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AKTUALNOŚCI

W czwartek 21 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie hali
widowiskowo-sportowej w Mosinie.
W tym wydarzeniu udział wzięli licznie nie tylko goście, ale także mieszkańcy, którzy wypełnili widownię
nowego obiektu po brzegi. Organizatorzy szacują, że w otwarciu hali
uczestniczyło blisko
700 osób!

Hala oficjalnie otwarta
Prace nad budową hali widowiskowo-sportowej w Mosinie trwały dwa i pół roku. na
inwestycję, której koszt wyniósł blisko 12 milionów złotych, Gmina Mosina otrzymała
dofinansowanie – 2 500 000 zł z funduszu
Ministerstwa sportu i Turystyki.
jest to obiekt, na który czekali nie tylko
uczniowie. To obiekt multifunkcjonalny
i służyć będzie wszystkim mieszkańcom Mosiny i okolic.
dwukondygnacyjna hala widowiskowosportowa o powierzchni użytkowej
3 855, 2 m2 i kubaturze 25 295,5 m3 posiada
salę gimnastyczną o wymiarach 29,53 x 46,3
metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój trenera i magazyn sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety, w tym
dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. na piętrze obiektu mieszczą się
2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala konferencyjna. na widowni jednorazowo zasiądzie
do 364 osób. Administratorem obiektu jest
ośrodek sportu i rekreacji w Mosinie.
w styczniu tego roku hala widowiskowosportowa została oddana do użytku, a po feriach zimowych odbywały się tu już zajęcia
wychowania fizycznego dla uczniów szkoły
w krośnie. oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło 21 lutego. w wydarzeniu, które poprowadził Mariusz Frąckowiak, udział wzięli goście: senator rzeczypospolitej Polskiej
Filip Libicki, dyrektor Gabinetu wojewody
wielkopolskiego Michał dębiński, członek
zarządu Powiatu Poznańskiego – Piotr zalewski, z-ca Burmistrza Gminy Czempiń –
Andrzej socha, Przewodniczący rady Miejskiej Miasta Puszczykowo – Tomasz Potocki, Prezes szs wielkopolska – zdzisław
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Urbańczyk, a także – Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i jego zastępca
Adam ejchorst, Przewodnicząca rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata kaptur i radni
tej rady oraz rady Powiatu w Poznaniu,
przedstawiciele gminnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.
zgodnie z tradycją, nowy obiekt sportowy
został poświęcony przez proboszcza parafii
w Mosinie ks. Adama Prozorowskiego, a burmistrz Przemysław Mieloch przekazał symboliczny klucz do hali waldemarowi demuthowi – kierownikowi, mosińskiego ośrodka sportu i rekreacji, który będzie nią administrował. symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie burmistrz Przemysław
Mieloch, Przewodnicząca rady Małgorzata kaptur, zastępca burmistrza Adam ejchorst, kierownik osir waldemar demuth,
a także senator Filip Libicki, przyjaciel mosińskiego sportu Mikołaj kramer, właściciel
firmy – wykonawcy inwestycji Mateusz

Maćkowiak oraz uczniowie zespołu szkół
w krośnie.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości obejrzeli laserowe widowisko w wykonaniu Visual sensation, pokaz akrobatyki Mikołaja kubowicza z krakowa oraz popisy taneczne zespołu Active Mosina.
organizatorzy zapewnili także możliwość
zapoznania się z warunkami na nowym
obiekcie. Podczas zwiedzania, można było
zajrzeć w każdy kąt hali, obejrzeć jej pomieszczenia i wyposażenie.
22 lutego w nowo otwartej hali widowiskowo-sportowej miał miejsce pierwszy
koncert Anny wyszkoni, a dzień później –
zajęcia w Fitness klub osir Mosina.
ośrodek sportu i rekreacji w Mosinie zaprasza wszystkich mieszkańców do korzystania z oferty hali widowiskowo-sportowej w Mosinie! 
Tekst. i fot. Joanna Nowaczyk

Nasza hala
oddaliśmy halę widowiskowo-sportową, z pełnym przekonaniem mogę
napisać – piękną halę. To owoc wielu lat pracy. dziękuję Pani Burmistrz zofii springer za przygotowanie koncepcji, Panu Burmistrzowi jerzemu rysiowi za
niemal cotygodniowe doglądanie budowy.
ważne jest i to, że pozyskaliśmy dofinansowanie rzędu 2,5 mln zł. Gmina Mosina jako jedna z czterech gmin w Polsce uzyskała wówczas dofinansowanie.
wielki wkład wnieśli pracownicy referatu inwestycji i rozwoju Gminy, zarządzania Projektami
i Funduszami europejskimi i Biura zamówień Publicznych.
Hala w pierwszym rzędzie będzie służyła uczniom szkoły przy ul. krasickiego, ale też będą
odbywały się koncerty (jak choćby ostatnio Anny wyszkoni), wydarzenia formatu Turnieju Formacji Tanecznych, sportowych mistrzostw wielkopolski, czy Polski. Ale najważniejsze, będzie
służyła nam wszystkim, Mieszkańcom ziemi Mosińskiej. zechciejmy tylko korzystać.
Gospodarzem obiektu jest ośrodek sportu i rekreacji, który wnosił cenne uwagi w trakcie
realizacji inwestycji, a teraz przygotował bogatą ofertę.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji
w hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Krasickiego w Mosinie
cycling + siłownia + sauna zgodnie z regulaminem, w godzinach
otwarcia obiektu
- koszt – 70 zł

Karnet do godz. 14:00
- obowiązuje przez 30 dni
- dostępny dla osób powyżej 18 roku życia
- uprawnia do korzystania z zajęć grupowych do godz. 14:00
+ siłownia
- koszt: 70 zł

KARNET OPEN
- obowiązuje przez 30 dni
- dostępny dla osób powyżej 18 roku życia
- uprawnia do korzystania z zajęć grupowych + zajęć cycling
+ siłownia + sauna zgodnie z regulaminem, w godzinach otwarcia obiektu
- koszt : 99 zł

KARNET SIŁOWNIA
- obowiązuje przez 30 dni
- dostępny dla osób od 15 do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego oraz dla osób pełnoletnich
- uprawnia do korzystania z siłowni osir w Mosinie bez ograniczeń, w godzinach otwarcia obiektu
- koszt – 75 zł

KARNET JUNIOR
- obowiązuje przez 30 dni
- dostępny dla osób od 5 do 17 lat - uprawnia do korzystania
z wszystkich zajęć grupowych przeznaczonych dla odpowiednich grup wiekowych: gimnastyka artystyczna, jumping kids,
karate poziom podstawowy lub zaawansowany, kid Cross 10
– 12, Teen Cross 13+, zajęcia rytmiczno-taneczne
- dla osób od 15 do 17 roku życia uprawnia do korzystania
z siłowni oraz sauny (za zgodą opiekuna prawnego)
- koszt – 70 zł
Wykaz zajęć:
Gimnastyka artystyczna – od 5 do 8 roku życia
jumping kids – od 7 roku życia
karate poziom podstawowy oraz poziom zaawansowany
kid Cross 10 – 12 – dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat
Teen Cross 13+ - od 13 do 15 roku życia
zajęcia rytmiczno-taneczne – od 5 do 8 roku życia

KARNET SENIOR
- obowiązuje przez 30 dni
- przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia
- uprawnia do wstępu na wszystkie zajęcia grupowe + zajęcia



Karnet na siłownię do 2 treningów tygodniowo
- uprawnia do 2 treningów tygodniowo w godzinach otwarcia obiektu
- dostępny dla osób od 15 do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego oraz dla osób pełnoletnich
- koszt: 60 zł

1. Wstęp jednorazowy na zajęcia fitness
Junior/ Senior
koszt: 20 zł

2. Wstęp jednorazowy na zajęcia fitness
osoba dorosła
koszt: 25 zł

3. Wstęp jednorazowy na siłownię
Junior/ Senior
koszt: 10 zł

4. Wstęp jednorazowy na siłownię
osoba dorosła
koszt: 15 zł

TRENINGI PERSONALNE:
- 1 trening personalny (1 godzina) – 80 zł
- 10 treningów personalnych (każdy po 1 godzinie) do wykorzystania w 2 miesiące – 700 zł
- 24 treningi personalne (każdy po 1 godzinie) do wykorzystania w 5 miesięcy – 1560 zł
- opracowanie indywidualnego planu ćwiczeń – 50 zł

Na zajęcia można zapisać się na stronie:
osir-mosina.cms.efitness.com.pl
lub osirmosina.pl

AKTUALNOŚCI
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Inwestycje drogowe
- bieżący stan realizacji
s zakończono prace nad budową jednostronnego chodnika w ul. nadleśnej
w krośnie. inwestycja czeka na odbiór.
wykonawca: Firma drogowa Białobrzyccy z Gniezna
koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 179 513, 25 zł.
s dobiega końca budowa ul. kasprowicza w Mosinie – utwardzenie kostką
pozbrukową wraz z odwodnieniem.
wykonawca: Maciej kubacha MArdroG z Piechanina.
koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 449 999,99 zł.

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina

Ul. Kasprowicza w Mosinie

– ważniejsze działania
i decyzje 19 stycznia
– 22 lutego

s Trwaja prace ziemne związane z budową ul. Cisowej w Mosinie.
wykonawca: Maciej kubacha MArdroG z Piechanina.
koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 200 000,00 zł.
Ponadto:
s Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy wraz z odwodnieniem ul.
sikorskiego i ul. Podgórnej w rogalinku.
Projektant wystąpił do właściwych organów o wydanie pierwszych decyzji do
projektów. obecnie projektant takie
uzgodnienia otrzymuje. Mieszkańcy
tych ulic na spotkaniu zorganizowanym
14 lutego, zaakceptowali przyjęte
w nim rozwiązania. Było to już trzecie
spotkanie w tej sprawie.
s nastąpiło otwarcie ofert w przetargu
na wykonanie projektu budowy ul.

KRONIKA INWESTYCJI
InWestycje drOgOWe:

Ul. Nadleśna w Krośnie

Lema w Mosinie. Utwardzenie tej drogi służyć ma obsłudze strefy gospodarczej w tym rejonie. To początek działań
w kierunku wyeliminowania ruchu
ciężarowego odbywającego się obecnie
ul. Gałczyńskiego.

Ul. Cisowa w Mosinie

s 6 marca nastąpi otwarcie ofert w przetargu na budowę ul. jaworowej w Mosinie wraz z odwodnieniem.
s Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na budowę ul. Łąkowej w Mosinie. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Wybory Przewodniczącego
i Zarządu Osiedla nr 5
Informujemy, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „nowe Krosno”
w Mosinie odbędą się 14 marca br., o godz. 18.00, w świetlicy gminnej spółdzielni „sAMOPOMOc cHŁOPsKA” w Mosinie, przy ul. śremskiej 75A. 

INFORMACJE Z URZĘDU

• prace wykończeniowe budowy jednostronnego chodnika w ciągu ul.
nadleśnej w krośnie,
• kontynuacja robót: utwardzenie
i odwodnienie ul. kasprowicza i ul. Cisowej w Mosinie,
• przygotowanie przetargu – zaprojektowanie utwardzenia wraz z odwodnieniem ul. Lema w Mosinie,
• przedstawienie projektu budowy ul.
sikorskiego i Podgórnej w rogalinku zainteresowanym mieszkańcom,
• podpisano umowy na opracowanie
dokumentacji technicznej utwardzenia
zjazdów z drogi powiatowej w ul.
sportową i ul. kalinową w radzewicach,
• w trakcie rozpoznawania cenowego opracowania projektów technicznych wykonania utwardzenia wjazdu
i dojścia do boiska i placu zabaw
w krajkowie.

OśWIetlenIe:
• w trakcie postępowania zapytania
ofertowe na „wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego”:
Mosina – ul. strzelecka nr 81 – 83, ul.
krańcowa, ul. Makuszyńskiego, ul.
zapolskiej, ul. kuncewiczowej, ul.
kownackiej, ul. szklarskiego, ul. Śliw-
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kowa; krosinko – ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej, Borkowice, ul. Bajkowa; daszewice – ul. dolna – jesienna; dymaczewo nowe – ul. radosna.

InWestycje KUBAtUrOWe:
• prowadzenie prac związanych
z: kompleksową modernizacją energetyczną budynków sP rogalinek;
utwardzeniem pozostałej części płyty
targowiska w Mosinie,
• rozbudowa szkoły Podstawowej
w Czapurach wraz z salą gimnastyczną
– kontynuacja prac,
• uzgodnienia do projektu na budowę hali sportowej przy szkole Podstawowej w rogalinie,
• podpisanie umowy na prace projektowe dotyczące zmiany projektu
technicznego budynku u zbiegu ul.
wiosny Ludów i dembowskiego
w Mosinie na potrzeby środowiskowego domu samopomocy,
• uzgadnianie koncepcji projektowej budynku Przedszkola nr 3 w Mosinie oraz żłobka.

KAnAlIZAcje I WOdOcIągI:
• opracowanie raportu kPoŚ za 2018
rok dot. zwodociągowania i sanitacji
wsi – rrw-2,
• trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w daszewicach ul.
Poznańska etap i.

marzec 2019

Konkurs "Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne"
Organizatorami kolejnej XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” są: Ministerstwo rolnictwa
i rozwoju Wsi, Kasa rolniczego Ubezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy,
Agencja restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa i inne organizacje działające na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz producenci maszyn
i urządzeń rolniczych (po zdeklarowaniu
udziału w organizacji konkursu).
Celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w krUs (przynajmniej jeden z właścicieli). oceniane
będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na

bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, a także stosowanie dobrych
praktyk rolniczych.
Dla laureatów na każdym z trzech etapów konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.
zgłoszenia dokonuje się na formularzu.
wypełniony i podpisany formularz należy
złożyć w najbliższej placówce terenowej lub
oddziale regionalnym krUs w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT
i or krUs, na stronie internetowej krUs
(www.krus.gov.pl) oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów
medialnych.
szczegółowe informacje o konkursie
można uzyskać w oddziale regionalnym
krUs w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr
tel. 61-8525013 i placówkach terenowych
krUs. 

Konsultacje społeczne
Wydanie decyzji środowiskowej, obręb Krosno
Burmistrz gminy Mosina zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego oraz budowie zespołu hal oraz budynku socjalno-biurowo-hotelowego na działce o nr
ewid. 192/6, obręb Krosno, gmina Mosina.

BIUrO ZAMóWIeń PUBlIcZnycH:
• przygotowanie przetargu: budowa
ul. Łąkowej, ul. Gruszkowej oraz ul.
jabłkowej w m. Mosina: etap i – ul.
Łąkowa z odwodnieniem,
• ogłoszenie przetargu: rewitalizacji
ścieżki osowa Góra – jezioro Budzyńskie; przebudowa ul. jaworowej wraz
z odwodnieniem w Mosinie,
• ocena ofert: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lema
w Mosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• podpisano umowę: konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na
terenie gminy Mosina, na urządzeniach pozostających we władaniu
eneA oświetlenie. sp. z o.o,
• unieważniono postępowanie: odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-

Pełna dokumentacja w tej sprawie dostępna jest w referacie ochrony Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, pok. 11 w poniedziałki
w godz. 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Uwagi i wnioski
można wnosić w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia, tj. od 25 lutego do
26 marca 2019 r.
Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w godzinach pracy urzędu.

Miejscowy plan w Krosinku
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w krosinku, ograniczonych od północnego zachodu kanałem Mosińskim oraz od północy ul. Lipową w krosinku, czterokrotnie
wyłożonego do publicznego wglądu - ostatnie wyłożenie miało miejsce w terminie
od 21 marca do 13 kwietnia 2017 r.
Planowane spotkanie konsultacyjne dotyczące tego projektu planu miejscowego
odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, ul. Wiejska 47,
o godzinie: 18.00. 
Oprac. JN
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Węzły przesiadkowe
– trwa projektowanie

munalnych z terenów publicznych.

POnAdtO:
• uzgodnienia z projektantami zagadnień związanych z budowami zintegrowanych węzłów przesiadkowych
w Mosinie, drużynie i Pecnej.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

W trakcie projektowania znajduje się budowa 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 otrzymała 6 947 365,9 zł
dofinansowania ze środków Unii europejskiej.
Po zakończeniu procesu projektowania, wyłonieni w przetargu wykonawcy
przystąpią do budowy tej inwestycji realizowanej w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.
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 przygotowany w oparciu o porozumienie
o partnerstwie zawarte między Gminą
Mosina a powiatem poznańskim. w ramach tej inwestycji Gmina Mosina będzie

realizowała 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, wjazdy i drogi manewrowe, chodniki i ciągi pieszych,
system monitoringu, elementy 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 budowa ścieżki rowerowej i przebudowa
drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) - Pecna
w miejscowości Pecna - droga dojazdowa
do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym iłowiec.
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

Oczyszczanie dróg utwardzonych
informujemy, że od 4 marca rozpoczęło się pozimowe oczyszczanie dróg utwardzonych
będących w zarządzie Gminy Mosina. oczyszczanie dróg będzie prowadzone systematycznie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

• sprzedaż działek: działki nr 237/28
obręb Mosina (sprzedaż z przetargu
ograniczonego); działek nr 149/12,
151/2 obręb krosinko (sprzedaż z przetargu nieograniczony),
• nabycie działek nr 2696/11,
2696/20, 2696/29, 2696/38 obręb Mosina z przeznaczeniem pod drogi,
• Gmina Mosina uzyskała decyzje administracyjne stwierdzające nabycie
z mocy prawa (komunalizacja) nieruchomości złożonych z działek ewidencyjnych: nr 729 obręb Mosina o powierzchni 3980 m2 oraz nr 1642/11 obręb Mosina o pow. 194 m2.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: zakończono remont pomieszczeń w świetlicy w daszewicach; trwa
remont pomieszczeń świetlicy w Mieczewie; wybrano wykonawcę na wykonanie remontu elewacji w świetlicy
w Czapurach (wykonawca Usługi ogólnobudowlane – Łukasz Mańczak),
przygotowano procedurę zakupu krzeseł do świetlicy w radzewicach, w przygotowaniu procedura dla robót remontowych w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydawanie zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego (44), wystawianie decyzji rocznych za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy (31), wydawanie warunków technicznych dla
przebiegu trasowego urządzeń w pasie
drogowym (70) w tym dla 10
światłowodów, uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu
(10), uzgadnianie lokalizacji zjazdów
indywidualnych (11),
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: podpisano

Referat Mienia Komunalnego UM
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umowę na świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina na rok 2019; na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad bieżącym
utrzymaniem i przeglądach oświetlenia
ulicznego w roku 2019, na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego
będącego własnością eneA oświetlenie, na naprawę szafki oświetleniowej
w Pecnej, na montaż nowej lampy
w krośnie, ul. Główna.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
PlAny MIejscOWe nA etAPIe
rOZPAtryWAnIA 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 krosno – drużyna – dla terenów 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, kanałem olszynka wraz
z tym kanałem, a ul. wierzbową, ul.
Powstańców wielkopolskich wraz z tą
ulicą w drużynie, linią PkP – wrocław
– Poznań wraz z tą linią (planowane
jest ii wyłożenie projektu planu po
uzyskaniu opinii PkP związanej
z uwzględnieniem części uwag i wprowadzeniem zmian do projektu planu),
• studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina,
• 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.

Ścieżka pieszo-rowerowa gotowa
ścieżka pieszo-rowerowa na gliniankach
z małą infrastrukturą edukacyjną - gotowa
dla spacerowiczów. Obecnie ogłoszony został przetarg na rewitalizację ścieżki pieszej
„Osowa góra – jezioro Budzyńskie”. na inwestycję gmina Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 miliona
złotych.
w ramach projektu pod nazwą „zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej
presji turystycznej na gatunki i siedliska
na terenach chronionych wielkopolskiego Parku narodowego oraz obszarach
natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”, na Gliniankach została wybudowana ścieżka pieszo–rowerowa z małą
infrastrukturą edukacyjną (tablice edukacyjne) i miejscami do odpoczynku dla
turystów: ławeczki, stojaki do rowerów,
a w miejscach niebezpiecznych – płotki.
Teraz ogłoszony został przetarg na re-

witalizację ścieżki pieszej „osowa Góra –
jezioro Budzyńskie”, także z małą infrastrukturą edukacyjną, taką jak: wiata, tablice, taras widokowy, w rejonie tzw.
„szwedzkich Gór”.
w ramach projektu prowadzone będą
także działania z zakresu edukacji ekologicznej i promocji.
Patronem merytorycznym projektu jest
Wielkopolski Park Narodowy. Koszt zakończonej budowy ścieżki pieszo rowerowej
to 1 497 547,68 zł. Dofinansowanie całego
projektu wynosi ponad 1,5 miliona złotych
i pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202,
działanie 2.4.1a „Działanie o charakterze
dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Dokumenty planistyczne na etapie
opiniowania i uzgadniania:
• MPzP wschodnia obwodnica miasta Mosina dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina łączącej
ul. Mocka w Mosinie (droga woje-
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Budżet Gminy
a rozliczanie PIT

Kontynuując wątek z poprzedniego numeru
„Informatora Mosińskiego” w pierwszym
zdaniu chciałbym zaapelować do nas,
mieszkańców Ziemi Mosińskiej, abyśmy
rozliczali PIt wskazując jako miejsce zamieszkania gminę Mosina. Państwo przekazuje gminom około 1/3 wpływów z PIt
każdego z nas.
dzięki Państwa podatkom, zaspakajane
są podstawowe potrzeby publiczne, takie
jak działalność szkół i przedszkoli, budowa i utrzymanie dróg oraz infrastruktury, transport publiczny, pomoc społeczna. zgodnie z przepisami prawa, każdy
obywatel zobowiązany do płacenia podatku od osób fizycznych, powinien
składać swoje zeznanie PiT do urzędu
skarbowego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. To znaczy, że około 1/3 jego podatku dochodowego powinno trafić do
budżetu gminy, w której faktycznie mieszka, powinno służyć poprawie warunków
jego życia, zaspakajaniu jego potrzeb
publicznych, powinno wspierać rozwój tej
gminy.
w Gminie Mosina z końcem minionego roku liczba osób zameldowanych przekroczyła 32 tysięcy. szacujemy jednak, że
naszych mieszkańców jest znacznie więcej, co najmniej o kilka tysięcy. Udział podatku dochodowego PiT w dochodach
Gminy Mosina to prawie 1/3 całego jej
budżetu! oznacza to, że gdyby owych kilka tysięcy mieszkańców deklarowało na
deklaracji PiT zamieszkanie w naszej
Gminie, to dochody byłyby większe o kil-
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ka milionów zł. w roku 2018 udział ten
wyniósł ponad 39 milionów złotych.
Prognoza Ministerstwa Finansów na rok
2019 wynosi blisko 43 miliony złotych.
jaka docelowo będzie to kwota w tym
roku, to zależy również od tych z Państwa,
którzy mimo braku meldunku w naszej
Gminie tutaj mieszkają i którzy to zadeklarują, wskazując w swoim zeznaniu podatkowym PiT Pierwszy Urząd skarbowy
w Poznaniu oraz faktyczne miejsce zamieszkania.
zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie miejsca, w którym Państwo
mieszkacie, o wsparcie Gminy Mosina,
abyście także Państwo wraz z rodziną
mogli korzystać z lepiej wyposażonych
szkół, które przedstawią bogatszą ofertę
edukacyjną, z większej ilość utwardzonych
dróg, lepszej oferty rekreacyjnej, sportowej, czy kulturalnej. dzięki Państwa podatkom Gmina Mosina ma szansę na
szybszy rozwój. zwracam się również z
prośbą, do wszystkich mieszkańców naszej Gminy o weryfikację i aktualizację danych dotyczących podatku od nieruchomości, który również zasila nasz wspólny budżet – budżet Gminy
Mosina. każda dołożona do niego
złotówka służyć będzie
wszystkim
mieszkańcom ziemi
Mosińskiej, każdemu
z nas. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

wódzka nr 431) z ul. Powstańców
wielkopolskich w nowinkach –
drużynie (droga powiatowa nr 2465P)
z przeprawą mostową przez kanał
Mosiński – etap i,
• MPzP Mosina – sowiniec dla terenów części miasta Mosina i części wsi
sowiniec, usytuowanych pomiędzy ul.
Leśmiana i ul. Śremską w Mosinie
wraz z tymi ulicami (po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska oraz Marszałka województwa wielkopolskiego
na przeznaczenie gruntów leśnych na
cele drogowe),
• MPzP krosinko – dla terenów części wsi krosinko i terenów części miasta Mosina, usytuowanych pomiędzy
drogą wojewódzką nr 431 kórnik –
Mosina – stęszew tj. ul. wiejską w krosinku oraz ul. Marii konopnickiej
w Mosinie wraz z tą drogą, a kanałem Mosińskim (po uzyskaniu
uzgodnienia dyrektora wielkopolskiego Parku narodowego, projekt planu będzie przygotowywany do ii
wyłożenia do publicznego wglądu).
• MPzP Czapury – dla terenów przy
ul. Poznańskiej w Czapurach.
Plany miejscowe na etapie sporządzania projektu:
• MPzP Żabinko – dla terenów wsi
Żabinko w granicach obrębu ewidencyjnego wsi oraz terenów części wsi sowiniec i sowinki,
• MPzP Bolesławiec – Borkowice –
dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów
wsi Borkowice usytuowanych na
południe od kanału Mosińskiego wraz
z kanałem Mosińskim,
• MPzP krosno – krosinko – dla terenów części wsi krosno i krosinko
(4 października 2018 r. odbyło się
pierwsze spotkanie konsultacyjne,
a w marcu – kwietniu 2019 r. planowane jest kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące tego projektu planu
miejscowego),
• MPzP Pecna – dla zachodnich
i północnych terenów wsi Pecna,
• MPzP Mosina – dla terenów przy
jeziorze Budzyńskim w Mosinie,
• MPzP Mosina – dla terenów przy
ul. sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie,
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• MPzP sowiniec – dla działek o nr
ewid. 109/1, 110, 74 obręb sowiniec.
Plany miejscowe wymagające ponowienia procedury planistycznej:
MPzP dymaczewo nowe – dla terenów przy jeziorze dymaczewskim
w dymaczewie nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 stęszew – Mosina – kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb dymaczewo nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59
obręb dymaczewo nowe, południową
granicą działki o nr ewid. 58 obręb dymaczewo nowe, zachodnią granicą
jeziora dymaczewskiego (działki o nr
ewid. 318 obręb dymaczewo nowe)
i północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb dymaczewo
nowe (19 lutego 2019 r.) podpisano
umowę na sporządzenie zdjęć lotniczych i cyfrowej ortofotomapy dla terenu Gminy Mosina, która stanowić
będzie między innymi inwentaryzację
zabudowy obszaru objętego projektem planu miejscowego).
Procedowanych jest obecnie 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. informacje
dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego planami
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BiP-ie -> organy gminy->Burmistrz>obwieszczenia planistyczne->wykaz
dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie spraw związanych z organizacją i realizację systemu odbioru
odpadów komunalnych na terenie
gminy Mosina,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie usunięcia
drzew i krzewów; w zakresie zakłócania stosunków wodnych,
• konsultacje społeczne: w sprawie
projektu Programu ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 20192022 z perspektywą na lata 20232026; dotyczące projektu uchwały w
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Pozyskaliśmy blisko
pół miliona na świetlicę
w Sowinkach

6 marca gmina Mosina zawarła umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PrOW na lata 2014-2020 na operację pt.
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz
termomodernizację) – etap 1”. Umowę w imieniu gminy Mosina podpisał Burmistrz Przemysław Mieloch oraz skarbnik gminy Maria Borowiak.
w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy Gmina Mosina uzyskała wsparcie w kwocie 448 007,00 zł. Łączna wartość zadania szacowana jest na kwotę 866
020,39 zł z czego koszty kwalifikowane objęte wnioskiem o przyznanie to kwota 704
081,62 zł. Projekt przewiduje: rozbudowę istniejącego budynku o pomieszczenie użytkowe i pomocnicze, m.in. kuchnię, zmywalnię, toalety oraz szatnię, termomodernizację w zakresie ścian i dachu, wykucia otworu drzwiowego, instalacji wody zimnej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
- Cieszę się, że uzyskaliśmy dofinansowanie na remont kolejnej świetlicy – tym razem
w Sowinkach. Świetlice w sołectwach pełnią ważną rolę lokalnych centrów integrujących
mieszkańców – mówi Burmistrz Przemysław Mieloch. 
J. Nowaczyk

Bezpłatne badania mammograficzne
Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50 – 69 lat (badanie
przysługuje co 2 lata). Panie nie objęte programem (powyżej 35 roku życia) mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 150 zł.
zarejestruj się na badanie: telefony: /61/222 37 00, /61/222 37 01
rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Badania odbędą się w dniu 8 kwietnia 2019 r.
MAMMOBUS zostanie ustawiony przy Ośrodku Kultury w Mosinie, ul. Dworcowa 4.
więcej informacji na: www.largo-mammografia.pl 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA-LARGO
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Pierwszych 100 dni
Minęło pierwszych 100 dni nowej kadencji samorządu gminnego. Wśród szeregu wydarzeń warto wskazać kilka znamiennych.
Prezydent rP w Mosinie
Pierwszy raz od 100 lat, czyli w ogóle pierwszy raz w historii Mosiny, witaliśmy Prezydenta rP, Pana Andrzeja dudę. i to w momencie szczególnym – w 100. rocznicę
wybuchu Powstania wielkopolskiego. To wydarzenie w każdym wymiarze historyczne.

dofinansowanie zbiornika dla nowego Krosna
Gmina Mosina została zakwalifikowana do dofinansowania zbiornika na deszczówkę
dla nowego krosna – osiedla nr 5. inwestycja zostanie zrealizowana w konsekwencji zapisów rozporządzenia o strefie ochronnej ujęcia wody Mosina-krajkowo. wybudowanie zbiornika odblokuje możliwość utwardzania dróg na osiedlu nr 5. Całość
inwestycji wyniesie 7,79 mln zł, z czego pozyskujemy dofinansowanie w wysokości
6,62 mln zł.

Otwarcie hali widowiskowo-sportowej
oddaliśmy do użytku mieszkańcom ziemi Mosińskiej piękną halę widowiskowosportową i dzień później mogliśmy podziwiać wspaniały występ Ani wyszkoni. Hala
będzie służyła uczniom, ale również w niej będą odbywały się ważne wydarzenia sportowe i kulturalne. już teraz zapraszamy na kolejne – 31 marca br. odbędzie się widowiskowy XVi Turniej Formacji Tanecznych.

środowiskowy dom samopomocy
złożyliśmy wniosek do Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki społecznej o dofinansowanie Środowiskowego domu samopomocy, z którego będą mogli beneficjenci
Śds jak i wTz. Mając na względzie możliwą kwotę dofinansowania zmieniamy projekt, który pozwoli uzyskać dofinansowanie na przebudowę całości obiektu u zbiegu ulic wiosny Ludów i dembowskiego.

Praca w trakcie
Powyżej wybrałem cztery, w moim przekonaniu, najważniejsze wydarzenia pierwszych 100 dni nowej kadencji. Pracujemy nad szeregiem innych tematów, ale będę o nich
informował po uzyskaniu efektów. z niektórymi tematami, przyznaję, jestem jeszcze
w fazie rozruchu, ale będę je konsekwentnie wprowadzał i wdrażał w życie. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Uwaga! Zmiana rozkładów jazdy
autobusów
Informujemy, że z dniem 10 marca 2019 r. zmianie ulegają rozkłady jazdy linii komunikacyjnych 691, 692, 693, 694 oraz 698.
Powodem zmian są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów. na częstotliwość zmian
rozkładu jazdy pociągów Gmina Mosina nie ma wpływu. jednak starając się zachować płynność jazdy pasażerów podróżujących w godzinach porannych w kierunku
do Poznania i w godzinach popołudniowych z Poznania, rozkłady jazdy dla gminnych linii komunikacyjnych są zmieniane i dostosowywane do obowiązującego rozkładu
jazdy pociągów. Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są dostępne
na stronie: zukmosina.pl 

Referat Mienia Komunalnego
UM Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU

sprawie wykazu kąpielisk na terenie
gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego,
• prowadzenie spraw związanych
z realizacją projektu zagospodarowania
terenu przy kanale Mosińskim wykonywanego w formule zaprojektuj i wybuduj,
• zlecenie i nadzór nad nasadzeniami
drzew na terenie gminy Mosina, realizacja projektów zagospodarowania
zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mosina,
• przygotowanie projektów nasadzeń kompensacyjnych do decyzji starosty Poznańskiego, zezwalających na
usunięcie drzew z nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mosina,
• prowadzenie procedury wyłączenia
z produkcji gruntów leśnych Parku
strzelnica.

SPOTKANIA
• z zastępcą Burmistrza Gminy
Czempiń Andrzejem sochą w sprawie
propozycji włączenia Gminy Czempiń
do Metropolii Poznań w kontekście
m.in. odtworzenia linii kolejowej Śrem
– Czempiń,
• w Metropolii Poznań w sprawie geoportalu dla gmin Metropolii oraz
działań promocyjnych związanych
z walką ze smogiem,
• z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej w krośnie w sprawie bezpieczeństwa ruchu w kontekście wypadku
przy ul. strzeleckiej,
• udział w walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Aquanet s.A. (sprawa relacji
ze związkiem Międzygminnym Puszcza zielonka),
• z przedstawicielami Aquanet s.A.
w sprawie możliwych uzgodnień dotyczących
budowy
obwodnicy
południowo-wschodniej,
• z mieszkańcami ul. sikorskiego
i ul. Podgórnej w rogalinku w sprawie
projektu budowy tych ulic,
• z Burmistrzem Gminy kórnik
w sprawie określenia potencjałów
szkół w daszewicach i w kamionkach.
Na podstawie relacji Burmistrza
Gminy Mosina oraz referatów
Urzędu Miejskiego
opracowała Joanna Nowaczyk.
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
luty
rada Miejska w Mosinie obradowała na jednej sesji 28 lutego. Odbyła także 6 posiedzeń komisji
stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej>Organy gminy->Protokoły.
Podczas sesji rady Miejskiej w Mosinie,
która odbyła się 28 lutego, radni podjęli
3 uchwały. rada udzieliła pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr
2464P w miejscowości radzewice, zadanie polega na wykonaniu projektu budowy chodnika na odcinku ul. długiej.
kolejną uchwałą radni zmienili uchwałę
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji
członkostwa Gminy Mosina w stowarzyszeniu Lider zielonej wielkopolski,
tworzącym Lokalną Grupę działania,
w okresie realizacji Programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2014-2020
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w wyżej wymienionym stowarzyszeniu. rada Miejska
w Mosinie podjęła również uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 149/5 i
150/9, obręb krosinko. radni odbyli
także dyskusję na temat określenia szczegółowych wymogów jakie powinien
spełniać raport o stanie gminy. radni ostatecznie zadecydowali, że podejmą w tej
sprawie uchwałę na dodatkowej sesji
w marcu poświęconej między innymi
temu tematowi.

Ztreściąwszystkichpodjętych
uchwał można zapoznać się
wBiuletynieInformacjiPublicznej
w zakładce Prawo, a także
wBiurzeRadyMiejskiejwUrzędzieMiejskimwMosinie,tel.61
8109541.Nastroniewww.mosina.esesja.plmożnaśledzićnadchodzące posiedzenia komisji
14
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orazsesje,wrazzzałączonymidokumentami(projektyuchwał,inne
załączniki)orazwynikamigłosowańwposzczególnychpunktach
obraddanejsesji.

Terminarz posiedzeń
Rady

Tematy posiedzenia: spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych; sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych
2017/2018; plan specjalizacji placówek
szkolnych; bezpieczna droga do szkoły –
niebezpieczne miejsca przy szkołach – program naprawczy, bezpieczeństwo w szkole, dowozy uczniów do szkoły; uchwała
stypendia dla uczniów zdolnych; wspieranie działalności samorządów szkolnych, rad rodziców oraz Młodzieżowego
sejmu rzeczypospolitej Mosińskiej.

18 marca, godz. 17.30
– posiedzenie komisji rewizyjnej

28 marca, godz. 16.00
– sesja rady Miejskiej w Mosinie

Temat posiedzenia: gminny system gospodarki odpadami komunalnymi – kontrola kompleksowa.

Terminarz posiedzeń znajduje się na stronie mosina.esesja.pl oraz esesja.pl/mosina

19 marca, godz. 17.30
– posiedzenie komisji inwestycji, ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Tematy posiedzenia: informacje w sprawie magistral wodociągowych, które mają
zasilić krosno, krosinko, Borkowice, Bolesławiec, dymaczewo stare, dymaczewo
nowe, kórnik; opiniowanie planów miejscowych na terenie gminy Mosina; aktualne projekty związane z inwestycjami,
daty ważności projektów; stan realizacji
inwestycji niewygasających; stan realizacji zadań inwestycyjnych.

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

20 marca, godz. 17.00
– posiedzenie komisji oświaty, spraw
społecznych i Promocji
Tematy posiedzenia: świetlice socjoterapeutyczne oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczna; sprawozdania i programy.

25 marca, godz. 17.00
– posiedzenie komisji Budżetu i Finansów
Tematy posiedzenia: skutki finansowe
uchwalonych planów miejscowych 20142018; targowisko miejskie – analiza funkcjonowania.

26 marca, godz. 17.30
– posiedzenie komisji inwestycji, ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Tematy posiedzenia: sprawy bieżące.

27 marca, godz. 17.00
– posiedzenie komisji oświaty, spraw
społecznych i Promocji

Oprac. Monika Kujawska

Plan dla sali
na lutowej sesji rada podjęła uchwałę o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek szkolnych
w krosinku, na których wybudowana zostanie sala gimnastyczna dla miejscowej
szkoły. Uchwała jest wynikiem wniosku
zgłoszonego przez radnego Łukasza kasprowicza na posiedzeniu komisji oświaty, spraw społecznych i Promocji, która
ten wniosek przyjęła i przedłożyła burmistrzowi.
zainicjowany przez radę miejscowy
plan dla działek pod szkolną salę gimnastyczną, dla której jest już gotowy projekt, ma przyspieszyć jej budowę. Poprzedni plan odnosił się do dużego obszaru, a występujące w nim kontrowersje mogą wydłużyć czas jego procedowania.
obecnie szkoła Podstawowa w krosinku,

RADA MIEJSKA

www.mosina.pl

która w ostatnich latach została rozbudowana o nowy obiekt dydaktyczny, nie
posiada jeszcze sali gimnastycznej. 

Radni określą
wymogi
zgodnie z zapisami znowelizowanej
ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz co roku w terminie do 31 maja
przedstawia radzie raport o stanie Gminy. rada z kolei może w drodze uchwały
określić szczegółowe wymogi dotyczące
tego raportu. na ostatniej sesji radni dyskutowali nad formą określenia tych wymogów.
zarówno burmistrz, jak i rada chcą, żeby
raport o stanie Gminy był zrozumiały nie
tylko dla radnych, ale i dla mieszkańców,
którzy też wezmą udział w dyskusji na
tym raportem. większość radnych przychyla się do tego, aby oprócz kluczowych
informacji, raport zawierał analizy oparte na wskaźnikach, które można byłoby
porównywać w kolejnych latach.
na lutowej sesji rada dyskutowała nad
trzema propozycjami formy określenia
swoich oczekiwań wobec raportu. ostatecznie, w drodze głosowania radni zdecydowali, że podejmie w tej sprawie
uchwałę na dodatkowej sesji, która ma się
odbyć w połowie marca. jej projekt zostanie przygotowany wspólnie przez radę
i burmistrza. 

Lutowe komisje
w lutym komisja oświaty, spraw
społecznych i Promocji odwiedziła siedzibę ośrodka Pomocy społecznej
w Mosinie, który wynajmuje pomieszczenia w budynku Mosińskiego ośrodka
kultury. Mosiński oPs boryka się z poważnymi trudnościami lokalowymi. By
rozwiązać ten problem, planowane jest
przeniesie jego siedziby do budynku nr 2
Urzędu Miejskiego, przy ul. dworcowej 3.
dokumentację dotyczącą nowej, planowanej lokalizacji przedstawił na posiedzeniu komisji zastępca Burmistrza Adam
ejchorst.
komisja zapoznała się także z warunkami pracy Mosińskiego ośrodka kultury, Mosińskiej Biblioteki Publicznej,
a także z sytuacją siedziby Urzędu przy ul.
dworcowej 3. Planowany remont tego bu-

RADA MIEJSKA

INFORMATOR MOSIŃSKI

dynku spowoduje konieczność przeniesienia okresowo znajdujących się stan referatów do wynajętych przez Urząd lokali.
komisja Budżetu i Finansów na wspólnym posiedzeniu z komisją inwestycji,
ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa zastanawiała się nad formułą budżetu obywatelskiego na przyszły rok. radny roman kolankiewicz zaproponował, żeby
w sołectwach powiększyć fundusz sołecki o środki inwestycyjne dla wsi, a dla
miasta Mosina utworzyć budżet obywatelski. obecny na spotkaniu burmistrz zapewnił, że zwróci się do radcy prawnego
o opinię, czy jest możliwość utworzenia
budżetu obywatelskiego dla części Gminy. komisje dyskutowały także na temat
wysokości środków przeznaczonych na
ten budżet, a także na zwiększenie funduszu sołeckiego.
w wyniku przeprowadzonej dyskusji komisja zwróciła się do burmistrza o rozważenie możliwości zwiększenia funduszu sołeckiego poprzez połączenie go ze
środkami inwestycyjnymi dla wsi. 

Rada zaprasza
na debatę

tyczące pośredniej strefy ujęcia wody
w krajkowie: stanowisko komisji dialogu obywatelskiego przy wydziale
kształtowania i ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Poznania w związku
z możliwym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe terenów tej
strefy, profesorów jana Przybyłka i józefa Górskiego – w związku z iii wyłożeniem
mpzp dla południowo-zachodnich terenów wsi krajkowo, spółki Aquanet –
w sprawie uwag do tego projektu mpzp,
a także w sprawie przystąpienia do
sporządzenia mpzp dla dwóch działek
w sowińcu.
w związku z tym rada Miejska postanowiła zorganizować publiczną debatę
z udziałem przedstawicieli głównego beneficjanta tego ujęcia – Miasta Poznań,
głównego udziałowca – spółki Aquanet,
jak i wszystkich zainteresowanych tym
problemem, także mieszkańców.

Debata na temat problemów
związanych z ochroną ujęcia
wodywKrajkowieodbędziesięw
Mosińskim Ośrodku Kultury, 2
kwietnia o godz. 17.00. Zapraszamy 

do rady Miejskiej w Mosinie trafiły
w ostatnim czasie cztery różne pisma do-

Oprac. Joanna Nowaczyk

Pani Radnej Jolancie Szymczak
wyrazy głębokiego

współczucia z powodu śmierci

Ojca

Ś. † P.
Stefana Dąbrowskiego
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
Burmistrz Gminy Mosina
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Edukacja i praca na targach
co roku gminne centrum Informacji w Mosinie organizuje targi
edukacyjne połączone z targami
pracy. targi odbywają się w sali
Mosińskiego Ośrodka Kultury. to
nowatorski pomysł gcI, by łączyć
dwie ważne sprawy – edukację
i pracę.

z jednej strony, przyszli absolwenci szkół podstawowych,
mogą zapoznać się tu, na miejscu z ofertą edukacyjną szkół
średnich, z drugiej strony – osoby poszukujące pracy mają
okazję poznać dostępne oferty
pracy, szkoleń, staży i praktyk,
a także skorzystać z doradztwa
zawodowego oraz skonsultować możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie lub rozwój
własnej działalności gospodarczej – Targi Edukacji i Pracy
w Mosinie to wspaniała okazja
do tego, aby młodzież wkraczająca w dorosłe życie poznała
oferty kształcenia szkół ponadpodstawowych z Mosiny, Poznania i okolic, oraz mogła zapoznać
się z ofertami staży i praktyk lokalnych przedsiębiorstw i to
wszystko w jednym miejscu,
w Mosinie - uważa Beata Tom-
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czak z Gminnego Centrum informacji w Mosinie.
w tym roku targi odbyły się
27 lutego, już po raz trzynasty.
Przez 5 godzin na scenie odbywały się pokazy w wykonaniu
uczniów i nauczycieli przybliżające ofertę swojej szkoły.
Taka praktyczna prezentacja zawodów cieszy się zawsze dużym
zainteresowaniem. jednym
z pokazów, były pokazy udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez strażaków
jednostki ratowniczo-Gaśniczej
PsP nr 9 w Mosinie oraz pokaz
kickboxingu w wykonaniu zawodników z klubu sportowego
shootboxer z Mosiny pod przewodnictwem pięciokrotnego
Mistrza Polaki w formule k1Łukasza szulca.
Podczas Targów była także
okazja do kontaktu z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pośrednikami i doradcami zawodowymi, którzy udzielali informacji o ofertach pracy, wyborze kierunku kształcenia, zawodu, czy poruszania się po
rynku pracy.
dla osób planujących założenie
firmy, dostępne były punkty
konsultacyjne udzielające niezbędnych informacji na temat
zakładania działalności gospodarczej, sposobów pozyskania
dofinansowania na ten cel, form
opodatkowania i marketingu
w firmie.
również dla osób planujących
założenie lub rozwój firmy, konsultacji w sprawach pozyskania
dotacji udzielał przedstawiciel
fundacji wsparcia starszych
i Młodszych Pokoleń.
dyżurował i Urząd skarbowy

z Poznania udzielający pomocy
w wypełnieniu wniosku do
CeidG, czy informacji np. o wyborze formy opodatkowania dla
prowadzonej działalności. swoje oferty pracy prezentowały
m.in. Powiatowy i wojewódzki
Urząd Pracy z Poznania oraz lokalne przedsiębiorstwa, oferujące staże lub praktyki.
Wystawcy XIII Targów Edukacji i Pracy:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu, Pierwszy Urząd
Skarbowy w Poznaniu, Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,
Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży,
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Zespół Szkół
Zawodowych nr 6 im. Joachima
Lelewela w Poznaniu, Zespół
Szkół Samochodowych im. inż. T.
Tańskiego w Poznaniu, Zespół
Szkół Budowlano - Drzewnych
w Poznaniu, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Zespół
Szkół Handlowych im. Bohaterów
Poznańskiego Czerwca 1956

w Poznaniu, Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, Zespół Szkół
Mechanicznych w Poznaniu, Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
KREACJA, Steelpress Sp. z o.o.,
Technikum Energetyczne im. H.
Zygolskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, Fundacja Wsparcia
Młodych i Starszych Pokoleń.
dziękujemy bardzo za udział
wystawcom, pracodawcom, instytucjom oraz młodzieży i ich
opiekunom. Cieszą nas pozytywne opinie uczestników tego
wydarzenia, które do nas docierają. jeszcze raz dziękujemy za
udział, za pomoc organizacyjną
na etapie przygotowania i realizacji samej imprezy. szczególne
podziękowania dla Maciej i Filipa, na co dzień uczniów zespołu szkół Mechanicznych
z Poznania, którzy zajęli się
obsługą techniczną tego wydarzenia.
na mosińskie Targi edukacji
i Pracy zapraszamy znów za rok!
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Święto Gitarowe w Mosinie

Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińskie towarzystwo gitarowe
przygotowują kolejną, XIII edycję Ogólnopolskich dni Artystycznych.
w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 r. wystąpią między innymi Łukasz kuropaczewski /najlepszy gitarzysta klasyczny w Polsce/, Maciej Frąckiewicz /najlepszy akordeonista/, krzysztof Toczko /jeden z najlepszych polskich gitarzystów, w latach dziewięćdziesiątych członek zespołu dżem/, Martyna jakubowicz
wraz z Mietkiem jureckim /Budka suflera/ oraz absolutnie rewelacyjny, znany na całym świecie zespół z gatunku world music, współpracujący z stevenem spielbergiem, Peterem Gabrielem i nigelem kennedym – kroke.
dni Artystyczne to nie tylko koncerty, również warsztaty muzyczne, wystawy, prezentacje oraz dwa konkursy. ogólnopolski
Przegląd kapel Gitarowych oraz Akademia Gitarowych Talentów.
serdecznie zapraszamy!

l godz. 18.00 – „krzysztof komeda” – otwarcie wystawy przygotowanej ze zbiorów jerzego reicha,
l godz. 19.00 – koncert: Laureaci Akademii Gitarowych Talentów - wstęp wolny, Carlos ramirez i Przyjaciele – wstęp wolny,
l godz. 21.00 – pArTyzant – krzysztof i Mikołaj Toczko – koncert – wstęp wolny,
l jam session z udziałem gości dni Artystycznych.
Sobota – 6 kwietnia
l godz. 11.00 – lekcje mistrzowskie – gitara klasyczna Carlosa ramireza.
warsztaty gitarowe – gitara elektryczna – krzysztof Toczko,
l godz. 19.00 – koncert: Łukasz kuropaczewski, Maciej
Frąckiewicz, Bartek Miler – zespół kroke.
bilety w cenie 60 zł do nabycia w biurze Mok oraz na portalu
internetowym bilety24.pl od 22 lutego br.,
l godz. 22.00 – jam session z udziałem gości dni Artystycznych
– wstęp wolny.

PROGRAM
Piątek – 5 kwietnia
l godz. 10.00 – inauguracja wystawy „dorobek artystyczny projektu odAzG 2007-2018”,
l godz. 10.30 – spotkania muzyczno-profilaktyczne dla młodzieży szkół średnich Powiatu Poznańskiego – „Pasja bez imitacji” z udziałem krzysztofa i Mikołaja Toczko /pArTyzant/,
l godz. 12.00 – Akademia Gitarowych Talentów. Projekt konkursowy gitarzystów klasycznych dla dzieci i młodzieży
połączony z warsztatami i lekcjami mistrzowskimi,
l godz. 16.30 – konsultacje warsztatowe dla uczestników Akademii Gitarowych Talentów z udziałem krzysztofa Toczko,
l godz. 17.30 – Akademia Gitarowych Talentów – ogłoszenie
wyników,

KULTURA

Niedziela – 7 kwietnia
l godz. 10.30 – 15.00 – X ogólnopolski Przegląd kapel Gitarowych – konsultacje dla zespołów z udziałem krzysztofa
i Mikołaja Toczko,
l godz. 16.00 – wystawa i prezentacja sprzętu muzycznego firm.
Baton rouge, La Mancha, klotz, könig & Meyer,
l godz. 16.00 – X ogólnopolski Przeglądu kapel Gitarowych
– ogłoszenie wyników,
l godz. 19.00 – koncert: Martyna jakubowicz z zespołem /Mietek jurecki/.
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w biurze Mok oraz na portalu
internetowym bilety24.pl od 22 lutego br. 
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Strażnicy Miejscy interweniowali

w okresie sprawozdawczym wylegitymowano 90 osób. 32 osoby zostały pouczone. Ukarano 25 sprawców wykroczeń
na kwotę 2 400 zł. w jednym przypadku
w zw. z odmową przyjęcia mandatu zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu
za spalanie odpadów. 32 osoby legitymowano w związku z prowadzeniem innych
czynności (ustalenia, rozpytania, pomoce
prawne, świadkowie zdarzeń). osoby pouczone: 23 – w komunikacji (nieprawidłowe parkowanie, rowerzysta, motorowerzysta), 3 – za niedopilnowanie psów,
3 – za usiłowanie spożywania alkoholu,
2 – za nieobyczajny wybryk, 1 – za nieprzestrzeganie regulaminu utrzymania
czystości i porządku. osoby ukarane: 7 – za
spalanie odpadów w instalacjach C.o., 6 –
za niedopilnowanie psów, 4 – za
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 3 – w komunikacji (parkowanie w bramie wjazdowej, motorowerzysta, parkowanie na powierzchni wyłączonej P-21), 2 –
za nielegalny wjazd do lasu, 1 – za
przepełnione szambo, 1 – za niszczenie zieleni, 1 – za nieobyczajny wybryk.
Ponadto:
u zrealizowano 24 wspólne patrole
z policją, 1 patrol ze strażą Leśną z nadleśnictwa Babki i 1 patrol ze strażą Parku wPn,
u przeprowadzono 42 kontrole nieruchomości w zakresie spalania odpadów,
z czego w 8 przypadkach ujawniono spalanie odpadów – sprawców ukarano mandatami karnymi, a przeciwko 1 osobie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do
sądu,
u prowadzono kontrole nieruchomości
w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, w wyniku których ujawniono 15 przypadków braku złożenia deklaracji na wywóz odpadów – w 9 przypadkach właściciele nieruchomości na
miejscu wypełnili deklaracje i przekazali je
strażnikom miejskim, w 6 przypadkach dal-

1

sze postępowanie zmierzające do wydania
decyzji nakazowych prowadzi referat
ochrony Środowiska i referat Finansowy
UM w Mosinie,
u odłowiono 7 bezpańskich psów, które
umieszczono w przytulisku zUk w Mosinie – 3 psy zostały przewiezione do schroniska w skałowie,
uzgłoszono 12 padlin zwierząt do
uprzątnięcia z pasów drogowych przez
służby komunalne,
u interweniowano wobec 5 osób będących
pod wpływem alkoholu – 3 osoby przewieziono do izby wytrzeźwień w Poznaniu,
1 osobę do miejsca zamieszkania, 1 osobę zabrało pogotowie ratunkowe,
u w dniach 13 i 14 lutego wspólnie z pracownikami socjalnymi i policją przeprowadzono liczenie osób bezdomnych:
zebrano 1 wywiad od osoby przebywającej na terenie byłych ogródków działkowych przy „Biedronce” w Mosinie, 1 osoba została
przewieziona do schroniska w Poznaniu,
u w okresie sprawozdawczym mieszkańcy zgłosili 129 interwencji telefonicznych do straży Miejskiej, które dotyczyły najczęściej zadymienia z podejrzeniem
spalania odpadów, dzikich zwierząt i ich
padlin zalegających na drogach, bezpańskich
psów, zaśmieconych miejsc wymagających
uporządkowania, spożywania alkoholu
i nieprawidłowego parkowania,
u spowodowano uporządkowanie
21 miejsc, w których zalegały odpady - prace porządkowe wykonywały osoby skazane na prace społeczne.
Inne wybrane interwencje: 21 stycznia –
przy PkP w Mosinie ujęto sprawcę kradzieży
elementów odblaskowych z roweru i przekazano go policji, 22 stycznia – pouczono
kierowcę Tir-a parkującego na ul. Gałczyńskiego w Mosinie, 24 stycznia – przeprowadzono kontrolę gospodarki odpadami na
terenie byłych ogródków działkowych przy
ul. szosa Poznańska w Mosinie, sporządzo-

no notatkę urzędową i wykonano dokumentacje fotograficzną – sprawę przekazano do UM w Mosinie, 28 stycznia – strażnicy Miejscy wraz z właścicielem podjęli skuteczną próbę ratowania psa, który wpadł do
warty i nie mógł się wydostać
z rzeki, 5 lutego – wspólnie z policją przeprowadzono akcję „Bezpieczny emeryt”
mająca na celu przeciwdziałanie i uświadomienie seniorów o niebezpieczeństwach
dotyczących wyłudzania pieniędzy;
w drużynie i na terenie Mosiny ujawniono
przewrócone znaki drogowe, sprawę zgłoszono do UM w Mosinie, 9 lutego – na ul. skrajnej w Mosinie interweniowano w sprawie
trutki na szczury rozsypanej na terenie nieruchomości, która mogła stanowić zagrożenie dla ptactwa; na zielonym rynku
w Mosinie zabezpieczano pokaz rozpalania
metodą od góry, 18 lutego – realizowano interwencje w Galerii Familijnej w krośnie dotyczącą zgłoszenia o zadymieniu, o zaistniałej
sytuacji powiadomiono właściciela placówki handlowej; 19 lutego – w daszewicach przeprowadzono wywiad na wniosek
Urzędu skarbowego w Poznaniu dotyczący
prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej, 20 lutego – przy ul. reymonta
wraz z pracownikami socjalnymi interweniowano w sprawie osób używających prowizorycznie wykonanego paleniska, które
mogły ulec zatruciu czadem, na miejsce wezwano straż pożarną (PsP jrG-9 i osP Mosina) i pogotowie ratunkowe, ponadto
o sprawie powiadomiono policję.
w najbliższym czasie zostaną wzmożone
działania kontrolne dotyczące sprawdzania
nieruchomości w zakresie poprawności
składania deklaracji na wywóz odpadów,
zwłaszcza pod kątem ilości osób zgłaszanych
w deklaracjach. jak pokazują doświadczenia z przeprowadzonych już kontroli nie
wszyscy mieszkańcy aktualizują na bieżąco
dane oraz nie wszystkie nieruchomości
posiadają złożone deklaracje do UM w Mosinie. Ponadto w ramach akcji „Bezpieczna
droga do szkoły” strażnicy miejscy w godzinach rannych patrolują trasy dojścia
dzieci i młodzieży do szkół oraz rejony bezpośrednio przy szkołach. staramy się objąć
kontrolami wszystkie placówki na terenie
gminy. natomiast w godzinach popołudniowych kontrolowane jest boisko sP2 w Mosinie pod kątem gromadzenia się
osób spożywających alkohol.
ze sprawozdania straży Miejskiej w Mosinie. 

Telefon do patrolu:
501 467 312
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Kontrole spalania

Od początku sezonu grzewczego
strażnicy miejscy prowadzą
wzmożone kontrole nieruchomości
w zakresie ujawniania przypadków
spalania odpadów w instalacjach
c.o. dotychczas w 21 przypadkach
stwierdzono spalanie niedozwolonych substancji. głównie były to
płyty wiórowe, forniry, sklejki itp.
Osoby winne zostały ukarane mandatami. Kontrole nieruchomości są
kontynuowane.
w tym zakresie współdziałamy z mieszkańcami, którzy informują strażników o lokaliza-

cjach gdzie może dochodzić do
w/w procederu. Prowadzimy
też wspólne działania z referatem ochrony Środowiska, rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie. należy przy
tym zauważyć, że nie zawsze
wydobywający się dym świadczy o spalaniu śmieci. Często
mamy do czynienia ze starymi
kotłami, niewłaściwym opałem,
czy też nieczyszczonymi przewodami kominowymi. w trakcie kontroli rozmawiamy także
z mieszkańcami, którzy podczas
rozpalania w piecach zadymiają
najbliższą okolicę. niektórzy z
nich skarżą się, że są niesłusznie
posądzani przez sąsiadów o
spalanie odpadów, choć tego nie
robią. dlatego też w przypadku
zgłoszeń dotyczących tego samego adresu, pod którym prowadzono już kontrole z wynikiem negatywnym, informujemy osoby dzwoniące o bezzasadności interwencji. dostrzegamy także pozytywne inicjatywy mieszkańców, którzy promują na przykład metody rozpalania pieca od góry. Ponadto
prowadzone są kontrole związa-

ne z prowadzeniem właściwej
gospodarki odpadami, a w
szczególności dokonywania ich
prawidłowej segregacji, czy też
ilości osób zamieszkujących w
gospodarstwach domowych i
zgłoszonych w deklaracjach.
Przypominamy, że wszelkie
zmiany co do ilości osób zamieszkujących posesje powinny
zostać zgłoszone w Urzędzie
Miejskim w ciągu 14 dni od ich
zaistnienia. zwracamy również
uwagę na wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy, który powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
Ma to duże znaczenie dla służb
ratowniczych, które nie zawsze
mogą bez problemów odnaleźć
właściwy adres. Ponadto reagu-

jemy na występujące w dalszym ciągu przypadki wylewania się nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych.
sprawdzamy umowę i rachunki za wywóz „szamba” oraz
czy właściciele korzystają
z usług firm posiadających stosowne zezwolenia gwarantujące,
że fekalia trafią do oczyszczalni,
a nie np. na pole.
w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości
prosimy mieszkańców o ich
zgłaszanie do straży Miejskiej w
Mosinie pod nr tel. 501 467
312. Można także pisać na adres straz.miejska@mosina.pl 
Jarosław Dobicki
Komendant Straży Miejskiej
w Mosinie

Z OKAZJI DNIA KOBIET ...

Kącik
rysownika
BEZPIECZEŃSTWO
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ZAPROSZENIE NA XI edycję rajdu
rowerowego „ROWEREM PO GMINIE MOSINA”
Termin rajdu: 14 kwietnia 2019 roku (niedziela).
Długość trasy: ok. 20 km.
opłata startowa wynosi 10 złotych od osoby dorosłej, 5 złotych
dzieci i młodzież do 18 roku. wpłata wpisowego w dniu rajdu,
na starcie.
Zgłoszenia na rajd do dnia 5 kwietnia 2019 r. drogą mailową: osir@mosina.pl lub telefonicznie 691-742-102.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, telefon. Osoby, które nie dokonają zgłoszenia
mogą wziąć udział w rajdzie, ale nie będą miały zapewnionych wszystkich świadczeń.
Trasę rajdu zabezpiecza straż Miejska z Mosiny, która czuwa
nad bezpieczną jazdą rowerzystów. Grupę rajdową prowadzi
osoba wyznaczona przez organizatora rajdu. na trasie rajdu
uczestnicy odpowiadają na pytania konkursowe związane
z ochroną środowiska.
każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma przed startem okolicznościową plakietkę, pytania konkursowe związane z ochroną
środowiska. na mecie zweryfikowani uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny. na zwycięzców w konkursie tematycznym
czekają drobne nagrody.
Program:
9.00 – 10.00 – weryfikacja uczestników,
10.00 – start rajdu, boisko szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, przy ul. sowinieckiej 75,

10.00 – 12.30 – przejazd na trasie rajdu,
12.30 – 13.00 – przyjazd uczestników na metę w Mosinie, boisko sP 2 przy ul. sowinieckiej 75, rozstrzygnięcie konkursu, harcerska grochówka,
13.00 – 13.30 – wręczenie nagród,
13.30 – zakończenie rajdu.
serdeCznie zAPrAszAMY MiŁoŚnikÓw TUrYsTYki
rowerowej! 
Organizatorzy: Krąg Instruktorski T.W.A. “Elita”, OSiR w Mosienie

Gratka dla miłośników literatury orientalnej ale nie tylko!
Mosińska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Tanyą Valko, autorką bestsellerowej "Arabskiej sagi". Autorka
była nauczycielką w szkole Polskiej w Libii, a następnie przez
prawie 20 lat asystentką ambasadorów rP. Mieszkała w krajach arabskich, w Libii, Arabii saudyjskiej a następnie w indonezji. napisała takie książki jak: "Arabska żona", "Arabska księżniczka", "Arabska krucjata". od lat należy do najbardziej popularnych autorek tego gatunku.
spotkanie odbędzie się 3 kwietnia o godz. 18:30 w sali reprezentacyjnej Mosińskiego ośrodka kultury. 
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S.P.A
dla kobiet
Zapraszamy serdecznie
na jedyną taką imprezę
w okolicy
START:
GODZINA:
MIEJSCE:

24 MArzeC
14.30 do 21.00
oŚrodek sPorTU
i rekreACji
w Mosinie

Celem imprezy jest charytatywna
zbiórka pieniędzy, które pomogą zorganizować specjalistyczne, cykliczne
zajęcia dla podopiecznych Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni
w Mosinie.
24 marca zapraszamy na wyjątkowe
wydarzenie sportowo–rekreacyjne przygotowane przez stowarzyszenie Pozytywni Aktywni oraz Loft Fitness.
"s.P.A dla kobiet" to doskonała okaz-

ja, aby w kobiecym gronie miło i aktywnie spędzić czas, ale również pomóc innym kobietom, mamom, które swoje
życie poświęcają opiece nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Celem impre-

zy jest charytatywna zbiórka pieniędzy,
które pomogą zorganizować specjalistyczne, cykliczne zajęcia dla podopiecznych stowarzyszenie sAMi swoi niepełnosprawni w Mosinie. Podczas imprezy
uczestniczki mogą wziąć udział w maratonie fitness dla amatorów, gdzie będzie
można spróbować zupełnie nowych form
aktywności.
step, tabata, mobility, to bardzo ciekawe zajęcia aktywizujące różne partie
ciała, a kangoo jumping – specjalne
buty do skakania. Gratką będzie rozgrzewka prowadzona przez olimpijczyka
szymona ziółkowskiego oraz zumba
z robertem Magierą.
Podczas imprezy odbędzie się również
„BABski Prze-targ”, gdzie będzie można
ustawić swoje stoisko z ubraniami i innymi rzeczami. jeśli macie w domu rzeczy, których już nie nosicie można będzie
je właśnie Prze-targować. natomiast
projektantka Magda Hasiak przygotuje
z tych ubrań pokaz różnych stylizacji. innymi atrakcjami, z których skorzystają
uczestnicy to: konsultacje dotyczące prewencji zachorowań na raka piersi, warsztaty i konsultacje z osteopatą dotyczące
zaburzeń mięśni dna miednicy, analiza
kolorystyczna, porady brafiterskie, kosmetyczne i fryzjerskie, a także stylisty. Masażyści i fizjoterapeuci zadbają o dobre samopoczucie, a strefie chillout każdy się
zrelaksuje porozmawia i zje coś dobrego.
zachęcamy do zarezerwowania sobie
czasu na niedzielne popołudnie i wieczór
i skorzystania z tego niepowtarzalnego
sPA. zapraszamy wszystkie kobiety
w każdym wieku! 
Organizatorzy

AKTUALNOŚCI
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Matematyczna przygoda
uwieńczona sukcesem

OFERTA SZKOŁY

NASZA SZKOŁA OFERUJE:

6 lutego odbył się finał wojewódzkiego konkursu Matematycznego dla uczniów klas gimnazjalnych. do tego najwyższego etapu zakwalifikowało się
dwóch uczniów z kl. iii A gimnazjum przy szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, osiągając
znaczące sukcesy – najpierw w
etapie szkolnym, następnie w
rejonowym.
w związku z powyższym Ma-

teusz nowicki zyskał miano
laureata wojewódzkiego konkursu Matematycznego, natomiast Mikołaj nowicki został
jego finalistą. wielki wkład pracy, który włożyli chłopcy oraz
nauczyciel matematyki, pani
Bernadeta Marczak, która przygotowywała uczniów przez
trzy lata do wspomnianego konkursu, zaowocował ogromnym
sukcesem.  Wiesława Szubarga

Sukcesy zawodników
UKS Fighters Mosina

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: • profil ogólny – solidne
przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
TECHNIKUM: • technik logistyk • technik hotelarstwa – praktyki i staże w wiodących przedsiębiorstwach, a także zagraniczne.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: • klasy wielozawodowe
– kształcimy we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, praktyczna nauka zawodu
u pracodawcy.
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: • Liceum ogólnokształcące
• szkoła Policealna w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny
pracy • kształcenie bezpłatne
KOŁA ZAINTERESOWAŃ: szkolny klub sportowy (drużyna
unihokeja występująca w i Lidze Polskiej, Mistrzostwo wielkopolski 2018), dobre praktyki w obszarze logistyki, koło turystyczno-hotelarskie, warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne,
warsztaty psychologiczne, wolontariat.
WSPÓŁPRACA: wyższa szkoła Logistyki w Poznaniu, Politechnika Poznańska, szkoła wyższa Psychologii społecznej,
wyższa szkoła Bankowa w Poznaniu.
Jednozmianowe nauczanie • Plan zajęć dostosowany do komunikacji PKP, PKS i MPK • Realizowane projekty zagraniczne finansowane ze środków EFS • Własny ośrodek egzaminacyjny • Przyjazna szkoła
Nie marnuj czasu na szukanie, zastanów się, co tak naprawdę
daje Tobie satysfakcję, a z pewnością znajdziesz to u nas. Jeśli chcesz spędzić kolejne lata w kameralnej i przyjaznej atmosferze, a gdy one miną, bez problemu znaleźć pracę w interesującym zawodzie, dobrze trafiłeś!
Zapraszamy do udziału w „Drzwiach Otwartych” w sobotę 6 kwietnia 2019r. w godz. 9.00 – 12.00.

czwórka młodych fihghtersów: Faustyna tomczak, tymek Kasperkowiak, Wiktor Frydrychowicz i Wojtek szymandera wystartowała w sobotę 16 lutego, w międzynarodowym turnieju
Pomerania Open XII w świnoujściu/Ahlbeck.

zespół szkół im. Adama wodziczki
ul. Topolowa 2
62-050 Mosina
www.zsmosina.powiat.poznan.pl
tel. 618 132 922
zsmosina@powiat.poznan.pl 

Faustyna i wiktor zakończyli zawody na podium zajmując
3 miejsca w swoich kategoriach. Trochę mniej szczęścia miał
tym razem Tymek i wojtek, którzy musieli uznać wyższość swoich przeciwników w pierwszej walce. 
UKS Fighters Mosina
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„RODZINNY PAMIĘTNIK”
WARSZTATY TWORZENIA KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ INTEGRUJĄCEJ
POKOLENIA W GALERII SZTUKI W MOSINIE
jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza galeria otrzymała
pełne dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego na przeprowadzenie cyklu warsztatów artystycznych integrujących pokolenia. Projekt otrzymał bardzo wysoką notę,
znajdując się na 27. miejscu w skali całej Polski.
Celem projektu jest stworzenie eksperymentalnych
książek artystycznych w różnych technikach, zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych mediach, które
staną się twórczą interpretacją codziennego, rodzinnego życia. w warsztatach może brać udział każdy, zarówno indywidualnie, jak i z rodziną lub przyjaciółmi,
tworząc książki samodzielnie lub jako dzieła zbiorowe.
staną się one spoiwem łączącym pokolenia w procesie wspólnej kreacji – jako opowieść sama w sobie oraz jako część większej, uniwersalnej historii. stworzone dzieło stanie się nie tylko zapisem ważnych historii, zwyczajów, tradycji, przyzwyczajeń,
czy opisem członków rodziny i domowych przedmiotów, ale
przede wszystkim refleksją nad tym, co ludzi łączy i co ich dzieli.
warsztaty dotyczyć będą takich tematów jak: dzieciństwo, gotowanie i posiłki, wyjątkowy członek rodziny oraz rodzinne podróże i pamiątki.
Po zakończeniu warsztatu każdy z uczestników będzie: wiedział,
czym jest książka artystyczna, posiadał informacje na temat techniki, w jakiej ją wykonał, znał podstawy introligatorstwa, potrafił zanalizować i zinterpretować swoje dzieło, posiadał na-

rzędzia oraz odpowiedni zasób słownictwa niezbędnego do analizy dzieł innych uczestników projektu.
kolejnym celem projektu jest umożliwienie rodzinom i przyjaciołom wspólnego, aktywnego spędzenia czasu w otoczeniu
sztuki, twórczego myślenia, refleksji, zabawy słowem oraz
współpracy i kreatywnego podejścia do interpretacji rodzinnych opowieści. Po zakończeniu projektu zorganizowana zostanie wystawa książki artystycznej oraz wydany katalog w wersji drukowanej
i elektronicznej w języku polskim i angielskim.
warsztaty rozpoczną się w połowie kwietnia i odbywać się będą w każdą sobotę w godzinach południowych, aż do połowy lipca. Czas trwania każdego warsztatu to trzy godziny. w połowie sierpnia planujemy
otwarcie wystawy i wydanie katalogu podsumowującego nasz
projekt. szczegółowe informacje razem z harmonogramem wydarzeń znajdą Państwo już wkrótce na naszej stronie internetowej, na portalu społecznościowym Facebook oraz w lokalnych
gazetach. Tymczasem zachęcamy wszystkich chętnych do zapisywania się mailowo, telefonicznie lub osobiście na wybrane warsztaty, ponieważ ze względu na charakter warsztatów liczba miejsc jest ograniczona.
serdecznie zapraszamy!
osoba do kontaktu: Anna england, e-mail: aengland@galeriamosina.pl, tel. 61 819 15 91 
Galeria Sztuki w Mosinie

Bez zasięgu
"Bez zasięgu" to tytuł cyklu spotkań z podróżnikami, zainaugurowany 2 marca przez galerię sztuki w Mosinie.
na pierwszym spotkaniu, uczestnicy przenieśli się do odległych
rejonów Arktyki i Antarktydy, o których opowiedział Andrew
england.
Andrew england, jako pracownik British Antarctic survey –

specjalista ds. technologii informatycznych, przez kilka miesięcy
przebywał na statku badawczym james Clark ross kursującym
w rejonach Arktyki i Antarktyki. Podczas spotkania w Galerii
opowiedział o swoich przeżyciach, faunie i florze dwóch przeciwległych, zimnych biegunów, a także o prowadzonych tam badaniach i codziennym życiu na statku i stacjach badawczych.
spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, prowadzone było w języku angielskim, z polskim tłumaczeniem.  JN
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Miłość w Salonie

Urodziny w Galerii

salon Poetycki galerii gościł w lutym poznańskiego poetę jerzego
grupińskiego na walentynkowym spotkaniu zatytułowanym „Powiedz, czym jest miłość?”. spotkanie poprowadziła tradycyjnie poetka Kalina Izabela Zioła, a oprawę muzyczną zapewnił tomasz
Bateńczuk.

23 lutego, galeria sztuki w Mosinie przygotowała spotkanie
z okazji 75. urodzin Michała grudzińskiego – zaprzyjaźnionego
z Mosiną aktora teatru nowego w Poznaniu.

jerzy Grupiński poeta, krytyk literacki jest także animatorem
kultury i edytorem. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracował jako polonista w obornikach wielkopolskich, słupsku i Poznaniu.
w 1970 roku w Pałacu kultury (obecnie Centrum kultury zamek), założył klub Literacki, w którym promował młodych twórców, redagował almanachy „zamkowe Arkusze Literackie” oraz
czasopismo „Protokół kulturalny”. od 2006 roku prowadzony przez niego klub Literacki działa w ośrodku kultury
„dąbrówka” w Poznaniu. jest inicjatorem ogólnopolskich
konkursów wierszy: „o Laur klemensa janickiego”, „zielone
Pióra”, „Młode Pióra”, „o Pierścień Halszki” i innych, a także
jurorem licznych konkursów literackich. współzałożyciel
i wiceprezes salonu Artystycznego im. jackowskich w Pobiedziskach, członek związku Literatów Polskich (1976-1990), obecnie w stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.
Autor kilkunastu tomów wierszy oraz książki dla dzieci „Herb
mego miasta”. swoją twórczość publikował m.in. na łamach „kultury”, „kresów”, „w drodze”, „opcji”, „nurtu”, „odry”, „Poezji”, „Akantu”. wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków,
w tym angielski, grecki, rosyjski, serbski, niemiecki, chiński i ormiański. jest laureatem wielu nagród literackich.
w mosińskim salonie Poetyckim jerzy Grupiński zaprezentował
swoje wiersze o miłości, opowiedział także o swojej twórczości i o spotkaniach z innymi, poznańskimi poetami. 

Urodzinowy benefis w mosińskiej Galerii zatytułowany „oBrAzki z PAMiĘCi” poprowadziła Anna kochnowicz-kann. jubilat, Michał Grudziński, podzielił się wspomnieniami ze swojego życia i scenicznych doświadczeń. Historie opowiedziane
przez aktora, jak na niego przystało, okraszone były dowcipem
i licznymi anegdotami, a na koniec – urodzinowym tortem...
Michał Grudziński w Poznaniu pojawił się w 1970 r., zaraz po
ukończeniu warszawskiej PwsT i pozostał, chociaż planował
spędzić tu tylko jeden sezon, bo czekało na niego miejsce w warszawskim Ateneum i asystentura u jana Świderskiego w szkole teatralnej.
na swoim koncie ma ponad sto ról teatralnych – od komedii
po tragedię. Grał między innymi u izabelli Cywińskiej, janusza
nyczaka, waldemara Śmigasiewicza, krzysztofa Babickiego, janusza wiśniewskiego, Piotra kruszczyńskiego, a także w filmach
Andrzeja Żuławskiego.
tekst i fot. joanna nowaczyk

J. Nowaczyk
Fot. Agnieszka Bereta

KS 1920 Mosina – jubileusz
w 2020 roku klub sportowy 1920 Mosina
będzie obchodzić jubileusz 100-lecia istnienia. z tej okazji grono kibiców chce zawiązać komitet organizacyjny jubileuszu.
zachęcamy wszystkich do włączenia się w
nasze przygotowania. jeśli chcą Państwo wziąć
w nich udział, prosimy o kontakt z prezesem ks 1920 Pawłem
szelągiem – tel. 694 653 490.
w kwietniu zorganizujemy również zebranie komitetu, o czym
poinformujemy w połowie marca. 
Ze sportowym pozdrowieniem
Klub Kibica KS 1920 Mosina
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Grafiki Grzegorza
Nowickiego

„Motywy mojej aktywności są bardzo prozaiczne – jestem hobbystycznym kolekcjonerem obrazków, obrazków, które powstają
na styku rzeczywistości i mojej wyobraźni. Bawię się obrazem.
nie kryje się w tych kreacjach żadna filozofia, postawa, intencja, metafora, czy drugie dno" – uważa grzegorz nowicki, którego prace zaprezentowała w lutym galeria sztuki w Mosinie.
na ekspozycji znalazły się jego grafiki zatytułowane „druga
próba podporządkowania szumu". Wernisaż tej wystawy miał
miejsce w sobotę, 10 lutego.
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MOSIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA
Marcin wicha „rzeczy, których nie wyrzuciłem”
książka Marcina wichy "rzeczy, których
nie wyrzuciłem" polecam nie z tego względu, że zdobyła nagrodę literacką nike
w 2018 roku. już wcześniej wpisaliśmy ją
jako intrygującą pozycję, oczekującą na
omówienie podczas spotkań dyskusyjnego klubu książki. eseje, powstałe po śmierci matki autora, wbrew sytuacji, w której
zostały spisane, nie są przygnębiające.
krótkie rozdziały – każdy dotyczy jednej rzeczy pozostawionej przez
zmarłą – czyta się łatwo i z przyjemnością. „niepotrzebne” pamiątki
– najczęściej książki lub przedmioty codziennego użytku — wiążą się
z konkretnym wspomnieniem, historią, emocją, które powoli układają
się jak puzzle w całość. Całość, która jest próbą zrozumienia ukochanej osoby. książka wichy to majstersztyk przejrzystości, prostoty, który tak naprawdę jest szczytem wyrafinowania literackiego. Podczas spotkania dkk „rzeczy, których nie wyrzuciłem” również wśród nas wywołały lawinę wspomnień. o przedmiotach należących do naszych bliskich, o zabawkach, porcelanie, młynkach, drobiazgach, którymi otaczaliśmy się w dzieciństwie i w młodości. książka sprowokowała też
pytania o nadmiar zbędnych ubrań, kubeczków, bibelotów, dokumentów, które zalegają wokół nas. o powódź nic nieznaczących słów,
wytartych związków frazeologicznych. i refleksję: co po nas zostanie?
Chaos, bałagan? o nieodpowiedzialne zaśmiecanie ziemi. na szczęście dyskusja nie była tylko poważna. oczyszczająco jak zwykle
działał śmiech i przezabawne anegdoty. 
Zofia Staniszewska

książki ilony wiśniewskiej

Grzegorz nowicki jest absolwentem Państwowej wyższej
szkoły sztuk Plastycznych – obecnie Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu. na macierzystej uczelni Pracownię Grafiki
warsztatowej – offset. zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką warsztatową. swoje prace pokazuje na wystawach w kraju i za granicą, a w lutym pokazała je Galeria Miejska w Mosinie. 
JN
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ilona wiśniewska dziesięć lat temu
opuściła Polskę by zamieszkać w nieco
chłodniejszych rejonach świata. wybrała
północ. obecnie większość czasu spędza
na północy norwegii, gdzie mieszka, ale
cały czas podróżuje. efektem podróży są
książki. dotąd powstały trzy: „Białe.
zimna wyspa spitsbergen”, „Hen. na
północy norwegii” i najnowsza: „Lud
z grenlandzkiej wyspy”. wszystkie są reportażami z miejsc, gdzie autorka spędziła dłuższy czas poznając ludzi, otoczenie, zwyczaje i historię. są to jednak przede wszystkim
historie ludzi, w które autorka wsłuchuje się z czułością i zrozumieniem, absolutnie nie oceniając. Podróże nauczyły ją by tego nigdy nie robić, a starać się spojrzeć na wszystko oczami tubylców –
co czasami jest bardzo trudne. reportaże wiśniewskiej są niezwykłe.
Pokazują nam nie tak znów odległe od Polski rejony, kompletnie
różniące się od naszego kraju. opisuje kompletnie różnych od nas
ludzi, zadziwiająco jednak podobnych w swoich przeżyciach,
pragnieniach i troskach. niezwykle wciągające historie nie pozostawią nas obojętnymi a przy okazji dowiemy się nieco o miejscach,
o których wiemy tak naprawdę niewiele, bowiem historie przedstawione przez autorkę rzucają nowe światło na miejsca, które znamy może z przewodników turystycznych. osobiście jestem fanką
talentu wiśniewskiej od momentu wydania jej pierwszej książki, a
obecnie nadal próbuję dojść do siebie po lekturze ostatniej – poruszającej do głębi historii opowiadanej z domu dziecka w Grenlandii. 
Karolina Talarczyk-Wieczorek
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GALERIA KAWALERóW MEDALU RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Witold Wilhelm

Uhonorowany najwyższym
lokalnym
wyróżnieniem
w roku 2009. od urodzenia
mieszkaniec Mosiny.
z wykształcenia technik
mechanik, pasjonat rodzinnego miasta, jego historii

i tradycji. regionalista i społecznik.
witold wilhelm jest pomysłodawcą monety lokalnej
„1 Mosin”, którą wybija co
roku w swojej prywatnej
mennicy. Ukazało się już ...
edycji tych numizmatów upamiętniających postaci i wydarzenia z dziejów ziemi
Mosińskiej. Pan witold był
także inicjatorem i realizatorem rekonstrukcji przedwojennych, mosińskich figur
świętych, które podczas ii
wojny światowej zniszczyli

niemcy. z jego inicjatywy
pojawiły się w mieście obelisk
upamiętniający
100-lecie
ochotniczej straży Pożarnej,
obelisk pamięci Piotra Mocka
— powstańca wielkopolskiego, kamień pod tablicę
jana Pawła ii w Parku na
Budzyniu, a także kamień
pod figurę i chodnik na terenie szpitala w Ludwikowie,
czy ławeczka zakochanych
przy mosińskim Urzędzie
stanu Cywilnego.
witold wilhelm przez wiele
lat pracował w zarządzie

osiedla nr 2 na Czarnokurzu,
włączając
się
aktywnie
w działalność na rzecz jego
społeczności.
za swoją działalność zawodową odznaczony brązowym, srebrnym i złotem
krzyżem zasługi, a za działalność na polu społecznym złotym, srebrnym i brązowym medalem „za zasługi
dla Pożarnictwa”, medalem
im. krystyny Powidzkiejniklewicz, a także odznaką
„Przyjaciel dziecka". 
JN
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„RZECZPOSPOLITAMOSIńSKA”
Historyczne wydarzenie proklamacji rzeczypospolitej Mosińskiej z czasów Wiosny ludów 3 maja 1848
r. jest jednym z najważniejszych elementów dorobku
historycznego i kulturowego gminy Mosina. W czasie ubiegłorocznych obchodów 170. rocznicy
ogłoszenia niepodległości w Mosinie, na mosińskim
rynku odbyła się rekonstrukcja z udziałem grupy rekonstrukcyjnej i samych mieszkańców.

Chcemy kontynuować tradycję proklamacji i w tym roku
także planowana jest podobna rekonstrukcja ustanowienia
Rzeczypospolitej Mosińskiej, w czasie której nasz miejski rynek zmieni się na kilka godzin w XIX-wieczne miasteczko Mosina.
Zapraszamy naszą społeczność lokalną do współorganizacji tego wydarzenia – rekonstrukcji XIX-wiecznej Mosiny
i proklamacji. Zachęcamy już teraz mieszkańców, organizacje,
stowarzyszenia, sołectwa i osiedla do zgłaszania pomysłów
i aktywnego udziału w ich realizacji.
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Razem odtwórzmy to wydarzenie z czasów Wiosny Ludów,
którym historyczni mieszkańcy Ziemi Mosińskiej wnieśli
wkład w walkę o niepodległość naszej Ojczyzny.
Pomysły można zgłaszać na adres mailowy: proklamacja1848@mosina.pl, telefonicznie: 530 017 261 lub za pośrednictwem fb na stronie Gminy Mosina w utworzonym tam
wydarzeniu: rzeczpospolita Mosińska – rekonstrukcja 2019,
gdzie znajdą się informacje o szczegółach wydarzenia. 
Redakcja

KĄCIK HISTORYCZNY

Mała łazienka na piętrze starej szkoły, przez
lata kryła tajemnicę, do której teraz prowadzi
drabina i mały otwór w suficie. Pod szkolnym
dachem, na ciemnym strychu, gdzie nie dociera nawet promień światła, w blasku latarki
unosi się kurz i pajęczyna. W to zamknięte
dotąd na cztery spusty miejsce dawno już nikt
nie zaglądał. dopiero miesiąc temu, przypadkiem sforsowano wejście strych i znaleziono na
nim prawdziwe „skarby”…
stara część szkoły Podstawowej w rogalinku ma już przeszło 100 lat! w roku 1893
r. stanął tu budynek z cegły, a wcześniej
szkoła mieściła się przy parafii. na piętrze
murowanej szkoły mieszkali przez dziesiątki lat nauczyciele. dziś
pokoje mieszkania służą
celom dydaktycznym, jedynie nieużytkowana łazienka pozostała przez
kilka lat zamknięta, bo
gdzieś, kiedyś zagubił się
klucz. obecnie w całym
budynku trwają prace termomodernizacyjne i przy
tej okazji właśnie, trzeba
było do niej zajrzeć. Mimo
braku klucza udało się ją
otworzyć.
– W łazience ciasno, nie było
światła, więc do góry szczególnie nikt nie patrzył, że
tam coś jeszcze jest – opowiada o odkryciu wejścia
na strych Monika szufnarowska, dyrektor
szkoły Podstawowej w rogalinku. w którymś momencie pracownicy firmy remontowej zauważyli wejście w suficie i okazało
się, że prowadzi na strych, o którym nikt nie
wiedział. następnego dnia po tym odkryciu, dokładnie w połowie lutego, na strych
weszła pani dyrektor w asyście szkolnego
konserwatora i miejscowej radnej, eweliny
dudek. To, co tam znaleziono, śmiało
można nazwać skarbem. wśród kurzu
i gruzu leżały pamiątki z przeszłości, które
dziś zalicza się do historycznych źródeł. – Ja

KĄCIK HISTORYCZNY

l TAJEMNICESZKOLNEGOSTRyChU
sobie przypominam tę sytuację: wychodzimy
brudni i wynosimy różne rzeczy, pozbierane
dokumenty w starej walizeczce, która też tam
była, a trzeba było przejść przez jedną klasę.
Dzieci zwróciły na to uwagę i był taki moment konsternacji co się dzieje... – wspomina
ten dzień Monika szufnarowska.

Znalezione „skarby”
w pokoju nauczycielskim, pani dyrektor
rozkłada przed nami wszystkie trofea.
ogląda je ze mną Aleksandra Michalska,

historyk sztuki i kulturoznawca, mieszkanka tej wsi od pokoleń. – To była pierwsza rzecz, którą wyciągnęliśmy, od tego
zaczęło się całe zamieszanie – prezentuje
stary dokument M. szufnarowska. – Pan
konserwator mówi: „pani dyrektor, to jest
jakaś gazeta…”, a okazało się, że to spis gospodarstw wsi Rogalinek z 1895 r.!
na dokumencie znajduje się wykaz osób
zamieszkujących w gospodarstwie, ich płeć
i wyznanie, zajęcie i stopień pokrewieństwa. nie zachowała się jedna z najważniejszych części, czyli nazwiska, ale jest

jedno – nazwisko „szymański”.
Pani dyrektor kolejno pokazuje wszystkie,
ściągnięte ze strychu przedmioty. To dwie
grupy pamiątek, które pochodzą z przełomu XiX/XX w. i z lat 60. ubiegłego stulecia, kiedy dyrektorem szkoły był Henryk
Cikorski. – Tę rzecz miałam przyjemność
osobiście znaleźć – pokazuje swoje „trofeum” pani dyrektor – płaskorzeźbę ze zdobieniami srebrem i złotem. Brakuje tylko
główki aniołka, który wieńczy ten element.
– To prawdopodobniej fragment pieca kaflowego, a o tym że piece kaflowe w tej szkole
były, mówią najstarsi mieszkańcy Rogalinka.
wśród rozłożonych skarbów, są archiwalne gazety
z przełomu XiX i XX wieku,
niektóre podarte, zbrudzone,
w języku niemieckim i języku polskim. Czytamy
fragmenty, a Monika szufnarowska wskazuje te najciekawsze – te, które
zainteresowały nauczycieli.
– Jest kilka ciekawych
ogłoszeń, szczególnie dla klas
gimnazjalnych…
wśród prasowych anonsów
i innych materiałów znajdujemy wątki mosińskie. Pani
Aleksandra zwraca uwagę
na jedno, zamieszczone w „dzienniku
Poznańskim” z roku 1902, ogłoszenie o
sprzedaży publicznej w dniu 8 marca, 2400
tomów z księgozbioru zmarłego hrabiego
raczyńskiego.
w innej publikacji – w wykazie jarmarków
na rok 1865 szukamy Mosiny – jest, a jarmarki były wtedy w naszym mieście cztery.
„Akademia Domowa”, kalendarze i inne
wydawnictwa, to wiele ciekawych kulturoznawczo materiałów. wśród znalezisk są
też fragmenty opakowania po gorsecie,
puszki po kawie, instrukcja obsługi fono-
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mogą być świetnym wzorem do ćwiczeń
z kaligrafii…
wszystkie znalezione dotąd skarby trzeba
będzie z pewnością poddać konserwacji,
digitalizacji, a pani dyrektor już myśli nad
tym, jak je później wyeksponować, żeby
pokazać mieszkańcom wsi. Ale eksponatów na zapomnianym strychu może być
więcej i trzeba będzie go jeszcze dokładnie
przeszukać – Na pewno nie wszystko jeszcze
stamtąd „ściągnęliśmy” – mówi Monika
szufnarowska.

tajemnice strychu

grafu, polisa ubezpieczeniowa od gradobicia z 3% rabatem, opakowanie z papieru
po kapeluszu firmy
sprzedającej też “deszczochrony”
i “bambosze” –
wszystko z XiX i początku XX w. Bardziej współczesne
przedmioty, stanowią pamiątki z lat
60., kiedy dyrektorem szkoły był Henryk Cikorski: bilet
Pks, rakietka do
ping ponga zrobiona
ręcznie z jednego kawałka drewna, robótka
uczniowska,
stary
fartuch
i buteleczki po lekach, wśród nich krople
walerianowe. – Pan z TVN żartował, że nauczyciele musieli tych kropli zażywać...- śmieje
się pani dyrektor.

Dzięki Bogu nie było wtedy RODO i po
każdej lekcji uczeń pisał miejscowość, datę,
swoje imię i nazwisko –
mówi żartobliwie M. szufnarowska. – Te materiały są
przez to czytelne i wskazują
na konkretne osoby. Pojawia
się wśród nich nazwisko Fitzke, z rodziny której pochodzi jeden z fundatorów
sztandaru szkolnego, nazwisko wojciechowski, szabelski, kaźmierczak. wśród
rozłożonych kartek, Aleksandra Michalska odnajduje też swoje rodzinne
nazwisko „Pieszyk” – to
praca jednego z jej przodków, o czym oznajmia nie bez wzruszenia.
Poza walorem poznawczym, te zeszyty

wspinamy się po drabinie, której szerokość
zajmuje całą łazienkę. do góry ciemny
otwór w ścianie, a za nim tajemnica szkolnego strychu. nad lekkim przypływem
klaustrofobii zwycięża ciekawość. na górze
ciemność przebija światło latarki,
a w gardło wgryza się wszechobecny kurz.
rozglądamy się po kątach, czując prawie
to, co poczuć musieli niedawni “odkrywcy” tego miejsca.
współtowarzyszka podróży na strych, wyciąga gdzieś z pomiędzy gruzowiska żelazne
drzwiczki - to fragment pieca kaflowego. za
chwilę pojawia się zawieruszona kartka
z XiX-wiecznego uczniowskiego zeszytu,
karton po paczce pocztowej z kartką adresową w języku niemieckim, a w jednym
z kątów stoi jakiś drewniany, rozkładany
mebel…wieś rogalinek, może być atrakcją
turystyczną, tyle tu historii i zabytków taką refleksją dzieli się ze mną Aleksandra
Michalska.
strych rozciąga się na całej powierzchni starego budynku i rzeczywiście, oprócz kurzu,
unosi się tu jakaś tajemnica. Przez tyle lat

nie było rOdO
To, co nas interesuje najbardziej to szkolne
zeszyty, które zaprezentowane są nam na
końcu jako zwieńczenie odkrycia na strychu. Ale najpierw Monika szufranowska
pokazuje fotografię starego budynku
w szkolnej kronice. – To jest bardzo ważne
zdjęcie. Powstanie tego budynku to rok 1893,
a zeszyty są z lat 1895 – 1901, możemy więc
sądzić, że należały do pierwszych uczniów
naszej szkoły.
Choć poza jednym, nie zachowały się one
w całości, uderza piękne kaligraficzne
pismo. zeszyty związane są z nauką języka
niemieckiego, pojawia się też matematyka.
i wszystkie prace są starannie podpisane. –
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skutecznie chowały się na nim przed ludzkim okiem pamiątki z przeszłości i pewnie
nie tylko one. – Jest więcej niż pewne, że
w czasie II wojny światowej ten strych ukrywał wielu zbiegów – stwierdza rozglądając
się po zakamarkach strychu pani Aleksandra. – Możliwe, że przebywał tu też mój dziadek... w tym miejscu, w tej atmosferze,
wśród unoszącego się
kurzu i tajemnicy, opowiada rodzinną historię.
stanisław Pieszyk ps.
“julek”, jej dziadek.
w czasie ii wojny światowej działał w konspiracji i jako kurier Armii
krajowej, przewoził
dokumenty w rurze od
roweru. szukali go niemcy, a on ukrywał się
w różnych miejscach,
przez kilka miesięcy
w lesie, gdzie spał
w paśniku. jedzenie donoszono mu na skraj lasu. – Niemcy nękali
moją babcię, pytali o dziadka, gdzie się
ukrywa. Któregoś dnia wzięli babcię z moją
dwuletnią mamą na ramieniu i zabrali w
stronę Śremu. Po drodze jeszcze kilka razy ją
pytali o dziadka, powiedziała, że nie wie,
chociaż wiedziała. Wyrzucono ją gdzieś po
drodze do rowu, nie wiem, może zlitowano
się ze względu na to małe dziecko…Babcia
dowiedziała się potem, że w tym samym
dniu, kiedy ją wieźli rozstrzelano
w
Śremie
wszystkich więźniów, których przywieziono tego
dnia… szkoła w rogalinku zna też historię
Leona kostrzewskiego –
przedwojennego jej dyrektora, który więziony
najpierw w Forcie Vi,
zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. – Leon Kostrzewski
też współpracował z konspiracją. Dziadek i on
przyjaźnili się, był nauczycielem moich dziadków…

Kapsuła czasu
odkryciem na strychu żyje dziś cała szkoła.
o tym niecodziennym wydarzeniu mówiono też w mediach, tych ogólnopolskich.
kiedy znalezione przedmioty zniesiono na
dół, pokazano je wszystkim uczniom.
- Przez cały pierwszy tydzień, dzieci mogły
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przychodzić do pokoju nauczycielskiego
i oglądały. Te młodsze z nauczycielami,
a starsze w trakcie przerw – to cały czas tu
leżało – relacjonuje dyrektor szkoły. Ale
wiadomo, pokój nauczycielski, trzeba było
w końcu udrożnić. wykonano więc pełną
dokumentację przez profesjonalnego fotografa i eksponaty zabezpieczono. A na stole
w pokoju nauczycielskim stoi teraz szklane,
okrągłe naczynie. – To
kapsuła czasu – wyjaśnia Monika szufnarowska – na taki pomysł
wpadły dzieci.
zainspirowane szkolnym odkryciem schowanych na strychu
pamiątek, drugoklasiści
szkoły Podstawowej
w rogalinku, przygotowali własną kapsułę
czasu. włożyli do niej
różne przedmioty, które
są znakiem czasów
współczesnych. – Nasi przodkowie zostawili
po sobie zeszyty, to my też mamy tu zeszyty.
Znaleźliśmy leki, są też leki. Były butelki na
naszym strychu, w związku z tym dzieci
dołożyły opróżnioną puszkę po coca-coli. Był
fragment puszki po kawie – w kapsule jest
współczesna wersja – saszetka z kawą rozpuszczalną…- wymienia zawartość naczynia dyrektor szufnarowska – to są pomysły
dzieci. Mydełko, kalkulatorek, krem bambino, zużyty telefon komórkowy, klocki lego,
słu-chawki, pendrive, długopis. są też rysunki, które
pokazują jak teraz żyją. –
Ponieważ
mieszkamy
w Rogalinku, pojawił się na
nich traktor, ale i komputer,
samochody, telefony komórkowe – to jest ich świat.
dzieci opisały też, co się
wydarzyło w ich szkole,
pięknym kaligraficznym
pismem – miały wzory:
„Jest XXI wiek, 21 lutego
2019
roku.
Jesteśmy
uczniami klasy II SP w Rogalinku. Podczas
remontu naszej szkoły na nieznanym dotychczas strychu odkryto skarb!...” Podpisała
cała klasa z wychowawcą i panią dyrektor.
na innej kartce papieru, podpisy uczniów
zgodnie z obecnym wymogiem: „Ma sz, ja
wi, ni wi” i tak dalej. i dopisek: „nie piszemy całych imion i nazwisk, bo od tego
roku (2019) obowiązuje nas rodo! (czyli
ochrona danych) – to znak (jeden z wielu)

naszych czasów!
dopóki trwa termomodernizacja i w murach szkolnych jest trochę dziur,
współczesna „kapsuła czasu” zostanie
w którejś z nich umieszczona, dla potomnych. – Uczniowie zastanawiają się – mówi
Monika szufnarowska – kto ją odkryje, czy
to będą ich dzieci, wnuki, czy
prawnuki – tego nie
wiemy… 
Joanna Nowaczyk

Fot. Joanna Nowaczyk, Aleksandra Michalska
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WYDARZY SIĘ
KULTURA

>>>

Galeria Sztuki w Mosinie
zaprasza do obejrzenia wystawy rzeźby Wiesława
Napierały "Krucjata dzieci"

MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Krucjata dziecięca, która miała miejsce w XIII
wieku i której celem było wyzwolenie Jerozolimy z
rąk muzułmanów, była jednym z najbardziej irracjonalnych zdarzeń w historii Europy. Brały w niej
udział dzieci głównie z Francji i Niemiec. Przedstawione na wystawie prace są próbą syntetycznego przedstawienia wędrówki przez sacrum i
profanum, stając się ilustracją nicości i chorobliwej
dewocji dorosłych.

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl
amatorskiej grupy teatralnej SABAT CZAROWNIC
pt. „Dom pełen kobiet”

Wystawa potrwa do 31 marca.

Bezpłatne wejściówki dostępne są w MOK
i Mosińskiej Bibliotece Publicznej

2 marca godz. 1.00, Sala Reprezentacyjna
Mosińskiego Ośrodka Kultury.

SPORT

GALERIA SZTUKI

Zapowiedź wystawy
30 marca o godz. 1.00 w Galerii Sztuki w Mosinie, w części historycznej zostanie otwarta
wystawa poświęcona Martyrologii Mieszkańców
Mosiny w szczególności Dzieci.
Ekspozycja ma na celu przypomnienie tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce podczas
II wojny światowej.
Źródła historyczne m.in.: listy, zdjęcia, dokumenty
przybliżają ogrom tragedii.
Zapraszamy na zwiedzanie wystawy
od 30 marca do 10 maja 2019 r.

Jumping Kids -
HALA WIDOWISKOWA
Trampoliny to najlepsze rozwiązanie dla dzieci lubiących sport i zabawę. Dzięki muzyce ćwiczą rytmikę, a poprzez powtarzanie układów także pamięć.
Zajęcia urozmaicane są wszelkiego typu zabawami,
również z wykorzystaniem trampoliny. Zajęcia o
dużej intensywności, przeznaczone są dla dzieci od
 do  lat.
Szczegóły: osir-mosina.cms.eﬁtness.com.pl
Zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie

XVI Turniej Formacji Tanecznych
30 marca
Ruszamy po raz kolejny! Tym razem spotykamy
się 31 marca 2019 w zupełnie nowym miejscu Hala Sportowa ul. Krasickiego 1 w Mosinie.
Szczegóły: osirmosina.pl

BIEG ELEGANT
Zapisy na VI Bieg "Elegant na "
W tym roku wprowadzamy również kategorię
osób niepełnosprawnych.
Zapisy dla dzieci ruszyły 4 marca!
Szczegółowe informacje:
mosinskiegp.pl – zakładka VI Bieg Elegant na 

URZĄD I NGO

Dyżur PIT w Mosinie
4 kwietnia, godz. 13.00 – 1.00

URZĄD MIEJSKI

Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu:
- udzielą informacji z zakresu rozliczenia rocznego
za 201 r.,
- pomogą przesłać drogą elektroniczną zeznania
do urzędów skarbowych,
- zainstalują zainteresowanym podatnikom na ich
komputerach system e-Deklaracje, wspierający
wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Dyżur ekspertów ZUS

Dyżur odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Mosinie
(budynek nr 2), ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 1.
Więcej informacji udziela Gminne Centrum Informacji
w Mosinie, tel.: 1  192 4, gci@mosina.pl

Więcej informacji pod nr tel. 1 192 – 4
lub e-mail: gci@mosina.pl

2 kwietnia, godz. 11.00 – 14.00
Miejsce:
budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie,
ul. Dworcowa 3, I piętro, sala nr 13

Seniorze nie jesteś sam
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
w Poznaniu we współpracy z Gminą Mosina serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Seniorze nie
jesteś sam”, które jest skierowane m.in. dla seniorów jak i osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w temacie bezpiecznego handlu.
Szkolenie odbędzie się 2 marca br. o godzinie
11.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury
(Sala Kolumnowa).
Informacji w Mosinie, ul Dworcowa 3, I piętro,
pokój nr 1, tel.: 1  192 4. gci@mosina.pl

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

1 marca, w narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczciliśmy ich pamięć podczas
uroczystości w Krosinku przy obelisku poświęconym stanisławowi Kasznicy – ostatniemu komendantowi narodowych sił
Zbrojnych. W okolicznościowym spotkaniu
udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele
instytucji i różnych środowisk, uczniowie z
miejscowej szkoły Podstawowej, mieszkańcy.
Po tablicą pamięci stanisława Kasznicy,
złożono kwiaty i zapalono znicze.

stanisław kasznica, Żołnierz wyklęty
z krosinka, był porucznikiem wojska Polskiego, podpułkownikiem, a później ostatnim komendantem Głównych narodowych sił zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie krzyża walecznych.
Urodził się 25 lipca 1908
roku we Lwowie. Ukończył
studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim.
Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939 roku w szeregach wielkopolskiej Brygady kawalerii. konspiracyjną działalność niepodległościową rozpoczął
w szeregach grupy „szańca”.
Po utworzeniu nsz pełnił
funkcję szefa administracji ogólnej w strukturach służby Cywilnej narodu. Uczestniczył w Powstaniu warszawskim.
od września 1944 do stycznia 1945 roku
był komendantem inspektoratu „zachód”,
szefem wywiadu oP, a od sierpnia 1945 p.o.
komendanta głównego nzs-oP.
nosił pseudonimy: Maskowski, Przepona,
wąsal, wąsowski.

w domu rodzinnym przy ul. stęszewskiej
krosinku urządzono na niego obławę.
dzięki ostrzeżeniu siostry eleonory udało
mu się uciec. Aresztowany został w zakopanem w lutym 1947 r. Podczas śledztwa
torturowany, wyrokiem sądu
rejonowego w warszawie
z 2 marca 1948 r. , skazany na
karę śmierci. wyrok wykonano
12 maja 1948 r. w więzieniu
przy ul. rakowieckiej w warszawie.
w 1992 roku wyrok został
unieważniony, a w 2009 stanisław kasznica został pośmiertnie odznaczony krzyżem
wielkim orderu odrodzenia
Polski – za wybitne zasługi dla
niepodległości rzeczpospolitej
Polskiej. w 2013 r. jego szczątki spoczęły na
Cmentarzu wojskowym na Powązkach w
warszawie.
stanisław kasznica został uhonorowany
pośmiertnie Medalem rzeczypospolitej
Mosińskiej. obelisk jego pamięci przy ul.
stęszewskiej w krosinku stanął staraniem
dyrekcji wielkopolskiego Parku narodowego. 
tekst i fot. Joanna Nowaczyk

- Stoimy tutaj czcząc pamięć osoby, która gotowa była oddać wszystko, też życie za
wolną Polskę - powiedział burmistrz Przemysław Mieloch do zebranych. - My teraz
nie musimy takich ofiar ponosić. Obyśmy nigdy nie musieli stawać przed decyzją, czy taką
ofiarę ponieść i żebyśmy zawsze żyli w czasach pokoju. Pamiętając o jego poświęceniu,
nie marnujmy tego poświęcenia, starajmy się
jak najlepiej Polskę budować, tworzyć. Pamiętajmy też o naszych korzeniach - gdyby te
drzewa, które tutaj rosną nie miały korzeni,
obumarłyby. Dbajmy o korzenie, dbajmy
o pamięć, wtedy będziemy tak pięknie "rośli" i w Mosinie, Ziemi Mosińskiej i w całej Polsce, jak te drzewa, które rosną wokół...

INFORMACJE Z URZĘDU
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Fot. Joanna Nowaczyk, Dariusz Madej

HALA OTWARTA

