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Szanowni Mieszkańcy!

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu 
wiele radości i rodzinnego ciepła, by nikt z Państwa w ten piękny, 

magiczny czas, nie pozostawał samotny. 
Życzymy spełnienia marzeń pod świąteczną choinką i wszelkiej  

pomyślności w Nowym, 2019 roku – zdrowia, spokoju i rozwiązania 
wszelkich problemów.

W imieniu samorządu Gminy Mosina

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
Małgorzata Kaptur

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedzialek)
Urząd Miejski w Mosinie będzie nieczynny,
natomiast dnia 31 grudnia będzie czynny 

w godzinach 07:00 - 13:00, jednocześnie we wtorek 11 i wtorek 18 grudnia 
godziny pracy Urzędu zostaną wydłużone do godziny 16:00.
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Mosiński Teatr Bez Kurtyny został zwycięzcą ogólnopolskiego 
konkursu teatrów amatorskich MELPOMENA 2018! Za swój 
spektakl „Wszyscy jesteśmy podejrzani” zdobył I miejsce. Dla 
naszych aktorów „posypały się” także inne nagrody…

Konkurs Teatrów Amatorskich MELPOMENA odbył się w tym 
roku już po raz 15. W dniach 23 – 25 listopada na deskach Ośrodka 
Kultury w Środzie Wielkopolskiej, w konkursowych zmaganiach 
zaprezentowało się 14 finalistów - teatrów z całej Polski, wśród 
nich Teatr Bez Kurtyny,  działający w naszym mieście od czterech 
lat. Przypomnijmy, że dwa lata temu na MELPOMENIE Teatr 
Bez Kurtyny zdobył nagrodę specjalną za swój pierwszy spektakl 
„Pchła Szachrajka”.

Tym razem nasi aktorzy zaprezentowali na scenie najnowszą, 
drugą już sztukę „Wszyscy jesteśmy podejrzani” według powieści 
Joanny Chmielewskiej, której  premiera miała miejsce w czerwcu 
tego roku. Spektakle oceniała komisja w składzie: Małgorzata 
Łodej-Stachowiak (aktorka Teatru Nowego w Poznaniu), Piotr 
Dobrowolski (teatrolog z UAM Poznań), Ewa Obrębowska-Piasecka 
(dziennikarka teatralna, reżyser) oraz Michał Pabian (dramaturg 
Teatru Nowego z Poznania). Decyzją takiego jury Mosiński Te-
atr Bez Kurtyny został zdobywcą I miejsca, ex aequo z teatrem  
z Wieliczki. To jednak nie koniec wyróżnień dla naszego teatru, 
który otrzymał także nagrodę za urzeczywistnianie idei teatru 
amatorskiego, a Dorota Antkowiak i Hanna Pawliczak  - za scena-
riusz spektaklu „Wszyscy jesteśmy podejrzani”. Można też wspo-
mnieć, iż jury nagrodziło także za wsparcie reżyserskie Elżbietę 
Górczyńską, która udzielała mosińskim aktorom konsultacji.

- Powoli opadają emocje, choć głowy mamy nadal w chmurach. 
Możliwe, że to przez niski poziom chmur. Na konkurs do Środy 
Wlkp. jechaliśmy pełni obaw – relacjonuje Marcin Niemczewski, 
jeden z aktorów naszego teatru. – Nie wiedzieliśmy czy nasza 

nowa sztuka jest jakimś krokiem na przód, czy damy radę zagrać 
to na odpowiednim poziomie (próby przed festiwalem wyglądały 
słabo), czy tak naprawdę sukces sprzed dwóch lat nie był tylko 
żartem jury i petarda nie okaże się wielkim niewypałem. No, ale 
pojechaliśmy. Pojechaliśmy, bo magia Cezara (hotelu) siedziała nam 
z tylu głowy, bo chcieliśmy się sprawdzić i chyba jednak liczyliśmy 
choć na malutką, jedną nagródkę… Nie do uwierzenia, ale nas 
zauważyli! Zostaliśmy bez kurtyny, ale z nagrodami. Szczególnie 
tą największą, jaką jest potężny zastrzyk energii do pracy i zabawy!  
Zabawy w teatr - nasz cudowny świat równoległy.

Gorąco gratulujemy tego wspaniałego sukcesu! Jesteśmy dumni, 
że mamy swój własny, choć formalnie amatorski, ale na scenie - 
prawdziwie profesjonalny teatr, który przywrócił tradycję teatralnej 
Mosiny. O tej tradycji – w kąciku historycznym „Informatora 
Mosińskiego”. 

 Joanna Nowaczyk

Teatr Bez Kurtyny zwycięzcą 
MELPOMENY



4

INFORMATOR MOSIŃSKI grudzień 2018

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Z samorządem związał całe swoje życie. Samorządowej wiedzy  
i doświadczenia nabywał jako dziennikarz, pracownik urzędu gmi-
ny, urzędu marszałkowskiego, a ostatnio – jako zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina. 

Był Pan jednym z trzech kandydatów na Burmistrza Gminy Mosina tej kadencji. 
Jak przyjął Pan wybór mieszkańców wskazujący Pana do pełnienia tej funkcji?  

To dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie wobec mieszkańców  
i Gminy. Zdaję sobie sprawę, że swój dotychczasowy dorobek, Gmi-
na Mosina zawdzięcza pokoleniom, które ją budowały, także moim 
wszystkim poprzednikom. Tutaj szczególnie chciałbym podziękować 
Burmistrzowi Jerzemu Rysiowi, który tę funkcję pełnił przede mną, za 
wielkie poświęcenie w pracy nad rozwojem Ziemi Mosińskiej. Będę się 
starał kontynuować wysiłek ich wszystkich.

 
Funkcja Burmistrza Gminy Mosina, którą właśnie Pan objął, wydaje się być pewną 
konsekwencją dotychczasowej, samorządowej „drogi życiowej”. 

Ale to przede wszystkim konsekwencja wyboru mieszkańców, chociaż 
rzeczywiście, z samorządem związałem chyba całe moje zawodowe 
i nie tylko zawodowe życie. Zaczęło się  na początku lat 90., kiedy 
pisałem artykuły do swarzędzkiej  gazety wydawanej przez tamtejszy 
Urząd „Prosto z ratusza”. Potem, była Mosina, z którą najpierw zwią-
załem swoje życie prywatne, ożeniłem się z mosinianką.  W Mosinie, 
będąc redaktorem naczelnym gazety „Wieści z…”, interesowałem 
się szczególne samorządem. Od 13 maja 2002 roku do roku 2009 r. 
pracowałem w Gminie Komorniki, gdzie redagowałem i zajmowałem 
się gazetą samorządową, promocją, cały czas jednak interesowałem 
się sprawami Gminy Mosina. Kolejnym doświadczeniem była praca  
w Urzędzie Marszałkowskim, w Departamencie ds. rozwoju obszarów 
wiejskich, no i ostatnie cztery lata - Zastępca Burmistrza Gminy Mosina.

Jako wiceburmistrz, nabył Pan doświadczenia w zarządzaniu Gminą Mosiną, można 
powiedzieć, że dało ono pewne przygotowanie do pełnienia dzisiejszej funkcji?  

Najważniejsi są zawsze ludzie, dlatego to doświadczenie z ostatnich 
czterech lat na stanowisku wiceburmnistrza, było przede wszystkim 
możliwością poznania relacji ludzi współuczestniczących w gminnym 
samorządzie – radnych, sołtysów i innych aktywnych osób. Druga 

kwestia, to możliwość poznania pracy Urzędu z perspektywy wicebu-
rmistrza. Biorąc udział w zarządzaniu także Urzędem, poznałem wiele 
dobrych stron jego funkcjonowania, ale też jego słabe strony, które  
w kilku aspektach wymagają usprawnienia. 

Największe problemy Gminy, jakie będzie miał do rozwiązania  
Burmistrz tej kadencji?

Na pewno jednym z największych problemów jest zakorkowana Mo-
sina. Wynika to z lokalizacji Gminy na terenie aglomeracji poznańskiej 
i to nie jest tak, że za korki odpowiadają nasi mieszkańcy. Problem ten 
dotyczy także innych gmin aglomeracji, a w naszym mieście krzyżują 
się jedne z najbardziej uczęszczanych w Wielkopolsce dróg wojewódz-
kich. W tej kadencji będziemy działać, żeby ten problem rozwiązać, 
przynajmniej w jakimś stopniu. To kwestia budowy „czerwonki”  
i wschodniej obwodnicy miasta. Kolejnym problemem jest także stan 
naszych gminnych dróg, z których wiele nie jest jeszcze utwardzonych. 
Kończymy prace nad „Planem budowy dróg” i na początku przyszłe-
go roku przedstawimy projekt tego harmonogramu Radzie Miejskiej 
do ewentualnego uchwalenia. Będziemy kontynuować systematyczną 
budowę dróg, a wraz z zamykaniem inwestycji oświatowych, których 
w minionej kadencji było naprawdę bardzo dużo, na to zadanie, na 
budowę dróg, będą przeznaczane coraz większe środki. 

Czy rozbudowa szkół w Krośnie, w Krosinku, kończąca się rozbudowa szkoły  
w Czapurach, termomodernizacje szkół, budowa hali widowiskowo-sportowej, 
które pochłonęły rzeczywiście spore środki, to już koniec inwestycji oświatowych? 

Na pewno nie, bo potrzeby w tej sferze jeszcze są, chociażby sala 
gimnastyczna dla Krosinka. Jednak te największe i najpilniejsze myślę, 
że zostały na jakiś czas zaspokojone. Pozostaje oczywiście ważna in-
westycja – budowa pływalni, którą już rozpoczęliśmy. Mamy projekt, 
pozwolenie na budowę, przygotowany teren. Jesteśmy przed ogłoszeniem 
przetargu na wykonawcę. To z całą pewnością też inwestycja oświatowa, 
bo pływalnia służyć będzie przede wszystkim uczniom gminnych szkół. 
Ważnym zadaniem z zakresu inwestycji oświatowych jest nowy budynek 
dla Przedszkola nr 3 Integracyjnego i remont pozostałych przedszkoli. 
Przygotowujemy się także do zwiększenia oferty edukacyjnej szkół. 

Przed nami jeszcze wiele zadań inwestycyjnych i nie tylko, także  
w sferze społecznej, które będziemy sukcesywnie realizować – dla sołectw 
i osiedli, wsparcia stowarzyszeń, klubów sportowych, czy seniorów, 
poprzez rozwój skierowanej dla nich oferty. A z myślą o najmłodszych 
naszych mieszkańcach i ich rodzicach, planujemy wprowadzenie bo-
nów żłobkowych. 

Czy na tę kadencję jest jakiś pomysł zagospodarowania budynku przy ul. Waw-
rzyniaka, tzw. „kokotka”?

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie  
w tym budynku Muzeum Ziemi Mosińskiej. 

Przed nami jeszcze wiele zadań, także w sferze społecznej, które bę-
dziemy sukcesywnie realizować – dla sołectw i osiedli, wsparcia stowa-
rzyszeń, klubów sportowych, czy seniorów, poprzez rozwój skierowanej 
dla nich oferty. A z myślą o najmłodszych naszych mieszkańcach i ich 
rodzicach, planujemy wprowadzenie bonów żłobkowych.  

Kto będzie pomagał Burmistrzowi w zarządzaniu Gminą?
Moimi zastępcami będą pan Tomasz Łukowiak, Radny minionej 

kadencji, przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego oraz pan Adam Ejchorst – dotychczasowy pre-
zes Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a wcześniej 
zastępca kierownika referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
Jestem przekonany, że we współpracy z Radą Miejską w Mosinie bę-
dziemy dynamicznie rozwijali Gminę Mosina.

Dziękuję za rozmowę.  Joanna Nowaczyk

ROZMOWA Z 
przemysławem mielochem
Burmistrzem kadencji 
2018 – 2023
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W roku 2010 uzyskała po raz pierwszy 
mandat radnej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Funkcję tę pełniła przez poprzednie dwie 
kadencje, a w ostatniej – także funkcję 
Przewodniczącej Rady. 

Rada Miejska w Mosinie wybrała Panią na swoją 
Przewodniczącą już po raz drugi. Jak przyjęła 
Pani ten wybór?

Fakt, że ponownie zostałam Przewodniczącą Rady jest dla mnie 
źródłem dużej satysfakcji. Kiedy wybierają cię po raz pierwszy, może to 
być splot różnych okoliczności, przypadek, czy „polityka”. Wybór po 
raz drugi, to coś więcej, to potwierdzenie, że zdało się ważny egzamin.   

Była też Pani jedyną, zgłoszoną kandydatką do pełnienia tej funkcji. Ze strony 
radnych jest to z pewnością forma oceny Pani dotychczasowej pracy jako Prze-
wodniczącej Rady?  

Od wyboru Przewodniczącego Rady w roku 2002, sytuacja, że Rada 
zgłosiła i poparła jednego kandydata, powtórzyła się po raz pierwszy. 
Jeśli poparcie otrzymuje się ze wszystkich stron, to nie tylko uznanie, 
ale zobowiązanie. Trzeba się starać, żeby tej wysoko postawionej po-
przeczki nie strącić. 

Jak ocenia Pani „na starcie” nową Radę w kontekście jej składu osobowego?
W tej kadencji mamy ciekawy układ sił. Radnych wprowadzi-

ły do Rady trzy komitety wyborcze i są to grupy o zbliżonych 
wielkościach (8+7+6). Nikt zatem nie ma bezwarunkowej więk-
szości. To w naturalny sposób wymusza konieczność dyskusji  
i pozyskiwania poparcia potrzebnego do przyjęcia poszczególnych 
proponowanych rozwiązań. Obecna Rada jest bardziej doświadczona 
od tej z poprzedniej kadencji. W 2014 r. do Rady weszło aż 14 nowych 
radnych. Nowe spojrzenie jest ważne, ale samorząd to także wiedza. 
Żeby ją przyswoić, trzeba czasu. Wiele problemów ma długą historię, 
niektóre inwestycje toczą się latami i łatwiej jest się do nich odnieść, 
jeśli się zna ich genezę. W kadencji 2014 – 2018 radni byli wybrani  
w okręgach jednomandatowych. To powodowało, że częściej skupiali 
się na sprawach dotyczących swoich okręgów niż nad problemami 
dotyczącymi całej gminy.

W nowej Radzie zasiada tylko czworo radnych, którzy w tej roli 
debiutują, a siedmioro radnych ma doświadczenie wielokadencyj-
ne. Spodziewam się, że ta Rada dzięki większej wiedzy i doświad-
czeniu poszczególnych radnych będzie mogła od początku dobrze 
pracować. Dostrzegam, że radni obecnej kadencji mają większe 
poczucie własnej wartości i świadomość roli, jaką radny pełni  
w samorządzie. Mam więc nadzieję, że Rada Miejska w kadencji 2018 
– 2023 nie tylko będzie stanowiła prawo, prawidłowo wypełniała 
funkcję kontrolną wobec burmistrza, ale także będzie w stanie za-
proponować Burmistrzowi nowe korzystne dla gminy rozwiązania. 

Rada wybrała także wiceprzewodniczącego…
Wiceprzewodniczącym Rady został radny Dominik Michalak, który 

uzyskał największe poparcie wyborców, chyba rekordową w historii wy-
borów do mosińskiego samorządu - liczbę 540 głosów. Świadczy to na 

pewno o jego umiejętności współpracy  
z mieszkańcami. To aktywny młody 
człowiek, ciągle poszukujący nowych 
rozwiązań. Liczę na owocną współ-
pracę. 

W poprzedniej kadencji, w pracy Rady Miej-
skiej wprowadzona została technologiczna 
innowacja - elektroniczny system głosowa-
nia. Od I sesji tej kadencji, mamy do czynie-
nia z kolejnym novum – transmisją na żywo 
wszystkich obrad, co tym razem wynika z 
wymogów ustawowych. Jakie zdaniem Pani 
korzyści przyniesie ta możliwość?

Dotychczas na sesje przychodzili 
nieliczni mieszkańcy, dlatego jedyna 
wiedza ogółu mieszkańców o działal-

ności Rady pochodziła z „Informatora Mosińskiego”, czy z mediów 
społecznościowych. Teraz każdy mieszkaniec na żywo lub w dowolnym 
czasie, może zapoznać się z przebiegiem całej sesji i z problematyką, 
jaką zajmuje się Rada. Może też, śledząc przebieg obrad w Internecie, 
ocenić poszczególnych radnych, również tego, na którego zagłoso-
wał. Jesteśmy zaskoczeni, że transmisja pierwszej sesji, zbliżyła się  
w tej chwili do 1000 odsłon, to jest bardzo dużo. 

Jakie inne zmiany w pracy Rady Miejskiej zaszły w tej kadencji? 
Jedną ze zmian wynikających z ustawy jest wprowadzenie 

wszystkich głosowań imiennych. Każdy zainteresowany miesz-
kaniec, znajdzie teraz wyniki głosowań poszczególnych radnych 
w Internecie. Ustawodawca nałożył także na Radę obowiązek 
organizowania na sesji absolutoryjnej debaty o stanie gminy  
z udziałem mieszkańców. Rada musi przygotować uchwałę, która określi 
wymagania dotyczące zawartości raportu o stanie gminy. Ponieważ  
w debacie będą mogli zabierać głos mieszkańcy, zachęcam wszystkich 
interesujących się sprawami naszej wspólnoty gminnej do przekazywa-
nia radnym swoich sugestii odnośnie zawartości takiego raportu. Kolej-
na nowość w tej kadencji wynikająca z ustawy to obowiązkowa Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji. Tymi sprawami do tej pory zajmowała się Ko-
misja Rewizyjna, co powodowało, ze brakowało czasu na prowadzenie 
kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych  
i pomocniczych. Przez ostatnie cztery kadencje w Radzie działała 
Komisja Rewizyjna i aż siedem komisji branżowych. Komisje liczyły 
od 4 – 9 członków.  Głos komisji nie miał dużego znaczenia. Rada 
postanowiła to zmienić – zredukowała liczbę komisji i zniosła ograni-
czenie ich liczebności. Teraz, oprócz dwóch komisji obowiązkowych, 
mamy trzy komisje stałe z liczbą kilkunastu członków w każdej: Komisję 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Do 
pracy w tej ostatniej zgłosiło się aż 18 radnych, czyli prawie cała Rada. 
Duże liczebnie komisje pozwolą pewne rzeczy uporządkować już na 
posiedzeniach. Opinie komisji będą miały większą wagę.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się kontaktować z radnymi? Czy w tym obszarze 
się coś zmieniło?

Zapraszamy mieszkańców do Biura Rady w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie tradycyjnie w każdy poniedziałek od 15.00 – 17.00.  
W nieparzyste poniedziałki (1,3,5) dyżur pełnię osobiście, w parzyste 
poniedziałki wiceprzewodniczący Rady Dominik Michalak. 

Dodatkowo w tej kadencji będę pełniła dyżur w czwartki od 10.00 
– 12.00. Podobnie jak wszyscy radni deklaruję możliwość spotkania 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Dziękuję za rozmowę.  Joanna Nowaczyk

ROZMOWA Z 
Małgorzatą Kaptur 
– Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Mosinie  
nowej kadencji 
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Arkadiusz Cebulski - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa;
Ewelina Dudek - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 

Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisja Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa;

Agnieszka Gorzyńska - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisja 

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa;
Zbigniew Grygier - Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu 

i Finansów, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa;

Elżbieta Jarecka - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Ko-
misja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Promocji;

Małgorzata Kaptur - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji;

Łukasz Kasprowicz - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa;

Michał Kleiber - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisja Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa;

Roman Kolankiewicz - Komisja Oświaty, Spraw Społecz-
nych i Promocji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa;

Marcin Ługawiak - Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji, Komisja Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa;

Tomasz Łukowiak - Komisja Rewizyjna, Komisja Budże-
tu i Finansów, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa;

Wiesława Mania - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji;

Jan Marciniak - Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu 
 i Finansów, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa;

Dominik Michalak - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji;

Adam Monikowski - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa;

Maciej Patela - Komisja Oświaty, Spraw Społecznych  
i Promocji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa;

Andrzej Raźny - Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu  
i Finansów, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa;

Ryszard Rybicki - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa;

Jolanta Szymczak - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisja Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa;

Waldemar Waligórski - Komisja Rewizyjna, Komisja Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisja Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa;

Waldemar Wiązek - Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisja Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 

Radni zdecydowali już, w jakich komisjach będą 
pracować w kadencji 2018-2023:

Dominik Michalak - Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Mosinie

Ma 28 lat i od urodzenia mieszka w 
Mosinie. Z wykształcenia jest ekono-
mistą. Od 2012 r. działa w Zarządzie 
Osiedla nr 6 „Za Moreną”  jako czło-
nek Zarządu. Od 2014 r. jest Radnym 
Rady Miejskiej w Mosinie. 

Dominik Michalak: Wybór na 
funkcję radnego Rady Miejskiej  
w 2014 r. był dla mnie wielkim za-
szczytem, ale i zobowiązaniem. Początki pracy nie były łatwe, 
jednak dzięki zaangażowaniu i wsparciu kilku radnych szybko 
wdrożyłem się w tryb pracy Rady. 

Od początku pracy społecznej konsekwentnie stawiam so-
bie cele, które mają poprawić jakość życia w naszej Gminie,  

a ich realizacja sprawia mi ogrom-
ną satysfakcję. Kluczem do ich re-
alizacji jest zawsze współpraca, co 
chciałbym mocno podkreślić. Jestem 
przekonany, że wspólnie z Radnymi 
i Burmistrzem będziemy nadal reali-
zować inicjatywy z pożytkiem dla 
wszystkich mieszkańców. Obszarów 
problemowych mamy wiele, a jed-
nym z najważniejszych to problemy 
komunikacyjne (brak spójnej stra-
tegii rozwiązania problemu) oraz 
niedoinwestowana infrastruktura 
społeczna (brak żłobków, czy też 
brak miejsc integracji dla osób nie-
pełnosprawnych). 

W obecnej kadencji radni dali 
mi również duży mandat zaufa-

nia dzięki czemu będę pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej. Jednym z moich priorytetów w tej działalności 
będzie popularyzacja idei samorządowej (w szczególności wśród 
młodzieży) oraz poprawa komunikacji w aspekcie sprawozdaw-
czości pracy rady. 

Dominik 
Michalak - 
Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Mosinie
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21 listopada,  w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrod-
ka Kultury odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Mosinie ka-
dencji 2018 – 2023,  podczas której wybrani w wyborach 
samorządowych Radni oraz Burmistrz Gminy Mosina złożyli 
uroczyste ślubowanie. Podczas pierwszych obrad mosińskiej 
Rady dokonano także wyboru jej Przewodniczącego i Wice-
przewodniczącego.

I sesja Rady Miejskiej w Mosinie nowej kadencji, rozpo-
częła pięcioletnią pracę mosińskiego samorządu w nowym 
składzie. W Wyborach Samorządowych 2018, wyłonionych 
zostało 21 radnych z Gminy Mosina  na VIII kadencję: Ar-
kadiusz Cebulski,  Ewelina Dudek,  Agnieszka Gorzyńska,  
Zbigniew Grygier,  Elżbieta Jarecka, Małgorzata Kaptur, 
Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, 
Marcin Ługawiak, Tomasz Łukowiak, Wiesława Mania, Jan 
Marciniak, Dominik Michalak, Adam Monikowski, Maciej 
Patela,  Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak,  
Waldemar Waligórski, Waldemar Wiązek. 

Pierwsze obrady otworzył i poprowadził do momentu wy-
boru nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, 
najstarszy wiekiem Radny – Jan Marciniak.

Podczas inauguracyjnej sesji, Miejski Komisarz Wyborczy 
Stanisław Chrust wręczył nowym Radnym, a także Burmi-
strzowi, zaświadczenia o ich wyborze. Radni złożyli uroczyste 
ślubowanie godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania 
swojego obowiązku dla dobra gminy i jej mieszkańców. Po-
dobne ślubowanie w obecności Rady i przybyłych na sesję 
mieszkańców, złożył Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch.

Na I sesji, Rada Miejska w Mosinie dokonała wyboru swojego 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W głosowaniu 
tajnym, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie zosta-
ła wybrana Małgorzata Kaptur, pełniącą tę funkcję także  
w minionej kadencji. Na Wiceprzewodniczącego Rady, Radni 
wybrali Dominika Michalaka.

Ważnym punktem obrad było także wystąpienie progra-
mowe Burmistrza, w którym nowy Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch przedstawił główne założenia i kierunki 
swojego działania w kadencji 2018 – 2023.

I sesja Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018 – 2023 po 
raz pierwszy transmitowana była na żywo.

Relację video z tej i kolejnych obrad, zainteresowani miesz-
kańcy mogą oglądać na kanale internetowym youtube Rady 
Miejskiej  Mosinie. Szczegóły dotyczące przebiegu sesji oraz 
głosowań dostępne są także na platformie Rady Miejskiej  
w Mosinie e-sesja. 

Obecnie kończy się proces konstytuowania się komisji Rady 
Miejskiej w Mosinie, których przewodniczących przedstawimy 
w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”.

Wszystkie informacje – numery telefonów, adresy mailowe 
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.mosina.pl/->organy-gminy->rada->organy-oraz-osoby
-sprawujace-funkcje->radni->radni-rady-miejskiej-w-mosi-
nie-kadencji-2018-2023. 
Transmisje z sesji można oglądać na kanale inter-

netowym youtube Rady Miejskiej  Mosinie.
 Joanna Nowaczyk

Inauguracyjna sesja

Od lewej na górze: Arkadiusz Cebulski, Łukasz Kasprowicz, Tomasz Łukowiak, Zbigniew Grygier,  
Marcin Ługawiak, Roman Kolankiewicz, Dominik Michalak, Burmistrz Przemysław Mieloch, Jan Marciniak,  
Waldemar Waligórski, Waldemar Wiązek, Adam Monikowski, Michał Kleiber, Maciej Patela,  
Andrzej Raźny, Czesław Tomczak, Wiesława Mania, Jolanta Szymczak, Małgorzata Kaptur,  Ewelina Dudek,  

Agnieszka Gorzyńska, Elżbieta Jarecka, Ryszard Rybicki. 
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania 

i decyzje 

21 listopada –  26 listopada

Inwestycje drogowe
• w trakcie realizacji budowa ul. Czar-

nokurz w Mosinie – prace dobiegają 
końca, 

• trwają przygotowania do przeka-
zania placu budowy dla utwardzenia 
wraz z odwodnieniem ul. Kasprowicza 
w Mosinie,

• otwarto oferty w przetargu dla bu-
dowy ul. Cisowej w Mosinie,

• przygotowanie przetargu na budowę 
kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Li-
powej w Krosinku,

• otwarto przetarg na projekt ul. Pia-
skowej wraz z odwodnieniem,

• przygotowanie porozumienia na bu-
dowę dróg dojazdowych do obiektów 
handlowych Dino Polska w Mosinie  
i Czapurach,

• rozpoczęto odbiór budowy ścieżki 
dydaktycznej pieszo-rowerowej na Gli-
niankach. 

Oświetlenie
• wykonano dokumentację  na budo-

wę oświetlenia  drogowego i uzyskano 
pozwolenie na  budowę: Drużyna ul. 
Wierzbowa (do przejazdu kolejowego); 
Sowinki - „Nad Lasem”, ul. Miętowa; 
Mieczewo – ul Promienista, Słoneczna, 
Tęczowa; Pecna – ul. Różana (przedłuże-
nie w kierunku przejazdu kolejowego); 
Borkowice – ul. Łubinowa, Słoneczni-
kowa, Chabrowa, Makowa; Krosno ul.  
Krótka, Olszynkowa; Krosno ul. Leśna 
(plac zabaw); Mosina – ul. Gruszkowa, 
ul. Strzelecka (teren miniparku); Rogalin 
ul. Prezydialna; Krosinko ul. Wierzbowa 
(za kanałem Mosińskim),

• w trakcie realizacji: monitoring So-

KRONIKA INWESTYCJI

Jak pomóc zwierzęciu przetrwać 
sylwestrowy czas

Fajerwerki są materiałami pirotechnicznymi i łatwopalnymi, z którymi należy 
obchodzić się z najwyższą ostrożnością oraz zgodnie z instrukcją ich użytkowania. 
Dla nas są elementem dobrej zabawy w okresie noworocznym, ale dla zwierząt są 
przyczyną dużego stresu. 

W naturalnym środowisku dźwięki typu huk, grzmot, utożsamiane są z zagroże-
niem, na które zwierzęta reagują ucieczką. Dlatego tak silnie reagują na sylwestrowe 
wystrzały. Sylwestrowy stres może objawiać się u zwierząt także niepożądanymi 
zachowaniami, takimi jak agresja, brak apetytu, apatia, lęk, obgryzanie przedmiotów. 
Jak pomóc zwierzęciu przetrwać sylwestrowe wystrzały?

Sami powinniśmy zachować spokój, nie reagować nerwowo na dziwne zachowa-
nia zwierzęcia, by nie potęgować jego stresu. Psa należy wyprowadzić wcześnie, 
jeszcze przed początkiem sylwestrowej zabawy. Kiedy na dworze hałasy się nasilą, 
najlepiej schronić się w mieszkaniu i znaleźć dla zwierzaka bezpieczne miejsce, 
małą przestrzeń, w której będzie się mógł „schować”.  Warto zasłonić okna, a jeśli 
zwierzę wyjątkowo boleśnie przeżywa sylwestrowy hałas, rozwiązaniem może być 
podanie środków farmakologicznych dobranych indywidualnie dla czworonoga 
przez lekarza weterynarii. 

Przypominamy, że używanie fajerwerków i petard poza okresem noworocznym 
może podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny  zgodnie z art. 
51 ustawy z dnia  20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń („Kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny”). 

Oprac. JN

Kolejne Zielone Sale 
– dofinansowane

 
   Zaletą Zielonych sal jest bezpośredni kontakt z naturą. Na świeżym powietrzu 

mózg jest bardziej dotleniony, a obserwacja zielonych roślin pobudza i sprzyja 
relaksacji. Te i inne pozytywne aspekty będą wykorzystywane  podczas nauki 
na łonie natury.

W roku 2018 kolejne szkoły w Gminie Mosina „wzbogaciły się” o Zielone Sale. 
Szkoła Podstawowa w Rogalinie oraz Szkoła Podstawowa w Czapurach może 
już korzystać z drewnianych ławostołów, tablic i gier  edukacyjnych. Zielona 
Sala wyposażona została również w tablicę kredową oraz kosze do segregacji, co 
stanowi spójną całość. Nauczyciel ma do dyspozycji mikroskopy oraz zestawy 
badawcze. Może również posługiwać się informacjami zawartymi na planszach 
dydaktycznych. Uczniowie zdobędą wiedzę o  recyclingu, życiu drzew, odmianach 
grzybów czy owadów.

Dzieci i młodzież mogą uczyć się podczas grania na specjalnie do tego przygo-
towanej konstrukcji z informacjami o różnych gatunkach ptaków. Zielone Sale 
łączą przyjemne z pożytecznym. Stanowią sferę do nauki przy jednoczesnym 
obcowaniu z przyrodą.

Stworzenie Zielonych Sal wraz z szeregiem pomocy dydaktycznych w postaci 
mikroskopów, pojemników do obserwacji owadów, zestawów do badania jakości 
wody, gleby i powietrza został zrealizowany w ramach projektu „Nauka na zielono 
– edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap III” dofinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w kwocie 44 064,00 zł. Strona www.fosgw.poznan.pl. 

Katarzyna Suchocka
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
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łectwa Czapury, budowa oświetlenia 
drogowego  z oprawami LED w Radze-
wicach – ul. Wiśniowa. 

Budynki i budowle
• rozbudowa SP w Czapurach wraz  

z salą gimnastyczną – kontynuacja prac, 
• budowa hali widowiskowo-sportowej 

w Mosinie – prace na ukończeniu, roz-
poczęto czynności odbiorowe, 

• trwają przygotowania do przetargu 
na budowę krytego basenu w Mosinie,

• wykonano: nawierzchnię  bezpieczną 
pod urządzeniami na placu zabaw na 
Osiedlu nr 5 w Mosinie; plac zabaw na 
Osiedlu nr 2 w Mosinie,  

• opracowywany jest projekt na budo-
wę hali sportowej przy SP w Rogalinie,

• opracowano projekt na termomo-
dernizację starego budynku SP w Cza-
purach, 

• podpisano umowę na: ułożenie kostki 
pod urządzeniami siłowni zewnętrznej  
w Sasinowie i Krajkowie; wykonanie 
ogrodzenia na terenie przy ul. Chełmoń-
skiego w Mosinie – „Psi park”; wykona-
nie ogrodzenia przy Kanale Mosińskim  
w Mosinie; wykonanie dodatkowych 
ławek i ławostołu w Dymaczewie 
Starym; budowę siłowni zewnętrznej  
w Dymaczewie Starym,

• przygotowywano dokumentację do 
ogłoszenia przetargu na „Wykonanie 
małej architektury na terenie mikro 
parku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie”,  

• uzgadniano koncepcję projektową 
Przedszkola nr 3 w Mosinie oraz Środo-
wiskowego Domu Samopomocy,

• kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicz-
nej – etap III – SP Rogalinek – przygoto-
wanie umów dla inspektorów nadzoru 
inwestorskiego.

Kanalizacje i wodociągi
• przeprowadzono przetarg na budowę 

wraz z budową  I etapu kanalizacji desz-
czowej dla potrzeb szkoły podstawowej 
w Daszewicach, 

• Gmina Mosina otrzymała podpisaną 
umowę z AQUANET S.A  na inwestor-
stwo zastępcze dla zadania projekt sieci 
wodociągowej Krosinko- Borkowice,

• przygotowano materiały do przetargu 
Daszewice ścieżka rowerowa etap I,

• rozpoczęto przygotowania do budowy 
przydomowej oczyszczalni dla świetlicy 
w Mieczewie. 

Biuro zamówień publicznych
• wybrano ofertę: w przetargach na bu-

dowę zintegrowanych węzłów przesiad-
kowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej 

Inwestycje drogowe
• Wybrano ofertę w przetargu na budowę jednostronnego chodnika  

w ul. Nadleśnej w Krośnie.
• Został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu utwardzenia jezdni w ul. 

Piaskowej w Mosinie. Otwarcie ofert nastąpiło 23 listopada.
• Przygotowywany jest przetarg na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. 

Lipowej w Krosinku.
• Trwa postępowanie przetargowe na budowę ul. Kasprowicza w Mosinie – utwar-

dzenie kostką pozbrukową wraz odwodnieniem. Wyłoniony został wykonawcatego 
zadania. Zadanie jest możliwe do realizacji po wybudowaniu kanału deszczowego 
w ul. Torowej, do którego odprowadzone zostaną wody deszczowe z nieutwardzonej 
dotąd części ul. Kasprowicza.

• Wybrano ofertę na budowę ul. Cisowej w Mosinie.
• Zakończono budowę chodnika na ul. Agrestowej w Mosinie.
Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 129 127, 26 zł.
• Dobiega końca budowa ul. Czarnokurz w Mosinie  wraz z odwodnieniem.
Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania 

– kwota zawarta w umowie: 1 450 000,00 zł.
• Nastąpił odbiór techniczny przebudowy ul. Reymonta w Mosinie, z nowymi 

chodnikami, jezdnią i odwodnieniem.
Wykonawca zadania: Ryszard Mielcarek Bud-Bruk z Czempinia. Koszt zadania 

– kwota zawarta w umowie: 673 630,34 zł.
• Zakończono budowę chodnika w Żabinku – części w kierunku Nowinek.

Ponadto:
• Unieważniono trzeci przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach.
Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Poznańskim, 

który sfinansuje połowę jego kosztów. W trzecim przetargu na wykonawcę zadania 
wpłynęła tylko jedna oferta, z kwotą przewyższającą kwotę zaplanowaną na to 
zadanie. Urząd Miejski w Mosinie oczekuje na informację ze Starostwa Powiatowego 
z dalszymi planami na realizację tej inwestycji.

• Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Si-
korskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku. Projektant wystąpił do właściwych organów 
o wydanie pierwszych decyzji do projektów.

• Procedowane jest wydanie decyzji w trybie specustawy drogowej na utwardzenie 
i odwodnienie ul. Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku. 

Joanna Nowaczyk

Zimą mogą potrzebować pomocy
Apelujemy do mieszkańców i przedstawicieli lokalnych instytucji, by w okresie 
zimowych warunków pogodowych okazać szczególne zainteresowanie rzeczy-
wistością sąsiedzką i włączyć się w zintegrowane działania systemowe. Prosi-
my o zainteresowanie się losem sąsiadów, osób niepełnosprawnych, samotnych,  
w podeszłym wieku, które wymagają pomocy. Nie bądźmy obojętni na sytuacje 
zagrożenia życia i zdrowia. Włączmy się w działania placówek udzielających 
pomocy w takich sytuacjach:

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687,
• Straż Miejska w Mosinie, ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina, tel. 61 81 97 

855, tel. kom. 501 467 312,
• Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, 62-050 Mosina tel. 61 841 48 

40 – sekretariat, tel. kom. 500 107 120 – patrol interwencyjny, 
• Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, kom. 722 323 208 (czynny całodobowo). 

JN
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w ramach projektu „zaprojektuj i wybu-
duj” - „NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘ-
WZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY 
MOSINA – ETAP I”,

• zawarto umowę: budowa kanalizacji 
deszczowej w Daszewicach – ul. Poznań-
ska cz. gminna – etap I; przebudowa ul. 
Kasprowicza w Mosinie - utwardzenie 
wraz z odwodnieniem; kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Mo-
sina etap III – modernizacja termiczna, 
modernizacja systemów ogrzewania, 
źródła pozyskania ciepła i energii w SP 
Rogalinek; budowa linii energetycznej 
kablowej oświetlenia drogowego z opra-
wami LED w miejscowości Radzewice, 
ul. Wiśniowa, 

• ocena ofert: utwardzenie pozostałej 
części targowiska miejskiego w Mosinie 
wraz z odwodnieniem tej części terenu; 
wykonanie dokumentacji  projektowej 
budowlano-wykonawczej przebudowy 
ul. w Mosinie, budowa jednostron-
nego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej  
w Krośnie; „Budowa ul. Torowej, Jesio-
nowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej  
i Ogrodowej wraz z odwodnieniem w 
m. Mosina; etap VIII – roboty drogowe 
na ul. Cisowej, 

• przygotowanie postępowania: „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w miejscowości  Druży-
na ul. Krótka Spokojna i Widokowa”; 
budowa dwustronnej ścieżki rowero-
wej z chodnikiem etap I od km 0+992 
do 1+448,85 km wraz z przebudowa 
oświetlenia ulicznego w Daszewicach 
ul. Poznańska (część gminna),

• unieważniono postępowanie: rewita-
lizacji ścieżki Osowa Góra – Jezioro Bu-
dzyńskie w gminie Mosina (brak ofert). 

•lokale komunalne, socjalne i użyt-
kowe: podpisano umowę na wymianę 
stolarki okiennej w budynku Urzędu 
Miejskiego w Mosinie (2etap-1 piętro), 
trwa remont i modernizacja sanitariatów 
w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, 
remont dachu świetlicy wiejskiej w Mie-
czewie, wykonanie renowacji posadzki 
lastriko w świetlicy w Mieczewie, remont 
świetlicy wiejskiej w Krosinku, zakoń-
czono remont ogrodzenia przy świetlicy 
w Nowinkach, zgłoszono do Starosty 
zamiar wykonania zagospodarowania 
działki gminnej nr 119/2 w Żabinku 

MIENIE KOMUNALNE

Rok 2019 r - podatki bez zmian
Rada Miejska w Mosinie na sesji w dniu 13 listopada podjęła uchwały na 2019 rok:
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, 

terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Rada obniżyła średnią cenę skupu 1 dt żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa 

GUS z dnia 18 października 2018 r. dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 
2019 z kwoty 54,36 zł do 45,00 zł tj. o kwotę 9,36 zł. Pozostawiając w ten sposób 
stawki podatku rolnego i od nieruchomości na tym samym poziomie co w roku 
ubiegłym. Projekty uchwał zostały przedstawione przez Burmistrza Gminy Mosi-
na. Rada Miejska zmieniła postanowienia projektu uchwały w sprawie wprowa-
dzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności   
i wysokości stawek opłaty targowej poprzez wykreślenie stawki od sprzedaży 
z ręki, pojemnika lub koszyka. Stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych 
na 2019 rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo 
> Podatki i opłaty lokalne. Informacji w tej sprawie udzielają także Honorata 
Przybylska – tel. 61 8109 517 oraz Iwona Dubert – tel. 61 8109 520 z Referatu 
Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Konkurs na prace dyplomowe 
rozstrzygnięty

26 listopada odbyło się posiedzenie komisji 
omawiającej prace nadesłane do Konkursu na 
najlepsza pracę dyplomową o Gminie Mosina. 
Do konkursu nadesłano 15 prac. Komisja w 
składzie:

Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu 
Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – przewod-
nicząca, dr inż. Grzegorz Górecki -  pracownik 
naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Bartłomiej Kołtus -  pra-
cownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Małgorzata 
Kaptur oraz Dominik Michalak - radni Rady Miejskiej w Mosinie, Michalina 
Szeliga – kierownik referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa , Joanna 
Nowaczyk – koordynator ds. obsługi mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie, miała 
do podjęcia niełatwą decyzję. Przy omawianiu prac wskazywano na ich mocne 
strony, jakość merytoryczną, nieścisłości. Podczas podsumowania punktów każdy 
z członków komisji zwracał uwagę na wskazania wynikające z regulaminu oce-
niania prac, czyli: wartość poznawczą podjętego tematu (od 0 do 20 punktów),  
przydatność i zastosowanie w praktyce (od 0 do 20 punktów), wartość źródłową 
i dokumentacyjną (od 0 do 10 punktów),  formę ujęcia i opracowanie redakcyjne 
tematu (od 0 do 10 punktów), oryginalność ujęcia tematu (od 0 do 20 punktów).

W wyniku podsumowania i uśrednienia przyznanych przez członków komisji 
punktów, nagrodę za I edycją Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gmi-
nie Mosina postanowiono przyznać panu Bartoszowi Gorockiewicz z Poznania 
za pracę „Wizualizacja śladów architektonicznych krajobrazu kulturowego wsi 
Rogalin – idea i projekt”. Komisja przyznała również 2 wyróżnienia: dla Pani 
Małgorzaty Kubiak z Mosiny za pracę „Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci 
mosińskich z lat 1943-1945” oraz dla Pana Tomasza Wróblewskiego z Mosiny za 
pracę „Proces suburbanizacji na przykładzie gmin Mosina i Kórnik”.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. 
Anna Balcerek-Kałek 

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
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elementami małej architektury,
• transport, Strefa Płatnego Parkowania 

Niestrzeżonego, odszkodowania: zakoń-
czono częściową naprawę przystanków 
komunikacyjnych (wiat), zrealizowano 
zakup i transport wiaty przystankowej na 
przystanek komunikacyjny w Rogalinie, 
zrealizowano wyburzenie przystanku 
murowanego w Świątnikach, toczą się 
2 sprawy o likwidację szkód (odszkodo-
wania komunikacyjne),

• utrzymanie dróg: wykonywanie za-
dań z Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Mosina na 2018 r. oraz Funduszy Sołec-
kich, poszerzenie ul. Szkolnej w Wiór-
ku, poszerzenie jezdni tłuczniowej drogi 
przez wieś Żabinko, udrożnienie drogi 
stanowiącej ul. Cegielnianą w Mosinie, 
oczyszczenie separatorów utrzymywa-
nych przez Gminę Mosina,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
nia: wydano zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, decyzje roczne za wbudowa-
nie urządzeń w pas drogowy, warunki 
techniczne dla przebiegu trasowego urzą-
dzeń w pasie drogowym, uzgodniono 
projekty tymczasowej organizacji ruchu, 
toczą się 2 sprawy o likwidację szkód  
i odszkodowań komunikacyjnych,

• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: trwają naprawy po przeglądach 
rocznych obiektów małej architektury 
będących własnością Gminy Mosina, 
otrzymano zaświadczenie o braku sprze-
ciwu od Starosty dotyczące zamiaru 
budowy  placu zabaw w Nowinkach, 
zrealizowano naprawę wiaty pikniko-
wej na placu zabaw w Krośnie, toczą się  
2 sprawy o likwidację szkód,

• oświetlenie uliczne będące własnością 
Gminy Mosina: trwa realizacja montażu 
dodatkowej lampy na doświetlenie figury 

w Krajkowie.
Plany miejscowe na etapie rozpatry-

wania uwag 
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni) dla 

terenów zabudowy usługowej w zieleni w 
Krosinku, ograniczonych od północnego 
zachodu Kanałem Mosińskim oraz od 
północy ul. Lipową w Krosinku,

• MPZP Rogalin dla terenów wsi Roga-
lin w granicach obrębu ewidencyjnego 
wsi,

• MPZP Czapury (północny – zachód) 
dla północno-zachodnich terenów wsi 
Czapury, usytuowanych pomiędzy 
ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, gra-
nicą administracyjną Gminy oraz ul. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Utrudnienia w ruchu drogowym
W związku z budową sieci światłowodowej wraz z przyłączami w Radzewicach 

w ciągu ulic: Konwaliowej, Długiej, Długiej/Wiśniowej, Podleśnej, Wodnej, Świąt-
nikach w ciągu ulic: Śremskiej, Akacjowej, Kórnickiej i Rogalinie w ciągu ulic: 
Arciszewskiego, Prezydialnej,  w dniach 19 listopada 2018 r. – 4 stycznia 2019 r. 
wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót. 

Podpisano umowy z wykonawcami 
węzłów przesiadkowych

Gmina Mosina podpisała umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami 
zadania budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej. Zadanie 
to realizowane jest w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie 
transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”, na który Gmina otrzy-
mała 6 947 365, 9 zł. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Wykonawcy zadania:
• Mosina - wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie
• Pecna - wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie
• Drużyna - wykonawca Konsorcjum:
• Lider - Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń
• Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń

Wniosek o dofinansowanie projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie 
transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”, został przygotowa-
ny w oparciu o porozumienie o partnerstwie zawarte między Gminą Mosina 
a Powiatem Poznańskim. W ramach tej inwestycji, Gmina Mosina będzie re-
alizowała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Kolejowej 
w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska i przy przystanku 
kolejowym Iłowiec w Pecnej. W ramach węzłów będą budowane m.in. parkingi 
dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów i dróg 
manewrowych, chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów 
małej architektury (w tym siedziska i tablice informacyjne). W Mosinie zostanie 
dodatkowo wybudowana zatoka autobusowa.

Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej 
w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową 
drogi – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym 
Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiato-
wej nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna 
- droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.

Pierwsze przetargi na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie 
i Pecnej zostały unieważnione, ponieważ najniższe złożone oferty znacząco 
przekraczały zaplanowane kwoty na budowę trzech węzłów przesiadkowych.  
W drugich przetargach sytuacja powtórzyła się – najniższe zaoferowane kwoty były 
dużo wyższe niż przewidziane w budżecie Gminy Mosina na wykonanie zadania.  
W tej sytuacji, Rada Miejska w Mosinie zwiększyła środki w budżecie na ten cel, 
by móc podpisać umowy z wyłonionymi wykonawcami i przystąpić do realizacji 
przedsięwzięcia.

Termin zakończenia budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie  
i Pecnej przewidziano na listopad 2019 r.   

„Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020”. 

 J. Nowaczyk



INFORMACJE Z URZĘDU INFORMACJE Z URZĘDU12

INFORMATOR MOSIŃSKI grudzień 2018

Poznańską,
• MPZP Krosno – Drużyna dla tere-

nów części wsi Krosno oraz części wsi 
Drużyna, usytuowanych na południe 
od północnej granicy działek o nr ewid. 
203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2, 
71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kana-
łem Olszynka wraz z tym Kanałem,  
a ul. Wierzbową, ul. Powstańców Wiel-
kopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, 
linią PKP – Wrocław – Poznań wraz  
z tą linią,

• MPZP Mosina PKP dla terenu czę-
ści miasta Mosina, obejmującego działki  
o nr ewid. 1975/3, 1975/4, 1975/5, 1976,  
2010/3, 2011/5, 2011/7, 2011/9, 2012, 
2124/1, 2125/1, 2129/4, 2033/1 obręb 
Mosina,

• MPZP Drużyna PKP dla terenów czę-
ści wsi Drużyna, obejmującego działki 
o nr ewid. 48/1, 48/14, 49/1, 49/3, 50/1, 
427, 450/1, 452, 454 obręb Drużyna,

• MPZP Pecna PKP dla terenu części 
wsi Pecna, obejmującego działki o nr 
ewid. 76/1, 76/2, 81/1, 82, 83/1, 85/1, 
85/2, 87/2, 114/18, 316/2, 317/1, 318/24, 
320/1, 321/10, 396/1, 470/1, 471/1, 732/1, 
obręb Pecna,

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Mosina.

Dokumenty planistyczne na etapie 
opiniowania i uzgadniania 

• MPZP Wschodnia obwodnica miasta 
Mosina dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap, łączącej 
ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga woje-
wódzka nr 431) z ul. Powstańców Wiel-
kopolskich w Nowinkach – Drużynie 
(droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą 
mostową przez Kanał Mosiński – etap I, 

• MPZP Krajkowo dla południowo
-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 – Sowiniec dla tere-
nów części miasta Mosina i części wsi 
Sowiniec, usytuowanych pomiędzy ul. 
Leśmiana i ul. Śremska w Mosinie wraz 
z tymi ulicami,

• MPZP Krosinko dla terenów części 
wsi Krosinko i terenów części miasta 
Mosina, usytuowanych pomiędzy dro-
gą wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosi-
na – Stęszew tj. ul. Wiejską w Krosinku 
oraz ul. Marii Konopnickiej w Mosinie 
wraz z tą drogą, a Kanałem Mosińskim 
(ponowienie opiniowania i uzgadniania  

Plany polowań
Informujemy, że na stronie mosina.pl w zakładce Dla Mieskańca-> Ochrona Śro-
dowiska, zamieszczone zostały plany polowań kół łowieckich w Gminie Mosina, 
w sezonie łowieckim 2018/2019. 

Złote Gody 2019
Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie, uprzejmie prosi pary małżeńskie obchodzące 
w 2019 roku  jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu 
osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do dnia 31 
stycznia 2019 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń 
i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ustawy dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego informuje, że nie ma 
uprawnień, by  skierować do Państwa pisemne zapytanie dotyczące wyrażenia 
Państwa zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubilaci którzy nie zgłoszą się osobiście do USC,  nie zostaną ujęci w zbiorowym  
wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się w budynku Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, pokój 112 i 113,  tel. (61) 8109 – 560.

Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie obsługuje klientów w poniedziałki w godzi-
nach: 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach:  7:00-15:00. 

 Marzena Obst, kierownik USC Mosina

Informujemy, że od 3 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie do publicznego wglądu wyłożony będzie, po raz trzeci, projekt miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodnich 
terenów wsi Krajkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w go-
dzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy  
w Biuletynie Informacji Publicznej -> Organy Gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia 
planistyczne -> Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie, 
62-050 Krajkowo, Krajkowo 24, o godzinie 18.00. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosi-
na, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do 11 lutego 2019 r.                JN

Wyłożenie planu - Krajkowo 
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w związku z uwzględnieniem części uwag 
złożonych podczas wyłożenia projektu 
planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko do publicznego wglądu).

Plany miejscowe na etapie sporządza-
nia projektu

• MPZP Żabinko dla terenów wsi Ża-
binko w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi oraz terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki,

• MZP Bolesławiec – Borkowice dla 
południowych terenów wsi Bolesławiec 
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, 
usytuowanych na południe od Kanału 
Mosińskiego wraz z Kanałem Mosiń-
skim,

•MPZP Krosno – Krosinko  dla terenów 
części wsi Krosno i Krosinko,

• MPZP Pecna dla zachodnich i pół-
nocnych terenów wsi Pecna,

• MPZP Czapury dla terenów przy ul. 
Poznańskiej w Czapurach,

• MPZP Mosina dla terenów przy Je-
ziorze Budzyńskim w Mosinie,

• MPZP Mosina dla terenów przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana 
w Mosinie,

Plany miejscowe wymagające pono-
wienia procedury planistycznej

•MPZP Dymaczewo Nowe dla terenów 
przy jeziorze Dymaczewskim w Dyma-
czewie Nowym, usytuowanych pomię-
dzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew 
– Mosina – Kórnik (zachodnią granicą 
działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo 
Nowe), wschodnią granicą działek o nr 
ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo Nowe, 
południową granicą działki o nr ewid. 
58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią 
granicą jeziora Dymaczewskiego (działki 
o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) 
i północnymi granicami działek o nr 
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo 
Nowe.

Procedowanych jest obecnie 20 miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina. Informacje 
dotyczące wszystkich dokumentów pla-
nistycznych, obszaru objętego planami  
i etapu ich procedowania, można znaleźć 
na BIP-ie -> Organy gminy->Burmistrz
->Obwieszczenia planistyczne->Wykaz 
dokumentów planistycznych w trakcie 
sporządzania.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego 
opracowała Joanna Nowaczyk. 

Pałac w Rogalinie wyróżniony 
Polska Organizacja Turystyczna przyznała tegoroczne certyfikaty za atrakcyjne, 
nowatorskie i przyjazne produkty turystyczne. Wśród trzynastu wyróżnionych, 
znalazło się Muzeum Pałac w Rogalinie!

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej to najważniejsza nagroda w branży 
turystycznej. Celem konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny jest podnoszenie 
jakości i konkurencyjności oferty w tej branży. POT nagradza produkty, które 
się wyróżniają i dają turystom wiele możliwości na spędzenie wolnego czasu  
w ciekawy sposób.

W tym roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała takie certyfikaty po raz 
16. Wśród zdobywców tego prestiżowego wyróżnienia znalazło się Muzeum Pałac 
w Rogalinie. Turystycznego Oscara, czyli Złoty Certyfikat 2018, otrzymało w tym 
roku Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbyła się w poniedziałek, 26 listopada 
w Warszawie.

Pracownikom Pałacu w Rogalinie, jak i Muzeum Narodowemu w Poznaniu, 
którego Pałac jest Oddziałem gorąco gratulujemy.      
J. Nowaczyk

Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych- 
Gmina wygrała konkurs
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.  Za pozyskane środki, na terenie 
Gminy Mosina odbędą się szkolenia przewidziane w tym projekcie, takie jak:

- Rodzic w Internecie,
- Mój biznes w sieci,
- Moje finanse i transakcje w sieci,
- Działam w mediach społecznościowych,
- Tworzę własną stronę internetową  (blog),
- Rolnik w sieci,
- Kultura w sieci.

Szkolenia skierowane są dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkujących na 
terenie województwa wielkopolskiego. Pierwsze zajęcia rozpoczną się po 1 stycz-
nia 2019 roku, a odbywać się będą w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie,  
w centrach kształcenia w Świątnikach i Nowinkach. Organizatorem przedsięwzięcia  
jest Gminne Centrum Informacji w Mosinie, gdzie można uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące szkoleń, tel.: 61 8 192 746. gci@mosina.pl. 
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STRAŻNICY MIEJSCY
INTWERWENIOWALI

W okresie sprawozdawczym (21 października – 26 listopada) 
wylegitymowano 69 osób, z czego 30 osób pouczono i ukarano 
31 sprawców wykroczeń na łączną kwotę 2 600 zł. Pouczeni: 
1 osoba ostrzeżona o podawaniu nieprawdziwych danych orga-
nowi uprawnionemu do legitymowania z mocy ustawy, 1 osoba 
żebrząca w miejscu publicznym, 1 osoba za naruszenie regula-
minu targowiska, 1 osoba za nieobyczajny wybryk, 1 osoba za 
prowadzenie niewłaściwej gospodarki odpadami, 1 osoba za brak 
oświetlenia pojazdu, 2 osoby za zaśmiecanie miejsc dostępnych 
dla publiczności, 2 osoby za niszczenie zieleni, 3 osoby za nie-
dopilnowanie psów, 8 osób za usiłowanie spożywania alkoholu 
w miejscu publicznym, 9 osób za nieprawidłowe parkowanie. 
Ukarani sprawcy wykroczeń: 10 osób za spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym, 7 osób za niedopilnowanie psa, 5 osób 
za zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsc publicznych, 4 osoby 
za nieprawidłowe parkowanie w miejscach utrudniających ruch 
i stwarzających zagrożenie, 2 osoby za spalanie odpadów, 2 osoby 
za niszczenie zieleni, 1 osoba za brak szczepień psa.

Wybrane interwencje strażników miejskich:
• 23 października podjęto interwencję związaną ze zgłoszeniem 

mieszkańca o odpadającym tynku spod balkonów na pl. 20 Paź-
dziernika w Mosinie. Ustalono i powiadomiono właścicieli, których 
zobowiązano do podjęcia prac zabezpieczających w ramach nad-
zoru właścicielskiego. W Krosinku odłowiono psa i przewieziono 
go do Punktu czasowego pobytu zwierząt bezdomnych w Mosinie. 
W tym samym dniu przewieziono innego psa po 5 dniowym 
pobycie w tym miejscu do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.

• 24 października przeprowadzono kontrolę nieruchomości 
w Świątnikach przy ul. Kórnickiej pod kątem gospodarowania od-
padami. W tym samym dniu kontrolowano teren byłych ogródków 
ROD im. Mickiewicza – osoby bezdomne odmówiły skorzystania 
z oferowanej pomocy. Miejsce to jest cyklicznie kontrolowane 
w związku z niskimi temperaturami. Notatkę w sprawie osób 
tam przebywających kierowano do OPS i policji.

• Przeprowadzono także rozmowę z osobą na wózku inwalidzkim 
przesiadującą pod Biedronką – o sprawie powiadomiono Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mosinie. Do prac porządkowych przy 
tzw. „rurach” na końcu ul. Obrzańskiej w Mosinie skierowano 
osobę skazaną. Interwencja pochodziła od mieszkanki i została 
przekazana poprzez Facebooka.

• 25 października udzielono asysty pracownikom OPS w Mo-
sinie – dokonano wspólnego objazdu miejsc koczowania osób 
bezdomnych. Żadna z osób bezdomnych nie wyraziła woli sko-
rzystania z oferowanej pomocy. Osobę bezdomną spod sklepu 
przewieziono do izby wytrzeźwień w Poznaniu. Uprzednio wzy-
wano pogotowie ratunkowe – chodziło o bezdomnego bez nóg 
na wózku inwalidzkim.

• 26 października interweniowano w PKP w sprawie uszko-
dzonych rogatek kolejowych w Drużynie. W rejonie SP 2 na ul. 
Topolowej w Mosinie podjęto interwencje w sprawie nieprawi-
dłowo parkującego pojazdu. Samochód został ustawiony przed 
znakiem „zakazu zatrzymywania się” (B-36), jednakże w miejscu 
mogącym utrudniać widoczność. 

• 27 października patrolowano rejon targowiska w związku ze 
wzmożonym ruchem zakupowym. Podjęto także interwencję na 
przystani MKŻ, gdzie doszło do wycinki drzew i krzewów przez 
użytkownika sąsiednich działek. Pozostawił on na terenie MKŻ 
ścięte gałęzie i rozgiął ogrodzenie. 

• 30 i 31 października strażnicy miejscy pełnili służby w re-

jonie cmentarza w Mosinie związane z organizacją parkingów 
na „Wszystkich Świętych”: 30 listopada – wspólnie z policją, 
a 1 listopada – z Automobilklubem i OSP Mosina, Nowinki i Pecna. 

• 31 października w Czapurach na ul. Jagodowej ujawniono 
przepełnione szambo. Fekalia z zaworu wylewały się na drogę – 
właściciela nieruchomości ukarano mandatem karnym.

• 2 listopada w związku z otrzymanymi interwencjami kontro-
lowano 2 posesje przy ul. Polnej w Krośnie w zakresie spalania 
odpadów – nie ujawniono. Właścicieli pouczono w związku ze 
stwierdzonym znacznym zadymieniem, które oddziaływało na 
sąsiednie nieruchomości oraz drogę.

• 5 listopada na I i II zmianie pełniono wspólna służbę z po-
licją kontrolując miejsca szczególnie niebezpieczne – zagrożone 
popełnianiem wykroczeń. Wspólnie z policją i pracownikami 
socjalnymi udano się do Pecnej, sprawa dotyczyła przemocy do-
mowej i nadużywania alkoholu.

• Podczas wspólnego patrolu z policją zabezpieczano miejsce 
kolizji drogowej w Krośnie na ul. Głównej.

• 6 listopada zabezpieczono miejsce zdarzenia na ul. Konopnickiej 
w Mosinie – zwisający konar drzewa nad jezdnią, wezwano PSP 
– zagrożenie usunięto. Na II zmianie kontrolowano rejon ul. Ma-
rusarza w związku ze zgłoszeniami mieszkańców o pojawiających 
się dzikach. Zwierząt nie stwierdzono na miejscu, widoczne były 
ślady oraz resztki wyrzuconych odpadów roślinnych. Rozmawiano 
z mieszkańcami w temacie nie dokarmiania dzików.

• 12 listopada pełniono służbę prewencyjną na terenie gminy 
Mosina– ukarano 1 osobę w Rogalinku za niedopilnowanie psa. 

• 13 listopada na ul. Wodnej w Mosinie dokonano sprawdzenia 
pojazdu m-ki Skoda na duńskich nr rejestracyjnych, czy samochód 
nie jest poszukiwany (wynik negatywny). Według mieszkańców 
parkuje on od dłuższego czasu i nie jest użytkowany. Dalsze czyn-
ności prowadzone są pod kątem art. 50 a Prawa o ruchu drogowym.

• 14 listopada ujawniono zaśmiecony teren nad Kanałem Mo-
sińskim za mostkiem prowadzącym na łąki. Uporządkowano go 
przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności.

• 20 listopada kontrolowano w godzinach porannych rejon SP 
w Pecnej w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Patrole 
w godzinach rannych kontrolują także okolice pozostałych szkół 
na terenie gminy zwracając uwagę na problemy związane m. in. 
z parkowaniem pojazdów w miejscach powodujących zagrożenie 
dla pieszych – w tym dzieci idących do szkoły np. na przejściach 
dla pieszych bezpośrednio przed nimi.

• 24 listopada ujawniono uszkodzenie drewnianych stopni na 
schodach prowadzących w stronę wieży widokowej. Monitoring 
zauważył osoby jeżdżące po pobliskim terenie, które mogły mieć 
związek z uszkodzeniem. Po przybyciu patrolu SM na miejsce 
nikogo już nie zastano – materiały z monitoringu zostały przeka-
zane na policję. O sprawie powiadomiono także Referat Mienia 
Komunalnego. 

• 22 i 24 listopada nadzorowano pracę osób skazanych na karę 
ograniczenia wolności podczas sprzątania miejsc zaśmieconych 
na terenie gminy.

• 26 listopada w godzinach wieczornych podjęto interwencję 
w Czapurach przy ul. Wiśniowej w związku ze zgłoszeniem po-
przez stronę „Fb” o wycieku szamba na drogę. Potwierdzono ,
a wobec właściciela nieruchomości zastosowano środki prawem 
przewidziane. 

Ze sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie

TELEFON DO PATROLU: 501 467 311
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Nazwa jednostki
Nr telefonu zimowego 

utrzymania dróg Fax. www, e-mail

Zakład Usług Komunalnych 
Spółka z o.o.

Mosina ul. Sowiniecka 6G
62-050 Mosina

tel. 61 81-32-337

Dyspozytor zimowego 
utrzymania ulic i dróg 

gminnych
697 888 795

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego

Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

tel. 61 81-09-503
tel. 722 323 208

Czynny całodobowo
722 323 208

61 81-09-558 www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
ul. Zielona 8

61-851 Poznań
tel. 61 85-93-430

Dyżurny zimowego 
utrzymania dróg

powiatowych
61 817-08-35
508 236 315

61 85-93-429 www.zdp.poznan.pl
zdp@powiat.poznan.pl

Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51,
61-623 Poznań
centrala tel./fax
61 826-53-92

Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
tel. 61 225-84-50
fax 65 512 17 84

Dyżurny zimowego 
utrzymania dróg
wojewódzkich

WZDW Poznań
61 22 58 153
61 225 81 01

WZDW RDW Kościan
609 852 962
61 22-58-450

61 826 49 49

65 512 17 84

www.wzdw.pl 
poczta@wzdw.pl 

rdwkoscian@wzdw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad  

Oddział Zachodni
w Poznaniu ul. Siemiradz-
kiego 5a 60-763 Poznań

tel. 61 86-68-821

Dyżurny zimowego 
utrzymania dróg

krajowych i autostrad
Punkt Informacji Drogowej

61 86-65-834
19 111

61 86-46-369
www.poznan.gddkia.gov.pl

sekretariat_poznan@gddkia.
gov.pl

Zarząd Dróg Miejskich 
w Poznaniu

ul. Wilczak 16 
61-623 Poznań

centrala: 61 647-72-00

Zimowe utrzymanie dróg 
miejskich w Poznaniu

61 64-77-231
lub całodobowo

986 Straż Miejska

61 82-01-709 zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

zestawienie jednostek biorących udział w zimowym 
utrzymaniu dróg na terenie gminy Mosina

Kolejność i standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w Gminie Mosina dostępne  
są na stronie urzędu mosina.pl
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Paulina Bączyk uczennica klasy 6b ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie wraz z koleżankami z zespołu tanecznego 
Bezuma Team Kids w dniach 19-21.11.2018 r. brała udział 
w Mistrzostwach Świata WADF w Libercu. Czterodniowy 
wyjazd do Czech dla Pauliny i jej koleżanek z zespołu okazał 
się wielkim sukcesem. Ciężka praca i szereg wyrzeczeń została 
doceniona. Bezuma Team Kids, w którym tańczy Paulina 
zdobył trzykrotne Mistrzostwo Świata w kategorii:

• Contemporary Ballet Showcase Team Juveniles,
• Jazz Dance Large Team Juveniles,
• Jazz Dance Small Team Juveniles.
Warto również nadmienić, że w Mistrzostwach Europy WADF 

w Szczecinie, które odbyły się w czerwcu 2018 roku, Paulina 
ze swoim zespołem zdobyła Mistrzostwo Europy w kategorii 
Contemporary Ballet Showcase Team Juvenilesoraz V-ce Mi-
strzostwo Europy w kat. Jazz Dance Large Team Juveniles.
Paulinie i jej koleżankom z zespołu życzymy powodzenia  
w odnoszeniu tanecznych sukcesów. 

źródło: sp2mosina.edu.pl
zdjęcia: Facebook Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

XX Mistrzostwa Świata 
Karate FSKA Portugalia 
2018

W dniach 26 - 28 października w słonecznej Almadzie od-
były się Mistrzostwa Świata Karate FSKA. Wzięła w nich 
udział trójka karateków z Mosiny, którzy trenują w klubie 
Dynamic Akademia Karate, pod okiem trenera Marka Paw-
laczyka. Młodzi zawodnicy spisali się znakomicie, zdobywa-
jąc cztery medale. Najlepsza okazała się Zuzanna Klemczak, 
która wywalczyła złoto w kumie indywidualnym i srebro  
w kumite drużynowym. Natomiast jej młodszy brat Domi-
nik zdobył srebro w kata indywidualnym i czwarte miejsce 
w kata drużynowym wraz z Krzysztofem Sajną, który zajął 
trzecie miejsce w kata indywidualnym. 

W miniony weekend w Olsztynie trójka Fightersów wystarto-
wała w Międzynarodowym Turnieju Taekwondo Olimpijskiego 
BALTIC CUP 2018. Złoty medal wywalczyła wygrywając swoje 
trzy walki Tatiana Tomczak, na piątym miejscu zakończyła 
zawody debiutująca w kategorii kadeta Wiktoria Wośkowiak. 
Mniej szczęścia miał tym razem Sergiusz Wojciechowski, 
który przegrał swoją pierwszą walkę. 

M. Tomczak

Tatiana Tomczak złotą medalistką

Trzy tytuły mistrza świata
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Zespół seniorów KS 1920 Mosina, grający w grupie III po-
znańskiej A klasy, po rundzie jesiennej zajmuje V miejsce. 
Założenia przed sezonem były bardziej optymistyczne jeśli 
chodzi o zdobycze punktowe, jednak nasza drużyna jest 
jednym z młodszych zespołów w tej klasie rozgrywkowej 
(średnia wieku to 19 lat) i jeszcze trochę czasu musi upły-
nąć, aby nie tracili „głupio” punktów.  Na nasz dorobek  
w 13 meczach składa się zdobycie 21 punktów (6 zwycięstw,  
3 remisy, 4 porażki) przy różnicy bramek 31:23. Wyróżnia-
jącymi się zawodnikami są: bramkarz - Kamil Woźniak l.18, 
obrońca – Kacper Buczko l.19, w ofensywie – Jan Białożyt 
l.19, – Oskar Baraniak l.18, – Tomasz Zawada l.20.

BRAMKI: Baraniak O. – 11, Zawada T.– 8, Białożyt J. – 6, 
Orłowski O.– 3, Ratajczak J. – 2, Buczko K. – 1.
ASYSTY: Ratajczak J. – 6, Zawada T.– 5, Białożyt J. – 3, 
Fiołka A.– 2, Baraniak O.– 2, Buczko K. – 2, Pieszak O. – 1.

NAJWIĘCEJ MECZY ROZEGRALI:
13 meczy ligowych + 2 w Pucharze Polski: Białożyt J., Buczko 
K., Ratajczak J.

12 meczy ligowych + 2  w Pucharze Polski: Zawada T., Ba-
raniak O., Orłowski O.
12 meczy ligowych + 1 w Pucharze Polski: Woźniak K., Kacz-
marek K., Fiołka A.

Ze względu na młody wiek zespołu, musimy popracować 
w okresie przerwy między rundami, nad zdolnościami mo-
toryczno-taktycznymi, w celu poprawy spójności gry, aby 
zmniejszyć ilość przestojów i chaosu udzielającego się, nieste-
ty, naszym mało doświadczonym jeszcze graczom. Najważ-
niejsze jednak to poprawa skuteczności. Ilość stworzonych 
sytuacji bramkowych tzw.: „setek”, w każdym spotkaniu 
budzi respekt, niestety gorzej z ich wykończeniem. Większość 
członków naszego zespołu to wychowankowie klubu, dlatego 
też mecze w opinii kibiców są „miłe dla serca i oka” – to 
cieszy! Ja jednak oczekuję czegoś więcej i nad tym skupimy 
się w nadchodzącym zimowym okresie przygotowawczym. 
Myślę, że pozytywne efekty tej pracy zauważymy już na 
wiosnę.  Zapraszamy do śledzenia aktualności z klubu na 
stronie www.facebook.com/1920mosina. 

Ze sportowym pozdrowieniem,
KS 1920 Mosina

By wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć 
prawidłowo na podane wyżej pytanie. Odpowiedź należy 
przesłać mailem na adres: informator@mosina.pl, jednak 
nie wcześniej, niż od dnia 23 grudnia br. Nagrodzeni zosta-
ną autorzy 5 pierwszych, prawidłowych odpowiedzi.  Do 
wygrania m.in.  płyta Marcina Lewandowskiego „Kolędy  
i Pastorałki” na Fletni Pana oraz upominki wydane z okazji 
170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

 

Strażackie życzenia
W Pecnej, przy strażnicy 

OSP, zagościł świąteczny na-
strój. Strażacy, którzy dbają 
o teren budynku wielofunk-
cyjnego przy ul. Głównej,  
w którym mieści się strażnica, 
wykonali piękną, świąteczną 
dekorację. Wszystkie elementy 
zrobili własnoręcznie, korzy-
stając z własnych umiejęt-
ności. Za pośrednictwem 
„Informatora Mosińskiego”, strażacy jednostki ochotniczej 
z Pecnej składają podziękowania darczyńcom, którzy wspie-
rają ich inicjatywę zagospodarowania placu przed budynkiem,  
a wszystkim mieszkańcom Gminy Mosina życzą

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARO-
DZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Tekst i fot. JN

Podsumowanie rundy jesiennej
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Od 15 do 19 października w Szkole Podstawowej nr 2  
w Mosinie miał miejsce tydzień poświęcony  upamiętnieniu 
100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zaczęliśmy go od 
trwającej przeszło 2,5 godziny, Wielkiej Lekcji Historii, którą 
poprowadziła dla uczniów pięciu klas szkoły podstawowej Beata 
Buchwald. Nie była to jednak zwykła lekcja. Uczniowie klas 7 
i 8 rywalizowali ze sobą, biorąc udział w konkurencjach. Ich 
zmagania oceniała komisja, którą utworzyli wraz z dyrektor 
Alicją Trybus, zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie Małgorzata Kaptur oraz wieloletnia kierownik Izby 
Muzealnej w Mosinie Józefa Roszak -Rosić. Po krótkim wprowa-
dzeniu przez Beatę Buchwald rywalizacja rozpoczęła się od gry 
planszowej, podczas której reprezentanci klas (przy dopuszczal-
nym wsparciu koleżanek i kolegów) 
odpowiadali na pytania dotyczą-
ce najważniejszych wiadomości 
o przyczynach, przywódcach  
i przebiegu powstania. Następnie 
uczniowie gromadzili skojarzenia 
wokół słowa „niepodległość” i za-
skoczyli szerokością oraz trafnością 
swoich hasztagów. Wysłuchaliśmy 
opowieści bohaterów powstania, 
w których role wcielili się przed-
stawiciele klas. Nie zabrakło  
i „słodkiej” konkurencji – każda 
klasa przygotowała biało-czerwone 

ciasto, którego wygląd i smak oceniała komisja. Uczestnicy lekcji  
w tym czasie wzajemnie częstowali się ciasteczkami z narodo-
wymi dekoracjami. Kolejne zadanie ponownie zaangażowa-
ło wszystkich przedstawicieli klas, podzielonych na 5 grup,  
z których każda musiała się wykazać innymi umiejętnościami: 
znajomością „Roty”, spostrzegawczością niezbędną do układania 
puzzli wykonanych z pocztówek Leona Prauzińskiego, zdolnością 
redagowania życzeń urodzinowych dla Jubilatki – niepodległej 
Wielkopolski, pomysłami na to, jak dbać o niepodległość, by jej 
nie stracić czy wskazaniem, za co kochamy Polskę.

W czasie, gdy jury prowadziło obrady, mogliśmy wysłu-
chać Magdaleny i Jerzego Żerdzińskich, którzy opowiedzieli  
o swojej pracy konkursowej na temat wujka, Stanisława Putza, po-

wstańca wielkopolskiego. Ostatecz-
nie rywalizację Wielkiej Lekcji Hi-
storii wygrała klasa 7 b, II miejsce 
zajęła klasa 7 a, a III miejsce – klasa  
8 b. Jednak wszyscy możemy 
się czuć zwycięzcami – nie tylko 
pamiętamy o Powstaniu Wielko-
polskim i jego Bohaterach, ale też 
potrafimy być dumni ze swojej 
historii i dbać o jej coraz lepsze 
poznanie. To była naprawdę nie-
zwykła lekcja. 

Anna Ciesielska

Radosne i nietuzinkowe obchody 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości, jakie odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 dnia 
9 listopada, nie zakończyły naszego projektu, opracowanego 
przez zespół nauczycieli pod kierunkiem  Beaty Buchwald. Za-
prosiliśmy do wspólnego świętowania rodziców i mieszkańców 
Mosiny, by w trakcie wieczornicy 13 listopada razem cieszyć 
się z odzyskania wolności. Po przemówieniu dyrektor Alicji 
Trybus pokazaliśmy naszym gościom, jak w miniony piątek 
cała społeczność szkolna tworzyła biało-czerwoną żywą fla-
gę. W radosny i uroczysty nastrój świętowania wprowadzili 
nas najmłodsi uczniowie, którzy z wielkim zaangażowaniem 
wciągnęli publiczność w śpiew całego hymnu, otwierającego 
przygotowane przez klasy II c i III a, pod kierunkiem: Doroty 
Gołąb, Iwony Hertig i Anny Polskiej, przedstawienie. Losy na-
szego kraju opowiedziane przez orła, występ aktorów, śpiew 
piosenek i pieśni patriotycznych, a także zaprezentowany układ 
taneczny do piosenki pt. „Płynie Wisła płynie” spotkały się  
z gorącym aplauzem publiczności. Następnie uczennica kla-
sy III a Matylda Kaczmarek zaśpiewała wzruszającą piosenkę 
Jana Pietrzaka pt. „Jest takie miejsce”. Następnie uczniowie 
klasy II a, przygotowani przez Renatę Nurkowską, dostarczy-
li nam wspaniałych wzruszeń, prezentując piękny taniec do 
muzyki Fryderyka Chopina. Kolejnym, pełnym humoru, ele-
mentem naszego spotkania było przedstawienie gwarowe pt. 
„Co się na tej wsi porobiło…” przygotowane przez uczniów 
pod kierunkiem Grażyny Koralewskiej i Barbary Siwczak, 
dzięki któremu mogliśmy poprzez scenografię, stroje, dialogi  
i śpiew przenieść się do wielkopolskiej wsi z I połowy XX wie-
ku, by na koniec porównać ją ze współczesną wioską. Jedna z 
aktorek, Magdalena Żerdzińska, zaprezentowała publiczności 
napisaną wraz z bratem Jerzym pracę o wujku, Stanisławie Putzu 
– Powstańcu Wielkopolskim. Ta opowieść, poparta bogatymi 

materiałami źródłowymi, została laureatką szkolnego konkursu 
„Mój prapradziadek był powstańcem”. Jest ona dowodem nie 
tylko zainteresowania historią młodego pokolenia, ale również 
świadectwem kultywowania rodzinnych tradycji.Kolejne lżejsze 
nuty do naszego spotkania wniosła prezentacja jednej z wie-
lu osobowości XX-lecia międzywojennego, które poznaliśmy  
w miniony piątek za sprawą poszczególnych klas. Do naszej sali 
zawitała Hanka Ordonówna, której osiągnięcia i piękny śpiew, 
również na żywo, przy akompaniamencie skrzypiec, zaprezen-
towała grupa uczniów z kl. 8 a, nad którą czuwała Mariola 
Dominiczak. Przedostatnim punktem naszego programu był 
wspólny śpiew pieśni legionowych, któremu przewodził chór 
pod kierunkiem pani Julii Ogrodnik. Po wysłuchaniu infor-
macji o okolicznościach powstania poszczególnych utworów 
śpiewaliśmy m.in. „Pierwszą kadrową”, „Przybyli ułani”, „O mój 
rozmarynie”. Uroczyście wypowiedzieliśmy też słowa „Roty”. 
Na koniec goście zostali zaproszeni do obejrzenia dwóch wy-
staw. Jednej, prezentowanej wcześniej w Izbie Historycznej  
w Mosinie, lecz powiększonej o kolejne cenne, z wielkim szacun-
kiem przechowywane, pamiątki nauczycieli i rodzin uczniów 
SP nr 2, zatytułowanej „100 lat temu w Wielkopolsce”. Druga 
wystawa powstała jako efekt poznania kolekcjonerskiej pasji 
Jarosława Kubiaka – niesamowitego zbioru wizerunków orłów. 
Uczniowie klas 0-III zainspirowani tym przykładem stworzyli 
własne prace prezentujące nasz symbol narodowy.

Warto było poświęcić wtorkowe popołudnie na to spotkanie, by 
razem świętować 100 rocznicę odzyskania niepodległości, gdyż: 
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 
historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest 
to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu.”(Jan Paweł II). 

Anna Ciesielska, współpraca Dorota Gołąb, fot Dariusz Madej

ROCZNICOWO W „DWÓJCE”
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Prowadzony przez powiat poznański Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie przyłą-
czył się do uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 8 listopada w sali Mosińskiego 
Ośrodka Kultury zebrali się uczniowie i nauczyciele Ośrod-
ka wraz z zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami władz 
samorządowych, oświatowych oraz instytucji pracujących 
na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością m.in. wicestarosta poznań-
ski Tomasz Łubiński, przedstawiciel Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, wizytator Brygida Wieczorek, Burmistrzowie 
Gmin Mosina i Puszczykowo, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
placówek oświatowych z terenu Mosiny, Puszczykowa i Lu-
bonia, przedstawiciele Rotary Klub Poznań Puszczykowo  
z Prezydentem Michałem Wojtalikiem, a także grupy uczniów 
z mosińskich szkół podstawowych. Na uroczystości obecni 
byli również przedstawiciele służb mundurowych, mosińskiej 
policji oraz straży pożarnej, a także seniorzy z zaprzyjaź-
nionego z Ośrodkiem Klubu Korona z Poznania z gościem 
specjalnym, znaną włoską piosenkarką Faridą Gangi.

Na program uroczystości złożył się spektakl poświęcony pol-
skiej drodze ku niepodległości, nawiązujący do historii Polski 
i jej bohaterów oraz zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 
Wybrzmiały pieśni z epoki oraz znane utwory patriotyczne. 
Kolejnym elementem uroczystości było przypomnienie po-
staci Janusza Korczaka –  wybitnego humanisty i patrioty, 
walczącego o prawa dziecka oraz patrona  Ośrodka. Salę 

wypełniły prace plastyczne uczniów, ukazujące ich sposób 
widzenia ojczyzny, tradycji, wolności. Biało-czerwone barwy, 
piękna polska mowa w wierszu i piosence, aktorzy-legioniści 
na scenie – wszystko to zbudowało uroczysty i podniosły 
nastrój. W ten sposób  Ośrodek upamiętnił wartości, za ja-
kie sto lat temu Polacy oddawali życie. Ich trudna walka  
o niepodleglość była najwyższą formą patriotyzmu. 

Elżbieta  Majchrzak

Polska droga do niepodległości

Działający od czterech lat Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej 
Mosińskiej wznowił swoje obrady. 26 listopada w Mosińskim 
Ośrodku Kultury na posiedzeniu inauguracyjnym swojej IV 
kadencji, posłowie złożyli ślubowanie. Wybrano też nowego 
Marszałka Sejmu, którym został Karol Nowicki z Daszewic. 
Gośćmi posiedzenia byli Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie Małgorzata Kaptur i jej zastępca Dominik Mi-
chalak. Obrady obserwowali także dyrektorzy szkół współ-
pracujących z Sejmem.

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej rozpoczął 
swoją działalność w maju 2016 roku. Pomysł na zorganizo-
wanie tej instytucji pojawił się ze strony grupy młodzieży 
skupionej w Grupie Inicjatywnej Baranówko, realizującej 
projekt „Młodzieżowy urząd” w ramach programu „Równać 
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ideą utworzenia Młodzieżowego 
Sejmu było pobudzenie młodego pokolenia mieszkańców 
Gminy Mosina do działania i publicznego przedstawiania 
swoich problemów i potrzeb. Obecnie Sejm tworzą posłowie  
z 10 szkół: Szkoły Podstawowej im. A . Wodziczki w Roga-
linku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Szkoły Podstawowej 
„Pod Lipami” w Krosinku, Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich w Krośnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Szkoły Podstawo-
wej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Szkoły Podstawo-
wej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,  

a także Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko. W 
IV kadencji, Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej 
tworzy 73 posłów, którzy na posiedzeniu inauguracyjnym 
odebrali legitymacje poselskie i złożyli uroczyste ślubowanie. 
Sejm podsumował także swoją dotychczasową działalność, 
a przedstawiciele poszczególnych szkół dokonali prezentacji 
swoich macierzystych placówek. 

Posłowie dokonali także zmiany w składzie prezydium sej-
mu. W miejsce ustępującej Marszałek Magdaleny Górczak 
wybrano nowego Marszałka – Karola Nowickiego z Daszewic. 
Wicemarszałkami Sejmu pozostali Julia Kordy i Piotr Egel, 
a Sekretarzem - Weronika Banach.

Posłom IV kadencji Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej 
Mosińskiej życzymy owocnej pracy! 

Tekst  i fot. Joanna Nowaczyk

Sejm wznowił obrady
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W środowe popołudnie, 5 grudnia, powitaliśmy Świętego 
Mikołaja w Mosinie. To szczególne powitanie, zorganizował 
dla dzieci Mosiński Ośrodek Kultury. 

Gra miejska zintegrowała najmłodszych jej uczestników, 
jak i dorosłych. Celem zabawy były konkursy i zadania do 
wykonania u przedsiębiorców z rynku, którzy ufundowali 
nagrody. Jarmark świąteczny oferował możliwość zakupu 
przedświątecznych prezentów, a animatorki przygotowały 
zabawy dla najmłodszych. 

Atrakcją był rzeźbiony z bryły lodu Mikołaj, któremu towa-
rzyszyły śpiewane przez dzieci oraz młodzież kolędy. 

Mikołaj w tym roku, z powodu braku śniegu, przyjechał 
na motocyklu! A dzieci, w podziękowaniu zaprosiły go do 
wspólnej fotografii…

Fotorelacja z powitania św. Mikołaja w Mosinie na okładce. 
Red.

Święty Mikołaj odwiedził dzieci! 
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4 grudnia Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni  
w Mosinie obchodziło rok swojej działalności.  Rok to niewiele 
– tak by się mogło wydawać. Jednak dla stowarzyszenia, to 
czas zdeterminowanych działań, bo w grę wchodzi przyszłość 
Agnieszki, Julii, Bartka, Kuby i dwóch Sebastianów – dzie-
ci z głęboką niepełnosprawnością. Obecnie odbywają one 
zajęcia terapeutyczne i rehabilitację pod okiem specjalistów  
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, 
ale po 25 roku życia skończy się dla nich i dla ich rodziców 
opieka edukacyjna i pozostaną bez pomocy systemowej ze 
strony państwa. 

Rok temu, rodzice sześciorga dzieci z głęboką niepełno-
sprawnością założyli stowarzyszenie „Sami Swoi”, by walczyć 
o lepszy los dla swoich dzieci, kiedy osiągną dorosłość. Byli 
członkami Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych, jednak ze względu na skomplikowaną nie-
pełnosprawność ich dzieci, w małym stopniu mogli skorzystać 
z jego oferty. Każde z tych dzieci wymaga indywidualnego 
opiekuna i specjalnie dobranych terapii, a na to potrzebne są 
środki. Cała szóstka wymaga całodobowej opieki i pomocy 
we wszystkich czynnościach. Mają około dwudziestu lat i są 
podopiecznymi SOSW w Mosinie. Tu przez 4 godziny dzien-
nie odbywają zajęcia terapeutyczne i rehabilitację pod okiem 
specjalistów.  Ale gdy skończą się lekcje, przez pozostałe 20 
godzin na dobę, muszą się martwić o nich rodzice. Kiedy te 
dzieci osiągną dorosłość, 25 lat, skończy się opieka eduka-
cyjna państwa. Dlatego stowarzyszenie stara się o utworzenie 
specjalistycznego miejsca pobytu dziennego, żeby zapewnić 
im na kilka godzin fachową opiekę, gdy skończy się edukacja 
szkolna. I po roku intensywnych działań, widać już jakieś 
„światełko w tunelu”, a cel staje się coraz bardziej realny. 
Stowarzyszenie „Sami Swoi” zwróciło się także o pomoc do 
Posłów na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego i Szymona 
Ziółkowskiego, którzy podjęli starania o rozwiązanie syste-
mowe tego problemu dotyczącego wszystkich dzieci z głęboką 
niepełnosprawnością i ich rodziców w skali kraju. 

Stowarzyszenie podsumowało swoją roczną działalność 
podczas uroczystego spotkania w Mosińskim Ośrodku Kul-
tury, w którym uczestniczyli także goście: Tomasz Woźnica 
- z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu, Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Mosinie, Bożena Mazur - dyrektor mosińskie-
go SOSW i jej zastępca Renata Pawłowicz, radna Jolanta 
Szymczak, Monika Kujawska – prezes Stowarzyszenia Roz-
daj Siebie w Mosinie, Marek Dudek - dyrektor MOK, Jerzy 
Pelowski – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 
Malta Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, a także 
darczyńcy Stowarzyszenia – Danuta Czyż, jednocześnie Prze-
wodnicząca Rady Rodziców SOSW z synem Adrianem, Bogna 
Kośmider, Małgorzata Kosz, Tomasz Bolewski, Aneta i Marcin 
Tobys. Obecni byli także sami podopieczni, a także grupa 
harcerzy z 21 Drużyny Wodnej „Hals” Hufca ZHP Mosina, 
wolontariusze oraz przedstawiciele lokalnej prasy – Marta 
Mrowińska z „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” i pisząca 
te słowa – redaktor „Informatora Mosińskiego”. 

Spotkanie w niezwykłej i ciepłej atmosferze, wśród ludzi 
połączonych wspólną sprawą, było okazją do złożenia podzię-
kowań wszystkim wspierającym działalność Stowarzyszenia. 
To przede wszystkim grupa wolontariuszy, którzy bezinte-
resownie poświęcają swój wolny czas, by pomóc w trudnej  
i wyczerpującej opiece nad szóstką niepełnosprawnych dzieci 
i nie sposób ich tu nie wymienić: Barbara Antkowiak, Hanna 
Lewendoska, Kamila Plumińska-Błoszyk, Dorota Krakowska, 
Ewa Grobelna, Ewa Fiedziuszko-Pruchniewska, Ewa Urbaniak, 
Marek Pruchniewski, Diana Skrzypczak, Maria Nowacka, 
Natalia Tomaszewska, Sylwia Kwaśniewska, Krystian Wa-
lenciak, Adam Styk, Łukasz  Mańkowski.  

Stowarzyszenie „Sami Swoi” tworzą: Violetta Bartnikow-
ska (prezes), Ewa Szcześniak-Młody – (wiceprezes), Hanna 
Chmielarz, Sylwia Bartnikowska, Katarzyna Komorniczak 
i Hanna Gołąb. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Sami Swoi po roku
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W sobotę 17 listopada świetlica wiejska w Świątnikach wy-
pełniła się po brzegi tymi, którzy przede wszystkim śpiewem 
pragnęli uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości.

W śpiewaniu prowadzili nas Carlos Ramirez z zespołem 
gitarzystów oraz Schola Domini. Słowo wstępne wygłosił 
pasjonat historii - Tomisław Paciorek. Cieszymy się szczególnie 
z występów najmłodszych uczestników spotkania, którzy 
recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne.

Dziękujemy za wspaniałe patriotyczne przeżycia naszym 
artystom, licznie przybyłym gościom, a szczególnie Annie 
Bąk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP 
Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, która co roku uczestniczy  
w ważnych dla nas wydarzeniach oraz Mirosławowi Knop-
kiewiczowi - Prezesowi Stowarzyszenia Mocni Świątniki, a 
także mieszkankom Świątnik, które zadbały o poczęstunek. 

Renata Leśniczak

Patriotyczne spotkanie w Świątnikach

14 listopada z inicjatywy Marty Berety – przewodniczą-
cej Rady Rodziców i Magdaleny Pytel-Kania – psychologa 
szkolnego SP Krosinko, miała miejsce pierwsza wspólna ak-
cja budowania kocich domków dla kotów wolno żyjących. 
Akcja przeprowadzona została przy współpracy z poznańską 
Fundacją Agapeanimali. Wolontariuszka z tej fundacji, Jo-
anna Olejniczak, opowiedziała uczestnikom akcji o tym jak 
mądrze pomagać kotom wolnożyjącym oraz jak zbudować 
kocie domki.  

Do akcji budowania domków dla wolnożyjących kotów, 
włączyła się Szkoła Podstawowa w Krosinku,  Sołectwo 
Krosinko oraz Borkowice, Bolesławiec, przedstawiciele rad 
rodziców innych szkół, mieszkańcy Gminy. Inicjatywę wsparł 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, który odwie-
dził miejsce tej akcji.   

Materiały „budowalne” do konstrukcji domków dostarczyła 
lokalna firma deweloperska oraz sami uczestnicy. Każdy ze 
zbudowanych domków otrzymał naklejkę z herbem Mosiny, 
by nie zostały usunięte przez firmy sprzątające.

 Największe, kocie domki pojechały nawet do Stęszewa, 
natomiast pozostałe znalazły swoje lokum na ogródkach 
działkowych w Mosinie. 

Dzięki tej inicjatywnie, wolnożyjące, mosińskie koty na 
pewno nie zmarzną tej zimy!

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Koty nie zmarzną tej zimy
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W GALERII

2 grudnia w Galerii Sztuki w Mosinie 
odbył się ostatni w tym roku Salon Po-
etycki poświęcony poezji patriotycznej. 
Wiersze czytali poetka Kalina Izabela 
Zioła oraz Michał Grudziński, aktor 

poznańskiego Teatru Nowego. Jako, że czas był świąteczny, 
nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd przy mu-
zycznym akompaniamencie pana Romualda Andrzejewskiego.

Od 17 listopada do 5 grudnia 2018 roku trwał wernisaż 
wystawy „Aspekt” profesora Jacka Jagielskiego.

JACEK JAGIELSKI (ur. 1956)
Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w PWSSP w Poznaniu  

w 1984 roku, w zakresie rzeźby i rysunku. 
Prof. zw. Jacek Jagielski, były prorektor ds. artystycznych 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie prowadzi 
Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby. Działalności naukowo-
dydaktycznej towarzyszy własna, indywidualna aktywność 
artystyczna.

Pasja i zainteresowania w życiu Jacka Jagielskiego ukształ-
towały się wcześnie, są dziś jednoznacznie sprofilowane. Jego 
preferencje i wybory w obrębie sztuk wizualnych – a nade 
wszystko poszukiwanie uproszczonej formy, przestrzenność 
realizacji, spektrum środków stosowanych w instalacjach i 
ich znaczeniowa symbolika, stały się właściwością twórczości 

autora prezentowanych prac – dziś artysty rozpoznawalne-
go  przez swoją twórczość. Jagielski od pierwszych realizacji 
konsekwentnie wykorzystuje surowce naturalne, tradycyjne 
(kamień, drewno, papier, metal czy ceramika), jednak cha-
rakter w jakim zostają użyte, czy miejsce – tej ich „zwy-
kłej” naturalności i funkcji przeczą, budując nowe konteksty 
(„Przestrzeń podwójna”, 1984; „Rosa”, 1985; „Spektakl”, 
1993; „Dzwon”,1999; „Życiorys”, 2000) Artysta wielokrot-
nie wprawia obiekty w ruch, który współtworzy sens i idee 
jego mobili, pozbawiając widza  logicznej przewidywalności 
zjawisk, w których uczestniczy („Przelot”, 1990; „Klepsydra”, 
1992; „Echo”, 1998; „Harfa”, 2000; „Zegar”, 2002; „Czarny 
koń”, 2003; „Rydwan”, 2004; „Oczekiwanie”, 2008; „Prze-
słanie Damoklesa”, 2012).

W licznych realizacjach pojawiają się elementy gotowe 
(ptasie pióro, zegar, lustro, krzesło, laska). Wyjęte z natu-
ralnych ram naszej rzeczywistości, tworzą nowy układ wielu 
znaczeń, którym autor nadaje szeroki wymiar. Realizacje 
Jagielskiego dotykają poza-fizycznego czasu i przestrzeni, są 
artystyczną narracją poszukiwań własnych i uniwersalnie 
ludzkich – refleksją dotykającą wartości i znaczeń. („Strefy 
niepokoju”, 1985; „Horyzont”, 1990; „Przejście”, 2008; czy 
„Weryfikacja”, 2012,  której treść - motyw laski - nawiązuje 
do prac z cyklu „Carpe Diem”, 2009). Szczególną wartością 
jest kompilacja twórczego przesłania i wymowy prac, z in-
dywidualnym odbiorem treści, przez pryzmat personalnych 
doświadczeń i wrażliwości widza.

Jagielski swoje prace prezentował na licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Wystawiał w wielu miastach 
i prestiżowych galeriach w Polsce. Gościł też m.in. w Danii, 
Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej, Estonii, na Słowacji, 
Litwie, w Niemczech, Szwecji, na Ukrainie w Rosji, we Wło-
szech, Szwajcarii, Francji i Japonii.  

Zapraszamy na stronę Galerii Sztuki na facebooku www.
facebook.com/GaleriaMosina. 

źródło: http://www.galeriamosina.pl
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11 listopada, w ten jakże ważny dla Nas Polaków dzień, 
odbyła się VII edycja Rodzinnego Rajdu Harcerskiego ,,Krok 
od Niepodległości”, który rozpoczynał się w Western City 
Rio Grande Krosinko. Fabuła rajdu opierała się na historii 
odzyskania niepodległości przez Naszych rodaków.  Dla 
uczestników zostały przygotowane trzy trasy gry terenowej, 
podczas której rodziny mogły poczuć się tak samo jak nasi 
przodkowie 100 lat temu! Dodatkowo dzięki punktowym 
przebranym w stroje z epoki, można było poczuć klimat 
czasów drugiej dekady XX wieku. Była to idealna forma na 
obchody tego święta! Po powrocie z trasy, można było wziąć 
udział w harcerskich warsztatach, począwszy od robienia 
własnych rozetek skończywszy na malowaniu dużych, patrio-
tycznych kolorowanek. Warto dodać, że podczas całej imprezy 
zorganizowana była akcja na leczenie i rehabilitację Aurelki 
Czerwińskiej. Cały dochód ze skarbonki przy rejestracji, z 
kawiarenki oraz ze sprzedaży harcerskich gadżetów został 
przekazany na pomoc dla tej walecznej dziewczynki! Po har-
cerskich śpiewankach z gitarą, przyszedł czas na ogłoszenie 

wyników! Gratulujemy wszystkim wygranym i dziękujemy 
za przybycie. Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się  
w jeszcze większym gronie. 

Hufiec ZHP Mosina

Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami!

W ważnym dniu upamiętniającym moment powołania Ko-
misji Edukacji Narodowej 14 października odbyła się ważna 
dla nas uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu 
„Pamięć nieustająca”, organizowanego przez Fundację Osto-
ja przy Wiśle w Warszawie. Wśród nagrodzonych uczniów  
z całej Polski znalazły się nasze koleżanki: Iga Lewandowska, 
Katarzyna Tomowiak, Zofia Maćkowiak oraz Julia Piątek. 
Wyróżnienia otrzymały Zuzanna Pelińska, Aleksandra Wal-
kowiak i Natalia Szajek. Warto dodać, że nasze uczennice 
rywalizowały  z licealistami. Także nasza szkoła, jako jedna 
z pięciu nagrodzonych szkół w Polsce, po raz drugi została 
laureatem konkursu. Komisja doceniła wysoką jakość mery-
toryczną prac przygotowanych przez nasze uczennice.

Spotkanie laureatów odbyło się podczas uroczystej gali  
w budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim 

Przedmieściu. Uroczystość poprzedzało złożenie wieńców 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza  w Warszawie. Był to 
dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy reprezentować naszą 
szkołę w tak doniosłym momencie.

Po krótkim spacerze po Ogrodzie Saskim udaliśmy się na 
Uniwersytet Warszawski. Galę rozdania nagród prowadziła 
znana dziennikarka pani Anna Popek, która z wielką ser-
decznością i uśmiechem pomagała nam pokonać tremę przed 
występem na forum Auditorium Minimum i przed kamerą. 
Wręczeniu nagród towarzyszył również mały recital utworów 
patriotycznych wykonanych przez pana J. A. Kołakowskie-
go, który wspaniale ilustrował tematykę prac konkursowych  
i wprowadzał niezapomnianą atmosferę. Wśród nagrodzo-
nych znaleźli się również nasi nauczyciele co sprawiło nam 
wielką radość.

Za wieloletnią współpracę z fundacją i przygotowanie do 
konkursu wielu laureatów nagrodę otrzymała pani wice-
dyrektor Beata Buchwald oraz pani Beata Mazur za udział  
w VI edycji konkursu. Nagrodami  były ciekawe publikacje 
i książki Instytutu Pamięci Narodowej oraz specjalne zwie-
dzanie Pałacu Prezydenckiego, które nas bardzo ucieszyło. 
Mogliśmy zobaczyć nieznane wszystkim zakątki i ważne 
pomieszczenia, w których mają okazję przebywać jedynie 
najważniejsi goście Prezydenta. Po wypełnionym wrażeniami 
dniu wróciliśmy do domu.

Wszystkich, których interesuje historia w każdym wymiarze 
od Małej do Dużej Ojczyzny będziemy zachęcać do uczest-
nictwa w konkursach. Dzięki nim możemy poznać cieka-
wych ludzi, poznać warsztat pracy historyka dokumentalisty 
i przeżyć niezwykłą przygodę z przeszłością. 

Julia Piątek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
 Redaktor „Głosu Gimnazjalisty”                                                                                                        

Laureaci w Warszawie
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 W dniu 10 października br. w sali Mosińskiego Ośrodka 
Kultury odbyło się kolejne, czwarte spotkanie dla przedsię-
biorców. Głównym tematem była ustawa o ochronie danych 
osobowych, której zmiany obowiązują od maja tego roku. 
Spotkanie było skierowane nie tylko dla osób prowadzących 
własną działalność, ale i dla organizacji pozarządowych, 
których te przepisy również obowiązują. Uczestnicy mogli 
zapoznać się z praktycznymi zastosowaniami nowych przepi-
sów oraz wymienić się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami  
z przeprowadzonych procesów wdrożeniowych w firmach 
oraz jak zastosować je w praktyce w organizacjach pozarzą-
dowych. Aktywny udział uczestników świadczył o zaintere-
sowaniu tematem. Dziękujemy Panu Dariuszowi Laszczyko-
wi - Prezesowi Fundacji Wspierania Młodszych i Starszych 
Pokoleń z Poznania, który jest również radcą prawnym, za 
współpracę z Gminą Mosina i bezpłatne prowadzenie tych 
spotkań. Cieszymy się, że Państwo korzystacie z naszych 
zaproszeń i licznie uczestniczycie w organizowanych przez 
nas wydarzeniach. 

GCI

RODO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

21 listopada br. odbył się już ostatni w tym roku dyżur 
ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. 
Dzięki współpracy mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłat-
nie skorzystać porad z zakresu m.in. emerytur, rent z tytułu 
niezdolności czy też mogą pozyskać dokumentację niezbędną 
do przyznania wskazanych świadczeń. Dyżury te cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem, za każdym razem korzysta  
z nich ok. 40 osób. Bardzo dziękujemy Kierownikowi Inspek-
toratu ZUS I Oddział w Poznaniu, Panu Marianowi Jabłońskie-
mu za współpracę i umożliwienie organizacji tych dyżurów  
w naszej Gminie. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą jeździć 
do Poznania, mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania na miejscu w Mosinie. Kolejne dyżury w przyszłym 
roku, o terminie powiadomimy niebawem. 

GCI

Ostatni dyżur ZUS 2018

mikołaj na ulicach mosiny

6 grudnia na ul. Dworcowej w Mosinie pojawił się  św. Mikołaj! 
Razem ze swoim pomocnikiem częstował wszystkich grzecz-

nych mieszkańców słodkościami. Z tego co nam wiadomo, nie 
było to jedyne miejsce w jakim pojawił się tak zacny gość. Wieść 
gminna doniosła, że szczęśliwymi konsumentami mikołajowych 
czekoladek, byli także przechodnie na pl. 20 Października. 
Odwiedziny tego św. Mikołaja ucieszyły również mosińskich 
samorządowców, którzy czekali na tę wizytę cały rok!

Bo okazuje się, że z taką wizytą Mikołaj pojawia się w dzień 
swojego patrona rok rocznie. Taka urocza tradycja!

Dziękujemy drogi św. Mikołaju oraz jego pomocniku i cze-
kamy na Was za rok ;)

Red.
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Historia teatru amatorskiego w Polsce sięga czasów renesan-
su, kiedy pojawiał się dworach magnackich i szlacheckich. 
W czasach zaborów, odgrywał ważną rolę w podtrzymywaniu 
polskiej kultury i świadomości narodowej. Prawdziwy rozkwit 
działalności polskich teatrów amatorskich przypada na okres 
międzywojenny. Zjawisko to należy wiązać z ożywieniem 
życia społeczno-kulturalnego w niepodległej Polsce i wzmo-
żoną działalnością organizacji oraz stowarzyszeń. To przede 
wszystkim one były inicjatorami i organizatorami spektakli 
teatralnych w miastach i miasteczkach w całej Polsce. Według 
Jędrzeja Cierniaka, działacza oświatowego okresu między-
wojennego, a w roku 1929 założyciela  Instytutu Teatrów 
Ludowych w Warszawie, na przełomie lat 1933 i 34, w całym 
kraju zorganizowano dziesiątki tysięcy przedstawień, a liczbę 
zespołów teatralnych głównych organizacji młodzieży wiej-
skiej, straży pożarnych, „Strzelca”, organizacji robotniczych 
i kulturalnych, szacować można było na 26 tysięcy. Wśród 
nich, swój udział miały także zespoły teatralne działające 
w małym, wielkopolskim miasteczku – Mosinie. 

Scena w Mosinie
W okresie międzywojennym Mosina liczyła mniej niż po-

łowę dzisiejszych mieszkańców, na przykład w roku 1928 
było ich 2200. W tym prowincjonalnym miasteczku, kwitło 
rzemiosło i handel, ale i życie społeczno-kulturalne. Działa-
ło tu aktywnie około dziesięciu organizacji i stowarzyszeń, 
a jednym z przejawów tej działalności było organizowanie 
teatralnych przedstawień. Przodowały w nich: Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Męskiej i Żeńskiej, chór „Harfa”, chór kościelny pw. św. 
Cecylii, Bractwo Kurkowe, Związek Harcerstwa Polskiego, 
czy Towarzystwo Powstańców i Wojaków. 

Według Fabiana Roszaka – jednego z aktorów, inicjatorów 

i reżyserów mosińskiego teatru, pierwsze spektakle teatralne, 
tuż po odzyskaniu niepodległości, odbywały się w sali na 
pierwszym piętrze budynku dzisiejszego Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. Ale już z początkiem lat 20., sztuki wystawiano w sali 
taneczno-rozrywkowej restauracji Feliksa Hoff mana, w kamienicy 
przy Rynku nr 28. Inny z działaczy teatralnych, Franciszek Ka-
sprzyk, wspominał:  – To były naprawdę wzruszające chwile, kiedy 
w wypełnionej po brzegi sali późniejszego kina przy rynku [przyp. 
red.: w latach 1956 – 1990 mieściło się tu kino „Wrzos”] widzo-
wie czekali z drżeniem serca na premierowe podniesienie kurtyny. 
A my – współtwórcy spektakli tremę mieliśmy niemałą, czy sztuka 
spodoba się widzom, czy aktor nie pogubi się  swych kwestiach, 
czy sufl erowi nie rozsypią się kartki... 

Dla organizacji i stowarzyszeń, przed-
stawienia teatralne były jedną z form 
pozyskiwania funduszy na własną dzia-
łalność, ale nie tylko. Organizowano je 
także na potrzeby różnych społecznych 
zbiórek. Tak na przykład, w roku 1924 
„Kurier Poznański” donosił: „W ubiegłą 
niedzielę 26 X 1924 odbył się na sali p. 
Hoff mana staraniem miejscowego So-
koła teatr amatorski. Odegrano 2 sztuki 
„Bogata wdowa” i „Błażek opętany”. 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa 
z tańcami. Czysty dochód przeznaczono 
na pokrycie kosztów budowy pomni-
ka Tadeusza Kościuszki”. Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół było inicjatorem 
budowy tego pomnika, odsłoniętego 
w tym samym roku na mosińskim 
rynku. 

Teatr w Mosinie

„Karpaccy Górale” - przedstawienie w wykonaniu KSM, 1935 r.

„Ach to Zakopane” - spektakl z 1935r . Wśród aktorów Franciszek Kasprzyk.
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Od komedii po wielkie dramaty
Z przedwojennego, bogatego repertuaru teatralnego, wspo-

mniany Fabian Roszak wymieniał takie sztuki jak: „Gwiazda 
Syberii”, „Pałka Madeja”, „Grube Ryby”, „Stanko Powstaniec”. 
Na scenie królował  także Fredro i jego „Zemsta” „Damy 
i Huzary”, „Pan Jowialski”, „Śluby Panieńskie” czy „Świeczka 
zgasła”.  Z powodzeniem sięgano po wielkie dramaty, po dzieła 
Mickiewicza i Słowackiego, a także adaptacje sienkiewiczow-
skich powieści. – W latach 1929 – 39, spora liczba spośród 
nas – ówczesnej młodzieży żeńskiej i męskiej zaangażowała 
się w wielu przedstawień teatru amatorskiego przy aktywnym 
współdziałaniu członków wymienionych wcześniej stowarzyszeń 
– wspominał Fabian Roszak. – Zdaniem dorosłych, chętnie 
oglądających nasze amatorskie występy – poziom przedsta-
wień był wysoki, zarówno aktorsko jak i  zakresie scenografi i.”  
Tę organizatorzy przedstawień przygotowywali sobie sami, 
korzystając z własnych uzdolnień i umiejętności. Z kolei 
kostiumy, jak podaje F. Roszak, pochodziły z poznańskiej 
wypożyczalni prowadzonej przez starsze panie Niksdorf.

Mosińskie legendy
Legendą miejscowego aktorstwa, według Franciszka Ka-

sprzyka, był Józef Przepiera – znakomity komik, amant, który 
z łatwością potrafi ł wcielać się  w postać zakochanego mło-
dzieńca, jak i zmęczonego życiem starca, wesołka i człowieka 
zgorzkniałego, a którego w Mosinie nazywano „zawodowcem”. 
– Nic więc dziwnego – stwierdził w swoich wspomnieniach 
pan Franciszek – że jego nazwisko pojawiało się niemal na 
każdym teatralnym plakacie. Bywało, że przygotowywał się do 
występu w 5 - 6 spektaklach jednocześnie. Wśród liczących się 
aktorów tamtego okresu wymienił również Alojzego Taciaka, 
Czesława Taciaka, leśnika Kowalewskiego, a także aktorki: 
Kazimierę Boruszak, Władysławę Hoff man-Niemczewską, 
Kazimierę Neller, Marię Kasprzyk-Kwiatkowską. 

Zespoły teatralne, podobnie jak z przygotowaniem sce-
nografi i, spektakle  reżyserowały sobie spektakle same. 
W tamtym okresie, znaną z uzdolnień reżyserskich była 
nauczycielka Stanisława Stróżyńska i miejscowy aptekarz 
Rychter. – Prawdziwą legendą był Czesław Palm – niezrówna-
ny sufl er, od pracy którego często zależało powodzenie całego 
przedstawienia. Także i on spełniał tę ważną rolę w niemal 
wszystkich przedstawieniach – wspominał współcześnie Fran-

ciszek Kasprzyk.

Tuż po wojnie
Rozkwit teatru amator-

skiego w Mosinie prze-
rwał czas okupacji. Po 
zakończeniu II wojny 
światowej, przedwojenni 
zapaleńcy działalności 
teatralnej wznowili jego 
działalność, wciągając 
w organizację przed-
stawień nowy narybek 
– powojenną młodzież. 
W tym okresie na polu 
reżyserskim wsławił się 
właśnie Fabian Roszak, 
którego Franciszek Ka-
sprzyk nazwał „urodzo-
nym reżyserem” i który 

„wypożyczany” był  przez różne organizacje do przygotowy-
wania poszczególnych przedstawień. Niektóre z wznowionych 
sprzed wojny spektakli, takich jak „Skalmierzanki”, „Robert 
i Betrand”, „Dom otwarty”, czy „Damy i Huzary”, prezento-
wane były przez mosińskie zespoły na ziemiach odzyskanych, 
w okolicach Nowej Soli. Oprócz wznowień sztuk, wystawiano 
także nowe, a szczególnym powodzeniem cieszyły się wło-
ska komedia „Szkarłatne róże” i „Wodewil warszawski”. Ta 
ostatnia sztuka była obiektem  współzawodnictwa zakłado-
wych zespołów teatralnych – mosińskiej Fabryki Mebli oraz 
Pralni i Farbiarni „Barwa”, w ramach regionalnego festiwalu. 
Franciszek Kasprzyk nazwał ten epizod  niemal „wojną te-
atralną”, bo fabryka mebli sprowadziła z Poznania zawodo-
wego reżysera. Z tej rywalizacji wyszedł zwycięsko zespół 
„Barwy”, złożony w części z amatorów międzywojennych, 
a do spektaklu przygotował go Fabian Roszak. 

Epilog
Po roku 1954 działalność teatrów amatorskich w Mosinie 

zanikła. Spowodowały to nakazy władz komunistycznych 
w zakresie uprawiania kultury oraz naciski ideologiczne na 
dobór repertuaru, co ostatecznie zniechęciło pasjonatów 
teatru do działań.  

W listopadzie 1988 roku, w swoim wspomnieniu na ła-
mach „Ziemi Mosińskiej”, Fabian Roszak napisał: „...Był teatr 
w Mosinie. Żałować należy, że od wielu lat brak chętnych do 
działania na tej niwie. A może to wpływ telewizji i dogodnego 
dojazdu do Poznania?” Dokładnie 40 lat później, w dobie 
multimediów, dalszego rozwoju komunikacji i szerokiej oferty 
kulturalnej wielkiej aglomeracji, 26 listopada mosiński Teatr 
Bez Kurtyny, zdobył laur na ogólnopolskim festiwalu teatrów 
MELPOMENA 2018, a na jego spektakle w Mosinie ciągną 
tłumy mieszkańców.  Tradycja i świetność teatru  Mosinie, 
jak chciał Fabian Roszak – powróciła. 

Joanna Nowaczyk

Autorka wykorzystała artykuły: Fabian Roszak, Był teatr 
w Mosinie, w: Ziemia Mosińska 1988 r. nr 34,35; W dawnej, 
teatralnej Mosinie, wspomnienie Franciszka Kasprzyka spi-
sane przez Mariana Janusza Strenka w: Ziemia Mosińska. „Ach to Zakopane” - spektakl z 1935r . Wśród aktorów Franciszek Kasprzyk.

„Mazepa” - przedstawienie przygotowane przez KSM, 1933 r.
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LATO POD ŻAGLAMIWIECZÓR POETYCKI

W styczniu odbędzie się 
w Mosinie Ogólnopolski Ple-
ner malarski, ktorego kura-
torką jest Emilia Domańska. 
Zakończeniem będzie wy-
stawa poplenerowa w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury. 
Więcej na kultura.gmina.pl.

Władze Samorządowe Gminy Mosina 
zapraszają mieszkańców Gminy na Uro-
czyste powitanie Nowego Roku.

Impreza odbędzie się na parkingu 
przed pomnikiem Tadeusza Kościusz-
ki przy Mosińskim Ośrodku Kultury, 
ul. Dworcowa, 23:30 - 01:00. kultura.
gmina.pl.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 
zaprasza na V Bieg Zimowy po Wielko-
polskim Parku Narodowym.13 stycznia 
o godzinie 12:00 uczestnicy pobiegną 
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, na którą zostaną przeznaczone 
w części środki z zapisów na bieg. Link 
do zapisów: www.zapisy.maratonczy-
kpomiarczasu.pl/bieg-zimowy2019. 
Link do strony: www.mosinskiegp.pl

WOŚP FERIE ZIMOWE

Mosińska Biblioteka Publicz-
na wspólnie z Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury zapra-
szają 3 stycznia na „Wieczór 
poetycki poświęcony poezji 
Witka Różańskiego”. Wy-
świetlony zostanie również 
fi lm o poecie. Więcej szcze-
gółów bibliotekamosina.pl. 
Wstęp wolny, zapraszamy!

Od 14 do 27 stycznia, 
podczas Ferii Zimowych 
odbywać się będzie szereg 
zajęć dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Mosina. Na bez-
płatne oraz płatne zajęcia 
zapraszają co roku jednostki 
kulturalno-sportowe. Więcej 
na kultura.gmina.pl, osirmo-
sina.pl, bibliotekamosina.pl 
oraz mosina.pl.

13 stycznia zagra już 27 raz 
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Mosiński Sztab 
zaprasza do śledzenia infor-
macji o wydarzeniach, które 
czekają na mieszkańców fa-
cebook.com/WospMosina/

PLENER MALARSKI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosi-
nie zaprasza na  16. Turniej Formacji 
tanecznych. Data Turnieju: 30.03.2019 
r., godz. 10.00. Miejsce Turnieju: Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Hala 
Sportowa, ul. Krasickiego 16 w Mosi-
nie. – Nowe miejsce!

Wpisowe:
- do dnia 15 marca 2019 r. wpisowe 

wynosi 20 zł od każdego uczestnika 
turnieju.

- od 16 marca do 25 marca 2019r. 
wpisowe wynosi 30 zł od każdego 
uczestnika turnieju.

- Po 25 marca przyjęcie zespołu uza-
leżnione jest od decyzji organizatora.

Więcej na osirmosina.pl.

SKLEPIK ELEGANTA

Do kupienia specjalnie 
zaprojektowane produk-
ty nawiązujące do postaci 
Eleganta z Mosiny oraz z fo-
tografi ami prezentującymi 
piękno terenów i zabytków 
Gminy Mosina.

Sklepik mieści się w Gmin-
nym Centrum Informacji 
w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 
I piętro pokój nr 16.  Nr te-
lefonu 61 8 192 746.

DYŻURY ZUS 

Także w 2019 r. eksperci 
z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych  I Oddziału w Po-
znaniu będą pełnili dyżury 
w  budynku nr 2 Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, przy 
ulicy Dworcowej 3. Indfor-
macja o terminach dostępna 
będzie na stronie gci.mosi-
na.pl. 
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BURMISTRZ GMINY MOSINA
zaprasza 

na uroczyste obchody
100. rocznicy

wybuchu
powstania

wielkopolskiego
1918-1919

które odbędą się
27 grudnia 2018 roku

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MOSINA.PL



Św. Mikołaj w Mosinie


