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Mieszkaniec Mosiny Zawodowym
Mistrzem Świata K1
Łukasz Szulc – mieszkaniec Mosiny, został zdobywcą tytułu Zawodowego Mistrza
Świata K1. To ukoronowanie sportowej kariery tego zawodnika, który od kilku lat jest
także trenerem młodych kickboxerów w jego własnym klubie sportowym „Shootboxer”
w Mosinie. 17 marca, podczas Zawodowej Gali Boksu & K-1 RING CLUB Professional w Poznaniu, Łukasz Szulc stoczył walkę o pas i tytuł zawodowego Mistrza Świata
WFMC na zasadach K 1, w kategorii wagowej 75 kilogramów. Jego przeciwnikiem
w ringu był Mistrz Europy w kick-boxingu – Węgier Atilla Koncz, który na swoim
koncie miał 19 zwycięstw i tylko 3 porażki. Jak donoszą relacje z tego spektakularnego
wydarzenia sportowego, walce Łukasza Szulca towarzyszył wyjątkowo gorący doping
widowni. Nasz zawodnik, pomimo niefortunnego „zaliczenia” desek w I rundzie,
w dalszej części walki pokazał zdecydowaną przewagę nad przeciwnikiem i to on zdobył pas i tytuł Zawodowego Mistrza Świata K1. Jak sam podkreśla, to ukoronowanie
jego kich-boxerskiej, sportowej kariery. – Miałem kilka takich celów, marzeń sportowych
i to było właśnie ostatnie z nich – zdobycie pasa zawodowego Mistrza Świata. Jestem
nim, tak więc mogę śmiało zająć się karierą moich zawodników – powiedział po walce
w wywiadzie dla TVP 3 Poznań, choć nie wykluczył, że kiedyś znów stanie na ringu.
Łukasz Szulc trenuje kick-boxing od 15 lat. Na swoim sportowym koncie miał do tej
pory kilka bardzo znaczących sukcesów. To brązowy medal na mistrzostwach świata
ISKA w formule K1, tytuł Zawodowego Mistrza Polski K1 PZKB , 5 tytułów Mistrza
Polski w różnych formułach kick-boxingu, tytuł Międzynarodowego Mistrza Łotwy
w kick-boxingu, a także udział w K1 World Max. Ten utytułowany zawodnik, znany
wśród znajomych jako „Siwy”, jest także świetnym trenerem. W Mosinie od 6 lat prowadzi własny klub sportowy Shootboxer, w którym wyszkolił wielu dobrych zawodników.
Podczas marcowej gali K-1 RING CLUB Professional, walczyło także dwóch podopiecznych Łukasza z Shootboxera – Adam Kosut i Hubert Rutkowski. Obydwaj zakończyli
swoje pojedynki przed czasem, nokautując swoich rywali w pierwszej rundzie.
W roku 2014, osiągnięcia trenerskie Łukasza Szulca zostały docenione przez Burmistrza
Gminy Mosiny przyznaniem mu nagrody dla wyróżniających się trenerów i działaczy
sportowych. Gratulujemy spełnienia ostatniego ze sportowych marzeń Zawodowego
Mistrza Świata i życzymy dalszych sukcesów, także na niwie pracy trenerskiej! 

Joanna Nowaczyk
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Pełnowymiarowy kryty basen – stan prac projektowych
Trwają prace nad dokumentacją projektową krytego basenu w Mosinie. Pływalnia zlokalizowana będzie przy „Parku
Strzelnica”, między ulicą Leszczyńską a Strzelecką. 4 kwietnia,
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej: Budżetu
i Finansów oraz Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego, projektant ze spółki ASPA Pracownia Architektoniczna z Wrocławia przedstawił radnym aktualny
stan prac projektowych. Radni dyskutowali na temat szczegółowych rozwiązań projektu.
W ramach pływalni zaprojektowane zostały dwa baseny:
pływacki o głębokości 1,3 – 1,8 metra i wymiarach 25 x 14
metrów, z 6 torami, a także rekreacyjny – podzielony na dwie
strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 metrów i głębokości
0,8 – 1,1 metra, połączone dwoma przelotami o szerokości
ok. 3 metrów.
Początkowo rozważana była budowa nieco krótszego basenu, co umożliwiałoby elastyczne zarządzanie ratownikami
w sytuacji mniejszego wykorzystania pływalni. Wydłużając
nieckę basenu do 25 m wystąpiliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Jedna z dwóch stref basenu rekreacyjnego będzie mogła
służyć dzieciom do nauki pływania. W drugiej strefie przewidziano masażery, gejzery, przeciwprądy, leżankę rurową
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z napowietrzaniem. Udogodnieniem, będzie możliwość
wejścia do basenu rekreacyjnego schodkami. W przestrzeni basenowej, zaprojektowana została jeszcze jedna część
– z przeznaczeniem na jakuzzi.
Oprócz basenów, w projekcie przewidziano zespół socjalny
z trzema szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i dla rodzin.
Każda z nich pomieści 60 osób. Powstanie również szatnia
dla osób niepełnosprawnych i dwie sauny suche, a także
winda na piętro obiektu. Na piętrze wyznaczona została część
obiektu na wynajem pod działalność związaną z rozwojem
kultury fizycznej lub zdrowotnej.
Projekt krytego basenu, który w zasadzie jest gotowy, uzyskał
już kilka uzgodnień. Obecnie prowadzone są uzgodnienia
z zarządcą sieci energetycznej. Po otrzymaniu pozwolenia na
budowę, w drodze przetargu wyłoniony zostanie wykonawca
budowy mosińskiej pływalni. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Zmiana lokalizacji przepompowni
w Czapurach

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
28 lutego – 27 marca
FINANSE
• sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu oraz Rady Miejskiej
w Mosinie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 i Wielolet niej Prog noz y Finansowej
w 2017 r,
• przedstawiono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 r. projekt
uchwały w sprawie ustanowienia zasad
przyznawania diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki
pomocniczej.
• zarządzeniem Nr 00501.46.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29
marca 2018 r. dokonano zmiany budżetu na 2018 r.
KRONIKA INWESTYCJI
Inwestycje drogowe
• przygotowano przetargi na wykonanie budowy: ul. Torowej, ul. Reymonta,
ul. Cisowej, ul. Czarnokurz w Mosinie,
chodnika w Żabinku,
• uzgodniono zagospodarowanie pasa
drogowego do projektu budowy ul.
Spokojnej w Czapurach i ul. Brzechwy
w Mosinie przez Komisję Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie,
• złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę ul.
Sowinieckiej w Mosinie,
• prowadzono konsultacje z WZDW
w Poznaniu odnośnie zapisów do
SIWZ na zamówienie dokumentacji
projektowej Wschodniej Obwodnicy
miasta Mosina.
Oświetlenie
• podpisano umowę na wykonanie
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W związku z realizacją Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2026 Aquanet S.A. planuje inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Czapury, Wiórek, Babki, a także,
w ramach tego samego zadania, dla ul. Starołęckiej w Poznaniu. Spółka na realizację
tego zadania przewidzianego na lata 2019– 2022, otrzymała dofinansowanie ze
środków unijnych. W związku z planem budowy kanalizacji sanitarnej w Czapurach,
w ramach prowadzonych prac projektowych, spółka Aquanet wskazała lokalizację
przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Czapurach, ze względu
na uwarunkowania grawitacyjne. Taka lokalizacja przepompowni spotkała się
z dezaprobatą ze strony społeczności lokalnej. O zmianę lokalizacji przepompowni
ścieków i przesunięcie jej poza teren szkolny wnioskowali: Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej w Czapurach, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Mosinie, Radna Rady Miejskiej Małgorzata Rajkowska i Sołtys Sołectwa Czapury
Waldemar Waligórski. W wyniku złożonych wniosków, Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś podjął decyzję o wskazaniu spółce innej lokalizacji przepompowni –
na działce o numerze ewidencyjnym 51 poza terenem szkolnym. Po rozmowie
z Prezesem Aquanet S.A. Markiem Borkowskim, zastępca burmistrza Przemysław
Mieloch uzyskał zgodę na przeniesienie przepompowni zaprojektowanej przez
spółkę na działkach o numerze ewidencyjnym 49/4 i 49/7 na terenie Szkoły Podstawowej w Czapurach, na działkę o numerze ewidencyjnym 51.  J. Nowaczyk

Wyłożenie planu – Krosno
Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno,
usytuowanych pomiędzy ulicą Piaskową, ulicą Jana Cybisa, ulicą Mieszka I, ulicą
Główną wraz z tymi ulicami oraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
z którymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina,
Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl –>BIP
–>Organy Gminy –>Burmistrz –> Obwieszczenia planistyczne –>Plany miejscowe.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 kwietnia 2018 r. 					Oprac. JN

Informacja o rekrutacji do klas I i przedszkoli
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych.
6 kwietnia ogłoszono listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca rozpoczęła się: dla przedszkoli 10 kwietnia, a do szkół podstawowych od 23 kwietnia. Na dzieci 6-cio
letnie czekają jeszcze wolne miejsca we wszystkich oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, a dla dzieci 7-letnich w szkołach obwodowych. Wolne
miejsca są również w:
• Przedszkolu nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie – 1 miejsce w grupie dzieci 4-let nich,
• Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie – 2 miejsca w oddziale specjalnym,
• Przedszkolu nr 4 w Mosinie – 1 miejsce w grupie 3-latków,
• Przedszkolu w Krośnie – 7 miejsc w grupie 3-latków i po 1 miejscu dla dzieci
4 i 5-letnich. Wolnymi miejscami dysponuje również większość przedszkoli
prywatnych oraz Publiczne Przedszkole Słoneczko. 
Anna Balcerek-Kałek
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Obowiązek i powinność
Właścicielom posesji, dzierżawcom i użytkownikom działek przypominamy
o obowiązku pielęgnacyjnego przycinania drzew i krzewów na posesjach, a także
utrzymania czystości na chodniku przylegającym do posesji.
Nadmierny rozrost gałęzi wystających za płot posesji może być przyczyną zagrożenia
w ruchu drogowym – dla pojazdów. Zwisające nad drogą gałęzie stanowią także zagrożenie dla użytkowników ciągów rowerowo-pieszych, na które wrastają niepielęgnowane drzewa. Przypominamy, że właściciel posesji ma obowiązek wykonywania cięć
pielęgnacyjnych drzew i krzewów. Powinny być one jednak zgodne ze wskazaniami
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody i zgodne z zasadami sztuki ogrodniczej. Na
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie. Wyjątek stanowią
tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde działanie związane z utrzymaniem
i konserwacją zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres możliwych zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew, został ustawowo ograniczony
w ustawie o ochronie przyrody. Do obowiązku właściciela posesji, do której przylega
chodnik, należy utrzymywanie go w należytej czystości: oczyszczanie, odśnieżanie,
czy odchwaszczanie, na odcinku przylegającym do nieruchomości. Jeżeli chodnik
oddziela od niej pas zieleni, właściciel zwolniony jest z takiego obowiązku. Nie
oznacza to jednak, by nie zadbał o swoje bezpośrednie sąsiedztwo, nie czekając, aż
zrobi to zarządca drogi. O wiele łatwiej i przyjemniej by nam się żyło, gdybyśmy
wszyscy wspólnie dbali na co dzień o otoczenie! 				JN

Nieruchomości przeznaczone do wynajmu
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina BIP -> mienie
gminne -> najem mienia gminnego wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarządzenie
Nr MK.0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie dotyczy nieruchomości
położonej w Dymaczewie Starym, ul. Szkolna 4 zabudowanej budynkiem i przeznaczonej na cele oświatowo-wychowawcze (budynek po dawnej szkole).
Bliższe informacje można znaleźć na wyżej podanej stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informacji udziela również Referat
Mienia Komunalnego tut. Urzędu, tel. 61 8109 527. 

Konkurs na pracę dyplomową o Gminie
Gmina Mosina jest od tego roku organizatorem „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina”. Celem konkursu jest podejmowanie
wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie. Zakres tematyczny prac może obejmować m.in.: turystykę
i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace dotyczące uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych, w tym również infrastruktury technicznej i drogowej.
Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie lub magisterskie powinny być obronione
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2018 r. Ocenie będą podlegać m.in.:
wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu,
oryginalność ujęcia tematu. Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej pracy
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł. I chociaż termin składania prac
upływa 10 października, wszystkich, których zainteresował ten temat, zapraszamy
do zapoznania się z treścią Uchwały nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą
pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, opublikowanej w Biuletynie Informacji
Pubicznej w zakładce Prawo->Uchwały->Kadencja 2014 – 2018->LXII sesja Rady
Miejskiej w Mosinie->Uchwała Nr LXII/725/18. 				
Anna Balcerek-Kałek
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dokumentacji projektowej budowlano
-wykonawczej na budowę oświetlenia
drogowego: Drużyna – ul. Wierzbowa
(do przejazdu kolejowego); Sowinki –
ulica bez nazwy tzw. „Nad Lasem”;
Sowinki – ul. Miętowa; Mieczewo –
ul. Promienista, Słoneczna, Tęczowa;
Pecna – w ul. Różana (przedłużenie
w kierunku przejazdu kolejowego); Borkowice – ul. Łubinowa, Słonecznikowa,
Chabrowa, Makowa, Mosińska; Krosno – ul.Krótka, Olszynkowa, Leśna
(plac zabaw); Mosina – ul. Gruszkowa,
ul. Strzelecka (teren miniparku); Rogalin – ul. Prezydialna; Krosinko – ul.
Wierzbowa (za Kanałem Mosińskim).
Inwestycje kubaturowe
• rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Czapurach – kontynuacja prac,
• budowa hali widowiskowo-sportowej w Mosinie – kontynuacja prac,
• podpisanie umowy na przebudowę
i naprawę dachu na SP w Rogalinie.
Kanalizacje i wodociągi
• ponowna aktualizacja Wieloletniego
planu Aquanet S.A – opracowywanie
raportu o sanitacji i zwodociągowaniu
terenów wiejskich – RRW2 dla potrzeb
Urzędu Marszałkowskiego,
• przekazano dokumentację projektową sieci wodociągowej w ul. Orzechowej w Krosinku do Aquanet S.A.,
• zatwierdzeniae zapisów umowy
z Aquanet S.A. na prace projektowe sieci wodociągowej Borkowice – Krosinko
i inwestorstwo zastępcze dla Drużyny
i Krosinko II,
• przygotowywanie materiałów: przetargowych dla budowy wodociągu ul.
Poznańska Czapury – szkoła; zapytania
o cenę dla budowy zbiorników wody
w Mieczewie; dla przyłączy wody Krosinko II.
Ponadto
• opracowano dokumentację projektową na rozbudowę placu zabaw przy
ul. Skrajnej w Mosinie i zgłoszenie do
Starostwa Poznańskiego.
Biuro zamówień publicznych
• przygotowanie przetargu: budowa
ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej
– teren wokół Glinianek w Mosinie;
wykonanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej przebudowy
ul. Podgórnej i Sikorskiego wraz z odwodnieniem w Rogalinku – 2 zadania;
przebudowa ul. Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa wraz z odwodnieniem
w Mosinie: etap III – ul. Reymonta
z odwodnieniem; niskoemisyjne
przedsięwzięcia w zakresie transportu
zbiorowego na terenie gminy Mosina -
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etap I – budowa zintegorwanego węzła
przesiadkowego w Drużynie gm. Mosina
w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
• ogłoszenie przetragu: budowa ul.
Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz
z odwodnieniem w Mosinie: etap VII
– budowa ul. Czarnokurz wraz z odwodnieniem,
• ocena ofert: utwardzenie pobocza
drogi przez wieś Sowinki: etap I – prawa strona; budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej
i Ogrodowej wraz z odwodnieniem
w Mosinie etap VII – roboty drogowe
na ul. Torowej,
• zawarto umowę: budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej (prawa
strona) wraz z odwodnieniem zjazdów
w Krosinku; unieważniono postępowanie: wiosenne i jesienne profilowanie
oraz wałowanie dróg na terenie gminy
Mosina w 2018 r.
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• podpisano umowę z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu na najem parkingu przy
dworcu kolejowym w Mosinie,
• przygotowano sprawozdania ze zbywania i nabywania nieruchomości przez
Gminę Mosina w II półroczu 2017 r.,
• wszczęto 7 postępowań administracyjnych o ustalenie opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
wskutek podziału ewidencyjnego nieruchomości, przygotowanie zleceń wraz
z materiałami niezbędnym do sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego
operatów szacunkowych,
• prowadzono korespondencję z Aquanet S.A. w zakresie regulacji zasad korzystania z gruntów gminnych,
• wydano 13 decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału
nieruchomości,
• wszczęto procedury postępowania
ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego w celu aktualizacji opłaty
rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, oddanych w użytkowanie
wieczyste na rzecz Aquanet S.A.
MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: trwa przebudowa instalacji elektrycznej z tablicą w budynku świetlicy wiejskiej w Krajkowie, otrzymanie
zgody Powiatowego Konserwatora Za-
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Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
W piątek 6 kwietnia Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wymagane prawem
wykształcenie i spełnia kryteria opisane w załączniku do zarządzenia podane
w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy Gminy->Burmistrz->Rejestr Zarządzeń->Zarządzenia 2018->Zarządzenie nr OP.0050.49.2018.ABK
Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia. Oferty należy składać
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
Gminy Mosina, a odbędzie się on połowie maja 2018 r. 
Anna Balcerek-Kałek

Z powiatu…
Na XVII Sesji Rady Powiatu Poznańskiego, która miała miejsce 28 III 2018 r.,
kilka podjętych spraw dotyczyło naszej gminy.
1. W ramach zwiększenia wydatków bieżących, Komisariat Policji w Mosinie
otrzymał 10 000 zł (kwota przyznana za zajęcie II miejsca w konkursie „Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego 2017”).
2. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ma przyznaną kwotę 106
031 zł do wykorzystania w roku 2018 na realizację projektu pn. „Hotelarze
z Wodziczki – europejski rynek pracy na was czeka”. Jest to kontynuacja
projektu. Jego wartość całkowita to 224 893 zł.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie został dofinansowany
kwotą 16.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn.”Strefa
Rękodzieła”.
4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018–
2023, w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018 – 2023”, w pkt. 14 czytamy:
„wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Wykonanie projektu Budowa
ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr
2463 P od miejscowości Mosina do granicy gminy Mosina. Zadanie będzie
realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Okres realizacji
przypada na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2019
roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 150 000 zł ”. Jestem przekonany, że
takiej informacji długo oczekiwali tak mieszkańcy Żabinka jak i cykliści korzystający
w coraz większym stopniu z tej ruchliwej, a bardzo niebezpiecznej drogi.
W okresie od 26 II 2018 r. do 23 III 2018 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął
następujące uchwały dotyczące naszej gminy:
1. Powierzył stanowisko dyrektora SOSW p. Bożenie Mazur na okres od 01 IX
2018 do 31 VIII 2023.
2. Powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. A. Wodziczki p. Pawłowi
Zawieja na okres od 01 IX 2018 do 31 VIII 2023.
Przyznał środki na projekty remontów dróg powiatowych:
3. Projekt remontu jezdni i chodników w ciągu drogi DP 2465P ul. Leszczyńska od
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Strzałowej, kwota dofinanso
wania 18 500 zł (50%)
4. Projekt remontu jezdni i chodnika DP 2466P ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Niezłomnych, kwota dofinansowania
11.100 zł (50%)
5. Projekt remontu chodnika DP2463P ul. Śremska od skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną do ul. Kolejowej, kwota dofinansowania 5 300 zł (50%). Pozostałą
część kwoty przy w/w remontach pokrywa budżet Gminy Mosina. 
			

Jacek Szeszuła, Klub Radnych Niezależni dla Powiatu
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„Silna i bezpieczna kobieta”
8 marca Gminne Centrum Informacji w Mosinie tradycyjnie przygotowało dla
pań warsztaty z samoobrony realizowane w ramach projektu „ Silna i bezpieczna
kobieta”.
Dzięki współpracy z Klubem Sportowym Shootboxer mieszkanki naszej Gminy mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach, które mają na celu nauczyć je jak
uniknąć napadu napastnika oraz w razie potrzeby, jakie zastosować techniki,
żeby obezwładnić atakującego.
To nie pierwsze zajęcia organizowane przez GCI. W ubiegłym roku, odbyło się
sześć spotkań, każde z nich cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku
dodatkowym akcentem na treningach będą odważniki kulowe Kettlebell, dzięki
ćwiczeniom z nimi zwiększy się siła mięśni, poprawi się gibkość i koordynacja.
Ćwiczenia też pozytywnie wpłyną na wydolność sercowo-naczyniową.
Panie, pomimo swojego święta, z zainteresowaniem przyswajały przekazywaną
im wiedzę i z zaangażowaniem wykonywały polecenia instruktorów. Warsztaty
były miłym i pożytecznym spędzeniem czasu. Na zakończenie uczestniczki zmęczone i z uśmiechem na twarzy odbierały dyplomy i drobny upominek. Mamy
nadzieję, że zdobyta wiedza zwiększy poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie
i wykorzystywana będzie tylko do ćwiczeń.
Dziękujemy wszystkim paniom za skorzystanie z naszego zaproszenia i uczestnictwo w warsztatach oraz instruktorom za przeprowadzenie zajęć.
Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje, skierowane nie tylko dla pań, najbliższa już 11 maja w godz. 16.00-19.00. Przypominamy o wcześniejszym zapisaniu
się na listę.
Projekt został współfinansowany ze środków Gminy Mosina oraz Klubu Sportowego Shootboxer w ramach pożytku publicznego.
Zgłoszenia przyjmujemy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 16, tel.: 618 192 746, email: gci@mosina.pl. 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Pracownicy Pierwszego Urzędu
Skarbowego pełnili dyżur w Mosinie
14 marca br. pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego pomagali naszym
mieszkańcom w wypełnianiu i elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych.
To już kolejny taki dyżur. Od kilku lat dzięki współpracy w Pierwszym Urzędem Skarbowym w Poznaniu nasi mieszkańcy mogą złożyć zeznanie na miejscu
w Mosinie. Jest to inicjatywa, która zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Średnio na jednym dyżurze przyjmowanych jest ok. 50 podatników. Co
świadczy, że takie działania są potrzebne. Organizacja takiego wydarzenia jest
możliwa dzięki przychylności Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Dziękujemy za współpracę i liczymy na kolejne dyżury z pracownikami
administracji podatkowej. 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie
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bytków na wymianę stolarki okiennej
w budynku Urzędu Miejskiego Mosinie,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
dróg, przygotowania do wykonywania
zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018
oraz Funduszy Sołeckich, zleceno ZUK
wiosenne profilowanie dróg gruntowych
na terenie gminy Mosina, przygotowano procedurę, wybrano wykonawcę
i podpisano umowę na odmalowanie
oznakowania poziomego na drogach
utwardzonych na terenie gminy Mosina,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 38 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 26 decyzji rocznych za
wbudowanie urządzeń w pas drogowy,
warunki techniczne dla przebiegu trasowego 21 urządzeń w pasie drogowym,
uzgodniono 7 projektów tymczasowej
organizacji ruchu i 3 projekty stałej organizacji ruchu, 10 lokalizacji zjazdu
indywidualnego; prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną przez PKP PLK,
• place zabaw, obiekty małej architektury: przygotowanie procedury
w zakresie przeglądów rocznych obiektów małej architektury będących własnością Gminy Mosina; zlecono naprawę
stacji naprawy rowerów na skwerze przy
ul. Czereśniowej – Targowej w Mosinie;
wykonano naprawę - murka przy figurze
przy ul. Gałczyńskiego – Sowiniecka
\w Mosinie; barier drewnianych przy
wieży widokowej na Pożegowie, wykonano montaż płaskiego siedziska huśtawki na placu zabaw w Krośnie, ul.
Leśna i montaż regulaminu placu zabaw
na metalowej konstrukcji na placu zabaw w Borkowicach,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie
oświetlenia ulicznego zgodne z zapotrzebowaniem, przeprowadzenie negocjacji z ENEA; oświetlenie w zakresie
utrzymania i konserwacji oświetlenia
drogowego.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• 3 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina
oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich
terenów wsi Borkowice,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi,
• MPZP Pecna: dla zachodnich i pół-
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nocnych terenów wsi Pecna,
• MPZP Czapury: dla terenów przy
ul. Poznańskiej w Czapurach,
• MPZP Mosina: dla terenów przy
Jeziorze Budzyńskim,
• MPZP Mosina: dla terenów przy ul.
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana.
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas
wyłożenia:
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi
Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Krajkowo: dla południowo
-zachodnich terenów wsi Krajkowo,
usytuowanych pomiędzy drogami tj.
działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295
obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy oraz granicą administracyjną
wsi,
• MPZP Czapury (północny – zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ulicą
Poznańską,
• MZP Mosina, Drużyna, Pecna: przeznaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania,
Projekty planów na etapie wyłożenia
i składania uwag:
• MPZP Krosno: dla terenów części
wsi Krosno pomiędzy ul. Piaskową, ul.
Jana Cybisa, ul. Mieszka I, ul. Główną
wraz z tymi ulicami.
Projekty planów na etapie przygotowywania do wyłożenia i składania
uwag:
• MPZP dla terenów części wsi Krosinko i terenów części miasta Mosina
Projekty dokumentów planistycznych
na etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP dla terenów części wsi Krosno
oraz terenów części wsi Drużyna,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina, dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński,
• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Plany wymagające ponowienia pro-
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Nowe stawki opłat za śmieci
Rada Miejska podjęła uchwałę o ustaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych: w wysokości 13,00 zł
miesięcznie za jedną osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
i odpowiednio w wysokości 26,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1 czerwca tego roku.
Podobne stawki wprowadzają także gminy sąsiednie, chociażby te wchodzące
w skład Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”. Na wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło kilka czynników. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca
2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, zwiększył się
koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych. Nowe przepisy stanowią, że opłaty
za składowanie odpadów komunalnych będą stopniowo wzrastać począwszy od roku
2018, w którym opłata ta wyniesie 140 zł za tonę. W roku 2019 opłata ta wzrośnie do
170 zł za tonę, a w roku 2020 będzie to aż 270 zł. W roku 2017, opłata za korzystanie ze
środowiska wynosiła 24,15 zł za tonę. W wyniku Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, wprowadzony został dodatkowy odbiór bioodpadów,
w tym odpadów kuchennych i spożywczych. Na terenie gminy Mosina Rozporządzenie Ministra zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Systematycznie wzrasta ilość
odpadów zmieszanych, odbieranych z terenu naszej gminy. 
J. Nowaczyk

Złóż deklarację na wywóz odpadów
Przypominamy mieszkańcom o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości
odpadów komunalnych. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od stycznia 2017 r. zmienił się indywidualny
numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat. Przejęcie przez Gminę zadania
gospodarowania odpadami komunalnymi nałożyło na mieszkańców – właścicieli nieruchomości, obowiązek złożenia nowych deklaracji „śmieciowych”. Z przeprowadzonej
weryfikacji złożonych dotąd deklaracji wynika, że nie wszyscy jeszcze ten obowiązek
wypełnili. Urząd Miejski w Mosinie prowadzi systematyczne kontrole nieruchomości
pod względem sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Osoby, które nie
złożyły deklaracji zostaną wezwane do jej złożenia. W przypadku nie złożenia deklaracji po wezwaniu przez organ podatkowy, może on wyznaczyć karę porządkową
w wysokości 2 800,00 zł. Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z prośbą o jak najszybsze
wypełnienie ustawowego obowiązku, poprzez złożenie deklaracji lub jej uzupełnienie
zgodnie ze stanem faktycznym. Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1 w Mosinie), w Gminnym
Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) oraz na stronie internetowej www.
mosina.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA ->GOSPODARKA ODPADAMI.
W sytuacji pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim
w Mosinie (pokój nr 11 i 13) lub telefoniczny pod numerem 618 109 567, 618109 545.
Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Gminnym
Centrum Informacji, listownie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Po złożeniu nowej deklaracji otrzymacie Państwo nowy numer rachunku bankowego,
o którym poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji. Prosimy o niedokonywanie wpłat na numer rachunku bankowego otrzymany od Związku Międzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia
na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie
gminy Mosina.
UWAGA! Osoby, które złożyły deklarację w roku 2017 i nie zmieniły się zawarte
w niej dane, nie składają ponownie deklaracji w roku 2018. Indywidualny numer
rachunku bankowego otrzymany w roku 2017 nie ulega zmianie. 
JN
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Śmieciowa weryfikacja
Rok 2018 to czas weryfikacji gospodarki odpadami dla gmin poza Selektem (Mosina,
Luboń, Rokietnica, Tarnowo Podgórne), jak i dla samego Selektu.
Gmina Mosina, podobnie jak Selekt, przyjęła podwyżkę do 13,00 zł miesięcznie za jedną osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
i odpowiednio w wysokości 26,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.

Gmina Mosina

Podwyżka w przypadku Gminy Mosina to jedno z działań zmniejszających deficyt
gospodarki odpadami. Gmina powołała nowego komendanta Straży Miejskiej, pana
Jarosława Dobickiego, co dodatkowo zdynamizuje kontrole. Wiele osób nie wypełniło
jeszcze deklaracji śmieciowych lub zaniżyło ilość domowników. To będzie kolejny krok,
którego efektem będzie zwiększenie przychodów i zmniejszenie deficytu.
Wraz z innymi gminami spoza związku Selekt, konsultujemy działania, które mają
doprowadzić do ustalenia jednolitych stawek za odbiór odpadów na RIPOK. Gminy
spoza związku Selekt mają narzucane w nieuzasadniony sposób większe stawki za
odbiór śmieci.

Selekt

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” podjął decyzję o podobnej podwyżce w styczniu 2018. O wielkiej determinacji Zarządu „Selektu” świadczy to, że pierwsze próba podwyżki opłat była podjęta
w grudniu 2017. Propozycja podwyżki nie uzyskała wówczas wymaganej ilości
głosów. Selekt również prowadzi wzmożoną kontrolę deklaracji śmieciowych i podobnie jak Gmina Mosina stoi w obliczu możliwości wystąpienia deficytu. Wynika to z podobnych kosztów transportu i znaczących, lecz nie decydujących różnic
w odbiorze odpadów na RIPOK.

Dlaczego poza Selekt?

Ze Selektu wystąpiły gminy dysponujące własnymi firmami, które zajmują się m.in.
przewożeniem odpadów. Gdybyśmy pozostali w Selekcie, w sytuacji któregoś kolejnego
przetargu prędzej czy później każda z tych firm przegrałaby przetarg. Mielibyśmy
wówczas sytuację, w której do przetargu w Selekcie stawałoby tylko kilka wielkich
firm, które zdominowałyby rynek przewozu odpadów. Nie byłoby wówczas możliwości
obrony przed podnoszeniem cen za transport i równolegle nieustannym podnoszeniem
opłat w Selekcie.

Podsumowując

Rok 2018, jest rokiem weryfikacji gospodarki odpadami, której celem jest utrzymywanie opłat na równym czy zbliżonym poziomie przez gminy w Selekcie
i poza Selektem.
Dla porównania, w Aquanet S.A. jesteśmy już w sytuacji bez wyjścia, tzn. jesteśmy,
jako mieszkańcy Gminy Mosina skazani decyzjami poprzedników za większe opłaty
za ścieki niż mieszkańcy Poznania. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
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cedury 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.
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
• gospodarka odpadami: uruchomienie
aplikacji mobilnej EcoHarmonogram
dotyczącej odpadów komunalnych;
przeprowadzenie kontroli w zakresie
odpadów komunalnych stałych oraz ciekłych w ilości: 179 (ilość sporządzanych
protokołów 164), analiza sprawozdań
przygotowanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – weryfikacja
sprawozdań i sporządzanie wezwań
do uzupełnienia/poprawy sprawozdań; prowadzenie spraw związanych
z organizacją systemu odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy Mosina,
• wprowadzanie danych do KOBIZE
– Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
• zbieranie danych, celem naliczenia
opłat za korzystanie ze środowiska
i przekazania informacji w przedmiotowym zakresie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
• prowadzenie postępowań w zakresie
uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
• procedowanie projektu uchwały
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mosina.
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• prowadzenie procedury w zakresie
wyłonienia wykonawcy w zakresie
ochrony przed zwierzętami dzikimi
na terenie gminy Mosina,
• przygotowanie projektu uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
gminy Mosina,
• wprowadzanie danych do Bazy Ocen
Oddziaływania na Środowisko prowadzonej przez GDOŚ,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie usunięcia drzew
i krzewów; zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
w zakresie czasowego odbioru zwierząt,
• przygotowywanie procedury wyłączenia z produkcji grantów leśnych
Parku Strzelnica,
• przygotowanie porozumień w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz
pielęgnacji zieleni oraz nasadzenia drzew
i krzewów na terenie gminy Mosina,
• przygotowanie projektu wykonawczego mikroparku przy ul. Strzeleckiej,
• przygotowanie projektów nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji Starosty
Poznańskiego.
SPOTKANIA
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu z Zastępcą
Burmistrza Gminy Kórnik Przemysławem Pacholskim w sprawie m.in. komunikacji do Czmońca oraz zwiększenia iości kursów autobusu linii 527 do
Poznania,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu w sprawie
szkoły Podstawowej w Rogalinku (przebudowa części obiektu, termomodernizacja, biblioteka publiczna),
• spotkanie zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha ze Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim i wicestarostą Tomaszem Łubińskim w sprawie
„Czerwonki”.

kwiecień 2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś†p

Zygmunta Anioły
wieloletniego Sołtysa Sołectwa Rogalinek
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa
Samorząd Gminy Mosina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś†p

Małgorzaty Ledworowskiej
wieloletniej Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Krosinku, niezapomnianego
Wychowawcy kilku pokoleń uczniów.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
składa
Samorząd Gminy Mosina

Pani Marzenie Obst
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Burmistrz Gminy Mosina oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Panu Burmistrzowi Jerzemu Rysiowi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
opracowała Joanna Nowaczyk. 
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składają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie
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Stan realizacji inwestycji drogowych



Rozpoczęła się budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w strefie zabudowy. Chodnik, który dwa
lata temu wybudowany został po jednej stronie ulicy, teraz
powstanie po jej drugiej stronie. Budowa chodnika już się
rozpoczęła.
Wykonawca zadania: Adam Sobiech Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK z Kościana.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 066,77 zł.
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. Torowej
w Mosinie.
Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Marek
Dachtera z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 043 149,65 zł.
Od roku 2013 r. realizowane jest systematyczne utwardzanie ulic na Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie: Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej.
W roku 2015 zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej tych
ulic, a w kolejnych latach nawierzchnię wybudowano na ul.
Jesionowej, Dębowej i Ogrodowej. Obecnie utwardzona zostanie
ul. Torowa. Planowane rozpoczęcie budowy – początek maja br.
23 marca, ogłoszony został przetarg na budowę
ul. Czarnokurz wraz z odwodnieniem. Nastąpiło już otwarcie ofert. Ulica w całości wykonana zostanie
z kostki pozbrukowej. Informacja dotycząca złożonych
ofert zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne-> Informacja
z sesji otwarcia ofert.
26 marca nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły
w postępowaniu przetargowym na wykonanie utwardzenia pobocza we wsi Sowinki. Informacja dotycząca złożonych ofert zamieszczona jest w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Zamówienia Publiczne-> Informacja
z sesji otwarcia ofert.
Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Reymonta








Inwestycje kubaturowe

w Mosinie, z nowymi chodnikami, jezdnią i odwodnieniem.
Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na budowę
chodnika w Żabinku – części w kierunku Nowinek.
Gmina Mosina podpisała porozumienie na przejęcie od
Powiatu Poznańskiego zadań inwestycyjnych – budowy
dwóch zatok autobusowych na ul. Mostowej w Mosinie,
a także budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej
i Żurawinowej w Czapurach. Inwestycje te należą do zadań
Powiatu, jednak ze względu na ich priorytetowe znaczenie
dla społeczności lokalnej, Gmina Mosina zdecydowała się
przejąć ich wykonanie, dofinansowując połowę kosztów.
Pozostałe 50% kosztów poniesie Powiat Poznański.




W związku ze zbliżającą się budową ulic: Torowej, Cisowej, Czarnokurz i Reymonta w Mosinie, Urząd Miejski
zwraca się z apelem do mieszkańców tych ulic, o pilne
wykonanie zaległych przyłączy do posesji (wodociągowego,
kanalizacyjnego, gazowego itp.). Obecnie trwa procedura
przetargowa na budowę wymienionych ulic w celu wyłonienia wykonawcy robót. Po wybudowaniu nawierzchni,
wykonanie zaległych przyłączy będzie wiązało się poniesieniem przez mieszkańców wyższych kosztów. 
		
Joanna Nowaczyk

		



Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Krasickiego
w Mosinie
Trwają prace wykończeniowe. Dwukondygnacyjna hala widowiskowo-sportowa o powierzchni użytkowej 3 855, 2 m2 i kubaturze
25 295,5 m3 będzie posiadać salę gimnastyczną o wymiarach
29,53x46,3 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 będą mieścić się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala konferencyjna. Na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w wysokości
2 500 000 zł.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach
Trwają prace wewnątrz budynku. Wykonywana jest
elewacja zewnętrzna.
Docelowo obiekt oświatowy w Czapurach wzbogaci się
m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla dzieci przedszkolnych,
bibliotekę, świetlicę, stołówkę, a także salę gimnastyczną
o powierzchni 696,26 m2. W pierwszej kolejności powstanie
budynek dydaktyczny.  			
J. Nowaczyk
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
marzec
Rada Miejska w Mosinie obradowała
na sesji 28 marca. Odbyła także 8 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń
przedstawiają protokoły zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Na planowej sesji 28 marca radni podjęli 12 uchwał: w sprawie cen za usługi
przewozowe gminnego transportu zbiorowego, w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina; w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka
samorządu terytorialnego organy na
terenie gminy Mosina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Kolejnymi uchwałami radni zmienili
miesięczne diety dla przewodniczących
jednostek pomocniczych Gminy Mosina
oraz dokonali podziału Gminy Mosina
na okręgi wyborcze, ustalili ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podczas marcowej sesji podjęto także
uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej
w Mosinie, a także uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie gminy Mosina oraz ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe uchwały
dotyczyły rozpatrzenia skarg jednego
z mieszkańców. Radni zapoznali się
także ze sprawozdaniem z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
w roku 2017 i potrzebami w zakresie
pomocy społecznej na rok 2018, a także z oceną zasobów pomocy społecznej
wraz z rekomendacjami na rok 2019.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie In-
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formacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541. Na stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące posiedzenia
komisji oraz sesje, wraz z załączonymi
dokumentami (projekty uchwał, inne
załączniki) oraz wynikami głosowań
w poszczególnych punktach obrad danej sesji. 

Terminarz
posiedzeń
Rady
18 kwietnia, godz. 17.30 –
Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Tematy tego posiedzenia to: opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2017
rok; informacja o sprzedaży mienia komunalnego oraz o stanie przygotowania
mienia do sprzedaży; sprawy bieżące.

19 kwietnia, godz. 17.30 –
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tematy tego posiedzenia to: informacje
na temat studium dla Gminy Mosina; zaproszenie firm, które opracowują plany
miejscowe na terenie gminy Mosina, aby
uzyskać wyczerpujące informacje dlaczego są takie opóźnienia w procesie pracy
nad planami; informacje nad trybem
rozliczeń firm, które dopuściły się tych
opóźnień; podanie pełnych i wyczerpujących informacji, kiedy poszczególne
plany miejscowe zostaną zakończone
i jakie kwoty są przeznaczone na ich
realizację; informacje o projektach i budowie magistrali wodociągowej dla Borkowic, Bolesławca, Dymaczewa Starego,
Dymaczewa Nowego, Krosinka, Rogalina, Mieczewa; informacje o budowie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie gminy Mosina, wsi; opiniowanie
planów miejscowych na terenie gminy
Mosina; sprawy bieżące.

23 kwietnia, godz. 17.00 –
Komisja Budżetu i Finansów
Tematy tego posiedzenia to: ocena wykonania budżetu za 2017 rok – dochody;
pozyskiwanie środków zewnętrznych,
zadania i wysokość dopłat oraz udział
własny Gminy; kwartalne sprawozdanie
z dochodów i wydatków.

26 kwietnia (czwartek),
godz. 16.00 – sesja Rady
Miejskiej w Mosinie
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. 
Oprac. Monika Kujawska

Gmina podzielona
Podczas marcowej sesji radni 17 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym
i 2 wstrzymującym się, dokonali podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze.
Ustalili ich granice i numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Gmina podzielona została na 4 okręgi wyborcze według nowej ordynacji:
I okręg utworzyły zawarciańskie wsie:
Czapury, Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek, Daszewice, Sasinowo,
Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice. W tym okręgu do Rady
Miejskiej w Mosinie wybranych zostanie
6 radnych. II okręg wyborczy obejmie
miejscowości: Bolesławiec, Borkowice,
Drużynę, Nowinki, Dymaczewo Nowe,
Dymaczewo Stare, Jeziory, Krosinko,
Ludwikowo, Pecna, Konstantynowo
i Krosno, a w Radzie Miejskiej zasiądzie wybranych z niego 5 radnych. III
okręg wyborczy to Osiedla nr 3, 5, 6, i 7
z reprezentacją 5 radnych. W okręgu IV
znalazły się trzy mosińskie Osiedla – nr
1, 2 i 4, a także wsie: Sowiniec, Sowinki,
Bogulin, Baranowo, Krajkowo, Baranówko i Żabinko. Z tego okręgu wybranych
zostanie 5 radnych. W kwietniu Rada
Miejska w Mosinie podejmie uchwałę
w sprawie podziału Gminy na obwody
wyborcze i wyznaczenia siedzib komisji
wyborczych. 

Podwyżka
za śmieci
Na tej samej sesji Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowe opłaty za odbiór
odpadów komunalnych. Od 1 czerwca
opłaty wzrosną z 10 zł na 13 zł od osoby,

RADA MIEJSKA

mosina.pl
za śmieci segregowane i z 20 zł na 26 zł
za odpady niesegregowane. Podczas dyskusji, która poprzedziła głosowanie nad
uchwałą, zdania radnych w tej sprawie
były podzielone. Podnoszono kwestię,
iż przed podjęciem decyzji Rada nie zapoznała się z wykonaniem budżetu za
miniony rok, z którego sprawozdanie
zostanie dopiero przedstawione. Brak
wglądu do sprawozdania z gospodarowania odpadami, a także szybki tryb
wprowadzenia projektu uchwały na
sesję, wpłynął na jednomyślność Rady
przy tym głosowaniu. Za nowymi opłatami głosowało 11 radnych, 4 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu. 

Nowe diety
dla sołtysów
Przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy Mosina będą otrzymywać
diety w nowych, wyższych stawkach
i na nowych zasadach. To odpowiedź
Burmistrza i Rady Miejskiej na wniosek
samych zainteresowanych – przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
Mosina.
Dotychczas stawki te uwarunkowane
były od odległości sołectwa od siedziby
Gminy. Teraz diety zostały zryczałtowane i dla wszystkich sołtysów wyniosą
one 600 zł, a dla przewodniczących
zarządów osiedli – 500 zł miesięcznie.
Dodatkowo sołtysi, którzy zarządzają
świetlicami wiejskimi, za ten obowiązek
otrzymają co miesiąc 200 zł.
Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła
14 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”. Trzech radnych wstrzymało się
od głosu. 
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Gmina
samorządem stoi
26 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Pecnej odbędzie się II edycja konkursu
dla uczniów klas gimnazjalnych „Gmina Mosina samorządem stoi”. Pomysłodawcą i organizatorem uczniowskich
zmagań z zakresu wiedzy samorządowej jest Rada Miejska w Mosinie, która
w ten sposób wypełnia jedno ze swoich ustawowych zadań – popularyzacji
idei samorządu. SP Pecna jest laureatem
I edycji konkursu, dlatego w tym roku
placówka ta będzie jego gospodarzem.
Nagrody pieniężne dla zwycięzców
fundują radni, którzy „opodatkowali
się” w tym celu potrąceniem z diety
w wysokości 50 zł. W ten sposób do puli
trafi 1050 zł. Wzorem samorządu, który
decyduje o podziale gminnego budżetu,
zwycięzcy będą musieli sami wspólnie
ustalić, na co przeznaczą nagrodę.
23 marca w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie młodzieży zainteresowanej konkursem, jako
przygotowanie do kwietniowych zmagań. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie Małgorzata Kaptur zaprezentowała uczniom szczegóły dotyczące
funkcjonowania samorządu na przykładzie Gminy Mosina. Z kolei Wiesława
Mania – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady, przedstawiła zasady
funkcjonowania gminnego budżetu. Na
tym spotkaniu przedstawiciele poszczególnych szkół wylosowali tematy prezentacji, których przygotowanie obok
m.in. testu wiedzy o samorządzie, jest
jednym z konkursowych zadań. 
Oprac. Joanna Nowaczyk

Wybory
uzupełniające
ławników
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie
wyborów uzupełniających 5 ławników
do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do
rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Wybory uzupełniające dotyczą kadencji
2016-2019.
Kandydatów na ławników zgłaszają
Radzie Miejskiej w Mosinie: prezesi
właściwych sądów, stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie gminy Mosina.
W związku z prośbą Prezesa Sądu
Okręgowego w Poznaniu, wyznacza
się dzień 30 kwietnia 2018 roku jako
termin, do którego można zgłaszać
kandydatów na ławników.
Wybory ławników planuje się przeprowadzić w dniu 28 czerwca 2018 roku.
Informacje na temat wymogów, jakie
winni spełniać kandydaci na ławników
oraz jakie dokumenty należy złożyć,
aby zgłoszenie kandydata na ławnika zostało przyjęte, można uzyskać
w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie –
tel. 618109 540, 618109 542 oraz na
stronie internetowej www.mosina.pl.
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1: w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie
(pok. 21) w godzinach: w poniedziałki
od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku
– od 7:00 do 15:00. 
Biuro Rady Miejskiej w Mosinie

RADA MIEJSKA
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Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Mosina
Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu
Miejskiego w Mosinie, pokój 125, tel. 61 8109 576, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.mosina.pl->mienie komunalne->sprzedaż mienia komunalnego oraz na www.mosina.pl-> Dla inwestora. Do każdej wylicytowanej ceny doliczone
zostanie 23% VAT.

Mosina - przy ul. Kanałowej
Obręb

Nr działki
(oznaczenie
użytku)

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

Mosina

1684
(Bp)

303

PO1M/00051397/2

88 000,00

8 800,00

Działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością niską i drzewostanem z samosiewu, teren płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka w ścisłym centrum Mosiny w odległości ok. 300
m od rynku . W pobliżu zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Pełne media w drodze przy działce. Powierzchnia zabudowy działki ok. 100 m.
Przetarg – 9 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Termin wpłaty wadium do dnia 2 maja 2018 r.

Mosina - przy ul. Wieniawskiego
Obręb

Nr działki
(oznaczenie
użytku)

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

Mosina

321/3
(RV)

906

PO1M/00040351/8

226 000,00

22 600,00

Nieruchomość przeznaczona jest w pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością niską i drzewostanem leśnym z samosiewu, teren pochylony, częściowo ogrodzony, o kształcie zbliżonym do równoległoboku. Nieruchomość ma dostęp do drogi
publicznej o nawierzchni gruntowej, w drodze pełne media.
Przetarg – 9 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Wpłata wadium do 2 maja 2018 r.

Mosina - w rejonie ul. Bukowej
Obręb

Nr działki
(oznaczenie
użytku)

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

Mosina

3078/25
(RV, LsV);
3078/28 (dr);
3079/2 (dr)

1775

PO1M/00021426/6

225 000,00

22 500,00

Mosina

3078/27
(RVI, Ls V)

708

PO1M/00021426/6

128 000,00

12 800,00

Niezabudowane, niezagospodarowane nieruchomości, z niewielką różnicą poziomu terenu o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte w całości
powierzchni drzewami i krzewami, położone przy ul. Bukowej, w odległości ok. 200 m od parku gminnego „Strzelnica”. Działki oznaczane w tabeli L.p. 1
przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, na której częściowo znajduje się strefa zieleni wysokiej. Działka oznaczana w tabeli
L.p. 2 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetargi – 23 maja 2018 r. od godziny 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Wpłata wadium do dnia 16 maja 2018 r. 
Oprac. JN
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Uroczystość w Świętego Józefa
16 marca miało miejsce uroczyste otwarcie nowego budynku
dydaktycznego Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku.
Chociaż tutejsi uczniowie korzystają z niego już od początku
tego roku, okazją do zorganizowania oficjalnej uroczystości był
dzień szkolnego patrona – Świętego Józefa.
Nowy budynek dydaktyczny dla ponad stuletniej szkoły
w Krosinku wzniesiony został przez niespełna rok. W styczniu
ubiegłego roku rozebrana została stara część budynku – dotychczasowa sala gimnastyczna, w miejscu której postawiono
3-kondygnacyjny obiekt. Dzięki temu szkoła wzbogaciła się
o 6 sal lekcyjnych z salą komputerową, świetlicę, pomieszczenia
administracyjne oraz szatnie. Gmina pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości
3 999 490,47 zł.
W nowych, przestronnych pomieszczeniach, lekcje rozpoczęły
się na początku stycznia. Z okazji dorocznego święta patrona
szkoły Świętego Józefa, które przypada w marcu, miało miejsce
oficjalne otwarcie nowego budynku. Na uroczystość zaproszono
przede wszystkim tych, którzy przyczynili się do tej potrzebnej
szkole inwestycji.
Wśród gości obecni byli przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego, Rady Miejskiej w Mosinie, mosińskiego magistratu
i jednostek organizacyjnych, Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, emerytowani nauczyciele oraz aktualne grono pedagogiczne
szkoły, rodzice, sołtysi, przedstawiciele lokalnej prasy.
Symboliczną wstęgę na znak oficjalnego otwarcia nowego budynku szkolnego przecinali: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch, Mateusz Maćkowiak – właściciel firmy
– wykonawca budowy, uczennica klasy pierwszej Ula Nowak
oraz Dyrektor SP Krosinko Bogumiła Woroch.
– Nasz nowy budynek – stwierdziła pani dyrektor – powstał
dzięki ludziom, którzy dostrzegli nasze trudne warunki i podjęli trud
rozbudowy szkoły, by służyła naszej społeczności lokalnej. Dziękując
wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia,
przypomniała o dotychczasowych trudnych warunkach pracy
i nauki w dwuzmianowej szkole, w budynkach oddalonych od
siebie o 2 kilometry. – Decyzję o opracowaniu projektu budowy
szkoły – powiedziała Bogumiła Woroch – zawdzięczamy ówczesnej pani burmistrz Zofii Springer i zaangażowaniu radnego Rady
Miejskiej pana Waldemara Wiązka. Natomiast szybką decyzję
o budowie szkoły podjęli panowie burmistrzowie Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch, a radni Rady Miejskiej w Mosinie ten projekt
poparli, zapewniając środki na budowę etapu pierwszego. Wymie-
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nionym osobom, pani dyrektor
wspólnie z przedstawicielami
szkolnego samorządu, wręczyła
w podziękowaniu symboliczny upominek, który w imieniu Rady Miejskiej odebrała
wiceprzewodnicząca Maria
Witkowska. Takie indywidualne podziękowanie otrzymali
również: Mateusz Maćkowiak
– w imieniu ekipy budowlanej,
Wojciech Górny i Katarzyna
Lewandowska z Urzędu Miejskiego w Mosinie, Marta Borkowska-Bereta – przewodnicząca Rady Rodziców szkoły,
Bernadetta Borkowska – Sołtys
Sołectwa Krosinko, Ludwikowo, Krystyna Przynoga – dyrektor
Mosińskiej Biblioteki Publicznej, a także wspólnie nauczyciele
i pracownicy szkoły.
Zabierając głos, zastępca burmistrza Przemysław Mieloch zwrócił się z kolei do mosińskiej Rady, dziękując jej za zaufanie. – Rada
Miejska – wyjaśnił zebranym – podjęła decyzję o rozbudowie
szkoły wierząc, że Urząd Miejski tak skutecznie złoży wniosek
o dofinansowanie unijne, że ta szkoła z dofinansowaniem unijnym będzie wybudowana. Przemysław Mieloch podkreślił wkład
w realizację inwestycji kierowników Katarzyny Lewandowskiej
i Wojciecha Górnego. Podziękował też wszystkim innym pracownikom zaangażowanym w przedsięwzięcie. – To jest nasz
wspólny wysiłek – stwierdził zastępca burmistrza. – Przed nami
budowa sali sportowej.
Podczas uroczystości, która przebiegała w rodzinnej atmosferze, Bogumiła Woroch pochwaliła swoich uczniów, którzy
w trudnym okresie prowadzenia prac budowlanych, gdy szkoła
jeszcze bardziej się skurczyła, zachowali się jak ludzie dorośli, nie
stwarzając żadnych problemów. Dla pani dyrektor z kolei, miłą
niespodziankę przygotowali jej pracownicy, w których imieniu
ciepłe słowa o ich szefowej wygłosiła Katarzyna Czaińska, nazywając panią dyrektor Przyjacielem.
W dalszej części uroczystości proboszczowie miejscowych
parafii – ks. Paweł Kujawa i ks. Tadeusz Łukowiak, poświęcili
nowy budynek szkolny i ufundowane krzyże do sal lekcyjnych.
Po części artystycznej wykonanej przez uczniów, przygotowanej
pod kierunkiem nauczycielek Beaty Oziemskiej, Iwony Rożek i
Agnieszki Madajczyk – mamy jednego z uczniów, goście zwiedzili
szkołę. Zaproponowany przez panią dyrektor kierunek zwiedzania – dla porównania warunków przestrzennych, powiódł od
starej części szkoły do nowego budynku...
W ramach II etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku powstanie sala gimnastyczna o powierzchni 523,92 m2.
Rozbudowa tej placówki, to nie jedyna inwestycja lokalnego
samorządu dla rozwoju infrastruktury oświatowej. Dwa lata
temu rozbudowana została szkoła w Krośnie, zyskując nowy
2-kondygnacyjny budynek. Obiekty oświatowe są systematycznie termomodernizowane, a obecnie trwa rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Czapurach, która wzbogaci się między innymi
o10 sal lekcyjnych, a także w kolejnym etapie – o salę gimnastyczną z powierzchnią 696,26 m2. Kończy się także budowa
hali widowisko-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie, na
którą Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości
2 500 000 zł. 		
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Requiem w intencji ks. Hildebranda
Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu
Chóru Politechniki Poznańskiej i Orkiestry Cooperate,
zakończył się IV Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie,
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja. 17 marca uroczysta msza żałobna, ze znakomitą oprawą muzyczną
odprawiona została w intencji ks. Romana Hildebranda
– budowniczego mosińskiego kościoła.
Kolejny Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie, zainaugurował koncert Poznańskiej Orkiestry Barokowej, w sobotę
10 marca. W pierwszej części festiwalu usłyszeliśmy oratorium
Siedem Ostatnich Słów Chrystusa Na Krzyżu Franza Josepha
Haydna, arię z Pasji Mateuszowej Erbarme dich, mein Gott
Jana Sebastiana Bacha, a także kompozycję Pietro Antonio
Locatelliiego Sinfonia funebre. W kościelnej scenerii wystąpiła
Poznańska Orkiestra Barokowa z pierwszym instrumentalistą
– koncertmistrzem Łukaszem Nazarczukiem, a partie solowe
wykonał Bartosz Rajpold. Druga część muzycznego wydarzenia, w kolejną sobotę, poświęcona została śp. ks. Romanowi
Hildebrandowi – mosińskiemu proboszczowi, budowniczemu
zniszczonego w końcu wojny kościoła, laureatowi Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Słowo o ks. Hildebrandzie na
wstępie do mszy św. wygłosił Włodzimierz Gabrielski. Mszę
żałobną według rytu łacińskiego w jego intencji odprawił
ks. prałat Jan Stanisławski. Oprawę muzyczną uroczystej
liturgii, stanowiło Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Requiem d-moll z 1791 r. roku jest jednym z największych
utworów sakralnych Wolfganga Amadeusza Mozarta, a zarazem jego ostatnią, niedokończoną kompozycją. Pierwsze jego
wykonanie miało miejsce 14 grudnia 1793 r. w posiadłości
hrabiego von Walsegga pod Wiedniem.
W Mosinie, podczas Festiwalu Muzyki Pasyjnej w kościele
pw. św. Mikołaja, Requiem Mozarta zabrzmiało nie po raz
pierwszy. W tym roku, wykonawcą wspaniałej muzycznej
oprawy tej mszy żałobnej, był Chór Politechniki Poznańskiej
pod dyrekcją Pawła Łuczaka, któremu towarzyszyła Orkiestra Cooperate pod batutą Adama Domurata. Partie solowe
wykonali: Maria Jaskulska-Chrenowicz – sopran, Marcelina
Górska – mezzosopran, Chaoran Zuo – tenor, Wojciech Rasiak
– bas. Zgromadzeni w kościele uczestnicy koncertu, a zarazem liturgii sakralnej, mieli możliwość śledzenia łacińskiego
tekstu, dzięki przygotowanemu dla każdego tłumaczeniu
partii wokalnych. Wielkopostna, refleksyjna atmosfera, mistrzowski poziom artystyczny muzyki i jej niepowtarzalne,
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akustyczne brzmienie w murach kościoła, były powodem
do wielu osobistych wzruszeń.
Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie w tym roku odbył
się już po raz czwarty. Dzięki przychylności ks. proboszcza
Edwarda Majki, miejscem muzycznego wydarzenia stał się
kościół parafialny pw. św. Mikołaja. Śmiało można stwierdzić,
że zainicjowane przed czterema laty przedsięwzięcie odniosło
sukces. Świadczy o tym duże zainteresowanie mieszkańców,
ale nie tylko – festiwal przyciągnął uwagę także osób spoza
gminy. – Najlepszym dowodem, że ta formuła się sprawdziła
jest ilość osób, które biorą w tym udział – mówi zastępca
burmistrza Przemysław Mieloch. – Kiedyś ksiądz proboszcz
zadał mi pytanie, gdzie ja znajdę tych ludzi. Powiedziałem:
„Proszę księdza, zobaczy ksiądz, będą.” I są. Byli przed rokiem,
są teraz i to jest najlepszy dowód, że ten festiwal jest potrzebny. On jest z jednej strony odpowiedzią na zapotrzebowanie
ludzi – naszych mieszkańców, ale też doskonale promuje gminę
na zewnątrz. Przyjeżdżają mieszkańcy z Gostynia, Śmigla,
Lubonia, Puszczykowa, z drugiej strony festiwal pokazywany
jest w publicznej telewizji poznańskiej.
Organizatorem festiwalu, nad którym patronat objęli Burmistrz Gminy Mosina i Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja
w Mosinie, jest Mosiński Ośrodek Kultury.
23 marca TVP 3 Poznań wyemitowała reportaż z cyklu
„Widziane po drodze” o Festiwalu Muzyki Pasyjnej zatytułowany „Requiem w Mosinie”. Reportaż można obejrzeć na
stronie http://poznan.tvp.pl -> Reportaże. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Poleconym z rocznicową R-ką i ozdobnym
datownikiem
Od 2 maja na wszystkich przesyłkach poleconych wysłanych w Urzędzie Pocztowym przy ul. Kolejowej w Mosinie,
znajdą się zamiast naklejek zwykłych R-ki okolicznościowe.
Wystarczy wysłać z Mosiny list polecony, by adresat otrzymała kopertę z wyjątkową, rocznicową R-ką! R-ki ozdobne
stosowane będą przez Pocztę Polską do wyczerpania nakładu.
Od 2 maja do końca tego roku, przesyłki nadane z mosińskiego Urzędu Pocztowego, ostemplowane zostaną datownikiem
ozdobnym ze zmienną datą.

26 maja – Poczta na rynku
Stoisko Poczty Polskiej
W sobotę 26 maja, podczas festynu rocznicowego dla mieszkańców na placu 20 Października, od godz. 14.00 do 18.00
otwarte będzie stoisko Poczty Polskiej.
Kto nie kupił okolicznościowej kartki lub koperty w Sklepiku Eleganta, tego dnia będzie mógł ją nabyć, obok innych
wydawnictw pocztowych, na stoisku Poczty Polskiej – jako
pamiątkę lub by wysłać, wrzucając do specjalnej skrzynki
pocztowej. Na przesyłkach poleconych wrzuconych do tej
skrzynki, znajdzie się również rocznicowa R-ka, a także –
stosowany tylko tego dnia ozdobny datownik ze stałą datą.

Poczta konna

O godzinie 18.00 z mosińskiego rynku odjedzie Poczta
Konna, która przesyłki nadane na stoisku Poczty Polskiej,
przewiezie do Urzędu Pocztowego w Puszczykowie. Każda przesyłka wrzucona tego dnia do skrzynki na rynku
w Mosinie w godzinach otwarcia stoiska, ostemplowana
zostanie specjalną, ozdobną pieczątką z informacją: „Przewieziono Pocztą Konną na trasie Mosina – Puszczykowo”.
Przesyłki przeznaczone do przewozu Pocztą Konną po ich
przygotowaniu, prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu można rownież przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do
26 maja do Urzędu Pocztowego w Mosinie, ul. Kolejowa 1,
z dopiskiem na kopercie „Poczta konna”.
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Kup okolicznościową kartkę pocztową, kopertę i znaczek,
albo zaadresuj zwykłą kartkę czy list i wyślij z Mosiny – do
rodziny, przyjaciół, znajomych. Podarujesz im unikatową
pamiątkę z Twojej Gminy, a przy okazji dowiedzą się, że 170
lat temu Mosina przez kilka dni była stolicą niepodległej
Rzeczypospolitej!

Jubileuszowy
1 Mosin
Dla kolekcjonerów
Z okazji 170. rocznicy naszej Rzeczypospolitej, lokalna mennica Witolda Wilhelma wyemituje okolicznościową monetę
„1 Mosin” . To 15. edycja kolekcjonerskiej monety, która
ukazuje się od 2004 roku.
Rocznicowego „Mosina” w ozdobnej oprawie z dorocznej
edycji kolekcjonerskiej, będzie można kupić podczas festynu
w sobotę 26 maja, a także w maju w Sklepiku Eleganta.

26 maja – „Mosin” specjalny dla każdego
Każdy, kto przyjdzie w tym dniu na mosiński rynek, otrzyma
bezpłatnie świeżo wybity „1 Mosin” ze specjalnej, okolicznościowej edycji.
Na rynku, od godz. 14.00, czynne będzie stoisko mincerskie, a monety wybijać będzie osobiście właściciel lokalnej
mennicy – Witold Wilhelm.
				
Joanna Nowaczyk
Sklepik Eleganta mieści się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro pokój nr 16.
Nr telefonu 61 8 192 746. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7.30 - 15.30.
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Twórzmy koalicję
antysmogową
Rozpalaj bezdymnie
W marcowym numerze „Informatora Mosińskiego” znalazł się artykuł pani Marioli Mareckiej Chudak o metodzie
bezdymnego rozpalania od góry, który spotkał się z dużym
zainteresowaniem czytelników. Na ich prośbę powracamy
do tego ważnego dla walki ze smogiem zagadnienia.
Palenie w piecu od góry, to nie tylko mniejsza emisja dymu do
atmosfery, ale także sposób na ekonomiczne zużycie opału!
Wykorzystane materiały pochodzą ze strony www.czysteogrzewanie.pl.

• śrubka, miarkownik, dmuchawa i sterownik — wszystko
jedno — zdarza nam się tu ze względów ekonomicznych
preferować pracę kotła na naturalnym ciągu, ale żaden
sposób sterowania kotłem nie wyklucza możliwości rozpalania go od góry,
• temperatura w kotle musi dać się kontrolować dopływem powietrza — gdy wsypiesz więcej paliwa niż zwykle
i rozpalisz je od góry, a kocioł będzie dziurawy jak sito, to
możesz nawet zagotować wodę (w prawidłowo zabezpieczonej instalacji nie jest to groźne, ale lepiej tego unikać).
Dlatego drzwiczki kotła powinny być proste, osadzone
pewnie na zawiasach, uszczelnione sznurem szklanym.
Dolna klapka powinna się domykać szczelnie a po jej
zamknięciu temperatura w kotle nie powinna rosnąć.

W jakich piecach i kotłach można palić od góry?

Jaki opał?

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym,
które ma wlot powietrza pod ruszt, a wylot spalin u góry
paleniska. Kwalifikują się m.in: ogniska, 90% domowych
kotłów, kominki, te piece kaflowe i kuchenne, które mają
dostatecznie wysokie palenisko, by zmieściła się sensowna
ilość paliwa. Gdy nie ma wylotu spalin u góry, ale jest u dołu
przy ruszcie – wtedy masz kocioł dolnego spalania, w którym
ładowanie paliwa na żar do pełna jest zupełnie prawidłowe
– odbywa się według tej samej zasady co w typowym kotle
rozpalonym od góry, tylko że do góry nogami.
Gdy wyloty z paleniska są dwa: i u góry, i u dołu – wtedy
masz kocioł górno-dolny, w którym prawdopodobnie nie
uda się rozpalić od góry bez nieinwazyjnej acz stanowczej
ingerencji w jego konstrukcję.
Pomyłka i rozpalenie od góry w kotle innego rodzaju spowoduje co najwyżej, że kocioł mocniej zadymi okolicę lub
sama próba rozpalenia się nie uda.

Rozpalić od góry można każde paliwo, z którym dany
kocioł sobie ogólnie radzi i dla którego jest sens to robić:
węgiel dowolnego pochodzenia i ceny, zarówno drobny jak
i grubszy, drewno, brykiety z czegokolwiek itd. Potrzeba
tylko i aż tyle, by powietrze było w stanie przejść przez grubszą warstwę opału, dlatego w przypadku bardzo drobnych
paliw (miał) może być potrzebny nadmuch. Rozpalanie od
góry nie ma sensu w przypadku węgla sortymentu kostka
oraz koksu:
• węgiel kostka pali się pomału, a więc mało dymi, nawet rozpalony “od dołu”. Rozpalenie go od góry może być
trudne, bo powietrze będzie uciekać dużymi przestrzeniami
między bryłami,
• w koksie nie ma substancji lotnych, których spalenie jest
celem tej metody rozpalania. Dlatego też samo rozżarzenie
warstwy koksu od góry będzie trudne, a jeśli się uda, to
żar będzie postępował w dół bardzo powoli a nie da to
istotnego zysku.
Pamiętaj! Niezależnie od metody palenia, należy utrzymywać kotłownię w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu. Dlatego stale dbaj o prawidłową wentylację kotłowni,
o sprawny, czyszczony komin, o prawidłowy stan instalacji
grzewczej!

Stan kotła i wyposażenie
Aby kocioł nie tylko dał się rozpalić od góry, ale żeby efekty
były jak najlepsze, powinien spełniać następujące kryteria:
• kocioł bez nadmuchu powinien posiadać doprowadzenie
powietrza wtórnego,
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Pierwsze rozpalenie od góry
1. Przygotuj węgiel lub drewno w ilości ok. połowy pojemności paleniska, kilka szczap suchego drewna oraz inną
rozpałkę, jakiej zwykle używasz w nieco większej ilości.
2. Na pusty ruszt wrzuć najpierw grubsze bryły węgla,
a potem przesyp drobniejszymi, tak by cała warstwa była
równa. Podobnie gdy palisz drewnem — najpierw ułóż ciasno
w poziomie grubsze kawałki, a potem drobniejsze.
3. Na wierzchu węgla ułóż drewno grube min. na dwa palce,
najlepiej żeby przykryło całą powierzchnię paleniska. Dodaj
następną warstwę drewna, tym razem już tylko na środku
i z patyków grubości jednego palca.
4. Na środku ułóż stosik z drobnych patyków nie grubszych niż kciuk, na wzór poniższego zdjęcia. Dwie-trzy warstwy po trzy-cztery szczapy układane “w kratkę”, na koniec
w szczeliny pomiędzy nie powtykaj bardzo drobne drzazgi,
kawałek słomy albo papieru, kawałek podpałki do grilla itp.
— coś, co będzie już można odpalić zapałką.
5. Zamknij dolne drzwiczki. Przy pomocy śruby regulacyjnej
uchyl klapkę dolną (powietrza głównego) na ok. 1cm (jeśli
nie masz dmuchawy).
6. Jeśli w górnych drzwiczkach posiadasz klapkę czy otwory

BEZPIECZEŃSTWO
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doprowadzające powietrze — otwórz je. Jeśli jest to klapka,
uchyl ją na ok. 5 mm.
7. Podpal rozpałkę i zamknij górne drzwiczki. Chyba, że
nie ma w nich żadnych otworów napowietrzających, wtedy
na początku zostaw je nieznacznie uchylone, aby rozpałka
mogła się zająć ogniem.
8. Jeśli kocioł posiada dmuchawę — ustaw ją na ok. 30%
mocy. Właściwą intensywność nadmuchu powinieneś ustalić
po obserwacji tego, co wydobywa się z komina, kiedy już
węgiel się rozpali. Gęsty, czarny dym będzie oznaczał zbyt
duży nadmuch, a gęsty, biały lub siwy — zbyt mało powietrza.
9. Jeśli kocioł posiada sterownik — ustaw temperaturę zadaną wstępnie na ok. 60 stopni nawet jeśli zwykle paliłeś
mocniej. Będziesz miał margines bezpieczeństwa w razie
gdybyś zauważył jakieś problemy.
10. Kiedy szczapy drewna zajmą się ogniem, możesz iść
zająć się swoimi sprawami. Jednak przy pierwszych kilku
próbach może zdarzyć się, że rozpałka zgaśnie, zanim zajmie
się grubsze drewno i węgiel. Pomóc może dodanie jej w większej ilości i szersze uchylenie klapki w dolnych drzwiczkach
(lub zwiększenie obrotów dmuchawy).
11. Przez pierwsze pół godzin od rozpalenia pojawi się
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zapewne trochę dymu z węgla. Nie będzie go jednak tak dużo,
jak w przypadku tradycyjnego palenia. Węgiel będzie się teraz
palił wolniej i mniej intensywnie niż zwykle (temperatura
będzie rosła wolniej – to normalne), a w miarę powstawania
warstwy żaru, dymu będzie coraz mniej, a temperatura wody
w kotle powinna rosnąć bez problemu do normalnych pułapów.
12. Gdy cały zasyp rozżarzy się (poznasz to po tym, że dolne
drzwiczki — te mające kontakt z paleniskiem przy ruszcie —
będą ciepłe), możesz zmniejszyć dopływ powietrza od dołu,
uchylając klapkę na 1–2mm (lub tyle, ile potrzeba, by woda
wychodząca na grzejniki miała odpowiednią temperaturę)
oraz zamknąć dopływ powietrza przez górne drzwiczki.
13. Od tej chwili kocioł nie wymaga już obsługi, aż do
ponownego rozpalenia. 

Nie truj sąsiadów!
Spalanie śmieci to zagrożenie dla środowiska i dla naszego
zdrowia. Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie
od 200 do 500 stopni C. Z domowych palenisk, przy niskiej
temperaturze spalania, do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne. Chociaż skutki ich
oddziaływania na nasz organizm nie są widoczne od razu, ale
toksyny gromadzą się w nim, wywołując negatywny wpływ
na nasze zdrowie.

NIE WOLNO SPALAĆ:
- wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek,
pojemników, toreb foliowych,
- zużytych opon i innych odpadów z gumy,
- odzieży, obuwia,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
- sztucznej skóry,
- opakowań po farbach, lakierach,
- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony
roślin,
- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb
kolorowych,
- liści.
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Co wytwarzamy spalając odpady?
- pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
- tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
- tlenek węgla – utrudnia transport tlenu w organizmie,
oddziałuje na centralny układ nerwowy,
- dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
- chlorowodór – tworzy z parą wodną silnie żrący kwas solny,
spalając 1 kilogram odpadów z PVC –butelki plastikowe, folie,
itp., wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru,
- cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje
nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
- dioksyny i furany – należą do najbardziej toksycznych
substancji na świecie (10.000 razy bardziej toksyczne od cyjanku potasu). Powodują nowotwory wątroby i płuc, mogą
uszkodzić strukturę kodu genetycznego i płód w czasie ciąży,
mają działanie alergizujące.
Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych
śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy pozbawione filtrów produkują więcej
zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów
komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego
celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne. Grozi wysoką
grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów
pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii
są dla nas po prostu zagrożeniem!

NIE PAL ŚMIECI I REAGUJ JEŚLI KTOŚ TO ROBI
Jeśli zauważysz, że ktoś w Twoim otoczeniu spala odpady, zareaguj i poinformuj o tym Straż Miejską w Mosinie.
W Urzędzie Miejskim w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji i centrach w Nowinkach i Świątnikach dostępne są
specjalnie przygotowane zawieszki, które każdy może zabrać
i zawiesić na płocie, furtce czy drzwiach sąsiada, który pali
śmieciami i truje okolicznych mieszkańców. Zachęcamy do
rozwieszania oraz rozdawania zawieszek znajomym, rodzinie i wszystkim tym, którzy w swojej okolicy mają problem
z sąsiadami palącymi śmieci. 
Oprac. Joanna Nowaczyk
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Co można zrobić
Do obowiązku wszystkich mieszkańców należy dbałość o środowisko, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa.
Niestety przepisy te nie zawsze są respektowane. Przypadki niewłaściwych zachowań w tym zakresie powodują zagrożenie dla
naszego środowiska, wywołują także coraz głośniejszy protest
społeczny.
W roku 2016 Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś powołał zarządzeniem zespół do przeprowadzania kontroli przestrzegania
przepisów przez właścicieli nieruchomości w zakresie: obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z przepisami, zakazu termicznego przekształcania odpadów poza
spalarnią lub współspalarnią odpadów, składowania odpadów
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Kontrole prowadzi powołana do tego zespołu Straż Miejska w Mosinie.
W ramach kontroli, strażnicy sprawdzają interwencyjnie te
nieruchomości, których właściciele podejrzani są o spalanie
śmieci. Od wejścia w życie zarządzenia, ze wskazań mieszkańców przeprowadzono ok. 200 kontroli kotłowni przydomowych.
Ujawniono tylko kilka przypadków nieprawidłowych zachowań
w zakresie spalania odpadów. Wiele niepokojących zgłoszeń pochodziło z miejsc, w których używane są paliwa stałe takie jak
miał, węgiel brunatny i kamienny oraz olej opałowy. Jakość tych
paliw, warunki pogodowe, a także sposób spalania, sprawiają
poczucie zagrożenia dla mieszkańców, a ich zapach kojarzony jest ze spalaniem śmieci. O prawidłowym paleniu w piecu
w artykule -> Rozpalaj bezdymnie.
Jednak jeżeli zauważysz niepokojący dym unoszący się z komina – zgłoś to do Straży Miejskiej w Mosinie, tel. 501 467 312.
Straż Miejska została także wyposażona w urządzenia do pobierania próbek z paleniska, z możliwością laboratoryjnego badania.

Mniejsza emisja – czystsze powietrze
Gmina Mosina zrealizuje projekt „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina
– etap I” , który w roku 2017 uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 6 947 365,9 zł. W ramach tego
przedsięwzięcia planowane jest utworzenie trzech zintegrowanych
węzłów przesiadkowych: przy dworcu kolejowym w Mosinie oraz
przy przystankach PKP w Drużynie Poznańskiej i Iłowcu/Pecnej.
W miejscach tych wybudowane zostaną parkingi P+R („Parkuj
i jedź”), co oznacza możliwość pozostawienia swojego pojazdu
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w wyznaczonym miejscu i kontynuowanie podróży komunikacją
zbiorową. Planowana jest także infrastruktura towarzysząca. Ideą
projektu jest docelowe zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza
poprzez rozwój i promocję komunikacji zbiorowej, z wykorzystaniem między innymi niskoemisyjnych autobusów.

Dbajmy o zieleń – ona walczy ze smogiem!
Całoroczna pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia rekompensują ubytek zieleni na terenach gminnych. To ważne, bo zieleń
pełni funkcję ochronną: czynną, poprzez wchłanianie dwutlenku
węgla, tlenku azotu, tlenku siarki, poprzez aparaty asymilacyjne
zlokalizowane w liściach drzew oraz bierną – rozrzedzając zanieczyszczenia, zarówno gazów i pyłów, skutkują ich szybszemu
osiadaniu na powierzchni ziemi. Tylko w ubiegłym roku, Urząd
Miejski w Mosinie dokonał 813 nasadzeń drzew i krzewów na
terenie całej gminy.

Termomedernizacja też zmniejsza emisję

Termomodernizacja to zmniejszenie zapotrzebowania budynku
na energię cieplną czyli zmniejszenie kosztów pozyskania energii.
Dodatkowo to także redukcja lub całkowita likwidacja emisji
substancji szkodliwych dla środowiska, czyli ochrona powietrza.
Gmina prowadzi sukcesywną termomodernizację, a także
wymianę pieców c.o. w budynkach użyteczności publicznej.
Podejmuje działania takie jak: termomodernizacja SP nr 2
w Mosinie, modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SP 1 wraz z salą gimnastyczną,
modernizacja energetyczna innych budynków, w tym m.in. szkół
w Czapurach, w Krosinku, w Rogalinie, w Rogalinku, w Pecnej,
w Daszewicach, SP 1 i SP 2 w Mosinie, mosińskich przedszkoli
nr 4, nr 2 i nr 3; innych budynków oświatowych należących do
gminy, np. bibliotek, świetlic wiejskich itp.; budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne gminy – w szczególności Urzędu Miejskiego na rynku i przy ul. Dworcowej, MOK-u,
OSiR-u, Galerii Miejskiej.
Gmina Mosina rozpoczęła współpracę z firmą zewnętrzną
w zakresie zakupu czujników mierzących jakość powietrza atmosferycznego. Decyzja o zakupie czujników została wstrzymana
z uwagi na propozycję Stowarzyszenia Metropolia Poznań dotyczącą udziału w projekcie stworzenia narzędzia pozwalającego
monitorować jakość powietrza na obszarze metropolii Poznań.
Aktualnie Gmina oczekuje na uzyskanie ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań szczegółowych informacji w zakresie tego projektu.
Gmina planuje także zaangażowanie środków z własnego budżetu na wymianę pieców. 
Oprac. Joanna Nowaczyk

Laureat z Pecnej
Franciszek Gierek z Pecnej znalazł się w gronie laureatów
powiatowych eliminacji XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Jako jedyny laureat z naszej gminy, Filip zajął III miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Eliminacje patronatem objął Starosta Poznański
Jan Grabkowski przy współudziale Burmistrza Gminy Kostrzyn, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Powiatu Poznańskiego. Gratulujemy
sukcesu! Fot. Źródło: http://powiat.poznan.pl 
JN
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Czujki ostrzegają przed pożarem!
Domowa czujka dymu ostrzega mieszkańców o grożącym
niebezpieczeństwie pożarowym i pozwala na szybką ewakuację z zagrożonego mieszkania oraz na wcześniejsze poinformowanie straży pożarnej o powstałym pożarze. Czujka
dymu wykrywa dym już w początkowej fazie pożaru, wtedy
gdy materiał dopiero zaczyna się tlić, a więc gdy jeszcze nie
pojawiają się płomienie i wysoka temperatura. Po wykryciu
dymu czujka zaczyna emitować sygnał akustyczny sygnalizując
zagrożenie. Wiele pożarów ma miejsce w nocy, a powstający
toksyczny dym jest śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi, gdyż
potrafi zabić w ciągu kilku sekund. Statystyki pokazują, że
w Polsce co roku w budynkach mieszkalnych powstaje ponad 30 tysięcy pożarów, w których ginie około 400 osób.
W przypadku, gdy w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym
nie ma urządzeń ostrzegających o powstałym pożarze szansa
na przeżycie pogrążonego we śnie człowieka jest niewielka.
PAMIĘTAJ! POSIADANIE W DOMU SPRAWNEJ CZUJKI
DYMU TO WIĘKSZA SZANSA NA URATOWANIE ŻYCIA
TWOJEGO I TWOJEJ RODZINY! 

Kierowcy zwolnili
Gmina Mosina wprowadziła innowacyjne rozwiązanie
w zakresie organizacji ruchu, polegające na montażu urządzeń do radarowego pomiaru prędkości. Propozycja kontroli prędkości ujęta w projekcie organizacji ruchu została
zatwierdzona przez Starostę Poznańskiego.
Radarowe wyświetlacze prędkości są zamontowane na ul.
Strzeleckiej w Mosinie, w rejonie przejść dla pieszych przy
szkole. Wbudowany w tablicę LED radar mikrofalowy, dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i w czytelny
sposób wyświetla jego wartość. Dla kierowcy jadącego zgodnie
z obowiązującymi przepisami informacja o prędkości jest
pokazywana w kolorze zielonym, z dopiskiem „Dziękuję”.
W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości kolor komunikatu jest czerwony, z dopiskiem „Zwolnij”. Urządzenia
do radarowego pomiaru prędkości motywują kierowców do
bezpieczniejszej jazdy, poprawiając warunki bezpieczeństwa
ruchu drogowego dla wszystkich jego uczestników. 
Referat Mienia Komunalnego UM

Kominy trzeba regularnie czyścić

Przypominamy wszystkim właścicielom budynków, że na
podstawie art. 62 prawa budowlanego, właściciele posesji
mają obowiązek raz w roku skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Taką
kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza
kominiarskiego lub budowlanymi. Częstotliwość czyszczenia
kominów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów. Zgodnie z nim, należy czyścić zarówno przewody
wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo
cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa
razy w roku, przewody te czyści się w domach opalanych
gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. W domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana
w innym budynku, czynność tę można wykonywać rzadziej.
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Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji grozi mandat
w wysokości do 500 zł. Jednak najcięższą karą może być
pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem! 
Oprac. JN

Mosina, 1940 r.
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Rodzice na rzecz szkoły
Rada Rodziców przy SP w Daszewicach
aktywnie angażuje się w życie szkoły.
Wspieramy ją naszą pracą, środkami finansowymi, podejmujemy także działania na rzecz środowiska lokalnego. Od
roku 2016 jesteśmy członkami fundacji
„Rodzice Szkole”, dzięki czemu możesz przekazać swój 1% podatku na działalność Rady Rodziców.
W szkole każdego roku organizowany jest Jarmark Świąteczny.
Uczniowie i rodzice sprzedają na nim własnoręcznie wkonane
ozdoby choinkowe. W czasie jarmarku dzieci mają możliwość
zabawy, spotkania ze Świętym Mikołajem, a także obejrzenia
świątecznego przedstawienia w wykonaniu rodziców.
Wspieramy naszych uczniów na polu sportowym – dofinansowujemy zakup sprzętu sportowego, medali i pucharów, doceniamy
także nauczycieli. Wspólnie z dyrekcją szkoły, zgłosiliśmy panią
Joannę Barełkowską do prestiżowej, ogólnopolskiej nagrody
Nauczyciel Roku 2017. Pani Joanna znalazła się w ścisłym gronie
finalistów. Naszą dumą jest organizowany co roku Festyn rodzinny, na który zapraszamy nie tylko społeczność szkolną. Dobrą
zabawę zapewniają: gry, zawody sportowe, dmuchane zamki,
czy przejażdżki konne. Podczas imprezy uczniowie prezentują
swoje talenty. Rok temu prawdziwym hitem było podziwianie
okolicy z zacumowanego balona. Na festynie można skosztować
domowych wypieków, dań obiadowych, a dla najmłodszych
oferowane są gofry, lody i wata cukrowa. Przy okazji, próbujemy promować zdrowy styl życia i przypominać zasady udzielana pierwszej pomocy. Tu zawsze możemy liczyć na strażaków
z Kamionek. Stałym elementem imprezy jest loteria fantowa
z bardzo atrakcyjnymi nagrodami (m.in. rower, skuter, sprzęt
AGD.) Dwa lata temu przeprowadzono licytację, podczas której
można było zdobyć oryginalną piłkę „EURO 2016” podpisaną
przez Roberta Lewandowskiego, a także koszulki z jego autografem. Z kolei podczas zeszłorocznej imprezy można było wygrać
przelot samolotem oraz paralotnią...
Ze środków Rady Rodziców oraz 1% z KRS za rok 2017, upiększyliśmy szkolne korytarze. Udało nam się zorganizować siedziska
dla uczniów, a także „mini-rekreację” w czasie przerw. Pamiętamy
także o różnych dniach okolicznościowych, umilając dzieciom
szkolne życie na przykład walentynkowym lizakiem. Promując
„tradycyjne hobby”, urządziliśmy kącik czytelniczy, dzięki któremu uczniowie mogą wymieniać się książkami. Zakupiliśmy kilka
ściennych gier dla najmłodszych, tak aby uatrakcyjnić szkolne

przerwy. Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci przypominając
zasady bezpieczeństwa, czy rozdając im odblaski.
Łączymy pracę z zabawą. Co roku organizowana jest Zabawa
Karnawałowa, podczas której odbywa się loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. rejs statkiem do Szwecji. Wspieraliśmy
także rodzinę naszej uczennicy, która ucierpiała w pożarze. Wiemy, że to kropla w morzu potrzeb po takiej tragedii, ale cieszymy
się, że mogliśmy pomóc. Pomagamy chorym organizując zbiórki
pieniędzy (pieczenie ciast, koncerty muzyczne).
Nie zapominamy o zwierzętach – każdej zimy zbieramy wraz
z uczniami dary dla psów i kotów. Wspieraliśmy m.in. „Przytulisko w Mosinie”, a także „Schronisko w Skałowie”. Jesienią
2016 r. braliśmy udział w akacji „Kasztanobranie”. Udało się
nam zebrać 1400 kg kasztanów w dwa tygodnie!
Rada Rodziców podjęła się trudu złożenia projektu dotyczącego
rozbudowy placu zabaw i budowy siłowni zewnętrznej przy
boisku szkolnym do budżetu obywatelskiego Gminy Mosina.
Uzyskaliśmy aż 764 głosy, za które dziękujemy! Dziś możemy
cieszyć się z nowego placu oraz siłowni. Rada Rodziców dokonała zakupu kijków do Nordic Walking, aby nasi uczniowie
mogli rozwijać swoje sportowe umiejętności. Wraz z władzami
szkoły, sfinansowaliśmy budowę wiaty rowerowej dla uczniów.
W tej chwili naszym głównym celem jest rozbudowa zaplecza
lekkoatletycznego wraz z budową profesjonalnej bieżni. W tej
sprawie – intensywnie działamy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sympatykom - przyjaciołom szkoły oraz sponsorom.Zapraszamy chętne osoby do
aktywnego uczestnictwa w naszej społeczności. Zapraszamy
również do śledzenia naszej strony na facebooku „Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Daszewicach”. Kontakt: radarodziców.
daszewice@gmail.com. 

Wokół 1%
Jako mieszkańcy korzystamy często z oferty mosińskich organizacji (liczne festyny, zawody, rozgrywki sportowe warsztaty,
kolonie, obozy itp.), działamy w takich organizacjach lub chcielibyśmy je wspierać. Są na to różne sposoby. Od członkostwa po
wolontariat, wsparcie materialne, niematerialne oraz możliwość
przekazania 1%. W poprzednim numerze informatora wspomniałam o organizacjach pozarządowych posiadających status
OPP, zarejestrowanych w naszej Gminie, które łatwo wyszukać
w ogólnodostępnej bazie KRS oraz w spisie uprawnionych do
pozyskiwania 1%. Uzupełniając tę informację, należy również
wspomnieć o innych podmiotach posiadających osobowość
prawną, które korzystają z 1% w sposób pośredni. Należą do
nich filie, oddziały, hufce, koła, struktury dużych ogólnopol-
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skich organizacji działającymi aktywnie w przestrzeni publicznej.
Dobrym przykładem w naszej Gminie jest Hufiec ZHP Mosina
(KRS 0000266321 z dopiskiem ZHP Mosina) oraz część jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i inne, działające na prawach
związków. Sporo znanych nam NGO praktykuje także posiłkowanie się KRS- em innych organizacji posiadających status OPP,
stając się tym samym podopiecznymi danego stowarzyszenia
czy fundacji. Regulują to odpowiednie umowy i postanowienia
zawarte pomiędzy stronami. Jeden procent nic nie kosztuje, ale
decydując, ofiarujmy go rozważnie. Wyróżniając organizację
w zeznaniu podatkowym bądźmy wrażliwy na lokalne potrzeby.
Pamiętajmy, że dotyczą one nas samych. 
Dorota Lisiak, GIB
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Ping-pong króluje
W sobotę 10 marca w hali sportowej OSiR rozegrany został VI
Amatorski Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju, który cieszy
się dużym zainteresowaniem miłośników gry w „ping-ponga”,
w tym roku wzięło udział 40 zawodników. Nad przebiegiem
zawodów czuwał Wojciech Paluszkiewicz. Mimo że turniej
był amatorski, zawodnicy prezentowali wysoki poziom gry.
Oprócz rywalizacji sportowej, uczestnicy mieli okazję skorzystać także z innych atrakcji: zagrać w planszówki, posilić się
kanapką z chleba domowej produkcji, skosztować domowego
ciasta przy kawie lub herbacie. A to wszystko przygotował
organizator – Zarząd Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie,
przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie
i wsparciu sponsorów.
Ta osiedlowa inicjatywa to bardzo dobry pomysł na integrację
i aktywizację mieszkańców. Pierwszy turniej w roku 2012
przyciągnął 14 zawodników. W tegorocznych zmaganiach
było ich aż 40, nie tylko z tego osiedla. – Zainteresowanie
imprezą wzrasta – mówi Dominik Michalak z Zarządu Osiedla
nr 6 „Za Moreną”. – Jest grupa stałych bywalców, ale co roku
zgłaszają się też nowe osoby.
Sam turniej to jeszcze nie wszystko, bo zawodnicy-amatorzy,
już z własnej inicjatywy, zaczęli spotykać się w ciągu roku
na treningach. Salę udostępnia im Ośrodek Sportu i Rekreacji, by mogli przygotowywać się do turnieju. – Zapaliliśmy
iskrę – uważa Dominik Michalak – bo dla nich turniej stał
się już cykliczną imprezą. Przybywa także kibiców turnieju,
który przychodzą tu, nie tylko, by śledzić zmagania sportowe. Obok strony sportowej, impreza jest także okazją do
spotkań i rozmów mieszkańców przy kawie i herbacie, a dla
dzieci – do zabawy. – Zauważyliśmy, że jest potrzeba takich
spotkań, stąd turniej ma trochę charakter festynu. Staramy się
ulepszać każdą edycję o kolejne, nowe atrakcje.
Organizatorzy zapewniają, że ich inicjatywa będzie kontynuowana i w przyszłym roku, na przełomie lutego i marca,
odbędzie się VII edycja imprezy. Póki co, dziękują wszystkim
sponsorom, którzy wsparli ich turniej.
Zwycięzcom zawodów gratulujemy osiągnięć, a organizatorowi — pomysłu i inicjatywy.
Wyniki VI Amatorskiego Turnieju Tenisa
W kategorii OPEN: 1. Wojciech Wolny (Pecna), 2. Grzegorz
Wojna (Mosina, Osiedle „Za Moreną”), 3. Marcin Janik (Pecna), 4. Arkadiusz Jurek (Czapury).
W kategorii młodzików:1. Stanisław Wolny, 2. Igor Bereta, 3. Wiktor Bereta. W kategorii kobiet: 1. Beata Sobisiak.
Wyróżnienie specjalne „Ping Pong Majstra 2018”: Henryk
Michalak, Igor Bereta, Jan Lisiecki. 
Joanna Nowaczyk
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Hubert na podium
18 marca w Kobierzycach (woj. dolnośląskie), podczas turnieju Super Liga Judo 2018, Hubert Kaczmarczyk, mieszkaniec
naszej gminy, wywalczył I miejsce w kategorii U-14 chłopców
w wadze do 42 kg. Jak zwykle podczas zawodów nie brakowało
emocji. Akademia Judo Poznań tym razem wystawiała 16 zawodników. Hubert Kaczmarczyk wygrał wszystkie swoje walki
w swojej kategorii i stanął na najwyższym podium turnieju.
Pozostali zawodnicy Akademii spisali się znakomicie, kończąc
zawody na I, II i III miejscach. Gratulujemy zawodnikom oraz
trenerom: Angelice Kowalczyk, Basi Dubkiewicz-Jopek oraz
Łukaszowi Zatajowi z Akademii Judo Poznań. 
Red.

Sukcesy zawodników UKS Fighters
W sobotę i niedzielę pięcioosobowa ekipa mosińskich Fightersów rywalizowała w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas
VII Mistrzostw Gór Świętokrzyskich w Taekwondo Olimpijskim w ramach cyklu turniejów Pucharu Polski. Pierwszego
dnia turnieju srebrny medal w kategorii kadeta zdobyła Tatiana Tomczak, a Wiktoria Wośkowiak w kategorii młodzik
wywalczyła brąz. W niedzielę srebrny krążek zdobył jeszcze
junior Szymon Pluskota. Trochę szczęścia tym razem zabrakło
Judycie Śremskiej i Sergiuszowi Wojciechowskiemu, którzy
pomimo dobrych walk musieli uznać wyższość rywali w fazie
eliminacyjnej. 				UKS Fighters

Finał w Daszewicach

26 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach odbył się finał Powiatowej
Olimpiady Sportowej Uczniów Klas I –III zorganizowany przez
nauczycieli naszej szkoły oraz pracowników Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mosinie, pod patronatem Gminy Mosina. Udział
wzięły w nim drużyny ze szkół podstawowych gmin: Puszczykowo, Luboń, Kleszczewo i Mosina. Młodzi sportowcy musieli
wykazać się nie tylko doskonałą sprawnością fizyczną, ale
i wiedzą teoretyczną, dotyczącą Zimowych Igrzysk Olimpijskich. II Powiatową Olimpiadę Sportową Uczniów Klas I-III
wygrała drużyna SP nr 1 z Mosiny. Tuż za nią uplasowały się
zespoły: SP z Puszczykowa, SP z Lubonia oraz SP z Kleszczewa.
Drużyny otrzymały puchary, medale oraz nagrody – sprzęt
sportowy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział we wspólnej zabawie! 
Katarzyna Wojtczak
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

„HISTORIA WEWNĘTRZNA”
GIULIA ENDERS
Czy jelito cienkie, grube, wyrostek robaczkowy i zamieszkujące je dwa kilogramy bakterii to na pewno dobry
temat na Dyskusyjny Klub Książki? Okazuje się, że tak! „Historia
wewnętrzna. Jelita – najbardziej
fascynujący organ naszego ciała”
Giulii Enders, młodej niemieckiej
doktorantki, to książka popularyzująca tematykę medyczną w sposób lekki, dowcipny i obrazowy,
czemu pomagają zabawne ilustracje jej siostry, Jil Enders. Można się
obawiać, że osoby, które usłyszą,
że ich ulubione dania, zawierające cukier, produkty smażone lub
przetworzone, nie służą jelitom,
nie zechcą się wgłębiać w treść publikacji. Ile razy już to słyszały! Ale
jeśli spojrzymy na nasz brzuch jak
na naszego sprzymierzeńca, od którego dobrego samopoczucia zależy
nasze zdrowie, emocje, skłonność
do depresji, odporność, pamięć, to
skutecznie zmienia się perspektywa. Docenimy nasz drugi mózg,
ukryty w jelitach, tzw. trzewny,
równie skomplikowany organ, co
mózg właściwy. Nauka o funkcjonowaniu jelit i zamieszkujących ją
mikrobów jest naprawdę świeża,
jeszcze w powijakach, pierwsze
eksperymenty naukowe, przeprowadzone na ludziach, to okres dopiero ostatnich kilku lat. W związku
z tym wiedza o tej części naszego
ciała jest fragmentaryczna, ale wnioski z przeprowadzonych badań są
bardzo obiecujące. Sieć neuronalna
w przewodzie pokarmowym, pod
względem wielkości i skomplikowania dorównuje mózgowi, więc
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naukowcy skłonni są przypuszczać,
że o naszym „ja” decyduje w różnej
mierze głowa, co brzuch. Dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób jedzenie wpływa na mózg i odwrotnie:
jak emocje wpływają na jelita (bo
kto nie odczuwa związku między
emocjami a apetytem?) o różnicy
między probiotykami i prebiotykami i czy należy je zażywać. Spotkanie zakończyło się przepisami na
domową kiszoną – nie kwaszoną
– kapustę, uwielbianą przez „dobre”
mikroby i przestrzeżeniem przed
plastikowymi opakowaniami wody
i żywności. Całym sercem i jelitami
;) polecam książkę Giulii Enders! 
Zofia Staniszewska
Akcja „Uwolnij książkę”
w nowej lokalizacji
Na prośbę naszych Czytelników, akcja „Uwolnij książkę” powraca po zakończonym remoncie, związanym
z przebudową wejścia do Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Akcja
„Uwolnij książkę” jest adresowana
do wszystkich, którzy lubią czytać
i chcą się dzielić książkami z innymi.
W naszej bibliotece znajduje się regał
bookcrossingowy. Bookcrossing to
społeczna ogólnoświatowa forma
popularyzowania czytelnictwa,
ruchoma wirtualna biblioteka,
bez własnej siedziby, regałów i kart
bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w USA
i swoim zasięgiem obiegła cały
świat. W Polsce funkcjonuje od
2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie. Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży,
ma na celu podniesienie poziomu
czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing
polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub,
wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino) lub na tzw. półkach bookcrossingowych po to, by znalazca
mógł je przeczytać i przekazać dalej. Właśnie taka półka znajduje się
w holu Mosińskiego Ośrodka Kultury.Warunek: książka nie może być
zniszczona!Uprzejmie prosimy nie
przynosić również: wypełnionych
ćwiczeń i podręczników, wydawnictw reklamowych, czasopism,
kaset video i płyt. 
MBP

Święto Kobiet w Krośnie
„KOCHAMY WAS KOBITKI” pod takim hasłem odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy w Krośnie.
Dla wszystkich pań, które zechciały odwiedzić 11 marca, w niedzielne popołudnie świetlicę w Krośnie czekały
niespodzianki. Już przy wejściu panowie obdarowywali
wchodzące panie symbolicznym kwiatkiem, w świetlicy
czekały pięknie nakryte stoły kawa, herbata, ciasto, owoce
i przede wszystkim miła atmosfera.
Uświetnieniem spotkania był występ poznańskiego Kabaretu z Woźnej w składzie Paweł Kuleszewicz i Agnieszka
Szymańska, kabaret w dobrym poznańskim stylu zaproponował dużą porcję humoru. Tym humorem częstowali
na przemian z pięknymi piosenkami wykonanymi przez
panią Agnieszkę. Występy zostały przez zgromadzone panie przyjęte oklaskami i uśmiechami. Zaproszone panie
były usatysfakcjonowane przygotowaną uroczystością. 
Ryszard Rybicki - Sołtys Sołectwa Krosno

Aktywnie w sołectwie
Sołtys Sołectwa Dymaczewo Nowe wraz z Radą Sołecką
organizują dla młodszych i starszych mieszkańców wsi różne formy aktywności. W okresie ferii zimowych, świetlica
wiejska była miejscem organizacji ciekawych wydarzeń dla
dzieci i młodzieży. Wystąpił teatr z Krakowa, który zaprezentował przedstawienie pt. „Pinokio”. Spektakl cieszył
się dużym zainteresowaniem. Następnie balik dla dzieci
włączył do wspólnej zabawy najmłodszych oraz rodziców.
Starsze dzieci, brały udział w warsztatach fotograficznych,
poznając tajniki wykonywania udanych zdjęć. Po zajęciach
w plenerze, w świetlicy jury oceniło wykonane zdjęcia
i wręczyło nagrody. Odbyła się też dyskoteka dla młodzieży,
a ostatnio także warsztaty krawiecko plastyczne, na których
dzieci wykonywały różnego rodzaju ozdoby z materiałów
oraz maskotki. Na prośbę Seniorek z Dymaczewa Nowego,
Sołtys Łukasz Kasprowicz zorganizował i przeprowadził
kurs komputerowy, na którym panie nauczyły się podstaw obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
Pięciogodzinne szkolenie było bezpłatne i odbyło się
w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. 
Red.
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Młodzieżowy Sejm w rocznicę
proklamacji

26 marca, podczas uroczystych obrad Młodzieżowy Sejm
Rzeczpospolitej Mosińskiej przekazał Burmistrzowi Gminy
Mosina swoją deklarację nawiązującą do 170. rocznicy proklamacji niepodległości w Mosinie. Obradom towarzyszyły
prelekcje historyków Jacka Szeszuły i Oskara Hajdera.
Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej rozpoczął
swoją działalność w maju 2016 roku. Pomysł na zorganizowanie tej instytucji pojawił się ze strony grupy młodzieży
skupionej w Grupie Inicjatywnej Baranówko, realizującej
projekt „Młodzieżowy urząd” w ramach programu „Równać
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ideą utworzenia Młodzieżowego
Sejmu było pobudzenie młodego pokolenia mieszkańców
Gminy Mosina do działania i publicznego przedstawiania
swoich problemów i potrzeb. Obecnie Sejm tworzą posłowie
z 7 szkół: Szkoły Podstawowej im. prof. Adama Wodziczki
w Rogalinku, Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów
Poznańskich w Krośnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach, Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” Krosinku,
Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Mosinie, a także ze Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna
Baranówko.
Na swoje kolejne obrady 26 marca, Młodzieżowy Sejm
Rzeczpospolitej Mosińskiej zaprosił: Małgorzatę Kaptur –
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, Jerzego Rysia
– Burmistrza Gminy Mosina i jego zastępcę Przemysława
Mielocha. Wśród gości obrad byli także samorządowcy, dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.
W pierwszej części obrad posłowie i goście wysłuchali
prelekcji historyków. Jacek Szeszuła – radny Rady Powiatu
w Poznaniu, emerytowany nauczyciel i dyrektor mosińskiej
„dwójki”, opowiedział o historycznych wydarzeniach z maja
1848 r. i o udzialne w nich bohatera Wiosny Ludów Jakuba
Krauthofera-Krotowskiego. Z kolei Oskar Heider – nauczyciel
historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, przedstawił
przekonywujące argumenty, dlaczego warto pielęgnować
pamiętać o Rzeczypospolitej Mosińskiej.
W czasie tych obrad Młodzieżowy Sejm przedstawił między innymi swoją Deklarację nawiązującą do 170. rocznicy
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, którą po uroczystym odczytaniu, młodzież wręczyła burmistrzowi Jerzemu
Rysiowi. Posłowie zadeklarowali również swoje włączenie
się w majowe, uroczyste obchody rocznicy proklamacji. 
tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Deklaracja Młodzieżowego Sejmu
Rzeczpospolitej Mosińskiej
Mosina, 26.03.2018
W 170. rocznicę wydarzeń Wiosny Ludów i proklamacji
w Mosinie Polski Powstającej, Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej
Mosińskiej wyraża uznanie i szacunek dla uczestników powstania
1848 r. przeciwko obcemu zaborcy, za ich determinację i poświęcenie
w dążeniu do odzyskania Niepodległości Ojczyzny.
W XVIII wieku, w wyniku trzech rozbiorów, Polska zniknęła
z mapy świata. Jednak w sercach Polaków, także mieszkańców Ziemi
Mosińskiej, pamięć o niepodległej, własnej Ojczyźnie przetrwała.
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3 maja 1848 r., na wezwanie mieszkańców Mosiny, na czele powstańczego oddziału do naszego miasta przybył Jakub
Krauthofer-Krotowski i proklamował Niepodległą Polskę –
Rzeczypospolitą Mosińską.
Choć Rzeczypospolita Mosińska przetrwała tylko kilka dni,
jest dowodem na głęboki patriotyzm naszych przodków i była
przyczynkiem do odzyskania przez Polskę Niepodległości
w roku 1918.
Wyrażamy podziw dla bohaterskiej postawy twórców Rzeczypospolitej Mosińskiej – Jakuba Krauthofera-Krotowskiego,
powstańców wielkopolskich 1848 roku, mieszkańców Ziemi
Mosińskiej. Jesteśmy dumni z ich czynów i ich odwagi w walce
o własną Ojczyznę.
Ich postawa jest dla nas wzorem prawdziwego patriotyzmu.
W czasach współczesnych ten wzorzec będziemy realizować
w pracy do dobra Małej Ojczyzny, dla dobra Polski. Chcemy,
by pamięć o Rzeczypospolitej Mosińskiej i jej twórcach była
pielęgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom mieszkańców Gminy Mosina!
Marszałek, Wicemarszałkowie, Posłowie
Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej

Informacja dla podmiotów branży
turystycznej
Urząd Miejski w Mosinie, w porozumieniu z Muzeum
Narodowym w Poznaniu, również w tym roku organizuje
Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie. Inicjatywa ta była kontynuowana w latach poprzednich
z dużym powodzeniem, a turyści chętnie korzystali z informacji
i materiałów, które w tym Punkcie bezpłatnie oferowaliśmy.
Punkt będzie dostępny dla odwiedzających w sezonie od
czerwca do końca sierpnia br. i będzie pracował w trybie
weekendowym – piątek/sobota/niedziela w godzinach pracy
Pałacu. Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do współpracy. Zależy nam, aby w Punkcie dostępne były materiały
informacyjno – promocyjne nie tylko dotyczące Gminy Mosina, ale także gmin ościennych – całego regionu. Turysta
szuka ciekawych, atrakcyjnych turystycznie miejsc w całej
okolicy, dlatego chcemy je promować.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, aby w Punkcie Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie pojawiły się materiały
promujące Państwa ofertę, prosimy o ich dostarczenie do 27
kwietnia br. do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie,
przy ul. Dworcowej 3, I piętro, pokój nr 16. Biorąc pod uwagę,
że Punkt będą odwiedzać osoby z kraju i zagranicy, prosimy
w miarę możliwości także o materiały w językach obcych.
W kwestiach związanych z Punktem Informacji Turystycznej, prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Informacji
w Mosinie, tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl. 
Gminne Centrum Informacji
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Poddasze magiczne
Marcowy wernisaż w Galerii Miejskiej w Mosinie zainaugurował wystawę malarstwa Agnieszki Sowisło-Przybył
zatytułowanej „Poddasze”.
Agnieszka Sowisło-Przybył jest absolwentką Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Rysunku.
W 2012 roku uzyskała dyplom magisterski w zakresie malarstwa sztalugowego w XI Pracowni Malarstwa prof. Marka
Przybyła. W latach 2008 – 2011 studiowała w Wyższej Szkole
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, uzyskując dyplom licencjacki z dziennikarstwa. Obecnie pracuje
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu jako asystent
w IX Pracowni Malarstwa dr hab. Marka Haładudy, prof.
ndzw. UAP.
W Mosinie Agnieszka Sowisło-Przybył pokazała swoje prace
po raz drugi. Na marcowej wystawie zatytułowanej „Poddasze”, zaprezentowane zostały obrazy, które – jak zaznaczyła
artystka – nie stanowią jednorodnego cyklu. Jednak wszystkie
wydaje się łączyć jeden wspólny wątek – malarskie studium
wnętrz i przedmiotów. Nie są to jednak fotograficzne rejestracje
martwej natury czy pomieszczeń, bo na obrazach Agnieszki
Sowisło-Przybył dzieje się coś więcej. – Niespodzianki przestrzenne pokazują grę malarską w sposób ciekawy – powiedział
o tych pracach na wernisażu prof. Marek Przybył. – Cały czas
jesteśmy przy przedmiocie, przy wnętrzach, ale to są wnętrza
Agnieszki Sowisło. Ten realizm, to w pewnym sensie realizm
magiczny. Prof. Przybył stwierdził, iż patrzy na rozwój swojej byłej studentki i dla niego te obrazy są niespodzianką
„in plus”. – Zawsze, odkąd pamiętam miała talent malarski,
słuch kolorystyczny. Na tych obrazach teraz skomplikowała
się przestrzeń. Coś tu się dzieje bardzo ciekawego dla oka, niejednoznacznego i to jest to, co mnie zaskoczyło – jakaś nowość
w dziele Agnieszki. Przy realistyczności, przy zmysłowości,
teraz rozbudowanie planu, rozciągnięcie tego planu, nostalgiczność, a jednocześnie radość życia. Zdaniem profesora to
takie bardzo dobre połączenie dwóch cech u artysty, który
jest niejako probierzem na zewnętrznym świat.
Wernisaż, który zgromadził bardzo liczne grono gości,
uświetnił klimatyczny występ muzyków.

KULTURA

Na trąbce zagrał Kacper Grzanka, na kontrabasie Marcin
Nowakowski, a na gitarze Marek Przybył – mąż artystki.
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Poddasze
Obrazy zaprezentowane na wystawie zatytułowanej „Poddasze” nie stanowią jednorodnego cyklu. Zalążkiem każdego
z nich był nieco inny impuls, czasem nieoczywista fascynacja.
W przebiegu malowania pojawiają się jednak nieuniknione
zbieżności.
Tytuł wystawy można rozstrzygnąć w dwójnasób. Jeden trop
może prowadzić do pracowni na poddaszu, przestrzeni nierzadko ingerującej w płaszczyznę płótna. Otoczenie nie pozostaje
obojętne wobec procesu malarskiego. Wkracza w pierwotne
wyobrażenie obrazu, który wielokrotnie zostaje przeze mnie
przemalowywany. Na starsze warstwy farby nakładam kolejne, wprowadzam nowe treści w postaci malarskich atrybutów.
Niejako ulegam oddziaływaniu przestrzeni pracowni, próbując
przetransponować pojawiające się wątki w formę malarską.
Drugi kontekst tytułu „Poddasze” wiedzie do miejsc zarówno
realnych, jak i wyimaginowanych - przestrzeni na peryferiach
pamięci. Wspomnienie ich przywołuje stan odosobnienia, kojarzony przeze mnie z podobnym uczuciem, które towarzyszy
malowaniu. 
Agnieszka Sowisło-Przybył
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Matka Boska
z Daszewic
Po zakończeniu II wojny światowej, mieszkańcy Daszewic wznieśli we
wsi Kaplicę Matki Boskiej, jako dziękczynienie
za odzyskaną wolność
i zdrowie. W zachowanych
wspomnieniach, podczas
uroczystości poświęcenia figury 4 maja 1947 r.,
„w górze powiewały sztandary, śpiewał chór kościelny, były deklamacje i śpiewy...”
Według miejscowych przekazów jeszcze przed wybuchem
II wojny światowej, na obrzeżach Daszewic stały cztery przydrożne kapliczki i jeden krzyż. Tutejsi mieszkańcy przypuszczają, że wzniesiono je jako votum w podzięce za ocalenie
przed śmiercią od cholery, która w XIX-wiecznej Wielkopolsce
kilkakrotnie zbierała śmiertelne żniwo. Potwierdza to „Kronika miejscowa” Gazety Wielkiego Xięstwa Poznańskiego
donosząca we wrześniu 1852 r , że „w Daszewicach umarło na cholerę 30 ludzi, a niektóre domy stoją tam pustkami”.
W czasie okupacji hitlerowskiej, z rozkazu Niemców dziękczynne figurki zostały rozebrane, a krzyż ucięto. Kiedy skończyła się wojna, w Daszewicach powróciła miejscowa tradycja
dziękczynienia za ocalenie, tym razem z wojennej zawieruchy.
Jeszcze w roku 1945 tutejsza gromada ufundowała krzyż,
a w roku 1946, mieszkańcy rozpoczęli starania o wzniesienie
w centralnym punkcie wsi Groty Matki Boskiej. Inicjatorem
przedsięwzięcia było działające we wsi Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i odpowiednio Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, powołane przez zjazd
Akcji Katolickiej w roku 1934, prowadziło działalność religijną,
kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną
pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”. Tuż przed wybuchem
wojny obydwa stowarzyszenia liczyły łącznie ponad 250 tys.
członków. Wśród nich była także młodzież z Daszewic. Po wojnie
komunistyczne władze Polski Ludowej odmówiły ich ponownej
rejestracji. Jedynie w archidiecezji poznańskiej i krakowskiej,
wskutek niedopatrzenia administracyjnego, udało się legalnie
reaktywować KSMM, które ostatecznie zdelegalizowano w roku
1953. Zanim do tego doszło, 28 września 1946 r., Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży w Daszewicach skupiające przedwojennych członków KSMM i KSMŻ, wystąpiło do powojennych
władz o pozwolenie na budowę we wsi Groty Matki Boskiej.
W podaniu, które podpisem firmował Franciszek Skrzypczak – przewodniczący komitetu budowy, jako miejsce groty
wskazano ogród obywatelki Heleny Smoczyńskiej, graniczący z placem gromadzkim – boiskiem starej szkoły. Obiekt
z kamieni polnych zaprojektował Antoni Kozielczyk – technik
budowlany i mistrz murarstwa. Jednak pierwotny projekt, najpewniej nawiązujący do groty fatimskiej, nie spodobał się ówczesnym władzom. Zdaniem Naczelnika Wydziału Odbudowy
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wykonanie tak zaprojektowanego obiektu „spowodowałoby zeszpecenie krajobrazu”
z powodu „nieestetycznych form groty, czego można by unik-
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nąć przez zaprojektowanie kapliczki, lecz nie w formie groty”.
Już w listopadzie tego samego roku, KSM przedstawił kolejną
propozycję, według zaleceń w formie kaplicy i udało się, zgoda
została wydana.
W pracę nad budową, jak opisuje Magdalena Jarecka
w opracowaniu poświęconym figurze,
włączyła się duża część mieszkańców Daszewic: „Zwożono kamienie z pól, ciosano je w odpowiednie kształty. Na budowę figury
przywieziono także krawężniki, które były zgromadzone na granicy
Daszewic i Kamionek, a przeznaczone wcześniej przez Niemców na
budowę drogi do Poznania.(...) Młodzież tańczyła na dożynkach,
a za dochód zakupiono w Poznaniu figurę. Kręgi do kwiatów przywieziono z byłych niemieckich bunkrów...”. Przekaz ten podaje, że
najwięcej pracy poświęcili: Franciszek Skrzypczak, Czesław Kurkowiak, Adam Szyk, Marcin Bzdęga, Władysław Pakosz, Edward Strojny, Marian Strojny oraz „cała rzesza nie wymieniona z nazwiska”,
a figurę zbudowali Adam Szyk i Franciszek Strojny.
4 maja 1947 r. kaplicę, którą i tak nazywano „grotą”, uroczyście
poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. Marian Sokołowski.
To wydarzenie opisał w kronice miejscowej szkoły ówczesny
kierownik placówki Zygmunt Lato: „Dnia 4 maja 47 r. w niedzielę, o godz. 4 po południu, odbyło się uroczyste poświęcenie
Groty N.M.P. ufundowanej staraniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Meskiej. Grota znajduje się na placu
szkolnym. Rozpoczęcie budowy Groty nastąpiło w jesieni 1946
r., a dokończenie wiosną 1947 roku. Przez cały maj wieczorem
odbywały się uroczyste nabożeństwa przed Grotą i pewnie zawsze
odbywać się będą ku czci N. M. Panny”.
W latach 70. władze zwierzchnie kilkakrotnie nakazywały przenieść kaplicę z boiska szkolnego, na którym
wówczas stała, w inne, zapewne mniej publiczne miejsce. Kierownik szkoły Kazimierz Skrzypczak miał odpowiadać na to: „Komu przeszkadza, niech ją przeniesie!”.
Jak tego chciał Zygmunt Lato, autor kronikarskiego wpisu
z maja 1947 r., figura Matki Boskiej przetrwała w swoim miejscu
niekorzystny dla kultów religijnych w Polsce okres. Pozostała
tam, gdzie ją wzniesiono i stoi do dzisiaj, i do dziś gromadzi
mieszkańców wsi na majowych nabożeństwach. 
Joanna Nowaczyk
Fot. JN, zdjęcia archiwalne pochodzą
z kroniki Sołectwa Daszewice. Wykorzystano:
Opracowanie „Figura Matki Bożej Niepokalanej” Magdaleny Jareckiej na podstawie oprac.
Leokadii Skrzypczak, Mateusza Jareckiego oraz
wspomnień mieszkańców Daszewic; Gazeta
Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1852.09.17
Nr218.

Poświęcenie figury, 1947 r.
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Pierwszy projekt Antoniego Kozielczyka

Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w 2008 r.
Urodził się 25 stycznia 1948 roku
w Mosinie. W tym mieście, w domu
przy ul. Leszczyńskiej, mieszkał całe
swoje życie. Chociaż ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi poznańskiego Uniwersytetu im. Adam
Mickiewicza, zawodowo oddał się
pracy dziennikarskiej. W roku 1976
został redaktorem naczelnym gazety zakładowej poznańskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - „Z życia MPK”. Prowadził ją przez lat 30. Swoje
artykuły publikował też w gazetach: „Tydzień”, „Ilustrowany Kurier
Polski”, „Motywy”, później – w „Gazecie Wyborczej”, „Głosie
Wielkopolskim” i „Poznańskiej”. Opisywał w nich wydarzenia, których był świadkiem: obserwatorem lub uczestnikiem, a najczęściej
powtarzaną w nich nazwą była „Mosina”. W roku 1986 ukazał
się pierwszy numer „Ziemi Mosińskiej” – pierwszej, mosińskiej
gazety lokalnej i jednej z pierwszych gazet lokalnych w kraju, której
Marian Strenk był inspiratorem, wydawcą i redaktorem naczelnym. Prowadził ją do 2005 r. opisując dzieje Ziemi Mosińskiej,
dokumentując także jej teraźniejszość. Równolegle do działalności dziennikarskiej uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym
gminy. Jeszcze we wczesnej młodości zaangażował się w harcerstwo. W strukturach tej organizacji, uzyskał stopień harcmistrza.
W latach 70., prowadził drużynę starszo harcerską, przez pięć
lat zasiadał też w 19-osobowej Radzie Hufca ZHP im. Bolesława
Chrobrego w Mosinie. Jako dziennikarz, stał się równocześnie
dokumentalistą życia mosińskiego harcerstwa. Z harcerstwem,
nie rozstał się nigdy. Pracę z młodzieżą kontynuował, angażując
się w edukację muzyczną dzieci i młodzieży, w ramach ruchu
„Pro Sinfonica”. Przez kilkanaście lat, współpracował ze Stowa-
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GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Marian Janusz Strenk
(1948 – 2009)

rzyszeniem Przyjaciół Dzieci „Promyk Słońca”, współuczestnicząc
w organizacji wielu imprez i festynów.
Przez kilka kadencji pełnił funkcję radnego, w II kadencji mosińskiego samorządu terytorialnego, pełnił funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Mosinie. W II i III kadencji, przewodniczył
pracy Komisji Promocji Gminy, której efekty, to wiele ciekawych
pomysłów na wzbogacanie życia kulturalnego gminy i jej promowanie. Promocją gminy Marian Strenk zajął się także w działalności pozasamorządowej. Wspólnie z przyjacielem Witoldem
Wilhelmem, podjął wiele inicjatyw, takich jak emisja monety
zastępczej „1 Mosin”. Angażował się w życie społeczno-kulturalne
Ziemi Mosińskiej na wielu płaszczyznach: był Ojcem Chrzestnym Sztandaru Mosińsko-Pusczykowskiego Bractwa Kurkowego
i honorowym członkiem tego bractwa, członkiem Zarządu OSP
Mosina i współorganizatorem obchodów 100-lecia tej jednostki.
Za 32-letnią społeczną służbę, odznaczony został złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Pełnił funkcję sekretarza
Stowarzyszenia Potrzebującym im. św. Antoniego. Współpracował
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury, klubami rolnika, z Klubem
Honorowych Dawców Krwi przy MPK, Polskim Czerwonym
Krzyżem, Stowarzyszeniem Hodowców Gołębi Pocztowych, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, uczestniczył w Lidze Obrony Kraju,
w strukturach Stronnictwa Demokratycznego. Odznaczony „Za
zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego”, „Województwa Wielkopolskiego”, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
„Zasłużony Działacz Kultury”. Marian Strenk zmarł 13 czerwca
2009 r. 						 JN
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Władze samorządowe Gminy Mosina
wraz z GCI, MOK, OSiR, Szkołą Podstawową Nr 1 w Mosinie oraz Radą Rodziców
organizują w dniu 9 czerwca br. Gminny
Dzień Dziecka z organizacjami pozarządowymi. Od dziesięciu już lat wspólnie
tworzymy to wydarzenie w formie festynu.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie stowarzyszenia, fundacje, związki i itp.,
które realizują szereg ciekawych zadań
i inicjatyw dla mieszkańców Gminy Mosina i chciałyby poprzez udział w tym
wydarzeniu przybliżyć swoją ofertę oraz
pozyskać nowych członków. Zgłoszenia
do 30 kwietnia br. na adres: gci@mosina.
pl lub dostarczyć do GCI w Mosinie, ul.
Dworcowa 3 I piętro, p. 16.

7 kwietnia 2018 r. w galerii Miejskiej
w Mosinie otwarta została wystawa Piotra
Sonnewenda pt. „Niech żyje rysunek!”.
W dwuwymiarowych pracach Sonnewend
rozwija specyficzne właściwości używanego materiału i techniki, nadając im eksperymentatorską formę wyrazu. Jego prace
charakteryzuje zróżnicowana powierzchnia obrazu, delikatne graficzne struktury
oraz monochromatyzm. Wystawa trwa do
6 maja br. Wstęp wolny. Więcej informacji
na: facebooku Galerii Miejskiej w Mosinie.
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Konkurs organizowany jest po raz pierwszy
przez Referat Oświaty, Promocji Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Skierowany jest do mosińskich uczniów –
dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów
klas „0” i „1” szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie
– w dowolnej technice – pracy plastycznej na temat „Mosina oczami dzieci”. Jury
oceniać będzie prace w trzech kategoriach
wiekowych 3-4, 5 i 6-7 lat. W I etapie we
wszystkich kategoriach wiekowych wybranych zostanie 30 najciekawszych zgłoszeń,
następnie zostaną one opublikowane na
Facebooku Gminy Mosina, tam będą zbierać „polubienia”.
Zgłoszenia do 7 maja, więcej na mosina.pl.

CERTYFIKACJA

DZIEŃ DZIECKA

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna we
współpracy z Powiatem
Poznańskim zainaugurowała Certyfikację Atrakcji
Turystycznych Powiatu Poznańskiego. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 15 maja br.
Więcej informacji na www.
certyfikacja.poznan.travel.

Zapraszamy na Gminny
Dzień Dziecka z Organizacjami Pozarządowymi
w Mosinie. 9 czerwca na
boisku Szkoły Podstawowej
nr 1, od 14.00 – 18.00, przy
ul. Szkolnej 1. Wstęp wolny.
Więcej mna www.mosina.pl.

BIEG „ELEGANT
NA 5”
LATO
POD ŻAGLAMI

POWIATOWY BIEG

27 maja 2018 r. odbędzie
się V Bieg „Elegant na 5”
na dystansie 5 km. Odbędzie się on w niedzielę
podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Start
oraz meta usytuowane są
na Placu 20 Października
w Mosinie. Szczegółowe
informacje oraz panel zapisów znajdują się na stronie
www.mosinskiegp.pl.

Ruszają zapisy do drugiej
edycji Powiatowego Biegu
po Zdrowie. Organizatorem
imprezy pod Patronatem Honorowym Starosty Poznańskiego jest Stowarzyszenie
4ACTIVELIFE. 30 września,
na trasie ze startem i metą
w Muzeum w Szreniawie.
Szczegóły na http://2powiatowybiegpozdrowie.pl.

CENTRUM

ZAWODY WĘDKARSKIE

Od 12 kwietnia, w każdy
czwartek, w godzinach 18.00
-19.30, w budynku przy Stadionie OSiR w Mosinie, ul.
Konopnickiej 31, odbywać
się będą dyżury Centrum
lontariatu. FB: Mosińsko
-Puszczykowskie Centrum
Wolontariatu, e-mail: wolontariatmosina@gmail.com,
tel. 510 697 056.

Koło PZW Mosina Miasto
organizuje zawody wędkarskie z okazji 170. rocznicy
proklamacji Rzeczypospolitej
Mosińskiej o puchar Rzeczypospolitej Mosińskiej zawody
rozegrane zostaną na Kanale
Mosińskim 13 maja. Zbiórka wędkarzy o godz. 6.00 na
targowisku w Mosinie.
Zapraszamy!

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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Król Parku
28 kwietnia rusza największa impreza biegowa na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowgo. Na uczestników czekają
dwie trasy: 21 km oraz 60 km.
Jedyne takie miejsce, które poprzez swoją wjątkowość i unikatowość przyciąga tak wielu miłośników przyrody. “Jedyny
taki bieg w jedynym takim miejscu” - w tym roku pragniemy
zwrócić jeszcze wiekszą uwagę nad tym gdzie się znajdujemy i po jak niesamowitym miejscu mamy okazję biegać:
11 jezior, 220 gatunków ptaków, ponad 40 gatunków ssaków
i 34 gatunki ryb. Na tak niewielkim obszarze zamieszkuje
tak wiele istot. Pamiętajmy, że Park Narodowy to najwyższa
forma ochrony przyrody!
Tegoroczna trasa została przygotowana w ścisłej współpracy z pracownikami Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Niezapomnianych wrażeń dostarcy z pewnością start oraz
meta. Zaplanowano je bezpośrednio przed siedzibą WPN
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w Jeziorach oraz Muzeum Przyrodniczym.
To będzie także niezapomniany rodzinny
piknik sportowy z widokiem na Jezioro
Góreckie. W pełni wiosny WPN przybiera wyjątkowe barwy.
Jeśli chcesz zostać ,,Królem Parku”
nie może Ciebie zabraknąć. Jeśli chciałeś
zwiedzić cały obszar Wielkopolskiego Parku
Narodowego to masz niepowtarzalną okazję.
Organizatorzy przygotowali trasę trudną, ale
niezwykle malowniczą. Kto pierwszy raz zawitał do WPN
z pewnością wróci tu po raz drugi. Profesor Adam Wodziczko
jeden z propagatorów powstania WPN z pewnością byłby
dumny, bo to miejsce dzisiaj nie tylko chroni przyrodę, ale
także stwarza niesamowite warunki dla aktywności ruchowej.
Pokonaj swoje słabości i bądź z nami 28 kwietnia 2018 r.
w sercu Wielkopolski! Zapisy oraz szczegółowe informacje
na stronie www.krolparku.pl. 			
OSiR

Jubileuszowy turniej tańca
W sobotę 7 kwietnia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie odbył się jubileuszowy, XV Ogólnopolski Turniej
Formacji Tanecznych w Mosinie. Ta cykliczna impreza ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem tancerzy, w tym
roku zgromadziła blisko 1500 uczestników.
Turniej Formacji Tanecznych w Mosinie, to największe
wydarzenie taneczne na terenie naszej gminy. Cieszy się też
zainteresowaniem tancerzy spoza gminy, także odległych
polskich miast, takich jak Częstochowa, Jastrzębie Zdrój,
Łódź, Wrocław czy Szczecin. W tym roku, na jubileuszową
edycję turnieju stawiło się 1450 uczestników, a w tanecznych
zawodach udział wzięło 105 zespołów!
Tancerze rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych
i trzech kategoriach tanecznych – taneczne formy kultury
ulicznej, formy klasyczne i inne formy taneczne. Ich zmagania
oceniało jury w składzie: Małgorzata Makowska – tancerka
i choreograf, Paulina Trzewikowska-Knieć – autorka licznych
publikacji na temat tańca, instruktorka tańca współczesnego,
barre au sol oraz jogi, Abby Aouragh – nauczyciel tańca,
choreograf i prezenter oraz Piotr Szwarc – tancerz, choreograf,
instruktor, juror konkursów tanecznych. Atrakcją XV jubileuszowego Turnieju Formacji Tanecznych był niewątpliwie
„gościnny”, pozakonkursowy występ zespołu tanecznego,
którego skład tworzyli sami organizatorzy, a który spotkał
się dużym aplauzem widowni.
Organizatorzy dziękują wszystkim partnerom i sponsorom
imprezy, bez których nie mogłaby się ona odbyć.
Gratulujemy zwycięzcom, a także organizatorom turnieju –
jednej z największych atrakcji sportowych w naszej Gminie! 
Joanna Nowaczyk
Organizatorzy turnieju: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie, UKS Mosińska Jedynka, Gmina Mosina.
Partnerzy: Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, Straż Miejska
w Mosinie, OSP Krajkowo, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz wolontariusze działający przy
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.

SPORT

Zwycięskie zespoły XV Turnieju Formacji Tanecznych
w Mosinie:
Tancerze urodzeni w roku 2007 i młodsi
Grand Prix: JUST FEELINGS – Poznań
• taneczne formy kultury uliczne: NA DWA – Poznań
• inne formy taneczne: AFERKA OCZKO – Poznań
• klasyczne formy taneczne: JUST FEELINGS – Poznań
Tancerze urodzeni w latach 2003 – 2006
Grand Prix: AD ASTRA JUNIOR – Łódź
• taneczne formy kultury uliczne: HICIORKI – Poznań
• inne formy taneczne: AD ASTRA JUNIOR – Łódź
• klasyczne formy taneczne: AD ASTRA JUNIOR – Łódź
Tancerze urodzeni w roku 2002 i starsi
Grand Prix: SUKCES SZAŁ – Szczecin
• taneczne formy kultury uliczne: AFERA HIT – Poznań
• inne formy taneczne: SUKCES SZAŁ – Szczecin
• klasyczne formy taneczne: Zespół Tańca ANTIDOTUM
– MDK z Częstochowy
Nagrody indywidulane:
Rocznik 2007 i młodsi:
Aneta Piekarczyk – Lemoniada Poznań, Julia Stachowiak
– Likkle Chaka Śrem, Amelia Sozańska – Flawers Wrocław
Rocznik 2003 – 2006: Alicja Szczerbicka – Ad Astra junior
Łódź, Amelia Semeniuk – Step by Step Poznań, Adam Chadyniak – Dance Cool Luboń
Rocznik 2002 i starsi:
Barbara Ścibirowska – Antidotum Częstochowa, Wojciech
Stanicki – Dance Force Poznań, Maja Grześkiewicz – Impact
Euforia Szczecin 
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XV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych

