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Minął październik. Dla mieszkańców Ziemi
Mosińskiej to czas zadumy, czas historycznej
refleksji i pamięci o tragicznych wydarzeniach
z okresu okupacji hitlerowskiej. Na terenie naszej gminy odbywały się manifestacje patriotyczne upamiętniające ofiary tamtej wojny.
W Mosinie oraz w Daszewicach mieszkańcy
oddali hołd rozstrzelanym 20 października
1939r. W lesie przy drodze Bogulin-Nowinki
manifestacja odbyła się w miejscu masowej
egzekucji ok. 200 Polaków. Relacje z tych
uroczystości znajdziecie Państwo wewnątrz
październikowego numeru „Informatora Mosińskiego”. Z chwilami zadumy, a także ze
społeczną pamięcią wiąże się historia pomnika na rynku w Mosinie, zbudowanego
według projektu profesora Józefa Murlewskiego ze składek mieszkańców Mosiny i okolic.
Dziś pomnikowe tablice pozacierał nieco czas, dlatego warto zapoznać się z ich treścią
i historią tego ważnego dla Mosiny miejsca. Październik, to nie tylko miesiąc historycznych refleksji, ale także miesiąc nagród i wyróżnień. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
burmistrz Jerzy Ryś przyznał nagrody wyróżniającym się w swojej pracy dyrektorom
i nauczycielom. Uroczyste ich wręczenie miało miejsce podczas sesji Rady Miejskiej
w Mosinie 29 października. W tym dniu, także nasi najzdolniejsi gimnazjaliści otrzymali
stypendia przyznane przez Samorząd Gminy Mosina. W minionym miesiącu Dorocie
Strzeleckiej – kierownikowi artystycznemu Galerii Miejskiej w Mosinie – warszawska
kapituła przyznała Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. To szczególne
wyróżnienie ustanowione w roku 2010 w stulecie śmierci poetki, otrzymują kobiety
za wybitne dokonania kulturowe na różnych frontach aktywności życiowej. Tematykę
nagród i wyróżnień, a także cały, aktualny numer gazety zamyka relacja z wzruszającej
uroczystości „Złotych Godów” małżeńskich par. O tym jaka jest recepta na tak
wytrwały związek, opowiedzą sami małżonkowie z 50-letnim stażem.
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Pomyślmy o potrzebujących
Choć to dopiero listopad i pełnia jesieni, warto już teraz pomyśleć o Świętach Bożego Narodzenia. Za
chwilę rzucimy się w wir świątecznych przygotowań, by jak co roku nasze rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole było wyjątkowe i by niczego przy nim nie zabrakło. Zanim to jednak nastąpi, pomyślmy zawczasu
o innych, o tych członkach naszej samorządowej „rodziny”, którzy potrzebują pomocy, żeby im również niczego
w nadchodzące Święta nie brakowało.
Jak co roku Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im.
św. Antoniego organizuje wigilię dla osób samotnych,
w dniu 23 grudnia. Podczas wigilii rozdawane będą paczki
żywnościowe. W grudniu w mosińskich marketach odbędzie
się zbiórka żywności na ten właśnie cel. Żywność można przynosić także do magazynu stowarzyszenia w Domu
Parafialnym w Mosinie, który czynny jest w poniedziałki
i piątki od 15.00 do 17.00. Parafialny Zespół „Caritas”
w Mosinie przeprowadzi tradycyjną akcję „Serduszko dzieciom”. W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja z początkiem
Adwentu pojawią się serduszka na choince z wypisanymi
imionami i wiekiem dzieci z ubogich rodzin.Parafianie,
którzy sięgną po takie serduszko, będą mogli spełnić
ich marzenia przygotowując świąteczną paczkę. Z myślą
o potrzebujących, Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
prowadzić będzie w sklepach świąteczną zbiórkę żywności.
Z zebranych produktów uszykowane zostaną paczki, uzupełnione o inne produkty zakupione przez stowarzyszenie
z darów finansowych. Aby wesprzeć tę akcję, można przekazać żywność bezpośrednio do magazynu stowarzyszenia,
który mieści się w dawnej siedzibie ZUK-u przy ul. Krotowskiego w Mosinie. Magazyn otwarty jest w poniedziałki
i wtorki od 14.00 do 16.00, a nawet dłużej. Można też
dokonać darowizny pieniężnej wpłacając ją na konto stowarzyszenia. Świąteczną zbiórkę żywności w miejscowych
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marketach planuje także Stowarzyszenie Rozdaj Siebie.
W paczkach przygotowanych dla podopiecznych rodzin znajdą
się zabawki, odzież, środki czystości, przybory szkolne, a także zebrana żywność. To wszystko można także przekazywać
stowarzyszeniu w jego siedzibie przy ul. Wawrzyniaka 13. Od
końca listopada, na ustawionej tam choince zawisną serduszka
z marzeniami – do spełnienia przez darczyńców. Można także
zgłosić stowarzyszeniu potrzebujących pod warunkiem, by
były to osoby lub rodziny nie korzystające z innej pomocy.
W tym roku Gminę Mosina, a także gminy sąsiednie obejmie działalność Szlachetnej Paczki z siedzibą w Puszczykowie.
A kcja daje możliwość prz ygotowania św iątecznego podarunku zgodnie ze wskazanymi art ykułami, które wspomogą daną rodzinę. Aby włączyć
się w tę formę świątecznej pomocy, należy wejść
w bazę danych rodzin na stronie: szlachetnapaczka.pl, dostępnej już od 21 listopada. W opisie rodzin nie będzie
co prawda informacji o ich zamieszkaniu, jednak wśród
wszystkich czekających na Szlachetną Paczkę są również
potrzebujący mieszkańcy naszej gminy.
Zachęcam, by pod tegoroczną świąteczną choinką „złożyć”
swój dar serca, a jedną z możliwości jest wsparcie wybranej
z wymienionych wyżej akcji. 
J. Nowaczyk
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Schronisko już działa

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania
i decyzje
24 września
- 29 października
FINANSE
• przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Wojewodzie
Wielkopolskiemu, GUS-u oraz KBW
Delegatura w Poznaniu sprawozdania
budżetowe za III kwartał 2015 r.,
• burmistrz wydał zarządzenia: nr
00501.182.2015 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Mosina na rok 2015 dochody i wydatki zwiększono o kwotę
1.182.483 zł, tj. o kwotę dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków; nr 00501.192.2015,
w którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 328.670,35 zł z tytułu
dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone (zmiany wprowadzono na
podstawie zawiadomień dysponentów)
• na sesję w dniu 29 października br.
przygotowano uchwałę w sprawie WPF
na lata 2015-2019 oraz zmianę uchwały
budżetowej na rok 2015,
• trwają prace związane z projektem
budżetu na rok 2016 oraz aktualizacją
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• przygotowano projekty uchwał
w sprawie podatków i opłat lokalnych
oraz obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla
celów podatku rolnego na rok 2016,
a także projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego, które
będą przedmiotem obrad na najbliższej
sesji Rady Miejskiej.
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4 października odbyło się uroczyste otwarcie
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie – nowoczesnego
ośrodka adopcyjnego. Schronisko jest własnością 11
gmin tworzących od 2010 r. Związek Międzygminny
„Schronisko dla Zwierząt”. Na czele związku stoi
Zarząd i Zgromadzenie. Przewodniczącym Zgromadzenia został Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś.
Poza przygotowywaniem psów do życia w nowych
domach, schronisko będzie przygotowywać osoby adoptujące oraz oferować bezpłatne szkolenia
i pomoc w ewentualnych problemach behawioralnych. Schronisko będzie otwarte zarówno dla osób
odwiedzających, jak i dla wolontariuszy i wszystkich tych, którzy mają ciekawe
pomysły na jego działalność.
Przy opracowywaniu projektu architektonicznego starano się wykorzystać
doświadczenia z innych, nowo wybudowanych schronisk. Oprócz budynków
o nowoczesnej architekturze, gdzie zwierzęta będą miały w miarę możliwości
komfortowe warunki będzie dużo przestrzeni zapewniającej miejsce do spacerów z psami schroniskowymi. Są dwa pawilony, w każdym po 26 boksów oraz
budynek kwarantanny z 14 boksami. Każdy pawilon jest wyposażony w ogrodzony teren do wybiegania się psów. Ponadto będzie duża wybiegalnia dla osób
z psami spoza Schroniska, wyposażona w sprzęt do rekreacji psów, a także w staw
z wodą do pływania. W budynku będzie też główna sala dla realizacji projektów
edukacyjnych. Schronisko zamierza prowadzić także działalność komercyjną.
Jeden wyodrębniony pawilon będzie nowoczesnym hotelem dla psów. Dla zwierząt spoza schroniska będzie także piec krematoryjny i cmentarz, aby w sposób
godny każdy właściciel czworonoga mógł się pożegnać ze swoim przyjacielem.
Koszty bieżącego utrzymania schroniska będą pokrywane ze składek płaconych
przez gminy członkowskie. Składki te, gminy będą płacić w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców na dzień 31 grudnia każdego roku. Uchwałą Nr IV/14/2015 Zgromadzenia Związku wysokość składki na rok 2016 ustalono na 4zł na mieszkańca
gminy wg. stanu na 31 grudnia 2015 r.
Szczegóły dotyczące działalności schroniska na stronie: schronisko-skalowo.pl.
Oprac. JN

My nie gryziemy
Z okazji otwarcia Schroniska dzięki
współpracy z Fundacją Ewy Naworol,
w gminach związkowych przeprowadzono akcję „My nie gryziemy”. To
akcja profilaktyczna przeciw-pogryzieniowa i ucząca dzieci w wieku szkolnym
zachowania się w różnych sytuacjach
z udziałem zwierząt. Na ternie Gminy
Mosina akcja miała miejsce 13 października na boisku Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75. W spotkaniu
udział wzięły 2 klasy Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 klasy Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie. 
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Biletowe promocje w Poznaniu
Od 1 listopada br. w taryfie biletowej Zarządu
Transportu Miejskiego w strefie A (Miasto Poznań),
zacznie obowiązywać Bilet Seniora, przejazdy opłacane z tPortmonetki na karcie PEKA będą tańsze
oraz zacznie obowiązywać nowa promocja biletowa.
Od 1 stycznia 2016r. do sprzedaży zostanie wprowadzony nowy bilet 7-dniowy.
• Bilet Seniora ważny 366 dni w wysokości 50 zł – na nieograniczoną ilość
przejazdów strefie A, dla osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w Poznaniu
i gminach objętych porozumieniami międzygminnymi (Gmina Mosina). Od
ukończenia 70 roku życia podróżowanie komunikacją miejską jest bezpłatne.
Nośnikiem Biletu Seniora jest imienna karta PEKA.
• Tańsze opłaty z tPortmonetki na karcie PEKA – pasażerowie opłacający przejazdy z tPortmonetki będą to robić taniej. Opłata za 6 i 7 przystanek spadnie
z 0,26 zł na 0,16 zł, koszt 8 i 9 przystanku zostanie zmniejszony z 0,12 zł na
0,08 zł. Natomiast od 21. przystanku opłata za przejazd będzie wynosić 0,06
zł, a nie jak obecnie 0,08 zł.
• 2 normalne jednorazowe bilety normalne (24-godzinne) będą upoważniały
do przejazdu 2 dorosłych osób i 3 dzieci w wieku do 15 lat.
Szczegółowe informacje o tych, a także innych zmianach dostępne są na stronie
ztm.poznan.pl. 				 Źródło: ZTM Poznań / Oprac. JN

Nie pal śmieci w domu, to drogo kosztuje!
Rozpoczął się sezon grzewczy. Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób
ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Metoda ta nie
pomaga zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów. Temperatura w piecach domowych wynosi
zaledwie od 200 do 500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ na
nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska temperatura spalania. Z domowych
palenisk do atmosfery wydostają się wtedy nieoczyszczone szkodliwe substancje
chemiczne, a ich lista jest długa. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz
cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast,
to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie
dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną
odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanieczyszczenie powietrza
dwutlenkiem siarki powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają
płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ
nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania
się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych
z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci
w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych
w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy
złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem! 
Oprac. JN

Informacja dla developerów
Prosimy firmy developerskie, które prowadzą lub zamierzają prowadzić inwestycje na terenie Gminy Mosina, o kontakt z Marleną Chmielewską – zastępcą
kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Mosinie, w sprawie nawiązania współpracy w realizacji celów promocyjnych. 
Marlena Chmielewska
tel. 61 8109 528, promocja@mosina.pl
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KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• konserwacja wieży widokowej,
• budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego w miejscowości Krosinko, ul.
Nad Potokiem, Wierzbowa, Cicha – ulica
Nad Potokiem i ulica Cicha – II ETAP,
• budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego w miejscowości Dymaczewo Stare, ul. Czereśniowa, Brzozowa,
Sosnowa – ulica Brzozowa – I ETAP,
• budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego w miejscowości Radzewice
ul. Konwaliowa.
Rozpoczęto lub w trakcjie realizacji:
• budowa odcinka ul. Czereśniowej w
Mosinie – od ul. Targowej do Topolowej,
• budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Cisowej, Ogrodowej, Dębowej i Jesionowej w Mosinie,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieć wodociągowa – Mosina, ul. Konopnickiej/ Orzeszkowej,
• kontynuacja rozbudowy budynku ZS
w Krośnie bud. nr 2 w Mosinie: trwają
prace rozruchowe kotłowni, zakończono wyposażanie i montaż mebli i urządzeń, zakończono montaż balustrad,
dokonano odbioru przez Sanepid i Straż
Pożarną,
• termomodernizacja budynku ZS
w Mosinie: wykonywane są pozostałe
opierzenia na budynku, wykonywana
jest dalsza część elewacji,
• budowa boiska wielofunkcyjnego
w Mosinie – przy SP nr 1 w Mosinie,
• budowa nakładki asfaltowej na ul.
Czereśniowej, na odcinku od parkingu AQUANET do ul. Gruszkowej i w
ul. Gruszkowej od Czereśniowej do
Skrajnej.
Zawarto umowy:
• budowa oświetlenia drogowego
z oprawami LED w Mosinie przy ulicy
Porazińskiej,
• budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej
w Mieczewie; etap III – chodnik prawostronny na odcinku od km 0+222,00
do km 0+447,83.
Wybór ofert:
• modernizacja źródeł ciepła i instalacji
c.o. w budynkach oświatowych Gminy
Mosina – Przedszkole nr 2 w Mosinie,
ul. Powstańców Wlkp. 1.
Ocena ofert:
• modernizacja źródeł ciepła i instalacji
c. o. w budynkach oświatowych Gminy
Mosina – Przedszkole nr 4 w Mosinie,
ul. Kasprowicza 28.
Ogłoszono przetarg:
• budowa chodników w ciągu ulicy
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Różanej w miejscowości Pecna; etap
II – chodnik lewostronny na odcinku
od ul. Krótkiej w km 0+417,70 do ul.
Leśnej w km 0+558,90.
Ponadto:
• odbyły się kolejne narady w siedzibie
Starostwa Powiatowego oraz w siedzibie
Aquanet S.A. sprawie przebudowy ul.
Sowinieckiej w Mosinie,
• przygotowano dla Aquanet S.A. aktualnej listy mieszkańców celem podpisania umów przyłączeniowych.

GEODEZJA
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• ogłoszenie 6 przetargów na zbycie
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czapurach,
Dymaczewie Starym, Mosinie oraz Pecnej, na miesiąc listopad 2015 r.,
• zlecenie przeprowadzenia podziałów
nieruchomości gruntowych w rejonie
ul. Wodnej–Paderewskiego w Mosinie
celem przygotowania 2 nieruchomości
gruntowych do zbycia w trybie przetargowym,
• wyłonienie nabywców w drodze
przetargowej na nieruchomości gruntowe pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (2 działki ewidencyjne)
w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej oraz 1
działkę ewidencyjną w rejonie ul. Strzeleckiej–Stryjeńskiej w Mosinie,
• wyłonienie nabywcy w drodze przetargowej na nieruchomość gruntową pod
zabudowę mieszkaniową szeregową w
Mosinie w rejonie ul. Fiedlera,
• podpisanie umowy notarialnej–zbycie w drodze bezprzetargowej dwóch
działek gruntu w Daszewicach na rzecz
Aquanet S.A. przeznaczonych pod budowę infrastruktury technicznej,
• podpisanie umowy notarialnej nabycia
drogi w Mieczewie oraz w Sasinowie.

MIENIE
KOMUNALNE
• wykonanie instalacji gazowej wraz
z podłączeniem kuchenek w budynku
komunalnym w Wiórku przy ul. Szkolnej
11 na podstawie zaleceń pokontrolnych,
wymiana stolarki okiennej w lokalu
użytkowym w Pecnej przy ul. Głównej
50, wymiana pieca miałowego na nowy
w budynku komunalnym w Pecnej przy
ul. Głównej 18,
• bieżące utrzymanie dróg zgodne
z aktualnym zapotrzebowaniem, wykonanie czyszczenia osadników kanalizacji
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Oczyszczalnia zmodernizowana
4 sierpnia br. zakończyła
się realizacja Kontraktu K-9
„Aglomeracja Mosina-Puszc z ykowo: Mo der n i z ac ja
i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Mosinie”, prowadzonego w ramach Projektu
Funduszu Spójności FS3 pn.
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap III”
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2007-2013”. Podczas tej realizacji została zachowana ciągłość pracy oczyszczalni ścieków. Wartość Kontraktu wyniosła 30 696 930,78 zł netto. Zakres robót
obejmował: roboty konstrukcyjne (obiekty żelbetowe oraz konstrukcje murowane)
– reaktory biologiczne, osadniki wtórne, zagęszczacze grawitacyjne, piaskowniki,
budynek krat, stacja ścieków dowożonych, zbiornik ścieków dowożonych, pompownia recyrkulacji osadów, budynek odwadniania osadów, biofiltry i adsorber,
zbiornik awaryjny osadów, budynek dmuchaw, budynek energetyczny, stacja
PIX, pompownia wody technologicznej, pompownia ścieków własnych; roboty
technologiczne i sanitarne; roboty elektryczne oraz AKPiA; roboty drogowe;
roboty sieciowe (międzyobiektowe sieci sanitarne, elektryczne, AKPiA); zieleń
oraz system nawadniania; system dozoru.
Korzyści wynikające z realizacji Kontraktu:
1. Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 6.000 m3/d, co dało
możliwość przyjęcia ścieków od większej ilości mieszkańców (w tym ścieków
dowożonych taborem asenizacyjnym).
2. Udział rozbudowy oczyszczalni w kompleksowym projekcie gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mosina-Puszczykowo (w tym uszczelnienie systemu
kanalizacji).
3. Usprawnienie procesu technologii oczyszczania ścieków – wzrost jakości
ścieków oczyszczonych.
4. Zmniejszenie awaryjności urządzeń – zapewnienie stabilności procesu.
5. Zmniejszenie energochłonności obiektu poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii – m.in. montaż oświetlenia w technologii LED.  Źródło: AQUANET S.A.

Bezpłatne szkolenie o „e-biznesie”
Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na
bezpłatne szkolenie: „E-biznes w teorii i praktyce” 16-20 listopada
br. w godz. 16.30-20.45. Szkolenie trwa 25 godzin i obejmuje
następujące zagadnienia:
1) Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
w Internecie.
2) Biznes w sieci – e-usługi i e-handel.
3) E-marketing – promocja, wizerunek firmy, komunikacja z klientem.
4) Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w e-biznesie.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, proszone są o zgłoszenia osobiste
w siedzibie Ośrodka w Poznaniu, ul. Klasztorna 16, telefoniczne pod numerem 61
853 21 86 lub przesłanie zgłoszenia (wypełniony formularz) pocztą elektroniczną na adres: info@powp.poznan.pl. Formularz dostępny jest na stronie: powp.
poznan.pl/art/1153/szkolenie_ 
JN
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Rozpoczną się prace
28 października br., PKP PLK S.A. podpisały umowę ze spółką Trakcja PRKiI
S.A. na budowę obiektu inżynieryjnego – wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie. Teraz, w ciągu 42 dni od podpisania umowy, musi przekazać
plac budowy nowemu wykonawcy, w celu rozpoczęcia robót. Od momentu ich
rozpoczęcia, wykonawca będzie miał ok. 6 miesięcy na realizację zadania.

Jakość wody pitnej
Informacje ze Stacji Uzdatniania Wody AQUANET S.A. w Mosinie – na
podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w III kwartale 2015 r.

* nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od
250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu
wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych,
** wartość zalecana ze względów zdrowotnych.				
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań próbek wody na Stacji Uzdatniania
Wody Mosina stwierdza się, że woda pitna tam produkowana spełnia wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.04.2010 roku, dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72 Poz. 466) i dyrektywy. 
			
Źródło: AQUANET S.A.

O dostępności do Warty
Burmistrz Jerzy Ryś odbył cykl spotkań z przedstawicielami Polskiego Związku
Wędkarskiego, właścicielami łąk na zakolach Warty w okolicach Rogalinka,
a także z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Policji.
Spotkania dotyczyły rozwiązania problemów związanych z dostępem do brzegów Warty w celach wędkarskich, legalnym dojazdem do stref wędkowania
oraz z bezpiecznym i legalnym parkowaniem samochodów. Ostatnie z tych
spotkań miało miejsce na terenach Rogalinka. Uzgodniono wstępnie sposoby
oznakowania dróg prywatnych oraz gminnych, lokalizację szlabanów oraz parkingu. Wstępnie ustalono także zasady współpracy pomiędzy właścicielami łąk,
a przedstawicielami polskiego Związku Wędkarskiego. 
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deszczowej na terenie gminy, budowa
drogi tymczasowej z płyt drogowych (ul.
Lema w Mosinie), przebudowa wyjazdów na ul. Krosińską z ul. Podgórną, ul.
Kwiatową, ul. Sosnową, ul. Wybickiego,
ul. Słoneczną, trwa inwentaryzacja dróg
gminnych wraz z rocznymi przeglądami, zbieranie ofert na wykonanie zjazdu
przy Świetlicy Wiejskiej w Żabinku,
• wydanie 28 zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego, 3 uzgodnień lokalizacji zjazdów indywidualnych lub publicznych
z dróg gminnych, warunków technicznych dla przebiegu trasowego 51 urządzeń w pasie drogowym, uzgodnienie
9 projektów tymczasowej organizacji
ruchu, prowadzenie 5 spraw o likwidację
skód komunikacyjnych, uzgodniono 10
przyłączy kanalizacji sanitarnej objętych KPOŚ,
• podpisano umowę użyczenia gruntu
na przystanek komunikacyjny w Drużynie; Podpisano umowy z ZUK na świadczenie usług autobusowego transportu
publicznego linii 691 i 699,
• przygotowano projekt uchwały na
wstępną lokalizację przystanków
w Nowinkach i Świątnikach,
• usunięcie usterek na placu zabaw
w Rogalinie i podpisano 4 umowy
o przekazanie środków pieniężnych
na dofinansowanie zakupu elementów
małej architektury na place zabaw na
Osiedlu nr 4.

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ulicą
Poznańską,
• MPZP Mosina: Wawrzyniaka–Łazienna – dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka
i ulicy Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i ulicą Niezłomnych wraz z tymi ulicami,
Kanałem Mosińskim oraz ulicą Łazienną
w Mosinie,
• MPZP Mosina: Strzelnica II – dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica”
oraz terenu usług na działce o nr ewid.
1829/3 obręb Mosina obejmujących obszar pomiędzy ulicą Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą tj. działką o nr
ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi
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ulicami, ulicą Strzelecką i Leszczyńską,
terenu parku gminnego „Strzelnica”,
usytuowanego na działce o nr ewid.
1827 obręb Mosina oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina,
• MPZP Mosina: Śremska–Leśmiana
– dla terenów zabudowy techniczno
-produkcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ulicy
Śremskiej w Mosinie, obejmujących
obszar pomiędzy bocznicą kolejową
od linii E–59 Wrocław–Poznań, ulicą
Leśmiana, ulicą Śremską wraz z tymi
ulicami oraz torami kolejowymi linii
E–59 Wrocław Poznań.
Projekty planów miejscowych na etapie
opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki,
Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Mieczewo: (grunty rolne i leśne), dla terenów części wsi Mieczewo tj.
terenów lasów, terenów potencjalnych
dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze
wsi Mieczewo,
• MPZP Krajkowo: zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2,
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą
administracyjną Gminy oraz granicą
administracyjną wsi,
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej
dla terenu usytuowanego pomiędzy
ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema,
K. Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej
w Mosinie.
• MPZP Wschodnia: obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap, łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ulicą Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński.
Projekty planów miejscowych na etapie rozpatrywania uwag:
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew–Mosina–Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb
Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
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O obowiązku pielęgnacji wrastających drzew
Wrastające w napowietrzne linie elektroenergetyczne gałęzie drzew mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa, zarówno właścicieli nieruchomości, jak
i okolicznych mieszkańców. Mogą być też przyczyną awarii i przerw w dostawach
prądu. Z kolei w przypadku silnych wiatrów, istnieje również ryzyko zerwania
przewodów. Minimalne odległości gałęzi drzew od linii elektroenergetycznych
uzależniono od wysokości napięcia oraz rocznego przyrostu danej rośliny. Zgodnie
z normą PN-E-5100-1 dla linii: niskiego napięcia 0.4 kV jest to 1,0 m + pięcioletni przyrost; średniego napięcia 15-30 kV jest to 2,6 m + pięcioletni przyrost;
wysokiego napięcia 110 kV jest to 3,23 m + pięcioletni przyrost.Zgodnie z ustawą
Kodeks Cywilny obowiązek usunięcia, bądź dokonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew pod liniami energetycznymi, ciąży na właścicielu gruntu, na którym
drzewa rosną. Przed rozpoczęciem prac należy poinformować o tym fakcie zakład
energetyczny. Z kolei obowiązkiem właściciela urządzeń energetycznych jest utrzymanie i kontrola urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji oraz likwidowanie
ewentualnych zagrożeń. Zabiegi pielęgnacyjne drzew, m.in. w postaci cięć sanitarnych, właściciel nieruchomości winien przeprowadzić we własnym zakresie,
pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
ogrodniczej (wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków). Zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody, prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić
do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła
się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 1) usunięcie gałęzi
obumarłych lub nadłamanych; 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony
drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.
Przycięcie koron drzew należy także do obowiązków właścicieli nieruchomości.
Apelujemy o właściwą pielęgnację drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie
lub wrastających w napowietrzne linie elektroenergetyczne. Sukcesywne przycinanie takich drzew zminimalizuje potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
przebywających w sąsiedztwie, a także ryzyko ich uszkodzenia. 
Dominika Grząślewicz-Gabler
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Wsiąść do pociągu w Mosinie
Jeśli chcesz dojechać koleją do Szczecina, Kołobrzegu,
czy Gdyni – możesz. Ale najpierw musisz dostać się innym pociągiem lub środkiem transportu do Poznania. Jeśli
chciałbyś w Mosinie wsiąść do pociągu o skróconym czasie
przejazdu do Wrocławia, musisz pojechać do Poznania albo do Kościana, bo
w Mosinie pociągi dalekobieżne TLK nie zatrzymują się. Zatrzymują się w Żmigrodzie, który posiada 9 tys. mieszkańców. Zatrzymują się w Obornikach Śląskich,
gdzie mieszka ok. 6 i pół tys. obywateli, ale nie w ponad 13-tysięcznej Mosinie.
Pewien mieszkaniec, w imieniu swoim i grupy pasażerów z Mosiny napisał do
spółki PKP Intercity, iż są zainteresowani, aby pociągi TLK zatrzymywały się
na ich stacji. Mosina i okolice, to przecież ok. 30 000 mieszkańców. Otrzymał
odpowiedź, że jego uwagi zostały przekazane do odpowiedniej jednostki administracyjnej w spółce tj. do Biura Strategii i Produktu, które z kolei „przy układaniu
rozkładów jazdy uwzględnia również potrzeby podróżnych”.
Wszystkich podróżnych z Mosiny zachęcam zatem, by zgłosić do wskazanego
biura swoje zapotrzebowanie w tej kwestii. Być może ilość takich zgłoszeń sprawi, że do Szczecina, Kołobrzegu, czy Gdyni dojechać będzie można pociągiem
bezpośrednio z Mosiny.
Kontakt do Biura Strategii i Produktu PKP Intercity: isr@plk-sa.pl. 
JN

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Jak prawidłowo adresować
W związku z docierającymi do naszego urzędu informacjami o występowaniu
błędów w adresowaniu przesyłek i w konsekwencji – niewłaściwym dostarczaniu
listów przez Pocztę Polską informujemy, że zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej
o świadczeniu Usług Powszechnych, na przesyłce umieszcza się dane określające
nadawcę i adresata oraz ich adresy w następującej kolejności:
1) Imię i nazwisko albo pełna nazwa nadawcy/adresata.
2) Ulica, numer domu i mieszkania albo lokalu – w przypadku miejscowości
podzielonej na ulice albo nazwa miejscowości i numer porządkowy nieruchomości
w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice.
3) Właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana
jest przesyłka.
Zgodnie z w/w regulaminem na przesyłce nie wpisuje się zatem miejsca położenia
placówki pocztowej, która obsługuje daną miejscowość, ale nazwę miejscowości,
do której przesyłka jest kierowana. Oto przykładowe wzory:
January Iksiński
ul. Powstańców Wielkopolskich 500
62–053 DRUŻYNA

Zenobia Igrekowska
Borkowice 300
62–053 BORKOWICE

Kody pocztowe dla miejscowości Gminy Mosina na podstawie Oficjalnego Spisu
Pocztowych Numerów Adresowych:
Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna 61-160; Czpury 61-160; Daszewice 61-160; Wiórek 61-160; Mieczewo 62-022; Radzewice 62-022; Rogalin 62-022; Rogalinek
62-022; Sasinowo 62-022; Świątniki 62-022; Baranówko 62-050; Krajkowo, Baranowo 62-050; Krosno 62-050; Krosinko, Ludwikowo 62-050; Mosina 62-050;
Sowinki, Sowiniec 62-050; Żabinko 62-050; Drużyna, Nowinki 62-053; Pecna,
Konstantynowo 62-053; Borkowice 62-053; Bolesławiec 62-061; Dymaczewo
Nowe 62-061; Dymaczewo Stare 62-061. 

Beata Tomczak-Taisner
Referat Geodezji i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Przyłącza obowiązkowe
Właścicielom posesji, które przed rokiem 2015 posiadały dostęp do istniejącej
kanalizacji sanitarnej (Mosina, Pecna, Krosinko, Krosno, Rogalinek, Baranówko,
Drużyna, Nowinki) przypominamy o obowiązku przyłączenia się sieci kanalizacyjnej i prosimy o jego wykonanie. Obowiązek ten wynika w wymogów Unii
Europejskiej określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i odpowiedzialności Gminy za ich realizację na jej terenie.
Dla właścicieli nieruchomości pozostających w obowiązku podłączenia się do
sieci kanalizacyjnej, w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z oferty
specjalnej przygotowanej przez AQUANET S.A. na wykonanie przyłącza.
Brak wywiązania się z tego obowiązku, spowoduje wydanie przez Burmistrza
Gminy Mosina decyzji nakazującej jego wykonanie. Z kolei niewykonanie tej
decyzji podlega sankcjom karnym.
W ostateczności istnieje możliwość wykonania zastępczego przez Gminę i obciążenia kosztami właściciela przyłączonej nieruchomości.
Informacji na temat podłączania się do sieci kanalizacyjnej udzieli pracownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Maciej Ciesielski, tel. 61 8109 535. 
JN
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Dymaczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo
Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10,
18 obręb Dymaczewo Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ulicą Lipową w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego
wsi.
Ponadto:
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego–Leśmiana dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką,
ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz
z tymi ulicami, bocznicą kolejową od
linii E-59 Wrocław–Poznań oraz torami
linii kolejowej E-59 Wrocław–Poznań –
trwa wyłożenie planu-> art. Wyłożenie
planu, str. 10,
• Przystąpiono do sporządzenia 6 MPZP:
dla terenów wsi Żabinko oraz terenów
części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina oraz części
wsi Sowiniec, dla terenów części wsi
Krosinko oraz części terenów miasta
Mosina, dla południowych terenów wsi
Bolesławiec oraz zachodnich terenów
wsi Borkowice, dla terenów części wsi
Krosno oraz części wsi Drużyna, dla
terenów części wsi Krosno.
Procedowanych jest obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkuch dokumentów
planistycznych, obszaru objętego planami
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/
Burmistrz/Obwieszczenia planistyczne/Wykaz dokumentów planistycznych
w trakcie sporządzania.

OCHRONA
ŚRODOWISKA
• współpraca z referatem IK, Strażą
Miejską oraz Spółką AQUANET S.A. w
zakresie realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• analiza i aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
• prowadzenie 5 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
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o środowiskowych uwarunkowaniach,
• prowadzenie 92 postępowań administracyjnych w sprawie wydawania
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
• realizacja nasadzeń drzew i krzewów
na terenie Gminy Mosina,
• wydanie broszur informacyjnych dotyczących azbestu oraz obowiązków
przedsiębiorców w zakresie ochrony
środowiska,
• współpraca z Referatem PP oraz MK
w zakresie właściwego utrzymania rowów melioracji szczegółowej na terenie
wsi Daszewice – spotkanie z mieszkańcami, celem przedstawienia zasad powołania oraz funkcjonowania Spółki
wodnej.

listopad 2015

Wybory w gminie
W wyborach do Sejmu i Senatu wzięło udział aż 56,07% uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina. Frekwencja w kraju wyniosła 50,92%.

SPOTKANIA
• z Andrzejem Strażyńskim Prezesem
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
i Markiem Tomczakiem kierownikiem
działu transportu osobowego ZUK
w sprawie sieci komunikacji gminnej,
• z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego, właścicielami łąk na
zakolach Warty w okolicach Rogalinka,
Straży Miejskiej oraz Policji z komisariatu w Mosinie, w sprawie rozwiązania
problemów związanych z dostępem do
brzegów Warty w celach wędkarskich,
legalnym dojazdem do stref wędkowania
oraz z bezpiecznym i legalnym parkowaniem aut (3 spotkania),
• z Dorotą Smok, Sekretarzem Rady
Nadzorczej spółki Aquanet w sprawie
omówienia współpracy przy regulacji
terenowo-prawnej na gruntach gminnych, w ramach uzgodnionego budżetu
na rok 2016,
• z Bartoszem Kamińskim, projektantem
magistrali wodnej Krosinko-Borkowice
w sprawie wytyczenia innej trasy sieci, mniej czasochłonnej, skutkującej
mniejszymi nakładami gminy na wykupy gruntów,
• z przedstawicielami Ochotniczych
Straży Pożarnych reprezentujących
wszystkie jednostki OSP na terenie
Gminy Mosina, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu Witoldem Rewersem, jego
zastępcą Mirosławem Hoffmanem, Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 9 w Mosinie Romanem Rembielakiem, Komendantem Komisariatu Policji
w Mosinie Arturem Radzikiem, Komendantem Straży Miejskiej w Mosinie Andrzejem Woźniakiem, Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem UM
Krzysztofem Kaczmarkiem, w sprawie
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Wyłożenie projektu planu dla terenów
ul. Gałczyńskiego
Informujemy, że jeszcze do 12 listopada 2015 r., do publicznego wglądu wyłożony
jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy
ul. Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką,
ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii
E-59 Wrocław-Poznań oraz torami linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań, wraz
z prognozą oddziaływania na środowiskowego, w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: mosina.
pl -> BIP -> Organy Gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia planistyczne -> Plany
miejscowe.Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2015 r. 		
Oprac. JN

Tu warto zajrzeć: Gminne Centrum Informacji
W zakładce „Oferty pracy”, osoby poszukujące zatrudnienia znajdą aktualne
oferty na lokalnym rynku pracy. Na stronie internetowej GCI w Mosinie, zamieszczane są także przydatne informacje dla osób bezrobotnych, dla przedsiębiorców,
a także z zakresu edukacji: gci.mosina.pl. 
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Zaproszenie
W imię dobra wspólnego - sylwetki wybitnych postaci zasłużonych dla Wielkopolski” to idea, która
narodziła się w 2013 r. przy okazji uczczenia 55-tej
rocznicy śmierci profesora Stanisława Kasznicy, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1929-1930,
posła na Sejm Krajowy w roku 1913, Senatora II RP,
legendarnego wykładowcy i wychowawcy młodzieży.
Wtedy też, po raz pierwszy w kościele pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Poznaniu przedstawiono sylwetkę Profesora oraz wybrane utwory z jego dzieła pt. ,,Rozważania”. Prof. Stanisław
Kasznica mieszkał w Krosinku k. Mosiny. W roku 2012 otrzymał pośmiertnie
wraz z synem Stanisławem – Żołnierzem Wyklętym – Medal Rzeczypospolitej
Mosińskiej. W 2014 r. bohaterem spotkania był profesor Heliodor Święcicki,
a w tym roku, w 200. rocznicę urodzin – Maksymilian Jackowski. Spotkanie odbędzie się
w niedzielę 15 listopada, a rozpocznie się o godz. 12 uroczystą mszą św. w kościele
pw. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1 w Poznaniu, z udziałem Chóru Kameralnego UAM. O godz. 13 prof. Janusz Karwat przybliży sylwetkę Maksymiliana
Jackowskiego. Chwile refleksji nad życiem i zasługami wybitnego Wielkopolanina
zilustrowane zostaną fragmentami jego książki pt. „Ułomności nasze narodowe
i społeczne oraz środki ku sprostowaniu tychże” w interpretacji Zbigniewa Grochala,
aktora Teatru Nowego w Poznaniu. Zapraszają organizatorzy – Teresa Krokowicz
i ks. dr Janusz Grześkowiak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu. 

Informacja
Stowarzyszenie Metropolia Poznań prowadzi na terenie aglomeracji poznańskiej
ankietę, której głównym celem jest stworzenie diagnozy potrzeb mieszkaniowych
osób żyjących na obszarze działania Stowarzyszenia. W związku z tym informujemy, że w gminie Mosina mogą pojawić się ankieterzy Stowarzyszenia, które za
pośrednictwem „Informatora” zwraca się do mieszkańców z prośbą o współpracę. 

Centra komputerowe w gminie
Na terenie Gminy Mosina działają trzy centra komputerowe, które zostały stworzone z myślą o mieszkańcach. W Mosinie od 11 lat funkcjonuje Gminne Centrum
Informacji, o którym pisaliśmy już wcześniej. Na terenie sołectw mamy jeszcze
dwie placówki: Centrum Kształcenia–Wioskę Internetową w Nowinkach oraz
Internetowe Centrum Edukacyjno–Oświatowe /ICEO/w Świątnikach. Powstały
one w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadają w pełni wyposażone pracownie komputerowe z bezpłatnym
dostępem do Internetu i szkoleń on-line. W Centrach organizowane są także
zajęcia integrujące społeczność lokalną, zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby
dorosłe. W ofercie są m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, ceramiczne, rozgrywki
sportowe, zajęcia z pierwszej pomocy itp. Zapraszamy do odwiedzenia obu Centrów, zapoznania się z ich ofertą oraz do skorzystania z platform edukacyjnych.
• Internetowe Centrum Edukacyjno–Oświatowe /ICEO/ w Świątnikach
ul. Kórnicka 8a, 62-022 Świątniki, tel. 61 8 138 063, email: iceo66@wp.pl
Godziny otwarcia: pon.- czw. 16.30 - 20.30, pt. 15.00 - 19.00, sob. 14.00-18.00
• Centrum Kształcenia–Wioska Internetowa w Nowinkach
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki
tel. 510 064 010, e-mail: cknowinki@yahoo.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt. 15:00 - 19:00, sob. 12:00 - 16:00. 
Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji
Urząd Miejski w Mosinie
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szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina,
• z Prezesem Zarządu Spółki AQUANET
Pawłem Chudzińskim w sprawie polityki
kształtowania taryf za wodę oraz ścieki
na terenie zlewni puszczykowsko-mosińskiej do 2020 r.,
• z Ryszardem Matuszkiewiczem, właścicielem Przychodni Zdrowia VisMedica i Piotrem Łąckim, dyrektorem
Vis-Medica, w sprawie rozliczenia opłat
za Vis-Medica oraz najmu bezumownego i opłat za Przychodnię Zdrowia
„Consensus”,
• z przedstawicielami spółki lekarskiej
„Medicomplex” w sprawie omówienia
regulacji wzajemnych rozliczeń za korzystanie z pomieszczeń budynku przy
ul. Dworcowej 3 w Mosinie,
• z doc. dr inż. Ireneuszem Fechnerem,
Kanclerzem oraz Kierownikiem Studiów
Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu w sprawie nawiązania
współpracy pomiędzy Gminą Mosina,
a WSL w zakresie możliwych programów
wsparcia dla przyszłych studentów WSL
z terenów Gminy Mosina,
• z prezesem firmy Family House Jakubem Pyżalskim w celu zapoznania się
z koncepcjami rozwoju prezentowanymi
przez firmę Family House w zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie
Gminy Mosina,
• z Krzysztofem Przyłuckim, Dyrektorem Projektu w firmie Trakcja PRKiL
w sprawie wstępnych ustaleń związanych z organizacją ruchu na przejazdach kolejowych w obrębie stacji Mosina
podczas prac związanych z realizacją
budowy wiaduktu na ulicy Śremskiej
oraz z modernizacją linii kolejowej
w obrębie stacji Mosina t.j. na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym na
ulicy Leśnej, a przejazdem kolejowym
na ul. Piotra Mocka,
• ze Zbigniewem Glinkowskim, przedstawicielem firmy „Ubojnia Drobiu
Wielkopolski Indyk” z Bolesławca
w sprawie rozważenia możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Gminą
Mosina a Ubojnią w zakresie wykorzystania oczyszczalni ścieków firmy do
utylizacji ścieków sanitarnych z przyszłej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
z okolic Borkowic i Dymaczewa,
• z Agnieszką Kaczmarek, przedstawicielem Spółdzielni Socjalnej Print2You
w sprawie funkcjonowania spółdzielni
i możliwością współpracy,
•z inwestorem Bogusławem Troszczyńskim, właścicielem firmy „Spring
Expert”, która zakupiła halę w sąsiedz-
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twie GS-ów (firma zajmuje się wytwarzaniem sprężyn i przewiduje zatrudnienie
docelowo ok. 100 osób),
• z panią Danutą Kasprzyk, Prezesem
PSS „Społem” na temat możliwości wykupu nakładów na działce na zbiegu
ul. Dembowskiego i Wiosny Ludów,
z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii
Zajęciowej,
• z Mikołajem Pietraszakiem-Dmowski, Prokurentem „Majątku Rogalin”,
poświęconym analizom możliwości
dostarczania wody dla mieszkańców
Świątnik, Mieczewa, Radzewic,
• udział w debacie na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu m.in. na temat poprawy
dostępu do usług społecznych, wzmacniania systemu kształcenia zawodowego
i ogólnego oraz Poznańskiej Kolei Metropolitarnej,
• udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Czempiniu
(podjęto 2 uchwały: w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku oraz
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Związku na lata
2015-2018),
• udział w spotkaniu w Daszewicach
poświęconemu uregulowaniu spraw
związanych z utrzymaniem i odbudową urządzeń melioracyjnych,
• udział w IV Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” – przedmiotem zgromadzenia była:
zmiana uchwałw sprawie uchwalenia
budżetu Związku Międzygminnego na
rok 2015, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” na lata 2015–2018, podjęcie
uchwały w sprawie określenia wysokości
rocznej składki członkowskiej na 2016r.
i terminu jej płatności.

listopad 2015

W skrócie
• W środę 21 października, w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się kolejne
bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć własna firmę.
Tematyka dotyczyła m.in. zagadnień związanych z przygotowaniem się do założenia
działalności gospodarczej oraz formami opodatkowania w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Te istotne zagadnienia referowali pracownicy Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Uczestnicy seminarium zapoznali się również
z procedurą wypełniania druku CEIDG, którego złożenie jest niezbędne, aby
założyć własną działalność.
• W Daszewicach odbyło się spotkanie poświęcone uregulowaniu spraw związanych z utrzymaniem i odbudową urządzeń melioracyjnych. Omówiono problem
skanalizowania rowu melioracyjnego przy ul. Piotrowskiej oraz wskazano na
konieczność budowy separatora dla instalacji deszczowej w tym rejonie. Wskazano także na konieczność rozważenia możliwości zawiązania spółki wodnej
na terenie Daszewic, celem prawidłowego zarządzania ciekami szczegółowymi
na tym terenie.
• W Świetlicy Wiejskiej w Czapurach miało miejsce spotaknie na temat projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno zachodnich
terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą,
granicą administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską. 

Bezpłatne szkolenie „Asystent seniora
z niepełnosprawnością”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie oraz Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA z Poznania, zapraszają mieszkańców Gminy na bezpłatne szkolenie
dla osób opiekujących się niepełnosprawnym seniorem w warunkach domowych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA wspólnie z Katedrą Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu, przygotowała szkolenie „Asystent seniora niepełnosprawnego”. Program 16 - godzinnego kursu przeznaczony jest przede wszystkim dla osób opiekujących się seniorem w warunkach domowych: członków rodzin, wolontariuszy
a także dla opiekunów społecznych. W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie
wiedzę teoretyczną z zakresu chorób wieku starszego i sposobu postępowania
z chorym, rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz podstaw psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu
z podopiecznym wraz z nauką podstaw empatii. Część warsztatowo-ćwiczeniowa
umożliwi zapoznanie się z technikami znacznie ułatwiającymi opiekę nad seniorem.
Szkolenie składa się z części teoretycznej(8h) i praktycznej(8 h) – (4 spotkania po
4 godziny). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.
Miejsce szkolenia: Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka 75.
Termin:19, 20, 26 i 27 listopada 2015 roku w godzinach: 16.00-20.00.
Szczegóły i zapisy: Małgorzata Wieczorek, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, tel. 618 192 082.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON pozostających w 2015 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
– opracowała Joanna Nowaczyk. 
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Krótko o wyborach

Tu warto zajrzeć: BIP

Wyniki wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 3
„Przy Strzelnicy” w Mosinie, przeprowadzonych 28 października. Zarząd Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”: Paweł Adamski,
Arkadiusz Cebulski, Norbert Frydrychowicz, Barbara Kleiber, Michał Kleiber, Piotr
Piwosz. 
Przewodnicząca Zarządu
Monika Kujawska

Biuletyn Informacji Publicznej – ujednolicony system
stron internetowych, stworzony dla udostępniania informacji publicznej. Dla zainteresowanych funkcjonowaniem
konkretnej instytucji publicznej, czy sposobem załatwienia określonej sprawy, strona BIP jest najlepszym źródłem
informacji. Na BIP-ie Gminy Mosina znajdziesz m.in.
informacje o działalności organów gminy – Burmistrza
i Rady (np. dane teleadresowe, zarządzenia i uchwały, akta
miejscowego prawa, projekty uchwał i protokoły z posiedzeń), oświadczenia majątkowe, informacje o jednostkach
organizacyjnych i pomocniczych, ogłoszenia o przetargach,
obwieszczenia planistyczne, informacje o konsultacjach
społecznych, aktualne oferty pracy w samorządzie, wejście do elektronicznej skrzynki podawczej i wiele innych,
ważnych informacji. Wejście na mosiński BIP znajduje się
na stronie www.mosina.pl , w jej prawym górnym rogu.
Wystarczy kliknąć umieszczoną tam, charakterystyczną
ikonkę by uzyskać dostęp do informacji publicznej. 

11 listopada

AKTUALNOŚCI

satyryczni

e..

KĄCIK RYSOWNIKA

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości
ustawą z 23 kwietnia 1937 r. Upamiętnia ono przekazanie
przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu właśnie 11 listopada 1918 r. Tego dnia zawarto również
rozejm na froncie zachodnim I wojny światowej. Do czasu
kolejnej wojny, święto obchodzono tylko dwa razy – w roku
1937 i 1938.
W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym
uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN,
jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. Zostało ono przywrócone przez
Sejm PRL IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. To najważniejsze w Polsce
święto państwowe, obchodzone jest uroczyście w całym kraju,
także w Mosinie. 
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
1 - 29 października

Rada Miejska w Mosinie obradowała
na 2 sesjach i 12 posiedzeniach komisji
stałych.
Komisje oprócz spraw bieżących zajmowały się następującymi tematami:
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa – stanem przygotowań do
zimowego utrzymania dróg, chodników
i ścieżek rowerowych; Komisja Rewizyjna – kontrolą wydatków poniesionych
przez Mosiński Ośrodek Kultury na
organizację Dni Mosiny w roku 2013,
2014 i 2015; Komisja Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej – efektami
współpracy Gminy Mosina z organami
samorządu terytorialnego, podsumowaniem sezonu turystycznego 2015; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu wyjazdowym w Zespole Szkół
w Mosinie – kulturą i sportem w mieście
i na wsiach, ciekawymi inicjatywami,
imprezami, sukcesami twórców, wykorzystaniem bazy sportowo-rekreacyjnej
przez mieszkańców, zasadami wykorzystywania gminnych obiektów sportowych, regulaminem świetlic wiejskich;
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej – działalnością spółdzielni
socjalnych na terenie Gminy Mosina,
profilaktyką dorosłych mieszkańców naszej gminy; Komisja Budżetu i Finansów:
współpracą z Powiatem Poznańskim
i Radnymi Powiatu Poznańskiego
z naszego okręgu, kwartalnym sprawozdaniem z wydatków i dochodów, podatkami i opłatami lokalnymi na rok 2016,
wykonaniem wniosków komisji; Komisja
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego – sprzedażą mienia komunalnego oraz stanem przygotowania
mienia do sprzedaży; Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – podatkami
i opłatami lokalnymi na 2016 r., skalą
dosadzeń drzew i krzewów na terenie
Gminy Mosina, wydatkowaniem kwot
i nowymi projektami związanymi
z nasadzeniami. Komisja ta odbyła także
3 posiedzenia wyjazdowe: do Stacji
Uzdatniania Wody w Mosinie, do Krosinka w sprawie kanalizacji sanitarnej
w ul. Parkowej, a także w Zespole Szkół
w Rogalinku na zaproszenie UKS „Zapaśnik”.
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Na nadzwyczajnej sesji zwołanej
na wniosek Burmistrza w dniu 19
października, Rada podjęła uchwałę
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu AQUANET-u , na lata 20162020. Na sesji planowej 29 października podjętych zostało 17 uchwał. Rada
uchwaliła „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Mosina
na lata 2015 – 2013” oraz „Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Mosina”. Radni wybrali też ławników do
sądów powszechnych, którymi zostali:
Beata Tomczak, Wanda Balcerek, Bożena Wasielewska i Adam Beba. Dwie
uchwały dotyczyły wstępnej lokalizacji
nowych przystanków komunikacyjnych
w Nowinkach i Świątnikach. Ponadto
Rada Miejska uchwaliła przystąpienie
do sporządzenia 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego (Sprawozdanie Burmistrza -> str. 7), rozpatrywała
skargi Tadeusza Vogta i zleciła Komisji
Rewizyjnej rozpatrzenie kolejnej jego
skargi.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
i stanowisk można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel.
618109 541. 

Terminarz
posiedzeń

od 16 do 30 listopada
16 listopada g. 17.30 – Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu:
Opiniowanie projektu uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania,
rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego, dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych prowadzonych na
terenie Gminy Mosina oraz ustalenia
trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.

17 listopada g. 17.00 – Komisja
Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa:

Omówienie i zaopiniowanie projektu
budżetu na 2016 rok; opiniowanie projektów uchwał.

18 listopada g. 17.30 – Komisja
Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej:
Konsultacje dotyczące nadania patrona dla Stadionu Miejskiego w Mosinie;
opracowanie apelu w sprawie nadawania nazw ulic w gminie Mosina; bieżąca działalność Galerii i Izby Muzealnej
w Mosinie, plany na najbliższy rok; opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.

19 listopada g. 17.30 – Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Opiniowanie projektu budżetu Gminy
Mosina na 2016 rok; analiza rozporządzenia Dyrektora RZGW w odniesieniu
do budowy obwodnicy Mosiny; analiza rozporządzenia Dyrektora RZGW
w odniesieniu do odwodnienia Nowego
Krosna i przyległych terenów; sprawy
bieżące.

23 listopada g. 17.00 – Komisja
Budżetu i Finansów:
Ocena projektu budżetu na rok 2016
– dochody; sprawy bieżące.

24 listopada g. 17.30 – Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej:
Opiniowanie budżetu na 2016 rok;
OSiR, KS 1920 ich program działania
w kierunku ochrony lub poprawy zdrowia dla wszystkich grup wiekowych
mieszkańców naszej gminy – dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy.

25 listopada g. 17.30 – Komisja
inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego:
Opiniowanie wniosków inwestycyjnych do budżetu na 2016 rok; opiniowanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

26 listopada g. 16.00 Sesja Rady
Miejskiej (Mosiński Ośrodek
Kultury).
30 listopada g. 17.30 – Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu:
Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2014/2015; analiza i opiniowanie projektu budżetu na rok 2016.
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może
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mosina.pl
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają
się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane wyżej terminy mogą ulec
zmianie. Bieżące informacje dotyczące
posiedzeń, zamieszczane są na stronie
mosina.pl w zakładce Komunikaty. Można je również uzyskać w Biurze Rady,
tel. 61 8 109 541. 

Znicze pamięci
Na Święto Zmarł ych
mosińscy radni zapalili
„Znicz Pamięci” na grobach nieżyjących radnych dotychczasowych
kadencji oraz Kawalerów
Medalu Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Na liście tych,
którzy odeszli, znajduje
się obecnie ponad 40 nazwisk. Przewodnicząca Rady Małgorzata
Kaptur chce, aby Rada kontynuowała
taką akcję. – Chcielibyśmy podtrzymywać
pamięć o tych osobach, zasłużonych dla
naszej Gminy. Ponieważ w tym roku nie
udało się dotrzeć do wszystkich mogił
myślimy, aby powstała „mapa pamięci”
z ich lokalizacją na cmentarzach, gdzie
zmarli radni i Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej są pochowani
– wyjaśnia Małgorzata Kaptur. 

Komisja zwiedziła
stację
W październiku Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiedziła Stację
Uzdatniania Wody w Mosinie. Radni
zapoznali się z efektami przeprowadzonej tu modernizacji, w efekcie której
wzrosła wydajność stacji ze 100 tys. m3/
dobę do 150 tys. m3 na/dobę. Wprowadzono także drugi stopień uzdatniania
i filtrację na filtrach węglowych. 
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Z młodzieżą w Sejmie Z powiatu
8 października uczniowie Gimnazjum nr
1 oraz Gimnazjum nr 2 odwiedzili Sejm
i Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas
wizyty młodzież uczestniczyła w obradach
ostatniego posiedzenia Sejmu. Miłym akcentem Marszałka Sejmu była możliwość
odwiedzenia jego gabinetu oraz bezpośrednie
przywitanie naszej grupy podczas posiedzenia parlamentu z mównicy sejmowej.
W imieniu mosińskiej młodzieży radni
wręczyli Panu Marszałkowi Wenderlichowi oraz kilku posłom książkę o historii Rogalina oraz statuetkę Eleganta
z Mosiny. Ważnym wydarzeniem tego dnia
było również otwarcie wystawy Projekt „5
Zmysłów. Pauza”, autorstwa poznańskiego
artysty Marka Lapisa. Celem projektu była
aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją słuchu. Po wizycie w Sejmie, młodzież
miała okazję uczestniczyć w zwiedzaniu
Zamku Królewskiego. Mosińskiej młodzieży towarzyszyli radni Rady Miejskiej
w Mosinie Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak, Andrzej Raźny, Dominik Michalak.
Składam serdeczne podziękowania dla posła Marka Niedbały za zaproszenie oraz
dla młodzieży i opiekunów za możliwość
wspólnego uczestniczenia w „żywej lekcji
parlamentaryzmu”. 
Dominik
Michalak
Przewodniczący
Komisji Promocji
Gminy i Współpracy
Samorządowej

Komunikat
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej, chcąc uczcić jubileusz
95-lecia Klubu Sportowego 1920 Mosina,
zachęca do udziału w konsultacjach dotyczących nadania patrona dla Stadionu
Miejskiego w Mosinie. Propozycje kandydatów, wraz z krótkim uzasadnieniem,
prosimy składać do 18 listopada w formie pisemnej do Biura Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Mosinie (z dopiskiem Patron dla Stadionu) lub przesłać na
adres e-mail michalak.d@tlen.pl.
Komisja zaprasza także na swoje posiedzenie w dniu 18 listopada o godz. 17.30
w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
Na podstawie informacji udzielonych
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Mosinie Małgorzatę Kaptur oraz Biuro Rady
Miejskiej opracowała Joanna Nowaczyk. 
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Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Poznańskiego, która odbyła się 23 września
2015 r., rada podjęła dwie uchwały dotyczące naszej gminy. Obydwie dotyczyły
dróg powiatowych zlokalizowanych na
naszym terenie. I tak:
• Starostwo Powiatowe udzieli w 2016r.
pomocy finansowej w wysokości 30 000
zł. w formie dotacji celowej na inwestycję pod nazwą „Budowa ul. Koziej
w m. Pecnej, łączącej drogi powiatowe
2465P z 3911P”.
• Na prośbę władz Gminy Mosina
wyrażoną w piśmie z dnia 30 lipca
2015 r. do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu w sprawie braku możliwości zrealizowania zadania dotyczącego
zarządzania drogą powiatową nr 2466P
(ul. Sowiniecka), Rada Powiatu zmieniła
swoją uchwałę z dnia 15 marca 2015 r.
i podjęła nową uchwałę o przedłużeniu
terminu realizacji do 30 czerwca 2016 r.
Ulica Sowiniecka jest jedną z ruchliwszych ulic w mieście. Jest to odczuwalne
w obecnym czasie, zwłaszcza kiedy od
dłuższego czasu jest zamknięty przejazd
kolejowy przy ul. Śremskiej (też droga
powiatowa). Procedury formalne dotyczące remontu ul. Sowinieckiej trwają
już od 2009 r. Obecna sytuacja związana
jest m.in. ze sprawami regulacji własności gruntów, dyskusją i uzgodnieniami
dotyczącymi zmian w projekcie, w czym
aktywnie uczestniczy Gmina Mosina,
starając się uzyskać najlepsze rozwiązania. Zadanie to będzie finansowane
ze środków Aquanet S.A., Starostwa
Powiatowego w Poznaniu oraz Gminy
Mosina. 15 października 2015 r. z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
odbyło się spotkanie Komisji Oświaty
i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego, podczas której Starosta Poznański Jan Grabkowski wręczył nagrody
Starosty dyrektorom szkół prowadzonym przez Powiat Poznański. Z naszej
Gminy nagrody otrzymali: Bożena Mazur – dyr. SOSW, Paweł Zawieja – dyr.
Zespołu Szkół im. A. Wodziczki. Nagrodę otrzymała również była dyrektor SP
w Rogalinie a obecnie, po wygraniu konkursu w 2011 r. – dyrektor Zespołu Szkół
w Kórniku Emilia Stanny. W części artystycznej wystąpili uczniowie SOSW
w Mosinie.
Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu
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skrócie
W
W dniach 14-20 września, uczniowie
Zespołu Szkół w Daszewicach wzięli
udział w wymianie międzynarodowej.
Od roku szkoła współpracuje ze szkołą
w Hemer (Gesamtschule), w Nadrenii
Północnej – Westfalii. Daszewicka młodzież brała udział w lekcjach, zajęciach
artystycznych i integracyjnych, zwiedzała skansen w Hagen, miasteczko Altena
z zamkiem, zaliczany do najpiękniejszych w Niemczech, odwiedziła też basen
i lodowisko. Naszych uczniów gościły
niemieckie rodziny. Wyjazd zorganizowały Justyna Strzelczyk i Beata Sokołowska – nauczycielki Zespołu Szkół
w Daszewicach.
14 października w Zespole Szkół im.
Adama Wodziczki przy ul. Topolowej
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej z udziałem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego,
Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Elżbiety Walkowiak, Burmistrza Gminy
Mosina Jerzego Rysia oraz dyrektorów
i nauczycieli mosińskich szkół. Podczas
uroczystości odbyło się ślubowanie nauczycielki, która w sierpniu uzyskała
stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz przyrzeczenie pierwszoklasistów. Goście mieli okazję zapoznać się
z efektami trwającego od kwietnia kompleksowego remontu budynku szkoły
i internatu, sfinansowanego ze środków
budżetu Powiatu Poznańskiego.
W październiku uczniowie z mosińskich szkół podstawowych i gimnazjów
uczestniczyli w ekologicznych zajęciach
terenowych. Spotkania prowadzili pracownicy Nadleśnictwa Konstantynowo i Nadleśnictwa Babki. Uczniowie
poznawali zasady funkcjonowania
ekosystemu, zgłębiali tajniki leśnej
fauny i flory. W Nadleśnictwie Konstantynowo uczestnicy zajęć brali udział
w konkursach, rozwiązywali zagadki,
oglądali krótkie filmy przyrodnicze.
Zajęcia terenowe realizowane są przez
Gminę Mosina w ramach projektu „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze
Skarby Mikroregionu WPN – etap III”,
dofinansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie
prowadzone jest w ścisłej współpracy
z Nadleśnictwem Konstantynowo
i Nadleśnictwem Babki. 
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Język angielski inaczej
Od września w Zespole Szkół w Daszewicach, Stowarzyszenie „Ambitio” realizuje program „English Teaching” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Jego celem jest rozwijanie komunikacji i umiejętności językowych,
aktywne spędzanie wolnego czasu. – W ramach programu – wyjaśnia Joanna
Barełkowska, nauczyciel ZS Daszewce – odbywają się spotkania z ciekawymi
ludźmi, opowiadającymi o kulturze anglosaskiej, oczywiście w języku angielskim np.
z Dale Taylorem, który oprowadzał nas po wystawie o Hobbicie, Douglasem Ades,
Sekretarzem Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który
opowiadał o zwyczajach amerykańskich, a także aktorami teatru brytyjskiego.
Uczniowie mieli możliwość udziału w grze miejskiej, warsztatach muzealnych,
zwiedzaniu Wieliczki, oglądaniu filmów i sztuk teatralnych - a wszystko w języku
angielskim, bez słowa po polsku. Zachęceni taką aktywnością sami przygotowali przedstawienie „An ugly duckling”, czyli brzydkie kaczątko, które później
z przyjemnością prezentowali w okolicznych przedszkolach i świetlicy wiejskiej.
W czasie wakacji brali udział w zajęciach „Dookoła Świata”, prowadzonych
również w języku obcym. – Obecnie zajęcia zostały wznowione i mamy nadzieję
zaprosić wkrótce społeczność lokalną na kolejne przedstawienie w języku angielskim – mówi J. Barełkowska. Całoroczne działania, propagujące w Daszewicach
naukę języka angielskiego, mają miejsce dzięki programowi „English Teaching”
ufundowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od sierpnia 2002r.
krajowym Operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, która
co dwa lata organizuje konkurs na niezwykle atrakcyjne i prestiżowe granty.
Program w Daszewicach jest jednym z trzech realizowanych w całej Wielkopolsce. – Wygranie projektu dało możliwość nie tylko przeprowadzenia interesujących
zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, ale bardzo wzbogaciło naszą szkołę
w cały wachlarz środków metodycznych, tak bardzo potrzebnych do urozmaicenia procesu edukacyjnego – relacjonuje Joanna Barełkowska. Dzięki grantowi
stowarzyszenie zakupiło projektor, tablicę multimedialną, angielskie książki,
z których stworzono biblioteczkę, gry, pomoce dydaktyczne. – Nauczyciel skorzystał na bardzo rzeczowych i motywujących szkoleniach w zakresie metodyki
nauczania języka angielskiego, a nasza społeczność lokalna jest jakby bliższa duchowi europejskiemu – uważa J. Barełkowska. 			
JN

ICEO zaprasza na wycieczkę
ICEO Świątniki oraz Radzewicka Gaśnica Travel organizują 3-dniową wycieczkę
na trasie: Św. Krzyż (Góry Świętokrzyskie) – Sandomierz – Koprzywnica –
Puławy – Kazimierz Dolny. Termin: 3-5 czerwca 2016 r. W programie m.in:
zwiedzanie klasztoru na Łysej Górze, „tropienie” Ojca Mateusza w Sandomierzu,
wizyta w opactwie pocysterskim w Koprzywnicy i w Winnicy Sandomierskiej
w Górach Wysokich, zwiedzanie Kazimierza Dolnego oraz Pałacu Czartoryskich
w Puławach. Cena: 560 zł/os. (pierwsza rata 200 zł – wpłata w październiku 2015 r.). W cenie wycieczki: transport autokarem, nocleg w Sandomierzu
(pokoje 2-osobowe z łazienkami), wyżywienie, opieka pilota i miejscowych
przewodników, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
(Św. Krzyż, Podziemna Trasa w Sandomierzu, Brama Opatowska, Opactwo
w Koprzywnicy, Winiarnia).Szczegółowy program oraz zapisy: tel. 505 918 611. 

oświata

mosina.pl
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Nauczycielka wyróżniona
Paulina Mania – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
w Mosinie – została jednym z 6 Finalistów Konkursu Innowacyjny Nauczyciel Roku 2015, zorganizowanego przez
Microsoft Sp. z o. o w Warszawie. Wręczenie nagród przez
minister Joannę Kluzik-Rostowską, odbyło się 13 października, podczas Gali „Nauczyciel Roku” na Zamku Królewskim
w Warszawie. Paulina Mania została wyróżniona dzięki projektowi „Dziennikarskim okiem”. Projekt zrealizowany został
na prowadzonym przez nią kółku dziennikarskim i polegał na
porównaniu dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego i internetowego. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział, weszli w role
dziennikarzy. Wśród korzyści płynących z udziału w projekcie,
wymienili potem m.in. wspólne pisanie newsów, uważne
i poprawne mówienie z uwzględnieniem dykcji, artykulacji,
próbę wystąpienia publicznego, naukę panowania nad mową
ciała i ekspresją, nagrywania wystąpień kolegów i koleżanek
za pomocą kamery i dyktafonu, montażu materiału i prace
w programach google, Windows Movie Marker, Powtoon,
ToonDoo. Swoje wnioski jak i wszelkie utworzone materiały opublikowali na blogu uczniowskim, który od kilku lat
prowadzą pod okiem Pauliny Mani.
Pani Paulinie gorąco gratulejemy i życzymy dalszych sukcesów! 					
JN

W szafie kultury
W Szkole „Pod Lipami” w Krosinku, zakończył się projekt
„Szafa kultury”, realizowany w okresie od 1 czerwca do 31
października br. Jego inicjatorami, była Grupa Nieformalna
składająca się z trojga rodziców uczniów tej szkoły. Wsparcia
udzielili im nauczyciele oraz działające przy szkole Stowarzyszenie „Przyjaciele z Wiejskiej”. Otrzymane dofinansowanie
z Mikrodotacji Wielkopolska Wiara w wysokości 5 tys. zł
oraz wkład finansowy Rady Rodziców, pozwoliły na realizację zaplanowanych w projekcie działań, które tematycznie
związane były z trwającym właśnie Rokiem Teatru Polskiego.

oświata

Uczniowie zapoznali się z podstawową terminologią teatralną, uczestniczyli w zajęciach zakulisowych na temat baletu
w Teatrze Wielkim, wyjechali też do Teatru Muzycznego
na przedstawienie „Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi”. Ostatnim etapem działań będzie wspólna organizacja
przedstawienia „Współczesna wersja Kubusia Puchatka”, przy
udziale uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Projekt prowadziła Katarzyna Hołysz, nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Krosinku. 
Oprac. JN

17

INFORMATOR MOSIŃSKI

listopad 2015

Nagrody i stypendia
Październik w roku szkolnym kojarzony jest nie tylko
z jesienią, ale również z Dniem Edukacji Narodowej. Wnawiązaniu do tego święta wręczane są Nagrody Burmistrza dla
wyróżniających się w pracy nauczycieli i dyrektorów szkół
i przedszkoli z naszej gminy. W miesiącu tym akty nadania
stypendium Samorządu Gminy Mosina otrzymuje też 10 najlepszych gimnazjalistów. W tym roku uroczystość ta miała
miejsce podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października.
Burmistrz Jerzy Ryś wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej
Małgorzatą Kaptur i zastępcą burmistrza Przemysławem Mielochem, wręczyli stypendia 8 wyróżniającym się w nauce
uczennicom oraz 2 stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w tym roku to stypendia za osiągnięcia w sporcie).

Stypendia otrzymały:

Nagrodzeni dyrektorzy:
Bogumiła Woroch – dyrektor Szkoły Podstawowej „Pod
Lipami” w Krosinku, Lidia Szyrej – dyrektor Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej oraz Arkadiusz
Jurek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Czapurach.

Nagrodzeni nauczyciele:
Joanna Barełkowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Daszewicach, Danuta Białas – nauczyciel Zespołu Szkół w Mosinie,
Anna Chilczuk-Bech – nauczyciel Zespołu Szkół w Mosinie,
Iwona Czaińska – nauczyciel Przedszkola w Wiórku oraz Paulina Mania – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.
Po wysłuchaniu gratulacji wykonano pamiątkowe zdjęcia. 

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu
Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie

fot. Karolina Adamczyk- Pięta

Michalina Falbierska - uczennica kl. IIc Gimnazjum nr 1
w Mosinie, Klaudia Fornalik - uczennica kl. II Gimnazjum nr
2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, Karolina
Kowalczyk - uczennica kl. III Gimnazjum w Rogalinku, Kinga
Ratajszczak - uczennica kl. III Gimnazjum im. Powstańców
Wlkp. w Pecnej, Julia Szajek - uczennica kl. IIIa Gimnazjum nr
2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, Zuzanna
Szatkowska - uczennica kl. IIIa Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
Adela Witkowska - uczennica Gimnazjum im. Orła Białego
w Daszewicach, Zofia Zielińska uczennica kl. III Gimnazjum
nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie, Julia
Kopeć i Natalia Kopeć - uczennice Gimnazjum nr 1 w Mosinie – stypendium za osiągnięcia w sporcie. Gratulujemy
uczniom, rodzicom i nauczycielom wyróżnionych uczniów.

Nagrody Burmistrza Gminy Mosina dla dyrektorów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina otrzymało 8 osób. O nagrodę mogą wnioskować
dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rady rodziców. Takich
wniosków o nagrody dla nauczycieli wpłynęło 8. Przyznano
3 nagrody dla dyrektorów i 5 nagród dla nauczycieli.
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Patriotyczny październik
76. rocznica egzekucji w Mosinie
20 października odbyły się uroczystości upamiętniające
76. rocznicę rozstrzelania 15 obywateli Mosiny i okolic na
rynku w Mosinie. Na cmentarzu parafialnym, na grobie
rozstrzelanych złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie
w kościele odprawiona została msza św. z oprawą muzyczną
Chóru pw. św. Cecylii oraz Orkiestry Dętej im. hm Antoniego Jerzaka. Zgromadzeni na mosińskim rynku, w miejscu
kaźni pomordowanych obejrzeli okolicznościową prezentację
multimedialną, podczas której, przy tablicy upamiętniającej
ofiary, uczestnicy 15-kilometrowej Sztafety Pamięci zapalili
znicze. W dalszej części uroczystości, po wystąpieniu burmistrza Jerzego Rysia, pod pamiątkową tablicą delegacje złożyły
kwiaty. Na zakończenie członkowie mosińskiego fanklubu
Lecha Poznań odpalili race, oddając w ten sposób hołd rozstrzelanym. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, goście,
delegacje reprezentujące instytucje publiczne, organizacje,
stowarzyszenia, zakłady pracy, placówki oświatowe, radni,
sołtysi, przewodniczący osiedli, przedstawiciele Sołectwa
Mosina z partnerskiej Gminy Witnica.

Pamięć o rozstrzelanych z Daszewic
20 października w Daszewicach uczczono pamięć dwóch
rozstrzelanych mieszkańców tej wsi. Franciszek Dłubała i Jan
Niemczal zginęli właśnie w tym dniu, 76 lat temu, podczas
egzekucji w Kórniku.

AKTUALNOŚCI

W godzinach popołudniowych mieszkańcy Daszewic, przedstawiciel mosińskiej Rady Miejskiej, przewodnicząca Koła
nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
członkowie rodzin rozstrzelanych, złożyli kwiaty przed tablicą
poświęconą pamięci bestialsko zamordowanych. Uroczystość odbyła się w pierwszą rocznicę odsłonięcia obelisku.
Biorąc pod uwagę ilość osób uczestniczących w uroczystości,
przewidywać należy, że wpisała się ona na stałe w kalendarz
wydarzeń upamiętniających lokalną tożsamość.

Chwile zadumy
23 października w lesie przy drodze Bogulin-Nowinki, miała
miejsce patriotyczna manifestacja z udziałem mieszkańców,
przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i władz samorządowych. Około 2 km na północny-wschód od Nowinek znajduje
się miejsce masowych egzekucji, gdzie w roku 1940 hitlerowcy
rozstrzelali ok. 200 Polaków. Ich zwłoki pochowane zostały
w pięciu zbiorowych mogiłach.
Pod pamiątkowym głazem upamiętniającym tragiczne wydarzenia złożono kwiaty i zapalono znicze. Oprawę słowno
-muzyczną uroczystości zapewnili uczniowie Zespołu Szkół
w Krośnie. Spotkanie przy mogiłach pomordowanych w tym
lesie zorganizował już po raz 10 Zarząd Osiedla nr 5, w tym
roku wspólnie z władzami samorządowymi Gminy Mosina. 
Oprac. JN
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Strażnicy interweniowali
1 – 29 PAŹDZIERNIKA
Przeprowadzono 1183 interwencji porządkowych, 62 interwencje drogowe. W związku
ze zmianą zapisu w Ustawie Prawo o ruchu
drogowym zakazującej Strażom Miejskim
i Gminnym dokonywania kontroli prędkości
z użyciem fotoradaru, od miesiąca września
nie prowadzi się kontroli prędkości. Ukarano
9 osób mandatami karnymi na kwotę 950 zł.
Wspólnie z Policją Komisariatu w Mosinie,
Straż Miejska zabezpieczyła 8 imprez zorganizowanych dla mieszkańców naszej gminy.
Przeprowadzono i interwencji w stosunku
do zwierząt, dotyczyły one głównie bezpańskich psów oraz dzików, których odłowienie
przekazano zgodnie z podpisaną umową przez
Urząd Miejski firmie FALCO. Po odłowieniu,
psy zostały umieszczone w mosińskim przytulisku. W stosunku do właścicieli odłowionych
zwierząt, za brak nad nimi nadzoru wszczęto
postępowania wyjaśniające.
Dokonano kontroli 270 posesji. Kontrole
dotyczyły oznakowania posesji, podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych
i płynnych, posiadania rachunków od koncesjonowanych wywozicieli oraz ilości posiadanych psów na posesji. Strażnicy dzielnicowi
zapoznawali się z problemami mieszkańców
podległych im miejscowości, uczestniczyli
w zebraniach wiejskich.
Zatrzymano 6 osób pod wpływem alkoholu,
które po przeprowadzeniu badań przewieziono do miejsca zamieszkania i oddano pod
opiekę rodziny.
Straż Miejska prowadzi działania oraz walczy
z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Oprócz
form restrykcyjnych, nadzoruje i uczestniczy
w sprzątaniu terenów należących do Gminy,
w wyniku czego w miesiącu maju ukarani
przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac
społecznie użytecznych przepracowali 39
godz., likwidowali nielegalne wysypiska
śmieci, zrywali nielegalnie rozwieszane na
słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali pozarastane trawą chodniki, kosili trawę,
zbierali śmieci – 46 worków.
W czasie 3 wspólnych patroli z Policją, prowadzono kontrole stanu zabezpieczenia mienia
gminnego oraz kontrole kierowców pojazdów
samochodowych.
Z pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania się
osób i pojazdów po terenach objętych systemem kamer, wszelkie zauważone nieprawidłowości przekazywane były do patroli Straży
Miejskiej i Policji. 
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Działania ratowniczo-gaśnicze Jednostki nr 9 PSP w Mosinie
oraz gminnych jednostek OSP w rejonie działania
w październiku.
Państwowa Straż Pożarna – JRG 9 w Mosinie:
- miejscowe zagrożenia – 20 wyjazdów,
- pożary – 15 wyjazdów,
- alarmy fałszywe – 3 wyjazdy.

Ochotnicza Straż Pożarna:

- pożary – 8 wyjazdów,
- miejscowe zagrożenia – 6 wyjazdów.

• 6 października odbyło się praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji
ewakuacji w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie, w którym mieści się Szkoła
Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
• 4 października, ok. godz. 22.10 zastępy Straży Pożarnej zadysponowane zostały
do pożaru piwnicy w domu mieszkalnym.
• Niedziela 11 października okazała się bardzo pracowita dla strażaków z JRG
9. Około godziny 15.30 zastępy zadysponowane zostały do pożaru kurników
w miejscowości Witobel pod Stęszewem. Słup dymu w momencie wezwania pierwszych jednostek był doskonale widoczny z odległości ponad 20 km. Po przybyciu
na miejsce stwierdzono, że w ścisłej zabudowie hal i magazynu doszczętnemu
spaleniu i zawaleniu uległ jeden z kurników – na szczęście pusty.
Działania zastępów polegały na ugaszaniu zawalonego kurnika i opanowaniu
pożaru, który przedostał się do części składowej ze zmagazynowanymi jajami
w ilości ok. 30 ton. Jednocześnie broniono ostatniego z kurników, w którym
znajdowało się 30 tys. sztuk drobiu, co w końcu się udało – nie dopuszczono do
rozprzestrzenienia pożaru. W działaniach, które trwały prawie 5 godzin udział
brało 15 zastępów z PSP (JRG-9, SA PSP Poznań) oraz OSP (Buk, Strykowo, Stęszew, Pecna, Mosina). 

„Łamigłówki” drogowe
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ruchu drogowym, na terenie
zabudowanym zakazane jest przekraczanie prędkości 50 km/h, w godzinach 5.0023.00, a 60 km/h w godzinach 23.00 – 5.00.
Wśród kierowców zdarzają się jednak wątpliwości, gdzie się zaczyna i kończy teren
zabudowany. Dawniej obowiązywały bowiem przepisy, zgodnie z którymi teren
zabudowany zaczynał się w miejscu, gdzie ustawiona była tablica informacyjna
z nazwą miejscowości, a kończył tam, gdzie ustawiony był znak końca miejscowości. Obecnie początek odcinka drogi przebiegającej przez obszar zabudowany
oznaczony być musi znakiem D-42, a koniec takiego odcinka – znakiem D-43.
„Zielone” tablice obecnie wyznaczają tyko granice administracyjne miejscowości. 

D-42

D-43

bezpieczeństwo

mosina.pl
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Jak założyć fundację ?

GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Pracownia Artystyczna
przy Towarzystwie Dębów Rogalińskich
Pracownia Artystyczna w Rogalinku działa od 2000 r. Budynek przedszkola stał
w tamtych czasach pusty. Z inicjatywy emerytowanych nauczycieli powstała myśl,
aby stworzyć pracownię malarską. Z czasem przyszły także dzieci i młodzież.
Zajęcia odbywały się tylko raz w tygodniu. W tym też roku odbyła się pierwsza
wystawa prac malarskich w Mosińskim Ośrodku Kultury, w dużej sali. Chętnych
do malowania było coraz więcej. Przybywały osoby z okolicznych miejscowości.
Rodzice dowozili dzieci. Jeździłam także z zajęciami do okolicznych szkół i domów kultury. Przez te lata nagromadziło się także wiele wydarzeń kulturalnych,
w których uczestniczyliśmy. Współpracowaliśmy przez wiele lat z PTTK Luboń.
Przyjeżdżała od nich grupa z rodzinami i tworzyli u nas w różnych technikach.
My zapraszaliśmy ich co roku na plenery malarskie pod dębami. Przyjeżdżały
grupy ze Swarzędza, Czempinia, Poznania i wielu innych miejscowości. Od początku zaprzyjaźniliśmy się ze Stowarzyszeniem dla Niepełnosprawnych „Promyk”
z Gniezna. Oni przyjeżdżali do nas na zajęcia plastyczne i my jeździliśmy do nich.
Ostatnio wspólnie opracowywaliśmy temat „Chrzcielnice Polskie” w związku
z 1050 rocznicą chrztu Polski. Kilkanaście osób u nas malowało i wykonywało
medaliony rzeźbiarskie. My byliśmy u nich i w gnieźnieńskiej bibliotece uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy z piękną prelekcją zilustrowaną wieloma ciekawymi
zdjęciami. W ramach współpracy byliśmy zaproszeni do Niemiec i na Węgry.
Tam odwiedzaliśmy pokrewne placówki i dzieliliśmy się doświadczeniami. Mnie
jako prowadzącej zajęcia wiele to dało. Uwierzyłam, że osoby niepełnosprawne
mogą mieć także swoje osiągnięcia. Wśród członków od początku uczestniczyła
Sylwia Taciak, której prace były specyficzne. Dziś po 15 latach Sylwia ma swoje
osiągnięcia. Wielu interesuje się jej malarstwem i je docenia. Miała wystawy
w Poznaniu w Galerii dla niepełnosprawnych na ul. Mielżyńskiego oraz w Muzeum Etnograficznym podczas „Nocy Muzeów”. Otrzymała także stypendium
marszałkowskie na rozwijanie swojego talentu. Wiele osób mówi, że nie spodziewało się, że w dziedzinie sztuki odkryje tyle radości i do takiego kunsztu dojdzie.
Jedną z takich osób to Wanda Bartmińska, która mając siódemkę dzieci potrafiła
opanować trudną sztukę pisania ikon i nadal się uczy – obecnie na profesjonalnym
kursie. Są wśród nas także młode mamy, które przyjeżdżają czasem ze swoimi
dziećmi, aby wdrożyć je w atmosferę pracowni i one same też malują. Niedługo
przed świętami będziemy malować bombki, a przed wielkanocą – artystycznie
ozdabiać jajka. Nie są to duże ilości. Wystawiamy czasem te prace na kiermaszu
u nas w pracowni, w Mosinie i w innych miejscowościach. Dziś po latach widzę,
że główne zadanie Pracowni to dawanie ludziom wiary we własne siły i własne
poczucie piękna. Nasze prace trafiają w różne miejsca na kuli ziemskiej i to daje
poczucie wyższego celu, do którego droga jest trudna, ale daje wiele satysfakcji
i radości. Radość dajemy także najbliższym. Uczymy się widzieć, doceniać piękno
świata i doceniać mądrość stwórcy. W naszych zachwyconych oczach przeglądają
się też inni. Uczestnictwo w zajęciach jest ograniczone, dlatego każdy indywidualnie umawia się z prowadzącą zajęcia. 
Lucyna Smok

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Działać społecznie można bez rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS), jednak aby móc otrzymywać
darowizny i starać się o dotacje, organizacja musi mieć osobowość prawną.
Jedną ze sformalizowanych form działalności pozarządowej jest fundacja.
Aby fundacja mogła powstać, potrzebny jest przede wszystkim pomysł na
działanie. Pomysł i cel działania organizacji musi być społecznie i gospodarczo użyteczny, nie możemy więc
działać na rzecz jednej osoby, a dla dobra wspólnego. W szczególności mogą
to być działania z zakresu: ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, rozwoju
nauki, oświaty i wychowania, kultury
i sztuki, ochrony środowiska, opieki
nad zabytkami.
Kolejnym koniecznym warunkiem
powstania fundacji jest pewien majątek, fundusz założycielski, przekazany
przez fundatora. Na fundusz założycielski mogą składać się pieniądze,
rzeczy ruchome i nieruchome oddane
na własność fundacji. Dla fundacji,
które nie będą prowadziły działalności gospodarczej, ustawa nie określa,
wartości minimalnej takiego majątku.
Przyjęło się, że kwoty minimum wahają się między 500 a 1000 zł. Fundatorem może być osoba fizyczna, prawna, obywatel polski lub cudzoziemiec,
może to być jedna osoba lub kilka.
Od pomysłu, do chwili rozpoczęcia
konkretnych działań, należy przejść
kilka kroków:
• ustalenie wysokości funduszu założycielskiego i ustanowienie aktu fundacyjnego (w formie aktu notarialnego,
koszt ok. 100 zł),
• opracowanie statutu (na stronie
www.poradnik.ngo.pl znajdziemy
szczegółowe instrukcje jak powinien
wyglądać statut),
• zarejestrowanie fundacji w KRS
(wniosek składa się z urzędowych formularzy, dokumentów i załączników,
koszt rejestracji to 250 zł, można starać
się o zwolnienie z kosztów).
Jeśli fundacja chciałaby także prowadzić działalność gospodarczą, wtedy
ilość dokumentów i kosztów rejestracji
wzrasta. Więcej informacji na www.
poradnik.ngo.pl i w ustawie z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z
1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.).
W kolejnym numerze „Informatora
Mosińskiego” – jak założyć stowarzyszenie. 
Oprac. Monika Kujawska
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Powiatowy turniej rzeźbiarski
16 października w Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się
X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie,
organizowany przez Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno
-Oświatowe oraz Mosiński Ośrodek Kultury. W zmaganiach
turniejowych brało udział 85 uczestników z 12 gmin powiatu poznańskiego. W tym roku tematem prac było „okno”.
W jury zasiadły rzeźbiarki: Emilia Bogucka i Anna IlskaGruchot. X Jubileuszowy Powiatowy Turniej Rzeźbiarski
był współfinansowany przez Powiat Poznański oraz Gminę
Mosina.

Laureaci Turnieju
Kategoria „szkoły podstawowe”: I miejsce – Mateusz Mansfelski z Zespołu Szkół w Krośnie, II miejsce – Iga Postaremczak
ze SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie, III miejsce – Oliwia Paczkowska z SP im. Tytusa i Jana Działyńskich
w Plewiskach; Wyróżnienia: Amelia Polak z S P im. H. Sienkiewicza w Konarzewie, Maja Szarpak z Zespołu Szkół im.
Królowej Jadwigi w Jerzykowie, Julia Roszak i Aleksandra

Pospiech z SP nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.
Kategoria „gimnazja”: I miejsce – Polina Iliushchenko
z Gimnazjum w Koziegłowach, II miejsce – Danuta Urbaniak
z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie, III
miejsce – Anna Górska z Zespołu Szkół w Mosinie.
Kategoria „szkoły ponadgimnazjalne”: I miejsce – Anna
Krystkowiak z Technikum Zespołu Szkół im. A. Wodziczki
w Mosinie, II miejsce – Oliwia Adamczyk z Zespołu Szkół
im. A. Wodziczki w Mosinie, III miejsce – Roksana Pawlak
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie.
Kategoria wiekowa „dorośli”: I miejsce – Edward Kłonkowski
z Sasinowa, II miejsce – Wanda Wasielewska z Lubonia, III
miejsce – Małgorzata Górecka z Mosiny.
Grand Prix X Jubileuszowego Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego otrzymała Polina Iliushchenko z Gimnazjum
w Koziegłowach. 
Oprac. na podstawie kultura.gmina.pl
JN

W ten pochmurny, jesienny wieczór 17 października przenieśliśmy się na parę chwil w delikatny, fiołkowy krajobraz poezji
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Lilki). Na kolejnym już
wieczorze poetyckim zorganizowanym przez Galerię Miejską
wspólnie z Mosińską Biblioteką Publiczną słuchaliśmy z zapartym tchem i zmrużonymi powiekami pięknych wierszy,
utkanych niczym koronka z barw i uczuć poetki.
Perfekcyjna interpretacja pani Kaliny Izabeli Zioły i pana
Dariusza Bereskiego przy akompaniamencie znanego nam
barda Tomasza Bateńczuka była zwieńczeniem dzieł tej niezwykłej poetki. Dodatkowym miłym akcentem było wręczenie
prowadzącej galerię i zarazem gospodyni spotkań poetyckich,
pani Dorocie Strzeleckiej Nagrody Pracy Organicznej im. Marii
Konopnickiej. Pani Dorota Strzelecka została uhonorowana
za zasługi w dziedzinie kultury.  		
Wanda Bech

fot. Aldona Dzielick

Cień liliowej Lilki

Uczniowie 5 klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
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Za pracę organiczną
Dorota Strzelecka, kierownik artystyczny Galerii Miejskiej
w Mosinie, została uhonorowana Nagrodą Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej. Laureatce wręczono nagrodę
w czasie spotkania Salonu Poetyckiego w Galerii, w sobotę 17 października. Nagroda Pracy Organicznej im. Marii
Konopnickiej ustanowiona została w stulecie śmierci Poetki
w 2010r. w Warszawie. W skład kapituły weszli pisarze, poeci i literaturoznawcy, dla których idea pracy organicznej
jest ważna także w naszych czasach. Nagroda ta promuje
dokonania kulturowe wybitnych kobiet, działanie na wielu
frontach aktywności życiowej i niezwykłą innowacyjność.
Laureatkami nagrody zostały: Helena Gordziej (Poznań), Karolina Kusek (Wrocław), Maria Jolanta Kowalska (Bydgoszcz),
Danuta Mucha (Łódź), Danuta Bartosz (Poznań), Kalina Izabela
Zioła (Poznań), Krystyna Grys (Leszno), Anna Alina Cybulska
(Bydgoszcz), Grażyna Bielińska (Bydgoszcz) i Zhao Si Fang
(Pekin).Przewodniczącym Kapituły jest dr Dariusz Tomasz
Lebioda. Dorota Strzelecka od 1981r. pracuje w Mosińskim
Ośrodku Kultury, najpierw jako instruktor, kolejno jako kierownik sekcji plastycznej, od 1993 r. kierownik artystyczny
Galerii Miejskiej w Mosinie. Jest autorką ciekawych i ważnych
inicjatyw w dziedzinie upowszechniania kultury i nie tylko.
Między innymi w roku 1984 założyła i prowadziła Klub Kolekcjonerów i Hobbystów. Była członkiem redakcji „Ziemi
Mosińskiej”, odpowiedzialna za szatę graficzną, pisała też

artykuły o działalności Ośrodka, przy tej okazji powstała
Kronika Miasta. W latach 1992-1995 działał klub młodzieżowy
„Woodstock”, którego idea zrodziła się na spływie kajakowym.
Młodzież która zainicjowała powstanie Klubu, próżniej była
członkiem klubu kajakowego ”Nektos” 2 zarejestrowanego
w PZK w 1995 r. z inicjatywy Doroty Strzeleckiej. W powstałym w 1997 r. Mosińsko - Puszczykowskim Bractwie
Kurkowym, którego była członkiem zaprojektowała sztandar
i mundur. Jeszcze w latach 80., wspólnie z mężem Jackiem
Strzeleckim zainicjowali działającą w budynku Ośrodka Kultury Galerię „M”. W momencie powołania Galerii Miejskiej
w Mosinie przy ul. Niezłomnych, została kierownikiem artystycznym i prowadzi ją do dzisiaj. Działalność Galerii to nie
tylko cykliczne wystawy z zakresu malarstwa współczesnego,
w ramach których goszczą tu uznani w polskim środowisku
artystycznym autorzy. Oferta kulturalna tego miejsca, to także spotkania z muzyką, poezją i sztuką teatralną, których
inicjatorką i organizatorką jest Dorota Strzelecka. Laureatce
składamy serdeczne gratulacje!
J. Nowaczyk

Taniec kresek
W październiku Galeria Miejska
w Mosinie zaprezentowała wystawę prac prof. Andrzeja Załeckiego,
jednego z najciekawszych, współczesnych polskich grafików. To czwarta
wystawa tego artysty w mosińskiej
galerii.
Prof. Andrzej Załecki jest absolwentem Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny)
w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej
w roku 1974. Jest także wykładowcą na macierzystej uczelni.
W ramach swojej działalności artystycznej tworzy w dziedzinie grafiki warsztatowej, rysunku, malarstwa i ilustracji. W swoim dorobku posiada 50 wystaw indywidualnych,
a także udział w 150 wystawach w kraju i zagranicą (Francja,
Belgia, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Kuba, Węgry, Słowacja,
Słowenia, Macedonia, Rosja, Niemcy, Norwegia, Finlandia,
Argentyna, USA, Australia, Holandia, Japonia, Szwajcaria,
Szwecja, Senegal).
W Galerii Miejskiej w Mosinie, prof. Załecki pokazał 22 prace
wykonane techniką druku wypukłego. To między innymi,
jak wyjaśnił artysta, drzeworyt, linoryt i techniki pochodne.
Pokazanie swoich grafik w mosińskiej galerii uznał za okazję,
by powiedzieć parę słów o potencji techniki druku wypukłego.
– Jest to język – stwierdził Andrzej Załecki – którym można się
posługiwać, używając wielu działań, stosować i czystą linię,
i czystą plamę, i nieskończoną ilość tonów płaszczyzny, które
można mieszać w dowolnych proporcjach.
Artysta uważa, że pewne środki pozwalają twórcy wypo-

KULTURA

wiadać się w przeróżnych sprawach. W przypadku profesora
Załeckiego wydaje się, że wachlarz środków, po które potrafi sięgnąć jest przeogromny. Kunszt artystyczny i budzący
podziw warsztat tego artysty, przekłada się na przedstawiony zwykłą i zarazem niezwykłą kreską obraz – dynamiczny
i pełen emocji. Galeria ludzkich ciał w ekscentrycznych pozach
i uniesieniach, splątanych jak w psychodelicznym, czarno
-białym tańcu, z ciałem obcym i własnym, to obraz współczesnego człowieka z jego upodobaniami, słabościami, nałogami. W tej galerii znajdziemy sportretowanych celebrytów ze
świata muzyki, filmu i sportu i zwykłych ludzi, ich odmienne
charaktery i upodobania, ich przeżycia.
Zachęcam, by zapoznać się z twórczością tego artysty. 
Joanna Nowaczyk
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
miłości – to wszystko znajdziecie
w powieściach polecanej przeze
mnie autorki. Zapraszam serdecznie do przeczytania choć jednej
z książek autorki, dzięki której
czas zbyt szybko mijał, rzeczywistość zniknęła, a bohaterzy
wzbudzali przeróżne emocje.
Katarzyna Nowak

KSIĄŻKI BARBARY FREETHY
„NIE MÓW NIC”
Bohaterka powieści planuje swój
ślub i nagle w oknie wystawowym
słynnego fotografa dostrzega
zdjęcie małej dziewczynki przed
bramą rosyjskiego sierocińca,
dziewczynki, w której rozpoznaje
siebie. „To nie mogę być ja… nie byłam adoptowana… Dlaczego jednak
dziewczynka z fotografii ma wisiorek
z łabędziem i starą rosyjską laleczkę,
zupełnie takie jak ja?” Wyjaśnienie
tej tajemnicy przez główną bohaterkę to seria perypetii i nieoczekiwanych zdarzeń.

„WSZYSTKO, CZEGO PRAGNĘŁA”
Podczas imprezy studenckiej jedna z czterech przyjaciółek, Emily,
umiera. Pozostałe dziewczyny
nigdy nie zapomniały tragicznej
nocy. Nagle na listach bestsellerów
pojawiła się książka nieznanego
nikomu autora, opisująca w niesamowicie dokładny sposób losy
ich czterech. Kim jest ów pisarz?
I dlaczego oskarża jedną z nich
o morderstwo? Bohaterki próbują poznać prawdę i rozwiązać nie
tylko tajemnicę śmierci Emilii, ale
każda z nich przy okazji porządkuje swoje życie. Tajemnice, sekrety, kłamstwa, marzenia i utracone

24

„DZIEWCZYNA O SIEDMIU
IMIONACH” HYEONSEO LEE
Jeżeli lubisz czytać książki
z literatury faktu, to ta książka
jest idealnie dla Ciebie. Autorka opowiada w niej swoje dwa
życia: jedno, gdy do 17 roku życia mieszkała w Korei Północnej
i drugie, po ucieczce do Chin,
a później do Korei Południowej. Bohaterka opisuje życie
w „zamkniętej klatce” Korei Północnej, czasy dyktatury jednego
z najbardziej tajemniczych krajów świata. Hyeonsoe Lee mieszkała w mieście blisko granicy
z Chinami. Mając niespełna 18
lat postanowiła odwiedzić rodzinę mieszkającą po drugiej
stronie rzeki w Chinach. Nie
przypuszczała wtedy, że minie
kilkanaście lat zanim znowu zobaczy się z mamą i bratem. Nie
mogła wrócić, gdyż naraziłaby
się na więzienie albo tortury.
Przez kilkanaście lat zmieniała
aż 7 razy imię i nazwisko. Historia jak z filmu – dziewczyna
opisuje nie tylko ucieczkę z kraju
tyranii, ale później zdobywanie
pracy i trudne życie w Chinach.
W końcu po wielu trudach udało
jej się dostać do Korei Południowej. To historia silnej, odważnej
i mądrej kobiety – świadectwo
triumfu jej niezłomnego ducha.
Gorąco polecam!
Lucyna Jakś

Mieczewianka w Krakowie
W dniach 22-25 października w Krakowie odbywały się Międzynarodowe Targi Książki. Brytyjska pisarka C.J. Daughery, która po raz drugi uczestniczyła
w tej imprezie uważa ją za najlepsze wydarzenie czytelnicze na świecie. 700 wystawców z 27 krajów, ponad 700 autorów z Polski i zagranicy oraz ok. 68 tys.
zwiedzających, tak w liczbach prezentuje się miniona
edycja jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju. Wśród autorów, którzy prezentowali na
tych targach swój dorobek była Zofia Staniszewska
– pisarka z Mieczewa i bibliotekarka z Mosiny. Do udziału
w Targach zaprosiło ją wydawnictwo „Debit”, nakładem
którego ukazała książka Zofii Staniszewskiej „Dzieci
w sieci dobrych manier”. Ta właśnie pozycja znalazła
się na stoisku targowym wydawcy.
Udział w Międzynarodowych Targach Książki to wyróżnienie, bo wydawnictwa zabierają tam tylko wybranych
autorów. A czym Ci autorzy tam się zajmują? – Podpisywaniem książek, rozmową z czytelnikami, z bibliotekarzami.
Można też spotkać się z innymi autorami – informuje
Z. Staniszewska.
Na tegorocznych Targach w Krakowie, pojawiły się
takie postaci jak Olga Tokarczuk, Ignacy Karpowicz,
prof. Jerzy Bralczyk, Martyna Wojciechowska, Wojciech
Jagielski, Andrzej Maleszka, Wojciech Mann czy Piotr
Fronczewski. Nasza pisarka nie ukrywa, że było to dla
niej niezwykłe przeżycie. – Pierwszy raz zostałam zaproszona do Krakowa. Choć było mało czasu, udało mi
się między innymi spotkać reportażystę „Trójki” Tomka
Michniewicza, który udzielał wywiadu w Salonie Literackim – opowiada swoje wrażenia. Poza tym, jak wyjaśnia
dalej, taka impreza jest okazją do osobistego spotkania
autorów z przedstawicielami wydawnictw, z którymi na
co dzień współpraca ogranicza się najczęściej do e-maili.
Zofia Staniszewska jest autorką także innych pozycji
książkowych: „Czarownica z Radosnej” (2008), „Moja
les” (2009), „Jak to było z Zofią i gwiazdą” – tomik
wierszy (2009), „Ale plama! Czyli dobre maniery i domowe afery” – książka dla dzieci (2010). Książka „Dzieci
w sieci dobrych manier”, która ukazała się w tym roku
już niedługo zostanie przetłumaczona na język czeski
i pojawi się na rynku wydawniczym naszych południowych sąsiadów. Teraz pisarka pracuje nad kolejną książką. O czym ona będzie, to na razie tajemnica. – Mogę
tylko zdradzić, że będzie to książka sensacyjna, dla dzieci,
a akcja rozgrywać się będzie w bibliotece – uśmiecha się
tajemniczo Zofia Staniszewska. Naszej utalentowanej
mieszkance gratulujemy dorobku i życzymy dalszych
sukcesów twórczych! 		
Joanna Nowaczyk
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III Wielkopolski Rajd Integracyjny
2 października odbył się III Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym”, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Mosinie, przy wsparciu Powiatu Poznańskiego, WPN-u
oraz mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W imprezie udział wzięli zawodnicy z Grodziska Wielkopolskiego, Kościana, Poznania, Puszczykowa, Śremu, Kórnika,
a także Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mosinie. Uczestnicy mieli do wyboru 9-kilometrową trasę
nordic-walking, na którą zgłosiło się 54 zawodników oraz 18
km trasę rowerową, którą pokonało 25 osób. Na mecie zlokalizowanej nad Jeziorem Jarosławieckim, na zawodników czekało
ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, gorąca grochówka, a na
osłodę pyszne pączki. Zgodnie z tradycją impreza zakończyła
się wspólną zabawą przy muzyce. 
Oprac. JN
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Zagrały na festiwalu
W dniach 19-20 września, w poznańskiej Arenie odbył
się Ogólnopolski Festiwal Mini Siatkówki Dziewcząt. Klub
UKS Kotwica Rogalinek wystawił do turnieju dwa zespoły
w kategorii trójki. W zespole pierwszym zagrały: Kamila
Krzyżaniak, Wiktoria Król, Wiktoria Napierała, zajmując
w końcowej klasyfikacji bardzo dobre 16 miejsce. Zespół
drugi w składzie: Wiktoria Nowak, Aleksandra Sobańska
i Daria Gościniak zakończyły rywalizację na 43 miejscu.
Organizatorem Festiwalu był Wielkopolski Związek Piłki
Siatkowej, a partnerem Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do
rywalizacji przystąpiło 127 zespołów dziewcząt, które rozegrały łącznie 499 spotkań. 		
Oprac. JN

Mosiniacy w Maratonie
11 października po raz 16. w Poznaniu odbył się cykliczny
bieg maratoński. W tegorocznej edycji tej imprezy dystans 42
kilometrów i 195 metrów przebiegło ponad 6 tys. zawodników. Wśród nich znalazła się grupa maratończyków z Gminy
Mosina. W roku 490 p.n.e. król Persów Dariusz I zapragnął
podbić Grecję i jego wojska stanęły pod Maratonem, skąd
miały uderzyć na Ateny. Wówczas, jak zrelacjonował to starożytny historiograf Herodot, widząc to Grecy udali się co sił
w nogach do bezbronnego miasta. Pokonawszy dystans 37
km, przybyli tam równocześnie z okrętami perskimi i uratowali Ateny. Według późniejszej legendy, wieść o zwycięstwie
pod Maratonem, wraz z ostrzeżeniem o zbliżającej się flocie
wroga, przekazał Atenom Filippides, który zaraz potem padł z
wycieńczenia. Ta historia przeplatana legendą, w końcu XIX
w., zainspirowała twórców pierwszych nowożytnych igrzysk
olimpijskich w Atenach, by włączyć do ich programu bieg na
dystansie odpowiadającym odległości z Maratonu do Aten,
zaokrąglony do 40 km. W XX w., podczas igrzysk olimpijskich
w Londynie, dystans zwiększono o 2195 metrów, przesuwając
metę w pobliże miejsca, gdzie na trybunach siedziała królowa
brytyjska. Od przeszło 100 lat, na dystansie „maratońskim” –
42 km 195 m, odbywają się też masowe biegi uliczne. Maraton
poznański od lat przewodzi polskim biegom ulicznym. W tym
roku odbył się on po raz 16. Na jego metę dobiegło aż 6252,
z których zwycięzcą okazał się Emil Dobrowolski, z czasem
02:13:50 . Wśród kilku tysięcy maratończyków, znalazło się
blisko 40 biegaczy z naszej gminy, spośród których najlepszy
wynik osiągnął Marcin Idkowiak z czasem 03:00:11 i 167 miejscem w klasyfikacji ogólnej. Drugi z kolei, ze 193 miejscem i czasem 03:02:20 był Marcin Wieczorek, a trzeci – z miejscem 584
i czasem 03:18:44 – Piotr Organiściak. Wśród pań najlepszą
zawodniczką z naszej gminy została Agnieszka Załuska-Lipa,
która zdobyła 1433 miejsce w klasyfikacji ogólnej, z czasem

sport

03:36:08. Za nią, na kolejnych miejscach uplasowały się: Kasia
Gierlik – miejsce 1565, czas 03:38:40 i Agata Pitracha-Michalak – miejsce 3422, czas 03:18:44. Ponad 42-kilometrowy
dystans 16. Maratonu Poznań, przebiegli również inni reprezentanci naszej gminy, według kolejności na mecie: Tomasz
Piechnik, Damian Wyderka, Rafał Krakowiak, Piotr Załuski,
Robert Birkiewicz, Krzysztof Pajszczyk, Marek Rydlewski,
Arkadiusz Wieczorek, Szymon Matecki, Robert Gadziński,
Robert Dymarski, Przemysław Bartoszewicz, Tomasz Rustecki, Jacek Konieczny, Jacek Olszewski, Jacej Błaszczyk,
Michał Solarski, Piotr Walczak, Dariusz Walczak, Małgorzata
Putowska, Dariusz Kłoda, Tomasz Wojciechowski, Marcin
Socha, Jakub Korzeniewski, Karolina Czeska, Przemysław
Rajkowski, Barbara Hercka, Mirosław Wierzbicki, Paulina
Korcz, Paulina Kilkowska, Tomasz Fabisiak, Sławek Michalak,
Maciej Piechura. Maratończykom gratulujemy wielkiej wytrwałości i dobrych wyników!  		
Joanna Nowaczyk
Wyniki podane dzięki opracowaniu klasyfikacji zawodników
z Gminy Mosina przez Esterę Wekwert z OSiR.
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Mistrzostwa w piłce halowej
15 października w hali sportowej OSiR w Mosinie, odbyły
się Mistrzostwa Gminy Mosina w Halowej Piłce Nożnej
Szkół Gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie gimnazja z terenu naszej gminy. Zespoły uczestniczące
w turnieju zagrały w dwóch grupach. Czas gry: 2 x 8 minut.
W zaciętej rywalizacji zwyciężył Zespół Szkół w Rogalinku,
uzyskując tym samym awans do Półfinału Powiatu Poznańskiego w Zalasewie.
Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół w Rogalinku; 2. Zespół Szkół w Daszewicach; 3. Gimnazjum w Pecnej; 4. Zespół Szkół w Mosinie;
5. Gimnazjum nr 1 w Mosinie; 6. Zespół Szkół w Rogalinie.
Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom
życzymy dalszych sukcesów. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków
13 października w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji,
rozegrana została Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, w której wzięło udział 8 przedszkoli z terenu gminy Mosina. Każde
z nich reprezentowało 10 przedszkolaków. Organizator – mosiński OSiR, we współpracy z przedszkolami – przygotował
dla dzieci 5 konkurencji sportowych. Inicjatorką olimpiady
była nauczycielka Przedszkola w Wiórku Iwona Czaińska.
Przedstawiamy klasyfikację końcową: I miejsce – Przedszkole
w Krośnie, II miejsce – Przedszkole w Pecnej (po dogrywce),
III miejsce – Przedszkole Integracyjne nr 3 w Mosinie (po
dogrywce), IV miejsce – Przedszkole w Czapurach, V miejsce
– Przedszkole nr 2 w Mosinie, VI miejsce – ex aequo Przedszkole nr 4 w Mosinie i Przedszkole w Wiórku, VIII miejsce
– Akademia Odkrywców. 

Mosina pływa z Akademią Pływania
Optimum Sport
OSiR Mosina wspólnie z Akademią Pływania Optimum
Sport zapraszają na zajęcia z pływania najmłodszych uczniów
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w nowym miejscu
niedaleko Mosiny – na basenie hotelu Agro w Dymaczewie
Nowym przy ul. Mosińskiej 2. Zajęcia przeznaczone są dla
uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 nieumiejących jeszcze pływać.
Termin rozpoczęcia zajęć: 21.10.2015-23.10.2015. Czas trwania
zajęć: 45 min. Częstotliwość zajęć: 1 x w tyg.Ilość osób w
grupie: maks. 8. Ilość lekcji w kursie: 9. Miejsce zajęć: basen
hotelu Agro w Dymaczewie przy ul. Mosińskiej 2.
Grafik środa: 15:30-16:15, 16:20-17:05, 17:10-17:55, 18:0018:45 – wiek uczestników 6-8 lat. Zapisy na stronie optimumsport.pl. Kurs nauki pływania składa się z 9 zajęć. Dzięki
dofinansowaniu Gminy Mosina pojedyncze zajęcia kosztują
tylko 7 zł! (kurs 9 lekcyjny – 63 zł).
Oferta dotyczy nowych klientów Akademii Pływania Optimum Sport, którzy nie zapisywali się wcześniej na kursy
z pływania w innych terminach oraz obecnych klientów,
którzy chcą, aby dziecko chodziło na zajęcia w dodatkowym
terminie. 
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Strzeleckie nominacje
3 października w remizie OSP w Mosinie, miała miejsce
strzelecka uroczystość nadania stopni oficerskich, której gospodarzem był Związek Strzelecki „Strzelec” oddział Mosina-Puszczykowo. Mianowani na stopnie oficerskie ppor.
Związku Strzeleckiego zostali: Grzegorz Barański z oddziału
mosińsko-puszczykowskiego oraz Marek Aleksandrowicz
z okręgu dębnowskiego. Nominacji dokonał Komendant gen.
ZS Stanisław Chomko.
Związek Strzelecki „Strzelec” działa na terenie Mosiny
i Puszczykowa od 2013 r. – Jest to organizacja proobronna,
która na zasadach Związków Strzeleckich stworzonych przez

INFORMATOR MOSIŃSKI
Józefa Piłsudskiego, kształtuje poczucie
patriotyzmu i przynależności – wyjaśnia
Patrycja Grupińska, członek związku.
– Współpracujemy m.in. z Ochotniczą Strażą Pożarną, która umożliwia nam udział
w wielu ćwiczeniach. Pomagamy w zabezpieczaniu ruchu podczas różnych imprez
i świąt. Jesteśmy otwarci na współpracę
z innymi organizacjami lub pomoc w wielu
przedsięwzięciach.
Paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza Związek Strzelecki „Strzelec”,
powstała w 1910 r. we Lwowie. Była podstawą budowy struktur wojskowych Legionów Polskich. Po I wojnie światowej
powstał Związek Strzelecki, nawiązujący
do tradycji Związku z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną, przedpoborową młodzież i prowadził działalność w zakresie
wychowania fizycznego oraz przysposobienia wojskowego.
W 1939 r. liczył ok. 500 tys. członków, którzy w czasie kampanii wrześniowej wykonywali zadania zlecone przez władze
wojskowe. We wrześniu 1939 r. w oparciu o przedwojenne
struktury „Strzelca” utworzono Organizację Orła Białego.
Organizacja prowadziła działalność dywersyjną, wywiad
i akcje propagandowe, wymierzone przeciwko okupantom.
Działający współcześnie Związek Strzelecki „Strzelec” przygotowuje młodzież do pracy w służbach mundurowych, służbie
publicznej i życia społecznego w realiach państwa obywatelskiego. Jest kontynuatorem tradycji oręża przedwojennego
„Strzelca” Józefa Piłsudskiego. 
JN

Rozstrzygnięcie konkursu

oprac. Gminne Gentrum Informacji

W poprzednim numerze „Informatora” ogłosiliśmy konkurs,
w którym należało prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: „Kto
to jest zecer?”. Konkurs związany był z artykułem „Pasja”
o mieszkańcu Rogalinka panu Alojzym Szabelskim, o którym powstał film zatytułowany „Drukarz na wodzie”. Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe brzmi: zecer
to wykwalifikowany pracownik zecerni wykonujący skład
ręczny lub maszynowy na potrzeby druku. Dobrej odpowiedzi
w regulaminowym czasie udzielili w kolejności nadesłania:
Aleksandra Sz., Paweł A., Włodzimierz G., Paulina G. i Daria
K. Elżbieta O., Aleksandra W. Pięciu zwycięzców otrzymało
nagrody – książki oraz zestaw upominków promocyjnych,
a trzy pierwsze osoby – nagrodę specjalną ufundowaną przez
Gminę Mosina – płytę DVD z filmem „Drukarz na wodzie”.
Wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w konkursie
dziękujemy i zapraszamy do następnych. 
Redakcja

AKTUALNOŚCI
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Pomnik
Na mosińskim rynku stoi od kilkudziesięciu lat. Codziennie
mijają go setki przechodniów, którzy przyzwyczajeni do tego
widoku, nie przyglądają się uważnie jego treści, a może nawet – mijają obojętnie. A przecież „Pomnik Ofiar Hitleryzmu”,
który stanął tu z woli mieszkańców, jest symbolem społecznej
pamięci i pouczającą lekcją historii. 20 października minęła 43.
rocznica jego odsłonięcia. W wyniku II wojny światowej, ok.
400 mieszkańców Ziemi Mosińskiej straciło życie.
O tym mosińskie społeczeństwo nie potrafiło zapomnieć,
a wiele lat po wojnie, zrodziła się myśl, by ku ich pamięci,
w mieście postawić pomnik. Miało to miejsce gdzieś na początku
lat 60. Wtedy zawiązał się pierwszy komitet budowy pomnika, który zapoczątkował społeczną zbiórkę pieniędzy. Dopiero
w roku 1971, gdy na czele komitetu przy mosińskim kole ZBOWiD stanął Aleksy Kubiak, rozpoczęły się intensywne działania
na rzecz szczytnego celu. W skład owego komitetu weszli również: Janina Kowalska, Bolesław Hemmerling, Edmund Kałek
i Władysław Pierzak.

„Cegiełka” do „cegiełki”
„Zarząd Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, wspólnie z Komitetem Budowy Pomnika Ofiar Hitleryzmu,
utrwalając pamięć zamordowanych, zakatowanych i poległych
w walce z okupantem, realizując podjęte dzieło budowy pomnika
w Mosinie prosi społeczność o ofiary na ten cel” – brzmiał apel
z prośbą o datki.
O tym jaki był odzew, mówią dziś listy składkowe, które
przechowuje Izba Muzealna w Mosinie. Z pewnością wielu naszych mieszkańców, odnajdzie tu swoje lub znajomo
brzmiące nazwisko, bo jest ich wpisanych na listy dziesiątki
i też dziesiątki wpłaconych kwot: od 5 do nawet 100 złotych.
W akcję zbierania pieniędzy, włączyły się mosińskie instytucje. Każdy, kto ofiarował choć najmniejszą sumę, otrzymywał „cegiełkę” – zdjęcie makiety pomnika. I tak, „cegiełka do
cegiełki”, mieszkańcy gminy uzbierali tyle, by pokryć aż 2/3
kosztu budowy pomnika, który wyniósł 230 tys. zł. Resztę sfinansowały państwowe dotacje. Był rok 1972. Przeciętna płaca
w Polsce wynosiła 2511 zł, a dolar na czarnym rynku kosztował
złotych 80. Za czekoladę, mieszkaniec Mosiny zapłacić musiał
19 zł, za litr benzyny „6,50”, a luksusowy Fiat 125p kosztował
aż 160 tys. złotych!
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Segment na segment
Tymczasem w oknie wystawowym zegarmistrza Stanisława
Nowakowskiego na rynku, oczom mieszkańców ukazała się
makieta przyszłego pomnika, który wykonać miał, według
własnego projektu, nieżyjący już prof. Józef Murlewski, dziś
zaliczany do czołowych, polskich rzeźbiarzy. Jego prace oglądać
można m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Warszawie,
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku i … na placu 20 Października w Mosinie. Segmenty pomnika prof. Murlewski odlewał
w Mosinie, w tutejszej Wytwórni Betonu „POZBET”. Tutaj też,
na specjalnej platformie wyrzeźbił w glinie orła, a w swojej
poznańskiej pracowni wykonał tablice. Wreszcie, mierzący
8 i pół metra pomnik był gotowy. Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 20 Października 1972 r., w rocznicę rozstrzelania
przez hitlerowców 15 zakładników. Tak oto stanął w Mosinie
pomnik „Pamięci Ofiar Hitleryzmu” i nie tylko… Na każdej ze
ścian pomnika umieszczono 4 tablice, na których widnieje inny
napis: CZEŚĆ POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ (ściana wschodnia) / ZAMORDOWANYM W FORCIE
VII I ZAMĘCZONYM W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
(ściana południowa) / PAMIĘCI ROZSTRZELANYCH W DNIU
20 PAŹDZIERNIKA 1939 ROKU (ściana zachodnia) – i …W
HOŁDZIE POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM (ściana północna). Na tej ostatniej tablicy, na miejscowy magistrat spoglądają
dwie głowy powstańców. Dziś pomnikowe tablice zatarł już
czas, a niektóre napisy trudno odczytać. Ale pomnik zbudowany
społecznym wysiłkiem i z woli mieszkańców, od blisko 40 lat
jest najważniejszym miejscem pamięci w lokalnej martyrologii.
Pozostało jeszcze wyjaśnić, jak orzeł na pomniku zyskał
koronę. Otóż po upadku komunizmu, gdy na głowę Białego
Orła powróciła jego historyczna korona zauważono, że pomnikowy orzeł wciąż jej nie ma. „Ukoronowania” orła podjął
się Roman Czeski. Najpierw z ZUK-u przyjechał podnośnik,
by artysta mógł zdjąć z orła miarę i wykonać projekt. Według
tego projektu, szkielet korony z blachy nierdzewnej, wykonał
miejscowy blacharz Mieczysław Jarmuszczak. Potem Roman
Czeski wypełnił szkielet gotową masą klejową w kolorze
tynku, a koronę wymodelował tak, by nie zatrzymywała się
w niej woda i nie gnieździły ptaki. Korona, choć wtedy była
mowa, że to prowizorka i pewnie nie wytrzyma zbyt długo, na
głowie orła spoczywa dumnie do dzisiaj. 
Joanna Nowaczyk
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Uhonorowany Medalem pośmiertnie, w roku
2001. Urodził się 14 maja
1934 r. w Ostrowie Wlkp.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej i Liceum,
w którym 6 czerwca 1952r.
zdał maturę, wstąpił do
Arcybiskupiego Seminarium Duchow nego
w Poznaniu. Święcenia
kapłańskie otrzymał 31
maja 1958 r. z rąk ks.
Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka. Swoją posługę kapłańską,
ks. Czesław rozpoczął od trzymiesięcznego zastępstwa
w Pogrzybowie. Z dniem 1 września 1958 r. objął wikariat
w Turkowych, a 1 lipca 1960 r. przeszedł na wikariat do
Mosiny. Proboszcz mosiński ks. kan Roman Hildebrand
bardzo wysoko cenił jego walory moralne i umysłowe oraz
gorliwość w pracy duszpasterskiej. Dlatego już 1 września
1962 r. zlecił mu opiekę duszpasterską nad wiernymi w
podmosińskiej miejscowości Krosno i kilku sąsiednich
wioskach. Dla młodego kapłana był to życiowy egzamin.
Warunki mieszkaniowe były tam trudne, również kościół
poewangelicki wymagał gruntownego remontu. Ponadto
trzeba było dojeżdżać do parafii mosińskiej z pomocą
duszpasterską. W wydanym przez księdza proboszcza
Hildebranda świadectwie czytamy: „Ks. Czesław prowadzi

GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Ks. Czesław Sperzyński
całą pracę z młodzieżą z niezwykłym zapałem. W pracy
organizacyjnej i duszpasterskiej wykazuje wiele inicjatyw.
Poza tym jest bardzo oczytany”. Nic więc dziwnego, że
Władza Duchowna mianowała ks. Sperzyńskiego najpierw
rektorem samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego, a od
15 lutego 1979 r. – proboszczem nowo erygowanej parafii
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. Ks. Czesław przeprowadził generalny remont wnętrza kościoła,
dobudował obszerną zakrystię, a następnie uratował wieżę
przed zawaleniem i kolejno stawiał nowe mury zewnętrzne.
Podobne zatroskanie ujawnił przy konserwacji probostwa
i budynku gospodarczego. Władza Duchowna widząc
wielką zaradność oraz zaangażowanie chciała przenieść
go do Sierakowa. Ostatecznie uznano racje ks. Sperzyńskiego: „nie myślę o wielkiej parafii, bo czuję się dobrze
w małej, w której wszystkich znam”. Rzeczywiście, znał
wszystkich i wszyscy znali jego. Pierwszy i długoletni
proboszcz Krośnieński był dla nich wzorem. Był kapłanem, który w swej pracy nie szczędził sił, aby dusze swych
parafian umacniać w wierze. Stąd jego autorytet w parafii
był ogromny i powszechny, a towarzyszyła mu szczera
ujmująca miłość. Zmarł nagle 23 lipca 1991 r. Pochowany
został na cmentarzu w Puszczykowie, w pobliżu grobu
swoich rodziców. 
Włodzimierz Gabrielski

Kościół w Krośnie
Na terenie gminy Mosina, znajduje się kilkanaście cennych budynków wpisanych przez wojewódzkiego konserwatora do Rejestru Zabytków. Ponadto w Gminnej Ewidencji Zabytków
zarejestrowano kilkaset zabytkowych obiektów
rozsianych po całej gminie.
Cennym zabytkiem architektury sakralnej jest sztachulcowy kościół poewangelicki, wzniesiony w latach 1779-1781,
obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Znajdują się przy nim dzwonnica i pastorówka,
wybudowane w pierwszych dekadach XX w.
Budowla ma konstrukcję szkieletową, wypełnioną cegłą
i otynkowaną. Wieżyczkę nad sygnaturką przykrywa barokowy hełm z latarnią. Wewnątrz znajdują się piętrowe empory.
Z czasów budowy kościoła zachowała się rokokowa ambona.
Kościół poewangelicki w Krośnie, wpisany został do Rejestru Zabytków 24 lipca 1970 r. pod numerem 1180/A
z 24 lipca 1970 r. W roku 2010, w rejestrze znalazło się także
5 obiektów z wyposażenia wnętrz kościoła. 

JN
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KULTURA

WYDARZY SIĘ

SPORT

„JESIENNA ZADUMA”

URZĄD I NGO

BIEG ZIMOWY
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Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Mosina
do udziału w eliminacjach gminnych
Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma”, których organizatorem jest Mosiński
Ośrodek Kultury. Etap powiatowy
odbędzie się w Gminnym Ośrodku
Kultury „Sokół” w Czerwonaku.
Pierwszym etapem konkursu są eliminacje w poszczególnych szkołach.
Wyłonieni laureaci będą uczestniczyć
w Eliminacjach Gminnych w Mosińskim Ośrodku Kultury 17 listopada
2015 r., ubiegając się o nominację do
Finału Konkursu w Czerwonaku 23
listopada 2015 r. - kultura.gmina.pl.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zaprasza do udziału w II Biegu
Zimowym po Wielkopolskim Parku
Narodowym, który odbędzie się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy 10 stycznia 2016 r. Zeszłoroczna edycja spotkała się ze sporym
zainteresowaniem nie tylko Mosiniaków, ale również biegaczy z terenu
całej Wielkopolski. W drugiej edycji
zwiększamy limit biegnących – 400
osób. Trasa biegu będzie przebiegać
malowniczymi ścieżkami WPN. Zapisy na bieg będą prowadzone drogą
elektroniczną. Na stronie www.osirmosina.pl w zakładce Bieg Zimowy.
Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza
przyjmowanie wniosków o przyznanie
nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla
trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Wnioski można składać od dnia 21
października 2015 do dnia 16 listopada
2015 roku do godziny 12.00 (decyduje
data wpływu do urzędu) w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18. Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie
www.powiat.poznan.pl oraz www.bip.
powiat.poznan.pl

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA W CZAPURACH

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza zajęcia Pracowni Plastycznej. Poniedziałki
13:00 - 14:00 (dzieci 5 - 7
lat), 15:00 - 16:30 (młodzież
i dorośli), 16:30 - 18:00 (dorośli i seniorzy), środy 9:00
- 12:00 (seniorzy), 13:00 14:00 (dzieci 5 - 7 lat), 15:00
- 18:00 (dorośli i seniorzy),
soboty 10:00 - 12:00 (wszystkie grupy wiekowe).

Mosiński Ośrodek Kultury
zaprasza na bezpłatne zajęcia
muzyczne, ktore odbywają
się w każdy czwartek w świetlicy wiejskiej w Czapurach.
Nauki gry na keybordzie,
gitarze oraz będnach uczy
Paweł Wasiak. Zapisy i szczegóły tel. 531 305 334.

SIATKÓWKA
LATO
POD ŻAGLAMI

SZERMIERKA

21 i 28 listopada 2015 r.
w hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mosinie odbędą się mecze III Ligi
piłki siatkowej mężczyzn.
Zagrają drużyny: UKS Mosińska Jedynka oraz Aligator
Nekla i UKS MJ oraz Progress
Września. Mecze rozpoczną
się o godz. 18:00 - zapraszamy kibiców.

Klub Szermierczy UKS
MUSZKIET ER zaprasza
wszystkich, a zwłaszcza dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej na zajęcia, które odbywają się w Szkole Podstawowej
nr 2 w Mosinie. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu: 502 051 672.

WIEŻA WIDOKOWA

SZCZEPIENIA

Po trwającym ponad miesiąc
remoncie, wieża widokowa
w Mosinie jest już dostępna
dla zwiedzających. Wykonano prace w zakresie wymiany zniszczonych elementów,
uzupełnienia gontów dachowych, sprawdzenia wszystkich
połączeń, dokręcenia śrub,
a także dwukrotnego malowania środkami impregnującymi.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego.
Program dla osób od 55 roku
życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1960 r.),
zameldowanych na terenie
gmin powiatu poznańskiego.
Szczepienia będą się odbywać
do końca roku. Szczegóły tel.
61 847 04 54 oraz 61 843 91
49.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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Receptą jest miłość
Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie
jej trwania. Taka właśnie sentencja towarzyszyła uroczystości
wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” blisko
40 parom z naszej gminy, obchodzącym 50-lecie swojego
ślubu. Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w jego imieniu wręczył dostojnym Jubilatom Burmistrz Gminy Mosina.
W czasie tej uroczystości, w dniu 2 października, padło
wiele słów uznania dla wytrwałości małżeńskich par. Burmistrz Jerzy Ryś zauważył, że życie nie jest przecież prostym przejściem przez ogrody pełne kwiatów, ale też walką
z każdą przeciwnością losu, gdzie obecność obok drugiego
człowieka jest niezwykle istotna. – Państwo udowodniliście
– powiedział zwracając się do Jubilatów – że przez 50 lat można się wspierać, można wyznawać sobie to najwyższe uczucie,
tworzyć rodzinę, dbać o tego człowieka i wszystkich, których
stworzyliśmy w tym związku. Cieszę się – stwierdził dalej – że
możecie wskazać innym jak należy żyć, jak należy korzystać
z przywilejów miłości, ażeby trwać tak długo nawzajem się
wspierając. Przewodnicząca rady Małgorzata Kaptur to wydarzenie określiła mianem sukcesu, bo 50 przeżytych wspólnie
lat jest sukcesem, jakim małżeńskie pary z takim stażem mogą
się chlubić. – Wielu młodych ludzi obecnie takiego sukcesu nie
jest w stanie powtórzyć – zauważyła składając parom życzenia.
– Jesteście Państwo dla wielu wzorcem do naśladowania, bo
żyjąc razem 50 lat zdaliście największy egzamin w życiu: egzamin z wierności, życzliwości, z tolerancji, z dobra, które
świadczy się drugiemu człowiekowi. Z kolei ks. proboszcz
Edward Majka przypomniał, że kiedy obejmował mosińską
parafię obchodzące dziś Złote Gody małżeństwa miały za
sobą 30 lat pożycia. Poruszając aspekt religijny, zaprosił Jubilatów do wspólnej modlitwy o ich kolejne wspólne lata.
A sami Jubilaci? Jaka jest ich recepta na tak wieloletnie,
zgodne pożycie? – Przede wszystkim być wyrozumiałym
i prawdziwie się kochać – uważają Bogumiła i Stanisław Anioł.
Ponad pół wieku temu państwo Anioł spotkali się w Mosinie, na karuzeli, w parku na Budzyniu. – Zainteresowałem
się tą panią, bo była taka ładna, blondynka – zwierzył się
pan Stanisław. – Ja pracowałam wtedy w przedszkolu w Mosinie, później w szkole, a teraz jestem emerytką – dodaje jego
żona. Bogumiła i Stanisław Anioł doczekali się dwójki dzieci
i czworga wnucząt. Podobnie Państwo Kowalscy, Janina
i Zbigniew dumni z syna i z córki podkreślają, że dzieci
i rodzina to największy dorobek ich życia. A poznali się przez
przypadek, właściwie przez kamień leżący na drodze. – Byłem
na rajdzie motocyklowym w Iłowie Żagańskiej. Przewróciłem
się o ten kamień na motorze, żona podbiegła z pomocą i mnie
podnosiła – wspomina pan Zbigniew. – Szłam akurat z pracy,
z koleżankami…Tak się poznaliśmy – dodaje żona Janina. Zapytani o ich receptę na 50-letnie pożycie odpowiadają, że jest nią
miłość, miłość i jeszcze raz miłość. I wzajemne zrozumienie.
– To było niezwykłe, niespodziewane – opowiada inna para
o swoim pierwszym spotkaniu i zakochaniu. Ona – najpierw
poznała siostrę męża, swoją koleżankę, potem jego mamę,
a dopiero na końcu swojego przyszłego męża, w jego domu,
na niedzielnej kawie, na którą zaprosiła ją przyszła teściowa.
– Być może miała jakieś ukryte plany, tego nie wiem – opowiada moja rozmówczyni. – Ja przyszłam do domu męża, nie
wiedząc o tym, że przyszła teściowa ma dorosłego syna. Przy
tej niedzielnej kawie rozmowa, spojrzenia, zaciekawione oczy
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męża w moją stronę, pierwszy spacer, pierwsze spotkanie i tak
to się zaczęło. 50-letni dziś małżonkowie mają syna i dwoje
wnucząt. Jako receptę na udany związek podają tolerancję
i bezinteresowne bycie ze sobą, wzajemną pomoc i uczucie,
które w ich przypadku nigdy nie wygasło, ale które trzeba
pielęgnować. Uczucie to porównują do ogrodu, który należy
pielęgnować, bo inaczej, jak mówią, rosnące w nim piękne
róże uschną. – Doszliśmy do tego miejsca przez wszystkie burze,
małe burze, bo jakoś los nam sprzyjał i możemy być wdzięczni
losowi, że tak szczęśliwie doczekaliśmy tych 50 wspólnych lat.
Szanownym Jubilatom składamy życzenia dalszych wspólnych lat w dobrym zdrowiu i nieustającej miłości!

Złote Gody obchodzili w tym roku:
Bogumiła i Stanisław Anioł, Lucyna i Stefan Bartkowiak,
Maria i Zdzisław Braun, Jadwiga i Zygmunt Ellmann, Maria
i Jerzy Jeżewicz, Odetta i Jan Jung, Janina i Jerzy Kaptur,
Halina i Michał Kluczyńscy, Janina i Zbigniew Kowalscy,
Kazimiera i Seweryn Kubiaczyk, Leokadia i Alojzy Lewiccy,
Jadwiga i Czesław Lipowicz, Teresa i Florian Majsner, Teresa
i Marcin Malak, Anna i Teodor Menzfeld, Bolesława i Kazimierz Michalak, Zofia i Mieczysław Nowiccy, Kazimiera
i Zygmunt Olejnik, Regina i Mieczysław Ossowscy, Janina
i Wojciech Pawłowscy, Jadwiga i Stanisław Perlik, Janina
i Zdzisław Sadłos, Teresa i Zygmunt Stawni, Jadwiga i Jan
Sidyk, Alicja i Stanisław Sioch, Zofia i Boguchwał Skotarczak,
Janina i Mieczysław Stobieccy, Janina i Marian Szłapka, Helena i Władysław Szuda, Bożena i Stanisław Szymkowiak,
Stanisława i Stanisław Świtalscy, Jadwiga i Jan Tomczak,
Mirosława i Zbigniew Wiśniewscy, Kazimiera i Władysław
Wojciechowscy, Barbara i Jerzy Woroch, Irena i Bolesław
Zielonaccy, Janina i Jerzy Żabińscy. 
Joanna Nowaczyk

KOMUNIKAT
W związku z organizowanymi corocznie uroczystościami
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, uprzejmie prosimy
pary małżeńskie, które będą obchodzić Złote Gody w roku
2016 i chcą, aby w ich imieniu wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”, o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie
Stanu Cywilnego, pl. 20 Października 1, pokój 112 i 113
– do 15 stycznia 2016 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do
sporządzenia wniosku o nadanie odznaczenia. 
Marzena Obst
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie
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