współdziałaniu Wielkopolskiego Banku Żywności, pro-
wadzenie magazynu odzieży, mebli i sprzętu AGD, przygotowywanie paczek rodzin-
nych z okazji Świąt Wielkanocnych oraz paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Z ponad 20-letnią działalnością Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. św. An-
toniego związana jest organizowana przez nie co roku „Wieczerza wigilijna” dla osób
samotnych i pozostających w trudnej sytuacji. 

– Naszą największą troską – mówi Jacek Fengler, prezes Stowarzyszenia – jest pozyskanie
dla naszej działalności nowych członków, szczególnie młodzieży. Potrzebna  byłaby także
osoba z predyspozycjami do prowadzenia tego rodzaju stowarzyszenia, która z czasem
mogłaby przejąć funkcję naszego prezesa.  

We wszystkich sprawach Stowarzyszenia prosimy o kontakt z Jackiem Fenglerem: kom.
601 939 819.  �

Zmiana statutu organizacji
pozarządowej

Zawsze po tym, jak zmienimy statut mu-
simy zgłosić tę informację do sądu (KRS).
Zgłoszenia dokonujemy na odpowied-
nich formularzach w ciągu 7 dni od daty
dokonania zmiany.

Wniosek o zmianę statutu składa się
z:

- formularza KRS-Z20 - w nim wpi-
sujemy kiedy i co się zmieniło w sta-
tucie, a także o ile uległy zmianie cele
organizacji. Jeśli zmieniamy sposób
reprezentacji czyli zapisy o tym, kto w
imieniu stowarzyszenia/fundacji pod-
pisuje umowy, formularze, itd. to
składamy również formularz KRS-ZK,

- jednolitego tekstu statutu,
- dokumentów potwierdzających

zmianę (np. uchwała o zmianie statu-
tu, a dla stowarzyszenia także protokół
z walnego zebrania członków, na któ-
rym podjęto uchwałę o zmianie i lista
obecności członków na tym zebra-
niu),

- opłat jeśli są wymagane.
Jeśli statut działającej organizacji wy-

maga naniesienia bardzo wielu po-
prawek, zarówno dotyczących treści,
jak i zmian porządkowych (numeracja,
kolejność paragrafów), to wygodniej
podjąć decyzję o zmianie całego sta-
tutu. Wówczas fundacja (stowarzy-
szenie), zmieniając statut, przyjmuje
jego zupełnie nowy tekst, choć oczy-
wiście część paragrafów starego i no-
wego statutu będzie taka sama. Proce-
dura zgłoszenia nowego statutu w KRS
wygląda niemal tak samo jak w przy-
padku zmiany kilku paragrafów. Z tą
różnicą, że w formularzu zgłoszenia
zmian KRS-Z20 w polu C.5 pkt 45 wpi-
suje się jedynie datę uchwalenia no-
wego statutu. 

Ponadto wypełnia się pole C.8 pkt 48
„Zmiana celu działania podmiotu”, na-
wet jeśli cele nie zostały zmienione. Do-
datkowo wypełnia się formularz KRS-
ZK, wpisując w części II sposób repre-
zentacji podmiotu, nawet jeśli i to po-
zostaje bez zmian. Taka konieczność
wynika z faktu, że cały statut został
zmieniony, więc sąd, badając wniosek,
traktuje dokument jako nowy statut i
nie porównuje go z treścią poprzednio
obowiązującego statutu. Formularze
podpisują członkowie zarządu upo-
ważnieni do reprezentacji. �

Stowarzyszenie Pomocy
Potrzebującym  im. św. Antoniego

Gminne Organizacje Pozarządowe

Władze samorządowe Gminy
Mosina, wraz z Gminnym Centrum
Informacji w Mosinie, Mosińskim
Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, Szkołą Podsta-
wową Nr 1 w Mosinie, Gimnazjum
Nr 1 oraz Radami Rodziców obu
szkół, mają zaszczyt zaprosić Pań-
stwa do udziału w IX Festynie Or-
ganizacji Pozarządowych, połączo-
nym z Dniem Dziecka, który od-
będzie się 3 czerwca br. w Mosinie
w godzinach od 14.00 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie stowarzyszenia, fundacje, związki i itp.,
które realizują szereg ciekawych zadań i inicjatyw dla mieszkańców Gminy Mosina
i chciałyby poprzez Festyn przybliżyć swoją ofertę oraz pozyskać nowych członków.

Zgłoszenia do udziału w Festynie prosimy przesyłać do 30  kwietnia br. e-mailem na
adres: gci@mosina.pl lub dostarczyć do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, ul.
Dworcowa 3 /budynek dawnego ośrodka zdrowia/, I piętro, p. 18-19.

Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczest-
nictwa na stronach www.mosina.pl oraz www.gci.mosina.pl �

IX Festyn Organizacji Pozarządowych - zgłoszenia
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Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie poszli na studia.
Uczniowie klasy III a i III b zostali studentami Kolorowego Uniwersy-
tetu. 

Zaopatrzeni w indeksy i ko-
lorowe koszulki, przez cały rok
akademicki uczestniczą w co-
miesięcznych wykładach pro-
wadzonych dla nich na różnych
wydziałach Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. – Studenci byli na wydziałach Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa, Neofilologii, Nauk Geograficznych i Geologicznych, His-
torii i w Bibliotece Uniwersyteckiej – relacjonują nauczycielki trze-
cioklasistów Izabela Błaszak i Gabriela  Kugiejko. – Podczas za-
jęć dzieci poznały między innymi ciekawe miejsca Wielkopolski, flo-
rę i faunę lasu dziewiczego. Dowiedziały się również jakie zagrożenia
kryje Internet. Zostały przeniesione w świat różnych pism. Na każdym
z wykładów dowiadywały się o ciekawostkach z różnych dziedzin
życia. Z każdego z nich słuchacze wracali  z bogatą wiedzą i wielo-
ma pozytywnymi wrażeniami. Wykładowcami małych studentów
są pracownicy naukowi UAM. W czasie uniwersyteckiej przygody trze-
cioklasiści odwiedzą jeszcze Pracownię Podstaw Eksperymentu Fi-
zycznego, Instytut Filologii Słowiańskiej i Wydział Biologii. Abso-
lutorium, podczas którego kolorowi studenci otrzymają dyplomy –
już w czerwcu. � Oprac.  JN

Trzecioklasiści na Uniwersytecie OŚWIATA W SKRÓCIE

Uczniowie klasy Ib SP nr 1 w Mosinie wzięli udział w spe-
cjalnej lekcji z doświadczeniami przeprowadzonej przy
współpracy z Kołem Naukowym Instytutu Technologii i
Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Uczniowie przeprowadzając doświadczenia poznawali zja-
wiska fizyczne i chemiczne: za pomocą jodyny dzieci wy-
krywały, które artykuły spożywcze zawierają skrobię, badały
właściwości dwutlenku węgla oraz mogły zobaczyć w jaki spo-
sób suchy lód  (zestalony dwutlenek węgla) sublimuje do
postaci gazowej. Dużo zabawy dostarczyły obserwacje erup-
cji „mini-wulkanów” przygotowanych wcześniej na lekcji.
Dzieci mogły namalować kolorowe wzory z barwników na
powierzchni mleka wykorzystując zmianę napięcia po-
wierzchniowego. Zabawa ze sztucznym śniegiem i próba skle-
jenia kulki z piasku kinetycznego okazała się nie lada wy-
zwaniem. 

***********************
Półkolonie zimowe w szkole w Daszewicach zorganizowało

Stowarzyszenie „Ambitio” przy wsparciu finansowym Gmi-
ny Mosina. Uczestnicy między innymi tworzyli dzieła arty-
styczne z papieru, surowców wtórnych, plasteliny, gliny,
uczestniczyli w zajęciach sportowych. Największą atrakcją
całego tygodnia była wizyta w „Laboratorium wyobraźni”
w Poznaniu, gdzie uczniowie poznawali prawa fizyki i uczest-
niczyli w warsztatach robotyki. Półkolonie zimowe i letnie
w Daszewicach należą już do tradycji. 

Stowarzyszenie „Ambitio” jest także organizatorem wie-
czornego klubu literacko-filmowego w Zespole Szkół w Da-
szewicach, którego pierwsze spotkanie odbyło się w lutym.
Warsztaty klubu działają w ramach projektu „Kulturalny An-
tykwariat” dofinansowanego przez Gminę Mosina. - W ra-
mach projektu zamierzamy przekonać młodzież do instytucji
kulturalnych już nieco  przez nich zapomnianych: kina, teat-
ru, biblioteki, muzeum, a także rozwijać i poszerzać ich kom-
petencje językowe. Planujemy wizyty w teatrze, muzeum i ki-
nie studyjnym oraz spotkania klubu filmowego raz w miesiącu
– wyjaśnia Joanna Barełkowska, prezes stowarzyszenia. Lu-
towe spotkanie klubu poświęcone było twórczości Jane Au-
stine, jej epoce i kulturze przełomu XVIII i XIX wieku. 

***********************
Zespół Szkół w Krośnie, Przedszkole brało udział w ogól-

nopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej
przez UNICEF. To globalna akcja, której celem jest wspar-
cie programów szczepień ratujących życie dzieci w naju-
boższych krajach świata. 

Joanna Spalony, nauczyciel: W naszej placówce  rodzice wraz
ze swoimi pociechami w czasie zajęć otwartych wykonywali la-
leczki w oparciu o wcześniej ustalone informacje. W rodowo-
dzie laleczek określali co lubi, jak ma na imię, z jakiego kraju
pochodzi. Dnia 21 grudnia w czasie bożonarodzeniowego spot-
kania w przedszkolu można było zaopiekować się wybraną przez
siebie laleczką i złożyć za nią darowiznę (min. 10 zł) dzięki,
której będzie można uratować życie jednego dziecka w Ango-
li. Dzięki zaangażowaniu naszych rodziców i dzieci udało się
zebrać łączną kwotę w wysokości 486 zł, która została prze-
kazana na konto bankowe wskazane przez organizację UNI-
CEF. Wszystkim rodzicom i przedszkolakom, którzy przyłączy-

li się do IV akcji UNICEF „Wszystkie kolory świata” serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc i serce.

***********************
W szkole w Rogalinku odbyły się gminne eliminacje Po-

wiatowego Konkursu „Ortograficzne potyczki” organizowa-
nego przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach dla uczniów
klas szóstych. Danuta Konik, Halina Gąsiorek, nauczycielki
Zespołu Szkół w Krośnie: W tym roku  wzięli w nich udział
przedstawiciele wszystkich dziewięciu placówek edukacyjnych
Gminy Mosina. Zwycięzcą została szkoła w Rogalinku re-
prezentowana przez: Magdalenę Cukrowską, Sebastiana Mi-
kołajczaka i Kacpra Pannerta i ci uczniowie będą przedsta-
wicielami  gminy na etapie powiatowym, który odbędzie się
21 kwietnia. II miejsce zajęli uczniowie SP nr 1 w Mosinie,
a III – SP w Krosinku. Nagrody ufundował Urząd Miejski 
w Mosinie, natomiast słodki poczęstunek i napoje – Rada Ro-
dziców Zespołu Szkół w Rogalinku. 

Wszystkim uczestnikom tego etapu gratulujemy umiejętności
i wiedzy, a za  troje zwycięzców trzymamy kciuki na ostat-
nim powiatowym etapie „Ortograficznych potyczek”. �
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Z inicjatywy Weroniki Barcz – mamy uczennicy z kl. VI Zespołu
Szkół w Rogalinku – klasa III g wzięła udział w pierwszym w Pol-
sce projekcie Mobilnego Centrum Edukacyjnego CADemia.pl

Mariola Samborska, nauczyciel Zespołu Szkół w Rogalinku:
To projekt dedykowany dla uczniów szkoły podstawowej i gimnaz-
jum, który sięga do założeń neurodydaktyki. Wiedza na temat bu-
dowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu pozwala na stworzenie pro-

gramów rozwijających inteligencję przestrzenną u wszystkich dzie-
ci. Wspieranie orientacji przestrzennej u dzieci, skutkuje lepszą per-
cepcją nauk ścisłych, rozwojem kreatywności i pamięci. Tych kom-
petencji uczą się w tym roku nasi uczniowie na zajęciach kompute-
rowych i lekcjach informatyki prowadzonych przez nauczycieli i ro-
dziców. Uczniowie uczą się trójwymiarowanego modelowania. Kla-
sa III g ZS wzięła udział w warsztatach komputerowych z modelo-
wania przestrzennego w aplikacji Fusion360 Autodesk. W czasie za-
jęć wykonała wspólny projekt oraz wydrukowała model w technolo-
gii 3D. Wcześniej również z inicjatywy Pani Weroniki Barcz, klasa dru-
ga, piąta i szósta Szkoły Podstawowej w Rogalinku miała możliwo-
ść udziału w zajęciach, podczas których uczniowie uczyli się trój-
wymiarowanego modelowania w środowisku Autodesk 123D. Pro-
jekty uczniów klasy piątej, czy szóstej na pierwszy rzut oka niczym
się nie różniły od projektów architektów. Drukowanie zaprojektowanych
modeli za pomocą drukarki 3 d wywołało najwięcej emocji…

Uczniowie Zespołu Szkół w Rogalinku od września 2016 r. uczą
się także podstawowych zasad kodowania w ramach kół zaintere-
sowań, pogłębiają swoją wiedzę także na robotyce. Na dodatkowych
zajęciach tworzą własne roboty. Jakub Kochanka, uczeń gimnazjum,
reprezentował naszą szkołę w międzyszkolnych zawodach o tej te-
matyce. Jego praca została doceniona i nagrodzona.  �

Modelują i kodują

W dniach 12 – 19 lutego w ramach realiza-
cji projektu „Foto-historie z Wielkopolski 
w j. angielskim” 20 uczniów z Zespołu
Szkół w Daszewicach przebywało w Kata-
lonii. 

Joanna Barełkowska, nauczyciel: Już od
września nauczyciele i uczniowie współpra-
cowali z rówieśnikami ze szkoły w hisz-
pańskiej Lleidzie opisując przez Internet
swoją okolicę, najważniejsze dla nich miejs-
ca, wrażenia z wycieczek po Wielkopolsce
w ramach projektu, którego językiem ko-
munikacji był j. angielski. Współpraca

okazała się tak owocna, że nasi uczniowie
zostali zaproszeni do Katalonii, gdzie za-
prezentowali specyfikę regionu Wielkopol-
ski, Gminę Mosina, Kórnik, Rogalin, Da-
szewice i swoją szkołę. Sukcesem polskich
dzieci zakończyło się przedstawienie w j. an-
gielskim opowiadające legendę o poznań-
skich koziołkach - hiszpańscy koledzy byli
zachwyceni. 

W ramach wymiany kulturowej Kata-
lończycy pokazali nam swoje zajęcia lek-
cyjne, zabytki Lleidy, zorganizowali warsz-
taty: kulinarne, tańców i rękodzieła kata-
lońskiego. Polacy zostali przyjęci w Ratuszu

przez Panią Burmistrz. Uczniowie z Da-
szewic zwiedzili Barcelonę i przepiękne
miasto Tarragonę z pozostałościami sta-
rożytnego Rzymu, położone nad morzem
Śródziemnym, poznali historię, zwyczaje i
realia życia młodych Hiszpanów. Naj-
większą korzyścią jednak była znaczna po-
prawa kompetencji językowych i poszerze-
nie wiedzy realioznawczej o krajach euro-
pejskich. W maju – rewizyta, nasi ucznio-
wie będą mieli szanse pokazać Kataloń-
czykom to wszystko o czym im opowiada-
li i pokazali w prezentacjach.  �

Red

Uczniowie z Daszewic w Katalonii
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W marcu w kościele pw. św. Mi-
kołaja w Mosinie odbywał się
III Mosiński Festiwal Muzyki
Pasyjnej „Stabat Mater Dolo-
rosa”. To cieszące się dużym za-
interesowaniem mieszkańców
wydarzenie muzyczne nabiera
coraz większego rozgłosu. 
W tym roku uwagę na festiwal
zwróciły media ogólnopolskie, 
a informacja o nim pojawiła się
na antenie TVP 1.

Stabat Mater (dolorosa) po
łacinie oznacza Stała Matka
(bolejąca) to muzyczny utwór
na temat boleści Matki Boskiej
po ukrzyżowaniu Chrystusa.
W historii kultury muzycznej
pełni podobną funkcję, co Pie-
ta w sztukach plastycznych.

Idea mosińskiego festiwalu
narodziła się w roku 2015,

kiedy podczas Wielkiego Postu
podczas uroczystego koncertu
w kościele pw. św. Mikołaja 
w Mosinie, poznańscy muzy-
cy wykonali Stabat Mater G.B.
Pergolesiego. Ogromne zainte-
resowanie tym koncertem,
który zgromadził wówczas 
w świątyni 500-osobową pub-
likę, zaowocowało cykliczną
kontynuacją tego wydarzenia
w postaci corocznego festiwa-
lu wielkopostnego. Organiza-
tor – Mosiński Ośrodek Kul-
tury – rozszerzył czas trwania
imprezy na dwa dni. Dzięki
temu słuchacze mają okazję
wysłuchać różnorodnego mu-
zycznego repertuaru, od mu-

zyki kameralnej po klasyczne,
symfoniczne arcydzieła.

W tym roku III Mosiński
Festiwal Muzyki Pasyjnej „Sta-
bat Mater Dolorosa” odby-
wał się w dniach 11 i 18 mar-
ca. W pierwszym z koncertów
festiwalowych soliści — Anna
Budzyńska /sopran/, Małgo-
rzata Woltmann-Żebrowska
/alt/, Ensemble Toccante oraz
soliści Poznańskiej Orkiestry
Barokowej pod dyrekcją Han-
ny Malickiej, wykonali utwór
Jana Sebastiana Bacha – Tilge-
Höchster, meine Sünden
/Psalm 51/. Utwór ten jest
muzyczną parafrazą dzieła G.

B. Pergolesiego „Stabat Ma-
ter”.

Podczas drugiej części festi-
walu w dniu 18 marca, w koś-
ciele p.w. św. Mikołaja za-
brzmiała msza żałobna W. A.
Mozarta Requiem w rycie
sprzed reformy liturgicznej So-
boru Watykańskiego II, od-
prawiona w intencji ks. Ber-
narda Kusa, proboszcza Para-
fii w Mosinie w latach 1981 –
1996. Mszę celebrował ks.
prałat Jan Stanisławski. Mu-
zyczne arcydzieło wykonali:
Ilona Krzywicka /sopran/, Do-
rota Zawadzka /mezzosopran/,
Hubert Stolarski /tenor/, Mar-
cin Hutek /bas/, Chór Poli-

Festiwal nabiera
rozgłosu

Ks. Bernard Kus pochodził z re-
jonu nadnoteckiego. Urodził się 
5 grudnia 1934 r. w Studźcach
pow. Chodzież. Był jednym z oś-
miorga dzieci Władysława i Ag-
nieszki zd. Szulc. Miejscem za-
mieszkania rodziny Kusów został
wkrótce Szamocin również nad
Notecią.

Bernard miał 5 lat, gdy wy-
buchła II wojna światowa. Zaraz
na początku wojny cała rodzina
została wysiedlona ze swego gos-
podarstwa do Laskowa. W 1944
r. jego rodzice wraz z nim i częś-
cią rodzeństwa zostali wywiezie-
ni na przymusowe roboty do Nie-
miec, do miejscowości Holzen w
Westfalii. Rejon został wyswo-
bodzony przez wojska angielsko-
amerykańskie. Polacy wkrótce zos-
tali umieszczeni w obozie przejś-
ciowym zwanym przez nich
„Nowy Kraków”. Były to baraki.
W jednym baraku utworzono
szkołę dla dzieci polskich, w in-
nym zorganizowano kaplicę.

Jeszcze w 1945 r. rodzina wró-
ciła do Polski, do swego gospo-
darstwa w Szamocinie. W tym też
mieście ukończył naukę w szko-
le podstawowej. Naukę w szkole
średniej podjął w pobliskiej Cho-
dzieży zdając maturę 31 czerwca
1952 r. W tym samym roku je-

sienią rozpoczyna studia w Se-
minarium Duchownym 
w Gnieżnie, a ukończył je w Poz-
naniu. Święcenia kapłańskie
otrzymał 31 maja 1958 r.

Okres wikariuszowski spędził 
w 5-ciu parafiach. Od 1 lipca
1958 r. pracował w Rydzynie, od
1 lipca 1960 r. w Pogorzeli, od 28
listopada 1962 r. w Brodach Poz-
nańskich, od 1 września 1964 r.
w Czarnkowie, a od 1 lipca 1970
r. w Poznaniu w par p.w. św. Mi-
chała.

Miał 12 lat kapłaństwa, gdy 
1 października 1971 r. objął dusz-
pasterstwo parafii w Białczu Sta-
rym. Działał tam 6 lat. Następnie
z dn. 23 czerwca 1977r Kuria
Metropolitalna w Poznaniu po-

wierzyła mu zorganizowanie no-
wej parafii pw. św. Krzyża 
w Lesznie i przeprowadzenie ka-
pitalnego remontu kościoła po-
ewagelickiego. Trudne problemy,
które łączyły się z powstawa-
niem tej placówki spowodowały,
że poprosił o zwolnienie go z tego
zadania. W dn. 29 marca 1978 r
objął w zarząd parafię w Brennie,
gdzie pracował 3 lata. Ostatnią
jego samodzielną parafią była
Mosina,  gdzie pracował od 19
grudnia 1981 r. Był proboszczem,
a od 1984 r. także dziekanem de-
kanatu puszczykowskiego. W Mo-
sinie jednak po kilku latach po-
jawiły się problemy ze zdrowiem.
Dlatego też wystąpił do Władzy
Duchownej o przejście na eme-
ryturę, co nastąpiło z 1 lipca
1996 r. Od tego czasu zamieszkał
w Rydzynie b. blisko kościoła pa-
rafialnego. W spokoju spędzał
ten czas, mając codziennie kon-
takt z kościołem parafialnym,
będąc już wolnym od prac ad-
ministracyjnych. 1 sierpnia 
1997  r. Kuria Poznańska zwróciła
się do niego, by ze względu na
brak kapłanów w Diecezji, po-
magał ks. proboszczowi w pracy
duszpasterskiej. Chętnie zasia-
dał do konfesjonału, odprawiał
Msze św. W 66 rocznicę jego
urodzin dn. 5 grudnia 2000 r. w
roku Wielkiego Jubileuszu 2000
lat Narodzin Zbawiciela, ks. abp.

J. Peatz mianował go kanoni-
kiem gremialnym Kapituły Kole-
giackiej w Lesznie.

W jego kapłaństwie można wy-
różnić trzy zasadnicze etapy: wi-
kariuszem był 12 lat, probosz-
czem 25 lat, emerytem 5 lat. Ra-
zem 43 lata kapłaństwa.

We wtorek 17 kwietnia 2001 r.
w oktawie Zmartwychwstania
Pańskiego ks. Bernard przygoto-
wywał się do wyjazdu na cmen-
tarz parafialny, by tam 
o godz.18.30 przewodniczyć
Mszy św. koncelebrowanej. Nagle
pojawiły się bóle w klatce pier-
siowej. Wezwano lekarza, pogo-
towie, ale nie było ratunku. Gdy
na cmentarzu rozpoczynała się
Msza św. za zmarłych, on za-
kończył swoje życie.

21 kwietnia Mszy św. oraz ob-
rzędom pogrzebowym przewod-
niczył ks. bp. M. Jędraszewski.
Dalej w kondukcie przez miasto
odprowadzono zmarłego kapłana
na cmentarz parafialny.

Jest piękny zwyczaj w naszej
parafii mianowicie co rok po za-
kończonej Mszy św. odpustowej 
w Górce Duchownej grupa para-
fian - pielgrzymów jedzie do Ry-
dzyny, by tam otaczając grób swe-
go byłego Proboszcza, modlić się
za spokój jego duszy, a kwiatami
podziękować za wszelkie dobro
uczynione dla wspólnoty para-
fialnej. Włodzimierz Gabrielski

Ks. Bernard Kus 1934 – 2001
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Remigiusz Mróz, cykl „W kręgach władzy”

Remigiusz Mróz, pisarz młodego po-
kolenia, trudny jest do zakwalifikowania
jako pisarz jednego gatunku. Znany czy-
telnikom z powieści historycznych, kry-
minałów, thrillerów prawniczych i po-
wieści science fiction, zaskakuje nas po raz
kolejny, pisząc cykl powieściowy: 
W KRĘGACH WŁADZY. Jest to pierwsza
polska seria political fiction!

„Wotum nieufności”, część pierwsza
cyklu, wydana w 2017 r. zasługuje na po-
lecenie wszystkim tym, których interesuje
świat wielkiej polityki w formie literackiej.
Powieść, która sprawi radość fanom kryminałów, jak i sensacji. Znaj-
dziemy tu wyraźnie zarysowane mechanizmy działania w kręgach
władzy oraz bohaterów zajmujących najwyższe stanowiska: prezy-
denta, marszałka, premiera, liderów poszczególnych ugrupowań po-
litycznych. Spisek polityczny i wpływ, jaki będzie on miał na losy
bohaterów i ich dalszą karierę. Życzę przyjemnej lektury, ja czekam
z niecierpliwością na wydanie drugiej części cyklu. 

Moyes Jojo - „Dziewczyna, którą kochałeś”

Kolejna powieść autorki, którą uwiel-
biają czytelniczki i od której nie da się ode-
rwać aż do ostatniej strony, a wtedy – wte-
dy żałujemy, że już się skończyła, choć na-
dal chciałoby się uczestniczyć w życiu bo-
haterów. Dwie główne bohaterki żyjące w
rzeczywistości oddalonej od siebie o pra-
wie sto lat i jeden obraz… Kobiety doś-
wiadczonej przez los, jedna borykająca się
z niewyobrażalnymi czasami I wojny
światowej – druga zmagająca się ze śmier-
cią męża i kłopotami codziennej egzys-
tencji w czasach współczesnych. Wyda-
wałoby się, że nie mają ze sobą nic wspólnego, jednak łączy je ob-
raz namalowany przez męża pierwszej z nich, to dzięki niemu poz-
najemy historię obu głównych bohaterek. Cudowna opowieść o uczu-
ciach i ich odcieniach – o wyborach i ich konsekwencjach, ale to prze-
de wszystkim książka, która wypełni chwile przeznaczone na lek-
turę emocjonującą historią. Z całego serca polecam wszystkim czy-
telniczkom, tym znającym poprzednie tytuły, jak i tym, które sięgną
po powieści Jojo Moyes po raz pierwszy. Zarezerwujcie sobie dużo
czasu na lekturę, gwarantuję, że pochłonie was podobnie jak mnie.

Katarzyna Nowak

Piotr Świątkowski - „Polakom i psom wstęp
wzbroniony. Niemiecka okupacja w Kraju Warty” 

Dla miłośników i pasjonatów historii
naszego regionu Mosińska Biblioteka za-
kupiła książkę. Myślę, że już sam spis treś-
ci tych reportaży przyciągnie grono czy-
telników. Przytoczę tytuły niektórych
rozdziałów: „Wielkie kłamstwo, Z pa-
miętnika pana Stawskiego, Potwór, Spot-
kacie się w niebie, Mendelson i Wie-
niawski byli Żydami, Auschwitz to życie,
Witaszek, Gazetki od Władka do Woź-
niaka, Łódzcy Żydzi budują poznańskie
parki, Sumienie volksdeutscha, Wielko-
polskie Palmiry, Głosem Laskowika…”

Piotr Świątkowski, dziennikarz Polskiego Radia w Poznaniu, wy-
dał w Wydawnictwie REBIS przejmujące reportaże, które łączy w pe-
wien sposób postać prof. Edwarda Serwańskiego, konspiracyjnego
działacza AK (którego książki również posiadamy). Szczerze pole-
cam i zachęcam do przeczytania. Krystyna Przynoga

Mosińska Biblioteka Publiczna polecatechniki Poznańskiej /przygotowanie Paweł Łuczak/, Cooperate
Orchestra: dyrygent Adam Domurat.

To niezwykłe wydarzenie muzyczne adresowane przede
wszystkim do naszych mieszkańców, którzy tłumnie w nim
uczestniczą, przyciągnęło także uwagę odbiorców spoza Gmi-
ny Mosina. Uwagę na Mosiński Festiwal „Stabat Mater Dolo-
rosa” a zwróciły media ogólnopolskie, informując o ni na an-
tenie „Teleekspresu” w TVP 1. Można uznać, że festiwal muzyki
pasyjnej w naszym mieście odniósł sukces.

III Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej organizowany jest pod
honorowym patronatem Jerzego Rysia – Burmistrza Gminy Mo-
sina oraz księdza Edwarda Majki proboszcza parafii p.w. św. Mi-
kołaja w Mosinie. � JN

Galeria Miejska w Mosinie zaprezentowała interesującą wy-
stawę fotografii Wojciecha Beszterdy i Włodzimierza Kowaliń-
skiego zatytułowaną „Po tamtej stronie”. 

Wojciech Beszterda fotografią zajmuje się od lat 70. Jest ab-
solwentem Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Wydziału Ko-
munikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poz-
naniu. Od 1990 należy do Związku Polskich Artystów Foto-
grafików i jest członkiem jego Rady Artystycznej. To autor wie-
lu wystaw indywidualnych i zbiorowych. 

Włodzimierz Kowaliński fotografuje od roku 1970. Bierze
udział w wielu wystawach i konkursach krajowych oraz za-
granicznych, zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Od
1981 należy do ZPAF. Jest autorem kilku wystaw indywidual-
nych oraz współautorem ponad stu wystaw zbiorowych.  

Marianna Michałowska o pracach tych dwóch fotografików
napisała:  Melancholijny wymiar fotograficznej pamięci pokazują
prace Włodzimierza Kowalińskiego. Odwołują się do przemijania.
Jego fotografie roślin i zbliżenia fragmentów ziemi przypominają
dokumentacje miejsc zbrodni. Jednocześnie pokazują nieuchron-
ność istnienia (...). Wojciech Beszterda wykorzystuje w swoich rea-
lizacjach szklano-fotograficzne kubiki.  O czym jednak mówią nam
te cykle prac? O trudach postrzegania świata? O złudzeniu prze-
strzeni? Przestrzenne formy, kiedy już są sfotografowane, nie po-
zwalają rozpoznać swojej oryginalnej postaci – zmieniają się w ob-
raz, wyzwolony od ciężkości i materii obiektu. (Wymiary czasu
i przestrzeni, Piła 2013)

Wernisaż wystawy w dniu 11 marca, uświetnił muzycznie Se-
bastian Czaja, który wykonał fragmenty II sonaty a-moll na
skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha. �

Oprac. JN

Po tamtej stronie
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To kolejne sukcesy młodego pływaka z Babek. Albert wrócił
właśnie z Mistrzostw Polski Juniorów 16-letnich z 6 medalami,
w tym trzema medalami złotymi i trzema srebrnymi. Po raz ko-
lejny zdobył tytuł Mistrza Polski na swoich koronnych dys-
tansach 400 i 200 m stylem zmiennym. Bardzo ciekawie wy-
glądały również wyścigi na dystansach 50 m stylem dowolnym
oraz 200 m stylem motylkowym, które zakończyły się w obu
przypadkach zdobyciem drugiego miejsca i dwukrotnie tytułu
wicemistrza Polski.

Wraz z kolegami z drużyny reprezentował klub w wyścigach
sztafetowych, które kolejno na dystansie 4 x 100 m stylem do-
wolnym zakończyły się zdobyciem złotego medalu, a na 4 x 200
m stylem dowolnym medalu srebrnego.

Albert trenuje od 7 roku życia, obecnie 6 dni w tygodniu, po
5 godzin dziennie na lądzie i w wodzie. Od września reprezen-
tuje poznański klub UKS CityZen, trenując z kilkuosobowym
zespołem trenerskim pod kierownictwem Adriana Roszaka, To-
masza Stankowskiego i Bogumiła Głuszkowskiego. Treningi po-
ranne rozpoczyna już o godz. 5:30, pływaniu podporządkowuje
wszystko - swoje życie towarzyskie, rodzinne i czas wolny.  Pływa-
nie jest dla niego wszystkim, ta pasja wciąż się rozwija i w ogó-
le nie nudzi. Sam czasem się dziwi, że przez 9 lat trenowania nie
miał nigdy kryzysu i jeśli jest zdrowy, na treningach jest zawsze.
Dużo je, dużo śpi, a w wolnych od treningu chwilach uczy się.
Jest uczniem poznańskiego gimnazjum w Zespole Szkół nr 33,
tam też planuje uczyć się w liceum.

Albert od kilku lat polepsza swoje wyniki i powoli pnie się w
górę, ma na swoim koncie już kilkanaście medali z Mistrzostw
Polski, trzeci rok jest w składzie Kadry Narodowej Juniorów, ale
ostatnia impreza, która odbyła się w dniach 10-12 marca na ba-
senie 25 metrowym w Gliwicach jest najbardziej udana.

Wyniki uzyskane na tych mistrzostwach pozwoliły zakwali-
fikować mu się na dwie ważne imprezy międzynarodowe - Wie-
lomecz Juniorów w Atenach (kwiecień) oraz Wielomecz Juniorów
w Bratysławie (maj). Obecnie czeka na oficjalne powołanie do
reprezentacji kraju z Polskiego Związku Pływackiego. W maju
będzie brał udział w Głównych Mistrzostwach Polski, gdzie bę-
dzie walczył o zakwalifikowanie się do Olimpijskiego Festiwa-
lu Młodzieży Europy EYOF Gyor na Węgrzech. Najważniejszy
jednak start czeka go w lipcu - letnia edycja Mistrzostw Polski
Juniorów 16-letnich na basenie 50 metrowym. �

Albert Warzocha Mistrzem Polski 
16 latków

Bartosz Dłubała, uczeń klasy
trzeciej klasy gimnazjalnej Ze-
społu Szkół w Rogalinku został
laureatem Ogólnopolskiej
Olimpiady Historycznej. 

W finale konkursu, który od-
był się w Instytucie Historii
Uniwersytetu Warszawskiego,
zajął 7 lokatę. W Warszawie,
Bartosz rywalizował z 65
uczestnikami eliminacji cen-
tralnych. Tematem przewod-
nim tegorocznej edycji olim-
piady był „Wpływ reformacji 
w Europie i w Rzeczypospolitej na życie religijne, polityczne
i gospodarczo-społeczne w XVI-XVII wieku”.  Na wszystkich
etapach udział wzięło 1004 uczniów z całej Polski. Laureata 
z Rogalina do konkursu przygotowała Beata Buchwald – nau-
czyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Podczas warszawskiego
finału laureatom gratulował Wiceminister Edukacji Maciej Ko-
peć.   

Do ministerialnych gratulacji dołącza się redakcja „Informa-
tora Mosińskiego”! �

Fot. Monika Szufnarowska  

Olimpijczyk z Rogalina

Laureat z nauczycielką – Beatą
Buchwald

Beata Tomczak, sołtys
Sołectwa Świątniki, zos-
tała wyróżniona przez
Starostę Poznańskiego,
obok 9 innych sołtysów,
którzy w sposób szcze-
gólny przyczynili się do
rozwoju społeczności lo-
kalnych w powiecie poz-
nańskim. 10 marca, pod-
czas uroczystości zorga-
nizowanej z okazji Dnia
Sołtysa, wyróżnionym
sołtysom nagrody wrę-
czył wicestarosta Tomasz
Łubiński. 

Obecnie w powiecie poz-
nańskim funkcję sołtysa
pełni 242 sołtysów, 
w tym 96 kobiet. Jedną 
z nich jest Beata Tomczak 
z naszej gminy, wyróżniona za to, że od 14 lat dzięki swojej de-
terminacji i z pomocą mieszkańców, zmienia oblicze miejscowości
Świątniki. Jest wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dzewicach. Z jej inicjatywy zrodził się pomysł powstania we wsi
Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego. 

– Wywieracie wpływ na jakość życia w waszych sołectwach – po-
wiedział, zwracajac się do sołtysów, wicestarosta Łubiński. – Jes-
teście również doskonałym przykładem tego, jak wiele można
osiągnąć, mając energię, wiedzę, interesujące pomysły oraz wspar-
cie lokalnej społeczności. 

Pani Sołtys gorąco gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sa-
tysfakcji w codziennej pracy!� Źródło: powiat.powiat.pl, oprac. JN

Wyróżnienie dla Beaty Tomczak

Beata Tomczak – druga z prawej. 
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W pierwszy weekend marca 
w Świnoujściu odbywał się
Międzynarodowy Turniej Ta-
ekwondo Olimpijskiego w ra-
mach Pucharu Polski – X Po-
merania Open. 

Turniej zakończył się sukce-
sem zawodniczki naszego klu-
bu – UKS Fighters Mosina – Ta-
tiany Tomczak, która zajęła III
miejsce, przegrywając w półfi-
nałowej walce z zawodniczką
z Białorusi. 12 marca 4-osobo-
wa ekipa zawodników: Judyta
Śremska, Tatiana Tomczak, Szymon Pluskota, Hubert Majew-
ski wraz z trenerką Agatą Ryll uczestniczyła w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim w Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w ramach Pu-

charu Polski. Udało im się wywalczyć 2 medale: Szymon zdo-
był srebrny medal, a Tatiana brązowy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych suk-
cesów! � Red

UKS Fighters na podium

Mosiński muzyk i twórca Remigiusz Szu-
man został laureatem Ogólnopolskiego
Festiwalu „Poetyckie Rubieże” w Gubinie.
W festiwalu, który w tym roku odbył się
już po raz siódmy, udział biorą przedsta-
wiciele piosenki literackiej z całej Polski. 

Odbywający się w Gubinie Festiwal
„Poetyckie rubieże” ma już swoją kilku-
letnią tradycję. Do udziału w nim zapra-
szani są artyści, którzy mają swój doro-
bek i prezentują własny materiał w formie
recitalu. Jak twierdzą organizatorzy, daje
to możliwość bliższego poznania ich
twórczości przez jurorów. W tym mu-
zycznym wydarzeniu udział biorą artyści
z całej Polski, a w jury zasiadają między
innymi Krzysztof Kiljański, czy jako
członek honorowy jury – Urszula Du-
dziak. W tegorocznej edycji „Poetyckich
rubieży” jednym z zaproszonych uczest-
ników był Remigiusz Szuman z Mosiny. 

Zgodnie z formułą festiwalu Remigiusz
wykonał recital swoich piosenek auto-
rskich, zdobywając wysoką ocenę jury 
i III festiwalową nagrodę. Warto dodać, że
wśród pozostałych laureatów tego kon-
kursu znalazł się Zbyszek Stefański – li-
der legendarnej grupy „Bez Jacka”, który
w duecie z Wojciechem Michalskim zajął
miejsce II. Nagrodę pierwszą z kolei wy-
śpiewała Zuzanna Moczek. Jak napisał 
w jednej z pofestiwalowych recenzji Wal-
demar Pawlikowski, Remigiusz Szuman
z Mosiny oczarował publiczność zapęt-

lającą się gitarą. 24 lutego w hali wido-
wiskowej Gubińskiego Domu Kultury
odbył się koncert finałowy laureatów.
Gościem festiwalu i jego muzyczną
gwiazdą był zespół „Stare Dobre Małżeń-
stwo”. 

Remigiusz Szuman zadebiutował ze
swoją piosenką autorską w roku 2008 na
Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych Au-
torów i Kompozytorów SMAK w Myśli-
borzu, zdobywając tam III miejsce. W na-
stępnych latach znalazł się m.in. wśród fi-
nalistów Międzynarodowego Festiwalu
Bardów OPPA 2009, zdobył I nagrodę na
ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Nie-
obojętnej „Włóczęga” w Zielonej Górze,
wyróżnienie na XXXVII Ogólnopolskich
Spotkaniach Zamkowych w Olsztynie,
Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklar-

skiej Porębie, I nagrodę na Festiwalu Pio-
senki Niepokornej we Wrocławiu. 
W roku 2011 Starosta Poznański Jana
Grabkowski docenił talent Remigiusza i
przyznał mu I nagrodę za osiągnięcia ar-
tystyczne. 

Swoje autorskie piosenki, Remigiusz
wydał na płycie „Opowieści Frontowe”, na
której gościnnie zagrali i zaśpiewali m.in.:
Marek Piekarczyk, Robert „Litza” Fried-
rich, Mateusz Pospieszalski, Andrzej „e-
moll” Kowalczyk i Heinz Fallmann. Obec-
nie artysta prowadzi dwa własne projek-
ty muzyczne – zespół rockowy „Szumni”
oraz „Niewidzialność Remigiusza Szu-
mana”. 

Gorąco gratulujemy sukcesu! �
J. Nowaczyk

Fot: Źródło - Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
"Pro Gubin"

Muzyk nagrodzony 
na rubieżach
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W tym roku w grudniu minie 50 lat od
chwili, kiedy jako SP nr 2 w Mosinie
wprowadziliśmy się do długo oczekiwa-
nego, nowego budynku szkolnego przy ul.
Sowinieckiej.

Patrząc z perspektywy czasu, budynek
zmienił się. Zmianie też uległo jego naj-
bliższe otoczenie. I tak: wspomnienia
pozostały po Spółdzielni „Piast”, która
produkowała różne elementy budowlane,
płytki chodnikowe, wiatraku pp. Łojew-
skich, popularnej „obróbce”. Wyrosły
bloki „Lubonianki”, szereg domów jed-
norodzinnych, niektóre ulice uzyskały
nawierzchnię utwardzoną, chodniki. Poz-
nikały z krajobrazu Sowinieckiej 
i Gałczyńskiego aleje czereśniowe prze-
platane jabłoniami … Czas nieubłaganie
przekroczył granicę XXI wieku.

W czerwcu br. obecna dyrekcja i rada pe-
dagogiczna Zespołu Szkół planuje upa-
miętnić 50. rocznicę rozpoczęcia nauki
przez SP Nr 2 w nowym budynku przy ul.
Sowinieckiej, organizując spotkania po-
koleniowe z imprezami towarzyszącymi
temu wydarzeniu. Dlatego warto przy-
pomnieć niektóre fakty, towarzyszące
powstaniu placówki oświatowej, jaką
była Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie.

2 grudnia 1967 r. oddano do użytku
nowy budynek przeznaczony dla SP nr 2.
Ówczesna „Gazeta Poznańska” tak opisała
to wydarzenie: „Kilka dni temu oddana
została do użytku Szkoła Podstawowa 
w Mosinie wybudowana kosztem 8 250 tys.
zł. Szkole nadano imię Gwardii Ludowej.
Obiekt wykonano bardzo solidnie, czego wy-
razem był list pochwalny wyrażający uzna-
nie, skierowany do PRB NR 4 w Poznaniu
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Poznaniu. Przy jej wyposażeniu pomógł
zakład opiekuńczy, którym jest Fabryka
Mebli w Mosinie. Należy dodać, iż nowa
szkoła pozwoli zlikwidować 3-zmianowe
nauczanie będące dotąd koniecznością”.
Tak na marginesie – szkoła od maja 1962
r. nosiła imię Gwardii Ludowej.

Jak doszło do tego, że w Mosinie po-
wstała SP nr 2? Trochę historii…

Po wyzwoleniu miasta spod okupacji hit-
lerowskiej (25 stycznia 1945 r.), władze
miejskie natychmiast przystąpiły do or-
ganizacji kształcenia dzieci i młodzieży. W
pierwszym rzędzie należało przygotować

bazę szkolną, która wymagała gruntow-
nego remontu (3 budynki) oraz uzu-
pełnić wyposażenie w podstawowe meb-
le szkolne. Kolejnym zadaniem było
utworzenie zespołu nauczycielskiego spoś-
ród tych pedagogów, którzy powracali do
Mosiny z wojennej tułaczki. Następnie
nauczyciele przystąpili do sprawdzenia
podstawowych wiadomości uczniów, aby
na tej podstawie zakwalifikować ich do
odpowiednich poziomów klasowych.

Już 1 marca 1945 r. miała miejsce w sali
Bronisława Noskiewicza (późniejsze kino)
uroczystość rozpoczęcia nauki w pol-
skiej szkole. To wydarzenie odbyło się 
w obecności władz miasta, Komendanta
Wojennego kpt. Mamonowa, przedsta-
wicieli Wojska Polskiego. Zajęcia szkolne
rozpoczęło 805 uczniów zorganizowanych
w 14 oddziałach, mających do dyspozy-
cji 7 izb lekcyjnych. Nauczycielami byli:
Leonard Pierzyński — kier. szkoły, Sta-
nisława Stróżyńska, Maksymilian Bie-
nert, Stanisław Bijakowski, Bogumiła
Mayer, Bożena Laskowska, Aleksandra
Skrzypczyńska. Utworzono też 2 klasy
kursu przygotowawczego do I klasy lice-
um (86 uczniów). Od września roku
szkolnego 1945/46, zostali zatrudnieni:
Edmund Adamski, Halina Dębińska, Ire-
na Kierczyńska, Edward Kunc, Helena
Kusztyba, Jadwiga Mazurowska, Zbigniew
Miczko, Wiktoria i Kazimierz Myszkie-
rowie, Bronisława Płatek, Anastazja Pasz-
kowska, Marta Tetzlaff. Również od je-
sieni 1947 r. do sierpnia 1949 r. trwała
rozbudowa budynku przy ul. Szkolnej. Do
31 sierpnia 1951 r. w naszym miasteczku
była tylko jedna szkoła podstawowa.

Z dniem 1 września 1951 r., decyzją Wy-
działu Oświaty PPRN w Śremie, w Mosi-
nie zaczęły działać dwie szkoły podsta-
wowe.

SP nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
(TPD). Kierownikiem tej szkoły został
Leonard Pierzyński. Szkoła mieściła się 

w dwóch budynkach – przy ul. Szkolnej
i Kolejowej.

SP Nr 2 – kierownikiem był Tadeusz
Kozłowski ze Śremu. Szkoła była zlokali-
zowana w budynku przy ul. Kościelnej.
Dwie klasy I tej szkoły umieszczono 
w pałacu na Budzyniu. Od 1952 r. kie-
rownictwo szkoły objął Marian Kar-
bowski, który wraz z żoną Anną przyby-
li z Bnina. W roku szkolnym 1955/56
szkoła ta liczyła 363 uczniów zorganizo-
wanych w 10 oddziałach I-VII. Nauczanie
w szkole prowadzili: Marian Karbowski
– kierownik, Edmund Adamski, Maksy-
milian Bienert, Izabela Bobrowska (od
1956 r. Mazur), Anna Karbowska, Sta-
nisław Kałużyński, Edward Kunc, Teodora
Linke, Wiktoria Myszkier, Piotrowski
Sylwester (opiekun Organizacji Harcer-
skiej). Po odbyciu służby wojskowej, do
pracy w szkole powrócił 9 grudnia 1955
r. Roman Perła a powołanie do wojska
otrzymał od 3 grudnia 1955 r. Sylwester
Piotrowski. W następnym roku szkoła li-
czyła już 440 uczniów w 11 oddziałach,
a kadra nauczycieli zwiększyła się o: Ma-
rię Janiszewską i Marię Nowicką (OH).

W styczniu 1957 r. omawiano na radach
pedagogicznych sprawę ponownego
połączenia obydwu szkół. Była to inicja-
tywa Wydziału Oświaty PPRN w Śremie.
Obydwie szkoły wypracowały pozytyw-
ne stanowiska dotyczące tego zagadnienia.
I tak od 1 września 1957 r. rozpoczęła
działalność znów jedna szkoła podsta-
wowa w Mosinie jako Publiczna Szkoła
Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego.
Jej kierownikiem został Leonard Pie-
rzyński, a zastępcą Marian Karbowski. Dla
nauczania klas I – IV przeznaczono bu-
dynki przy ul. Kościelnej i Kolejowej. Star-
sze klasy uczyły się w budynku przy ul.
Szkolnej ze względu na stosunkowo dobre
wyposażenie i infrastrukturę. Szkoła liczyła
wówczas 1046 uczniów i zatrudniała 26
nauczycieli.

Taki stan rzeczy nie trwał zbyt długo. Ko-

�� 50 lat minęło jak
jeden dzień…

Wiosna 1993, widok na budynek przed rozbudową od strony boiska.
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lejna już reorganizacja szkolna miała
miejsce w 1959 r. Wynikało to z no-
wego spojrzenia tym razem Wy-
działu Oświaty PPRN w Poznaniu,
na sprawy szkolnictwa w Mosinie.
W wyniku Rozporządzenia Rady
Ministrów z 1957 r., Mosina z dniem
1 stycznia 1958 r. została odłączona
z pow. śremskiego i weszła w skład
pow. poznańskiego. Stąd decyzją
władz pow. poznańskiego, z dniem
1 września 1959 r. na terenie Mosi-
ny rozpoczęły powtórnie swoją
działalność dwie szkoły podstawo-
we:

- SP nr 1 – dla dzieci mieszkających
na północ od biegu kanału wraz 
z uczniami z Pożegowa i Niwki Sta-
rej. Budynek dla tego obwodu znaj-
dował się przy ul. Szkolnej w Mo-
sinie. Kierownikiem został Leonard
Pierzynski, a zastępcą Alicja Poczy-
kowska.

- SP nr 2 – dla dzieci mieszkających
na południe od nurtu kanału oraz
dla dzieci po ukończeniu V klasy 
z Krosna i Krosinka. Bazę szkolną stano-
wiły przy ul. Kościelnej i Kolejowej (8+3
izby). Kierownikiem tej placówki został
Marian Karbowski, a jego zastępcą Urszu-
la Książkiewicz.

W 1959 r. do „2” uczęszczało 576 dzie-
ci zorganizowanych w 15 oddziałach.
Nauczanie prowadzili: Marian Karbowski,
Urszula Książkiewicz, Edmund Adam-
ski, Maksymilian Bienert, Maria Budzyń,
Halina Desperak, Nikodem Grzegorze-

wicz, Anna Karbowska, Maria Jani-
szewska, Marian Latanowicz, Wiktoria
Myszkier, Roman Perła, Zdzisław Ra-
jewski, Stanisław Sobierajewicz, Maria
Stróżyk (Tomaszewska), Izabela Tietz.
Biblioteką zajmowała się Irena Opiele-
wicz. W kolejnych latach zostali zatrud-
nieni w szkole: Stefania i Leszek Stacho-
wiakowie, Halina Kuczmerowicz, Olejnik

(?), Joanna Ośniałowska, Zofia Gościnna,
Teresa Kurzawa, Helena i Stanisław De-
ptułowie i piszący te słowa. Sukcesywnie
wzrastała też liczba uczniów i oddziałów.
Powodowało to konieczność „wy-
pożyczania” lokali do nauczania. Np. 
w 1967 r. szkoła miała 11 izb dla 24 od-
działów uczniowskich. Znacznej pomo-
cy lokalowej udzieliły wówczas OSP 
w Mosinie, przekazując do nauczania
swoją świetlicę na I piętrze oraz nasz
zakład opiekuńczy Fabryka Mebli, po-
pularna „obróbka”, gdzie również 
w tamtejszej świetlicy uczyły się nasze kla-
sy. Budowa nowego budynku dla szkoły
stała się na początku lat 60. koniecznoś-
cią. Wskazywano dwie lokalizacje: plac
przy tzw. „strzelnicy” i teren przy ul. So-
winieckiej.

I tak doszliśmy do przekazania SP nr 2
nowego budynku z salą gimnastyczną —
jedyną wówczas w Mosinie, świetlicą 
i kuchnią, z dużym pokrytym żużlem boi-
skiem rekreacyjnym – co stało się 2 grud-
nia 1969 roku. Szkoła nr 2, której po-
czątku należy się doszukiwać w 1951 r.,
pomimo wielu zawirowań zwłaszcza w la-
tach 1999 i 2003, zmian kolejnych rocz-
ników uczniowskich, zmian organizacji
dowożenia, organizacji pracy szkoły, kad-
ry nauczycielskiej — trwa 
w służbie dla mosińskie-
go społeczeństwa do
dzisiaj … �

Jacek Szeszuła
Fot. Z archiwum autora

Czerwiec 1967 r. Widok 
od ul. Sowinieckiej.

Zakończenie roku szkolnego 1969/70 przy wyjściu z budynku na boisko szkolne.
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WYDARZY SIĘ
>>>

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie wwwwww..mmoossiinnaa..ppll
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury wwwwww..kkuullttuurraa..ggmmiinnaa..ppl, Ośrodka Sportu i Rekreacji wwwwww..oossiirrmmoossiinnaa..ppll

AAmmaattoorrsskkaa  GGrruuppaa  TTeeaattrraallnnaa
„„zzGGRRAAnnyy  TTeeaattrr””

Zapraszamy osoby chętne na zajęcia grupy
teatralnej dla dzieci oraz młodzieży w wieku
7 – 13 lat, które odbywają się w czwartki o
godz. 17.00 w sali Plastycznej Mosińskiego
Ośrodka Kultury. Jesteśmy w trakcie two-
rzenia zespołu, a z wiosną zaczynamy
próby do naszego pierwszego spektaklu. 
Wszystkie pytania prosimy kierować pod
numery telefonów: �09 544 �10 oraz �01
450 554 . Przyjdźcie i twórzcie z nami teatr. 
Czekamy na Was z niecierpliwością! 

Koncert Arii Operetkowych 
w Mosińskim Ośrodku Kultury

Sala Reprezentacyjna MOK
ul. Dworcowa 4
27 kwietnia, godz. 19.00.
Bilety w cenie 30 zł. 
Sprzedaż 
od 10 kwietnia, godz. �.00.

Król Parku i Grand Prix Nordic Walking

22 kwietnia Wielkopolski Park Narodowy zainauguruje ob-
chody jubileuszu swojego �0-lecia. 
W tym dniu na jego terenie odbędą się niepowtarzalne
sportowe imprezy. 
„Król Parku” to bieg na z �0 km. Dla zawodników, którzy
planują pokonać półmaraton, będzie czekała trasa o
długości 21 km. Dla osób, które preferują inną formę rywa-
lizacji organizatorzy przygotowali 10 km trasę Nordic Wal-
king. Start i metę zaplanowano przed siedzibą WPN w
Jeziorach. To będzie także niezapomniany rodzinny piknik
sportowy z widokiem na Jezioro Góreckie. Jeśli chcesz
zwiedzić cały obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
to masz niepowtarzalną okazję. Pokonaj swoje słabości i
bądź 22 kwietnia w sercu Wielkopolski. 
Szczegóły: www.osirmosina.pl

Bezpłatne warsztaty samoobrony 

Klub Sportowy Shootboxer we współpracy z
Gminnym Centrum Informacji w Mosinie serdecz-
nie zaprasza na bezpłatne warsztaty samoobrony
skierowane dla osób pełnoletnich z terenu Gminy
Mosina.

Kolejne zajęcia odbędą się w terminach: 10 maja,
7 czerwca, � września, 4 października.

Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zgłosze-
nia pod nr telefonu �1� 192 74�, email: gci@mo-
sina.pl, oraz w biurze GCI.

NNiieeddzziieellaa  PPaallmmoowwaa  ww  MMoossiinniiee

Zapraszamy na Zielony Rynek przy ul. Far-
biarskiej w Mosinie, w Niedzielę Palmową 9
kwietnia, w godz. 9.00 – 12.30.

W programie – plenerowa prezentacja tra-
dycji wielkanocnych, konkursy wielkanocne. 
Organizator: Mosiński Ośrodek Kultury

BBiieegg  „„EElleeggaanntt  nnaa  55””

Bieg „Elegant na 5” organizowany jest już
po raz czwarty w ramach Dni Mosiny. To
największe wydarzenie sportowe w tym
okresie. Bieg odbędzie się 2� maja ulicami
miasta Mosina. Trasa posiada ATEST
PZLA. Start i meta usytuowane są na placu
20 Października w Mosinie.
Opłata za udział w biegu wynosi 39 zł. 

RRoowweerreemm  ppoo  ggmmiinniiee

Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” ZHP Mosina
zaprasza na IX edycję rajdu „Rowerem po
gminie Mosina”. Współorganizatorzy: Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Gmina
Mosina, Sołectwo Rogalinek – 7 maja
godz. 10.00. 

Rajd odbędzie się 7 maja. Zbiórka uczestni-
ków na boisku szkolnym Zespołu Szkół w
Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 75.

Bezpłatne porady prawne
Zapraszamy do punktu nieodpłatnych
porad prawnych w Mosinie, który jest
czynny codziennie, od poniedziałku do
piątku w siedzibie Gminnego Centrum In-
formacji, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój nr
1. Na Państwa pytania odpowiadają radcy
prawni z organizacji pozarządowej Honesta
Vita. 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Mosina,
instytucje, organizacje społeczne, oraz pod-
mioty gospodarcze wszystkich sektorów
do udziału w konkursie 
ZIELONA GMINA 2017
Organizator: Burmistrz Gminy Mosina oraz
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Zgłoszenie udziału w Konkursie można
składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
Plac 20 Października 1, �2-050 Mosina od
3 kwietnia do 30 maja 2017 r.
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Historia Krajkowa sięga XIV wieku, pod koniec którego właścicielem
wsi był Pasek Biały z rodu Doliwów – chorąży kaliski w latach 1392
– 1410. Z Krajkowem gospodarczo był powiązany folwark, który był
małą osadą położoną na południowy wschód od wsi, z typową uli-
cówką. We wsi zachował się drewniany budynek mieszkalny z XIX
w., a na skraju tej posesji znajduje się przydrożna kapliczka z 1847
r. ufundowana przez Mikołaja Potockiego i jego żonę Urszulę z postacią
Chrystusa Króla. Wspomniany Mikołaj Potocki osiadł w Krajkowie
po 1819 r. i pełnił funkcję „custos sylvae”.

W Krajkowie na niektórych posesjach odnajdziemy także kaplicz-
ki słupowe Chrystusa Frasobliwego. Potencjalnym autorem jednej 
z nich jest działający w tych okolicach rzeźbiarz Satory węgierskie-
go pochodzenia. Rzeźbiarz był znany w okolicy. Jest autorem rzeź-
by Chrystusa Frasobliwego w Rogalinie, a także w Świątnikach. Ka-
pliczkę w Krajkowie ufundowali ok. 1850 roku Franciszka z Leś-
niewiczów i Piotr Adamscy lub ojciec Piotra Adamskiego. Kapliczka
wraz ze słupem z jednego kloca dębowego i rzeźba ludowa, w latach
50. XX w. poddane zostały konserwacji w Pracowni Sztuki Zdobni-
czej warszawskiego oddziału Pracowni Konserwatora Zabytków.  �

Źródło: J. Łojko, J. Stępień, Zarys dziejów Mosiny; Rajmund T. Hałas, Satory – rzeź-
biarz po obu stronach Warty, w: Ziemia Mosińska nr 2(146). 

����Chrystus w Krajkowie

Uhonorowani Meda-
lem Rzeczypospolitej
Mosińskiej w roku
2005. Oboje emeryto-
wani nauczyciele z 36-
letnim stażem pracy
pedagogicznej.

Państwo Skrzypczak
przez 16 lat pracowa-
li jako nauczyciele 
w Szkole Podstawo-
wej w Krajkowie. Ka-
zimierz Skrzypczak
był jej kierownikiem.
Małżonkowie rozbu-
dowali szkołę, zorga-
nizowali boisko szkol-
ne. Byli animatorami
życia kulturalnego wsi. Organizowali kursy wieczorowe dla
dorosłych, wieczorki taneczne, przedstawienia, dożynki, za-
jęcia świetlicowe z młodzieżą. Pani Leokadia urządzała wy-
cieczki krajoznawcze, wyjazdy to teatru, była opiekunem har-
cerstwa. Kazimierz Skrzypczak przez kilka kadencji był rad-
nym. Pełnił też funkcję sekretarza w Kółku Rolniczym w So-
winkach. W 1968 roku Leokadia i Kazimierz Skrzypczako-
wie przeprowadzili się do Daszewic. Pan Kazimierz objął tu
funkcję dyrektora szkoły. We wsi nie działała wówczas żad-
na organizacja społeczna. Leokadia Skrzypczak zorganizowała
zajęcia popołudniowe dla młodzieży, przygotowywała występy
artystyczne, przedstawienia, dożynki. Z inicjatywy małżon-
ków wybudowano klub przy świetlicy wiejskiej, gdzie sku-
piło się życie kulturalne wsi. Leokadia Skrzypczak przez 10
lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a przez 20 lat
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Sprawowała też

funkcję opiekuna społecznego 70 seniorów. Pomagała 
w pozyskiwaniu zapomóg dla ubogich, organizowała
spotkania opłatkowe i inne uroczystości. Pasją pani
Skrzypczak było organizowanie wycieczek i pielgrzymek,
dzięki którym seniorzy i członkowie Koła Gospodyń
Wiejskich zwiedzili wiele miejsc w kraju i za granicą. Pani
Leokadia organizowała też kursy kucharskie, krawieckie,
kosmetyczne i inne. Z jej inicjatywy członkinie KGW szyły
odzież i zabawki dla sierot z Kobylnicy. Leokadia
Skrzypczak przez długi czas prowadziła także szkolne
koło PCK.

Inne podjęte przez Państwa Skrzypczak inicjatywy to budowa
szosy prowadzącej do wsi, uruchomienie linii autobusowej
do Poznania oraz dowóz ludzi do kościoła w niedzielę i świę-
ta, budowa nowej szkoły.

Kazimierz Skrzypczak był przewodniczącym komitetu bu-
dowy szkoły. Koordynował działania, pozyskiwał sponsorów,
załatwiał bezpłatny dowóz materiałów budowlanych, pro-
wadził rejestr czynów społecznych.

Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie zostali odznaczeni
Złotym Krzyżem Zasługi. Pani Leokadia otrzymała również
odznakę honorową za „Zasługi w Rozwoju Województwa Poz-
nańskiego” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski.�

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Elżbietę Jarecką na sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2005. 

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Leokadia i Kazimierz 
Skrzypczak
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