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Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek)
Urząd Miejski w Mosinie będzie nieczynny.
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MTBS wybuduje nowe mieszkania
Mosińskie TBS Sp. z o.o. planuje budowę kolejnych 4 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w Krośnie, przy ul.
Bocznej. Łącznie powstaną 64 mieszkania z przeznaczeniem na wynajem.
Zaplanowano mieszkania dwu i trzypokojowe, o powierzchni od 43 do 72
m2. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to marzec 2018 r., natomiast
zakończenie budowy zaplanowano na
lipiec 2019 r.
Każde mieszkanie składać się będzie
z 2 lub 3 pokoi, kuchni lub aneksu
kuchennego, łazienki, przedpokoju
i w większych mieszkaniach – garderoby.
Każde mieszkanie będzie miało balkon,
a w piwnicy do dyspozycji lokatora będzie komórka lokatorska.
Mieszkania budowane będą w standardzie umożliwiającym zamieszkanie:
ściany pomalowane na biało, na podłogach wykładzina z PCV, zamontowana
stolarka okienna i drzwiowa, osprzęt
elektryczny (kontakty i włączniki),
kaloryfery wraz z głowicami termostatycznymi. Łazienka wyposażona będzie
w miskę ustępową, wannę, umywalkę,
przyłącze do pralki oraz komplet baterii. Na wyposażeniu kuchni będzie
kuchenka elektryczna z piekarnikiem.
W każdym budynku zlokalizowana
będzie kotłownia gazowa, a także pomieszczenia wspólne: suszarnie oraz
pomieszczenia na wózki i rowery. Teren
wokół budynków zostanie zagospodarowany. Powstaną tutaj: parking, miejsca
postojowe, drogi, chodniki i śmietnik.
Każdy budynek zostanie wyposażony
w instalację antenową do odbioru telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Będziemy też czynić zabiegi, by wzorem
naszych już istniejących budynków, istniała możliwość skorzystania z oferty
telewizji kablowej.
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Pierwszym etapem ubiegania się
o mieszkanie jest złożenie wniosku
wraz z deklaracją o dochodach. Wniosek wraz z deklaracją można pobrać ze
strony internetowej www.tbs.mosina.
pl lub osobiście w siedzibie spółki. Po
złożeniu wniosku i jego wstępnej weryfikacji jest on rozpatrywany przez komisję
kwalifikacyjną która, powoływana jest
przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczny termin złożenia wniosków o najem
mieszkania w tym etapie mija 5 stycznia
2018 r. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrzone będą na kolejnych
posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej.
Pierwszeństwo w przydziale mieszkania mają osoby zamieszkałe, bądź
osoby związane pracą z Gminą Mosina. Przyszły najemca musi spełniać
przede wszystkim dwa warunki, które
wynikają wprost z zapisów ustawowych.
Pierwszy z nich mówi o braku posiadania tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego w tej samej miejscowości. Jednocześnie TBS może wynająć
mieszkanie osobie posiadającej tytuł
prawny do lokalu w innej miejscowości,
jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest
związana z podjęciem pracy w pobliżu
miejsca położenia zasobów TBS.
Drugi warunek związany jest z dochodami przyszłych najemców. Na
potrzeby prac komisji kwalifikacyjnej
rozpatrywany jest dochód gospodarstwa
domowego za rok 2016. W załączniku do
wniosku należy zadeklarować wysokość
dochodów wszystkich osób zgłoszonych
do wspólnego zamieszkania. Komisja
kwalifikacyjna rozpatrzy te wnioski,
w których dochody będą wyższe od ustalonego minimum dochodowego, oraz
nie przekroczą ustalonych dochodów
maksymalnych. Przy czym wysokość
tych dochodów ściśle uzależniona jest od
ilości zgłoszonych do zamieszkania osób.

Komisja kwalifikacyjna podczas swoich prac stworzy listę wnioskodawców,
którym zaproponowany zostanie najem
mieszkań. Z osobami znajdującymi się
na liście podpisane zostaną umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy
mieszkania. Wstępnie ustalona kwota
partycypacji wynosi 1050 zł za 1 m2
mieszkania i w dniu podpisania umowy najmu nie przekroczy 30% kosztów
budowy tego mieszkania. Wstępnie ustalony czynsz za wynajem wynosi 13,90
zł za 1 m2 mieszkania. Trzeba jednak
podkreślić, że dopiero po wyborze
wykonawcy zadania będzie możliwe
określenie faktycznych kwot zarówno
partycypacji w kosztach budowy jak
i czynszu za wynajem mieszkania.
Biuro Mosińskiego TBS mieści się
w Mosinie przy ul. Strzeleckiej 1A
i czynne jest w poniedziałek od 9.00 do
17.00 a od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. 
Adam Ejchorst
Prezes Zarządu MTBS Sp. z o.o.
Mosińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego od lat realizuje program
zapewnienia mieszkania tym, którzy
zasadniczo nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, ale
których stać na najem mieszkania.
Jest to program w pierwszym rzędzie
skierowany do mieszkańców Gminy
Mosina. Z założenia sam się finansuje. Gmina Mosina tylko zabezpiecza
całość operacji.
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Krótko o drogach
- stan prac

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
25 października – 27 listopada
FINANSE
• przygotowano projekty uchwał: uchylającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 r., w sprawie zmiany
WPF na lata 2017,
• przedłożono Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projekt budżetu na 2018 rok oraz
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2022,
• rozliczono i zaksięgowano IV ratę podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.

• Gmina Mosina podpisała umowę na
wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Poznańskiej w Czapurach.
Inwestycję trzeba rozpocząć, ponieważ
straciłoby ważność pozwolenie na budowę. Zadanie to Gmina przejęła w drodze porozumienia od Powiatu Poznańskiego.
Ulica Poznańska w Czapurach jest drogą powiatową. Chodnik decyzją Starosty
Poznańskiego powstanie tu jednak w całości dopiero po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, a tą z kolei AQUANET planuje wybudować w latach 2019 – 2021
z pozyskanych środków zewnętrznych. Na razie powstanie krótki odcinek chodnika z przystankiem autobusowym.
• W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa na wykonanie drogi do
cmentarza w Krośnie przy ul. Piaskowej.
• Wykonawca chodnika na ul. Dębowej w Czapurach, przygotowuje tę inwestycję
do odbioru.
• Trwają prace na ul. Chopina w Mosinie. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej i w tej chwili wykonywane są roboty drogowe.
• Gmina ogłasza przetargi na wykonanie projektów kolejnych ulic: Jabłkowej,
Łąkowej, Gruszkowej, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, Stefana Żeromskiego, Karola Chodkiewicza – w Mosinie, ul.
Spokojnej w Czapurach. Środki na te projekty zapisane zostały w budżecie Gminy
Mosina na 2017 r. 						
JN

KRONIKA INWESTYCJI
Inwestycje drogowe
• zakończono inwestycje drogowe: budowa ul. Leśnej w Krośnie – etap II, budowa
chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie
– etap III,
• inwestycje drogowe kontynuowane: budowa ul. Chopina w Mosinie na odcinku
od ul. Czarnokurz do ul. Leśnej,
• inwestycje drogowe gotowe do odbioru:
budowa ul. Dębowej w Czapurach – kontynuacja budowy chodnika,
• przygotowania do przekazania placu budowy: budowa chodnika w ciągu ul. Poznańskiej w Czapurach – etap I, budowa
nawierzchni dla konduktów żałobnych do
cmentarza przy ul. Piaskowej w Krośnie,
• przygotowano przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowych na budowę ulic:
Jabłkowej, Łąkowej, Gruszkowej, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego,
Kazimierza Wielkiego, Stefana Żeromskiego,
Karola Chodkiewicza – w Mosinie; Spokojnej w Czapurach,
• zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodnika
w ciągu ulicy: Nadleśnej i Leśnej w Krośnie,
Sosnowej w Wiórku, Kolejowej w Mosinie.
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Gaz dla Drużyny, Nowinek i Pecnej
Pojawiła się realna szansa na zgazyfikowanie wsi Drużyna, Nowinki i Pecna.
Mieszkańcy tych miejscowości już przed kilku laty składali wnioski do Polskiej
Spółki Gazownictwa o podłączenie gazu, ale spotkały się one z odmową, bo
spółka uznała taką inwestycję za nieekonomiczną. Obecnie w PSG zmieniły się
kryteria analizy finansowej przedsięwzięcia i spółka chce zgazyfikować te wsie.
Jak poinformował Erazm Walkowiak, sołtys Sołectwa Drużyna-Nowinki, Rada
Techniczno-Ekonomiczna spółki podjęła ostatecznie decyzję o wprowadzeniu
inwestycji rozbudowy sieci gazowej do miejscowości Drużyna, Nowinki i Pecna
do Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa. Taką pisemną informację
otrzymali niedawno sołtysi obydwu sołectw.
Spółka przewiduje budowę sieci w tych miejscowościach w latach 2019 – 2021.
Mieszkańcy wsi Drużyna, Nowinki i Pecna, którzy nie złożyli dotąd wniosku
o przyłącze do sieci gazowej, mogą go w dalszym ciągu złożyć do Polskiej Spółki
Gazownictwa.  							J. Nowaczyk
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Zmiana siedziby Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że zmianie uległa
siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu.
Od 27 listopada 2017 r. wszystkie podatkowe sprawy można będzie załatwić wyłącznie w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80. 

Gmina podpisała umowę na projekt
pływalni
9 listopada Rada Miejska w Mosinie uchwaliła zmiany w tegorocznym budżecie
Gminy Mosina. Między innymi o 50 tys. zł zwiększone zostały środki na projekt
mosińskiej pływalni, która powstanie przy Parku Strzelnica między ul. Leszczyńską,
a Strzelecką. Umożliwi to kontynuację procedury przetargowej na wykonanie tego
zadania i w rezultacie – podpisanie umowy z projektantem.
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej pływalni ogłoszony został już
po raz drugi. Pierwszy, z 28 lipca tego roku, nie został rozstrzygnięty, bo najniższa
z 3 złożonych ofert przekraczała środki przeznaczone na ten cel w tegorocznym
budżecie Gminy.
Do ogłoszonego po raz drugi przetargu złożono 2 oferty. I tym razem najkorzystniejsza z nich, spełniająca przy tym wszystkie inne wymogi, nie zmieściła się
w zaplanowanej na ten cel kwocie – oferenci nie obniżyli proponowanych cen za
wykonanie projektu. W tej sytuacji Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej o zwiększenie środków, a Rada po sesyjnej dyskusji poparła jego wniosek, uchwalając zmianę.
24 listopada Gmina Mosina podpisała umowę z wybranym w przetargu oferentem,
na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
– Realizujemy budowę bardzo potrzebnych obiektów szkolnych dla szkoły w Krosinku
i w Czapurach. Budujemy halę widowiskowo-sportową przy ul. Krasickiego na granicy
Mosiny i Krosna, a teraz przystępujemy do realizacji zadania budowy pływalni, która
będzie służyła także uczniom, jak i wszystkim mieszkańcom. Budowę pływalni planujemy rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku – informuje Przemysław Mieloch,
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina.  				
J. Nowaczyk

Medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”
W związku z organizowanymi corocznie uroczystościami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, uprzejmie prosimy pary małżeńskie, które będą obchodzić
Złote Gody w roku 2018 i chcą, aby w ich imieniu wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej o nadanie medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, o zgłoszenie
tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego, pl. 20 Października 1, pokój 112 i 113
– do 15 stycznia 2018 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku
o nadanie odznaczenia. 					
Marzena Obst
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie

Zgłoś usterkę lub awarię
Jeśli zauważysz uszkodzoną jezdnię, chodnik, wiatę przystankową, awarię
oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci – możesz zgłosić to drogą elektroniczną na adres: interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA
i dołącz zdjęcie. Urząd Miejski dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać problem.
Zgłoś usterkę lub awarię: interwencje@mosina.pl. 

INFORMACJE Z URZĘDU
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Oświetlenie
• dokonano odbioru oświetlenia drogowego z oprawami LED: Mieczewo – ul.
Modrzewiowa, Świerkowa; Mosina – ul.
Platanowa; ul. J.U. Niemcewicza, ul. T.
Boya-Żeleńskiego, J. Iwaszkiewicza w tym
B. Schulza – etap II; Nowinki – ul. Rolna.
• projekty oświetleń drogowych: uzyskano pozwolenie na budowę dla projektów oświetlenia drogowego – w ul. Polnej
w Pecnej, w ul. Śremskiej w Świątnikach;
w ul. Wiśniowej w Radzewicach; w ul.
Choinkowej, Jodłowej, Zacisze, Pod Lasem
w Drużynie.
Inwestycje kubaturowe
• trwają prace wykończeniowe rozbudowy
SP w Krosinku – I etap – dokonano odbioru
obiektu przez PSP Poznań, Sanepid,
• trwa rozbudowa SP w Czapurach,
• trwa budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie,
• podpisano umowę na wykonanie projektu pływalni w Mosinie,
• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w
Gminie Mosina: Szkoła Podstawowa nr 1
i Hala Sportowa – etap I – przygotowanie
i podpisanie umów z wykonawcą, inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz umowy
o nadzór autorski; przekazanie terenu budowy,
• adaptacja pomieszczeń przedszkola
w Wiórku: zakończenie prac adaptacyjnych
i ich odbiór,
• ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa
na Gliniankach: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie materiałów
do przetargu,
• odbiór pogwarancyjny boisk w Dymaczewie Starym, Nowinkach, Mieczewie,
Rogalinie i Rogalinku,
• odbiór pogwarancyjny prac związanych
z infrastrukturą wokół świetlic wiejskich
w Żabinku, Krajkowie, Świątnikach i Radzewicach,
• wykonywana jest termomodernizacja
budynku świetlicy w Krosinku.
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• przygotowanie zapytań ofertowych
w trybie do 30 tys. euro: na sporządzenie
operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości na potrzeby Urzędu
Miejskiego w Mosinie, a także na obsługę
Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie
usług geodezyjnych – na rok 2018,
• ogłoszenie i publikacja informacji
o przetargach na sprzedaż nieruchomości
gminnych (Mosina, ul. Leśmiana oraz ul.
Bukowa),
• zawarcie umowy sprzedaży nierucho-
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mości w formie aktu notarialnego: Mosina – sprzedaż bezprzetargowa oraz Pecna,
Borkowice, Rogalinek nabycie gruntów
drogowych,
• zawarcie umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul.
Kalinowej/Jarzynowej przeznaczonej pod
zabudowę mieszkaniową szeregową,
• zakończenie procedury nadania nazwy
ulic (przygotowanie projektu uchwały) nieruchomości położonych w miejscowościach
Krosinko, Baranowo, Daszewice, Czapury.

grudzień 2017

Nowa strona

11 listopada wystartowała nowa strona internetowa Gminy Mosina. Odświeżyliśmy nie tylko szatę graficzną. To, co
podczas prac nad stroną było najważniejsze to korzystanie
z nowych technologii i dostosowanie funkcjonalności dla urządzeń mobilnych. Witryna została zbudowana od podstaw,
według założeń, które pozwalają na przejrzyste, łatwe i intuicyjne poruszanie się po zawartości strony. Nowością jest dział
poświęcony inwestycjom realizowanym na terenie gminy – czyli
tematowi, który cieszy się największą popularnością wśród internautów, którzy wiedzę o tym, co aktualnie dzieje się w Gminie Mosina czerpią ze strony mosina.pl. Działalność redakcji strony rozszerzyła się także
o administrowanie oficjalnym profilem Gminy Mosina na Facebooku – zachęcaMIENIE KOMUNALNE
my do polubienia profilu i zapewniamy, że dzięki temu będą Państwo na bieżąco
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: z najważniejszymi wydarzeniami i komunikatami.
wykonanie zadań z Budżetu Obywatelskiego
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowej strony i zapisania się do newslettera
2017 oraz funduszy sołeckich,
oraz na Facebook: @gminamosina.  				
Red.
• utrzymanie dróg: zlecono wykonanie
peronu przystankowego w Nowinkach przy
ul. Powstańców Wlkp.,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania:
wydano 38 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 16 decyzji rocznych za wbudowanie Odpady stałe
urządzeń w pas drogowy, warunki techniczW czasie pierwszego roku samodzielnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów
ne dla przebiegu trasowego 28 urządzeń zebrano 8500 deklaracji śmieciowych, niemal tyle, ile przez lata zebrał „Selekt”.
w pasie drogowym, uzgodniono 20 projekty System jednak finansowo się nie domyka na kwotę ok. 1 600 000 zł wg deklaracji.
tymczasowej organizacji ruchu i 4 projektów Wynika to z faktu niezłożenia deklaracji przez wszystkich mieszkańców. Niektórzy
stałej organizacji ruchu, 6 lokalizacji zjazdu z nas deklarują mniejszą ilość mieszkańców, niż faktycznie mieszka. Dodatkowo
indywidualnego, prowadzenie spraw zwią- niektórzy z nas, którzy deklarują oddawanie odpadów niezmieszanych, segregują
zanych z modernizacją linii kolejowej E-59 śmieci w niewielkim zakresie. Oczekujemy na korekty deklaracji. I jednocześnie
realizowaną prze PKP PLK, trwa procedura zwiększymy zakres kontroli. Sprawiedliwe jest, aby każdy płacił odpowiednio za
wyboru wykonawcy na wykonanie przeglą- swoje śmieci.
du okresowego dróg gminnych,
Zwiększenie zakresu segregacji śmieci da większą ilości odpadów segregowanych
• place zabaw, obiekty małej architektury: (PET, szkło, makulatura, złom). Sprzedaż surowców wtórnych zwiększy przychód
realizacja napraw gminnych placów zabaw systemu. Dodatkowo prowadzone są prace w PUK nad wprowadzeniem dosegrew Rogalinie, Dymaczewie Nowym, Rogali- gowania szkła, co ma dodatkowo zwiększyć wpływy z tytułu sprzedaży.
nie, Krajkowie, Mosinie, montaż 2 ławek,
Podejmujemy również rozmowy z Gminami Luboń, Tarnowo Podgórne, Rokiet2 koszy na śmieci dla Osiedla Nr 3 „Przy nica i Suchy Las, aby zająć wspólne stanowisko wobec nierównego traktowania
Strzelnicy” w Mosinie, zlecono wykonanie gmin przez RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
przeniesienia placu zabaw w Borkowicach, w Piotrowie Pierwszym). Gminy należące do „Selekt” oddają śmieci po niższych
rozbudowę placu zabaw w Rogalinku, trwa cenach. Wszystkie działania mają doprowadzić do zbilansowania albo bardzo
realizacja wykonania części ogrodzenia bo- poważnego zmniejszenia luki finansowej w systemie.
iska sportowego w Mosinie, ul. Jeziorna –
Budżet Obywatelski, montaż 14 szt. stacji Nauka z Aquanet
na psie odchody dla gminy Mosina.
Dlaczego podejmujemy te żmudne działania? Dla dobra nas wszystkich. Gmina
Mosina weszła do Aquanet, licząc na to, że profesjonalna spółka komunalna zajmie
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
się całością spraw związanych z wodociągami i kanalizacją traktując wszystkie
Projekty planów na etapie sporządzania: gminy równo. I początkowo tak było. Teraz jednak mieszkańcy Gminy Mosina
• 4 MPZP: dla terenów wsi Żabinko oraz płacą za ścieki więcej niż mieszkańcy Poznania. Łącznie mieszkańcy Gminy Moterenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla sina odprowadzający ścieki do Aquanet płacą więcej o 2 400 000 zł niż taka sama
terenów części miasta Mosina oraz części liczba mieszkańców Poznania!
wsi Sowiniec, dla terenów części wsi KroCo więcej, w Poznaniu rozważa się możliwość dokonania zróżnicowania cen za
sinko oraz części terenów miasta Mosina, wodę, gdzie Mosina również miałaby płacić więcej niż mieszkańcy Poznania. I to
dla południowych terenów wsi Bolesławiec w sytuacji, kiedy większość wody pobierana jest z obszaru Gminy Mosina!
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice,
Kiedyś zostaliśmy do Aquanet wprowadzeni. Nie mamy możliwości wyjścia.
• MPZP Pecna: dla zachodnich i północ- I praktycznie nie mamy wpływu na ceny. To jest cena za przekazanie obowiązków
nych terenów wsi,
gminy podmiotowi spoza gminy.
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
Wprowadzenie własnego systemu zawsze na początku kosztuje. Jednakże będzie
części wsi,
nas to kosztowało mniej. Zupełnie odwrotnie niż z Aquanet.
Projekty planów na etapie rozpatrywaPrzemysław Mieloch
nia uwag złożonych podczas wyłożenia
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Bilans śmieciowy po pierwszym roku
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Nie pal śmieci!
Rozpoczął sezon grzewczy. Niestety w okresie jesienno-zimowym pojawia się
problem łamania ustawowego zakazu spalania śmieci w domowych piecach. Taka
metoda pozbywania się odpadów komunalnych absolutnie nie pomaga zaoszczędzić
na kosztach węgla, bo wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest
zbyt wielka. Przede wszystkim jednak stwarza zagrożenie dla środowiska, może
być też przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.
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, bo toksyny gromadzą się
w nim, wywołując negatywny wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie narażone są
dzieci, które chorują na alergie i choroby układu oddechowego. Zanieczyszczenie
dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny
układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych
z chorobami nowotworowymi. To najpoważniejsze straty, jakie może spowodować
spalanie śmieci w domowych piecach.
Powoduje ono także uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość,
na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Palenie śmieci
w domu jest niebezpieczne. Grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy
domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii
są dla nas po prostu zagrożeniem! 				Oprac. JN

Węzły przesiadkowe
- będzie dofinansowanie
16 listopada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował
listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej. Wniosek
o dofinansowanie na projekt „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”, złożony przez Gminę Mosina
w lipcu tego roku spełnił wszystkie kryteria dopuszczające oraz otrzymał min. 60%
ogólnej liczby punktów za kryteria wartościujące.
Wniosek o dofinansowanie został przygotowany w oparciu o porozumienie
o partnerstwie zawarte między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim. W ramach
inwestycji, Gmina Mosina będzie realizowała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska
i przy przystanku kolejowym Iłowiec w Pecnej. W ramach węzłów będą budowane m.in.
parkingi dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów i dróg
manewrowych, chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów małej
architektury (w tym siedziska i tablice informacyjne). W Mosinie zostanie dodatkowo
wybudowana zatoka autobusowa.
Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej
w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi
– droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna
Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P
granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna - droga dojazdowa
do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 8 173 371,66 zł, z czego zakładane dofinansowanie z UE to 6 947 365,9 zł. Wkład Gminy Mosina wyniesie 553 858,45 zł,
a Powiatu Poznańskiego 672 147,3 zł.
Tylko w tym roku Gmina Mosina pozyskała ze środków zewnętrznych kwotę 18 579
615,94 zł. Obecnie na ocenę czekają kolejne złożone wnioski. 
Katarzyna Lewandowska
Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi UM
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do publicznego wglądu:
• MPZP Mosina: Śremska II – dla terenów
zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami
przy ul. Śremskiej w Mosinie, obejmujących
obszar pomiędzy bocznica kolejową od linii E-59 Wrocław-Poznań, ul. Leśmiana
i ul. Śremską wraz z ulicami oraz torami
kolejowymi,
• MPZP Krosno: dla terenów części wsi
Krosno pomiędzy ul. Piaskową, ul. Jana
Cybisa, ul. Mieszka I, ul. Główną wraz
z tymi ulicami.
Projekty dokumentów planistycznych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP dla terenów części wsi Krosinko
i terenów części miasta Mosina,
• 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,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz od
północy ul. Lipową w Krosinku,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: przeznaczenie terenów dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów wsi
Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295
obręb Krajkowo, granicą administracyjną
gminy oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Czapury (północny zachód): dla
północno-zachodnich terenów wsi Czapury,
usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną
gminy oraz ul. Poznańską,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin
w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• 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
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obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb Dymaczewo Nowe.
Procedowanych jest obecnie 18 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
• prowadzono postępowania administracyjne: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3), w sprawie
wydania zezwoleń na usunięcie drzew
i krzewów (29),
• prowadzenie kontroli nieruchomości
pod kątem m. in. sposobu gospodarowania
nieczystościami ciekłymi oraz gospodarowania odpadami komunalnymi stałymi,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie zmiany stosunków wodnych,
• w przygotowaniu koncepcja oraz projekt
zagospodarowania terenu zieleni miejskiej:
koncepcja zagospodarowania Parku „Budzyń”,
• przygotowanie projektów nasadzeń
zamiennych do decyzji Starosty Poznańskiego,
• zlecenie, nadzór i odbiór: wykonanych
projektów zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w ramach decyzji Starosty
Poznańskiego; wykonanych projektów
zagospodarowania terenów zieleni miejskiej: skwer przy ul. Polnej i Strzeleckiej
w Krośnie,
• weryfikacja i opiniowanie projektów
drogowych pod kątem zagospodarowania.
SPOTKANIA
• udział w grupowym zakupie energii
elektrycznej,
• udział w mediacjach prowadzonych
celu polubownego rozstrzygnięcia sporu
o wysokość wynagrodzenia za szkody
w uprawach rolnych wyrządzone przez
zwierzynę,
• udział w spotkaniu zorganizowanym
przez zastępcę dyrektora ds. technicznych
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Andrzeja Staszewskiego
w sprawie szczegółów związanych z projektowaniem przebudowy drogi wojewódzkiej
431 na odcinku Mieczewo – Świątniki.

			 Oprac. JN 
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Apel o zimowe odśnieżanie chodników
i dachów
W związku z trwającym okresem zimowym przypominam wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o ustawowym obowiązku
odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości oraz usuwania sopli,
nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli –
wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują
utrudnienia w poruszaniu się i stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku, za
co odpowiedzialność poniesie osoba zobowiązana ustawą do odśnieżania chodnika i usuwana z niego lodu. Pamiętajmy także, że bardzo często ciężar zalegającego śniegu powoduje naruszenie konstrukcji dachu, stwarzając tym samym
zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających w budynku,
jak również w jego pobliżu. Usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów
o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej, lekkiej konstrukcji stalowej, powinno
odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną, w taki sposób,
aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji.
Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy Mosina jest nie
tylko obowiązkiem jej władz, ale również jej mieszkańców. Dlatego apeluję do
Państwa o odśnieżanie wszystkich chodników zlokalizowanych wzdłuż nieruchomości, bez względu na to, czy bezpośrednio do nich przylegają, czy też nie.
Miejmy swój udział w utrzymaniu czystości i porządku w naszej Gminie. Dbanie
o otaczające nas środowisko będzie korzyścią dla nas wszystkich, a nasze najbliższe otoczenie, będzie naszą wizytówką
i przyszłością kolejnych pokoleń. 
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Zimowe utrzymanie dróg
Informujemy mieszkańców, że nastąpiła zmiana numeru
telefonu zimowego utrzymania dróg gminnych: dyżurny
zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych 697 888
795 (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie).
Pozostałe kontakty, podane w poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”
nie ulegają zmianie. Wszystkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg
są dostępne na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl w zakładce
Utrudnienia w ruchu / Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Zmiany w rozkładzie jazdy
Informujemy, że w okresie od 10.12.2017r. do 10.03.2018r. zmianie ulegną rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych nr 691 i nr 692.
Powodem zmian są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów w związku z modernizacją
linii kolejowej E59 Poznań – Wrocław na odcinku Luboń – Łęczyca – Puszczykowo
– Mosina. Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina Mosina nie ma
wpływu. Jednak starając się zachować płynność jazdy pasażerów podróżujących
w godzinach porannych w kierunku do Poznania i w godzinach popołudniowych
z Poznania, rozkłady jazdy dla gminnych linii komunikacyjnych są zmieniane
i dostosowywane do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów.
Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są dostępne na stronie:
http://www.zukmosina.pl. 
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Informacja o planowanej rozbudowie dróg wojewódzkich
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje rozbudowę swoich dróg, które przebiegają przez Gminę
Mosina. Mowa o drodze nr 431 z Mosiny do Kórnika i drodze
nr 306 w kierunku Stęszewa. W ramach rozbudowy nastąpi
także modernizacja mostu na Warcie w Rogalinku. Przedstawiamy informacje dotyczące planowanej przez WZDW
inwestycji, na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Kingę
Hedrych – Zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Zarówno rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431, jak i rozbudowa drogi nr 306, będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu
wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt,
uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje,
a dopiero potem przystąpić do budowy. Termin rozpoczęcia
i zakończenia inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 431 nie
jest obecnie znany. 11 września br. przetarg na rozbudowę
tej drogi na dwóch odcinkach: od miejscowości Rogalin do
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 i od skrzyżowania
z drogą nr 306 do drogi krajowej nr 32 został unieważniony,
ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert znacznie przekraczały zaplanowane nakłady. Do tej pory decyzja o ponownym
wszczęciu postępowania przetargowego nie została podjęta.
Z kolei przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 na
odcinku od skrzyżowania z nowym przebiegiem drogi S5 do
drogi wojewódzkiej nr 431 został rozstrzygnięty 26 września br.
i została podpisana umowa z wykonawcą. Do 9 października
2018 r. wykonawca musi przekazać do WZDW dokumentację
projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID). Dopiero potem rozpoczną się roboty budowlane. Termin zakończenia rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
306 został wyznaczony na 22 listopada 2019 r.
W przypadku budowy mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku WZDW czeka na uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji ZRID. Dopiero po ich
uzyskaniu będzie mógł przygotować procedurę przetargową.
Za wcześnie zatem, by określić termin rozpoczęcia inwestycji.

Terminy zakończenia budowy mostu w Rogalinku oraz
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 będą uzależnione od
daty podpisania umów z wykonawcami. W pierwotnym, unieważnionym przetargu na rozbudowę drogi nr 431 termin ten
wyznaczono na trzy lata i 47 dni od daty podpisania umowy
– dla odcinka drogi od Rogalina do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 306 oraz trzy lata i 31 dni – dla odcinka drogi
od skrzyżowania z drogą nr 306 do drogi krajowej nr 32.
Zakres rozbudowy dróg nr 431 i 306, na podstawie którego
wykonawcy przygotują projekty, ma objąć m.in.: wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, ujednolicenie
szerokości jezdni do wymaganej dla tego rodzaju dróg, czyli
7 metrów, przebudowę skrzyżowań pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę i przebudowę chodników
oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych, wykonanie zjazdów
do posesji, budowę lub przebudowę systemu odwodnienia,
budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach, wykonanie nowych lub przebudowanie istniejących przepustów
pod drogą. Z kolei zakres inwestycji w Rogalinku ma objąć
budowę pięcioprzęsłowego mostu wraz z dojazdami o łącznej
długości ok. 768 m, przebudowę skrzyżowania ulicy Wodnej
i Północnej wraz z dojazdami do przyległych działek i posesji
oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na całym omawianym
odcinku drogi.
Podziały nieruchomości i ich zajęcie na cele drogowe zostaną określone w wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego
decyzjach ZRID. Następnie na ich podstawie Wojewoda wyda
decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości.
Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania będzie wycena
przygotowana przez rzeczoznawcę. Co do zasady wysokość
odszkodowania będzie określana w oparciu o wartość gruntów
przy uwzględnieniu ich przeznaczenia w dokumentacji planistycznej (studium lub miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego) na dzień wydania decyzji ZRID. 

Oprac. Joanna Nowaczyk

Zmiana w selektywnym gospodarowaniu odpadami
Przypominamy, że od stycznia 2018 r. na mocy Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów, nastąpi zmiana w selektywnej zbiórce odpadów poprzez wyodrębnienie kolejnej
frakcji – bioodpadów. Bioodpady to m.in. odpady kuchenne
z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego.
W związku z tą zmianą, mieszkańcy oddający odpady selektywnie muszą: zakupić pojemnik w kolorze brązowym
oznaczonych napisem „Bio” lub założyć kompostownik.
• Bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych, odbierane
będą tylko z pojemników w kolorze brązowym przeznaczonych do bioodpadów oznaczonych napisem „Bio”.
Tej frakcji odpadów nie można wkładać do worków.
• Bioodpady są kolejną frakcją, która podlega obowiązkowej segregacji.

INFORMACJE Z URZĘDU

• Wśród biodpadów nie mogą znaleźć się worki foliowe
lub inne opakowania.
• Do odpadów zielonych tzn. trawy, liści, drobnych gałązek
nadal pozostaną worki lub pojemniki w kolorze brązowym
oznaczonych napisem „Zielone” i tak jak dotychczas, będą
odbierane w okresie od kwietnia do listopada.
• Powstające na nieruchomości bioodpady można również
zagospodarować poprzez założenie kompostownika.
• Właściciele pojemników na opady, będą zobowiązani do
ich oklejenia celem oznaczenia jaki rodzaj odpadów komunalnych jest w nich umieszczany.
Pojemniki w kolorze brązowym przeznaczone do bioodpadów,
a także kompostowniki są dostępne na rynku, między innymi
w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie. 
Urząd Miejski w Mosinie
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
listopad
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
dwóch sesjach 9 i 29 listopada. Odbyła
także 6 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Dodatkowa sesja, która odbyła się 9 listopada, w swojej pierwszej części miała
charakter uroczysty – wręczono bowiem
Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla
uczniów gimnazjów oraz Nagrody Burmistrza Gminy Mosina dla dyrektorów
szkół i nauczycieli, ->s.26. W drugiej części
sesji, radni podjęli 3 uchwały: w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
r.; w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mosina na lata 2017-2022.
Podczas sesji 29 listopada Rada Miejska
w Mosinie podjęła 40 uchwał oraz przyjęła 9 obwieszczeń dotyczących ogłoszenia
tekstów jednolitych uchwał w sprawie statutów szkół podstawowych znajdujących
się na terenie gminy Mosina. Radni przyjęli
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.; Regulamin targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony Rynek)
w Mosinie; Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina;
szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi; wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunki
i tryb składania deklaracji; Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. (zmieniono także Program na 2017 rok); Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r.; Gminny Program Wspierania
Rodziny na lata 2018-2020 oraz plan pra-
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cy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Rada
Miejska w Mosinie przyjęła uchwałę
w sprawie zamiaru i przyczyn podziału
samorządowej instytucji kultury – Mosińskiego Ośrodka Kultury; uchyliła uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatku
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia
za inkaso. Kolejnymi trzema uchwałami
przyjęto od Powiatu Poznańskiego: zadanie
z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykonania
projektu budowalnego przebudowy ulicy Sowinieckiej w Mosinie w ciągu drogi
powiatowej nr 2466P; zadania z zakresu
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie dotyczącym budowy
chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu
ul. Poznańskiej w Czapurach (droga powiatowa nr 2460P); pomoc finansową na realizację zadania publicznego polegającego
na organizacji linii komunikacyjnej 699 na
trasie Mosina-Puszczykowo-Kórnik. Radni
zapoznali się także z Informacją o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie
Mosina za rok szkolny 2016/2017. Kolejnymi uchwałami radni zmienili uchwałę
budżetową na rok 2017 oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Mosina na
lata 2017-2022; nadali 7 drogom nazwy:
„Dębowa” w Baranowie, „Jesionowa”
w Daszewicach, „Magnoliowa” w Krosinku oraz „Agrestowa”, „Brzoskwiniowa”,
„Jabłkowa” i „Truskawkowa” w Czapurach. Radni pochylili się także nad 16
uchwałami dotyczącymi skarg jednego
z mieszkańców.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji 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. 

14 grudnia, g. 17.30 Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Tematy tego posiedzenia to: plan pracy
na 2018 rok; podsumowanie pracy komisji za 2017 rok; wigilia oraz sprawy
bieżące.

18 grudnia, g. 17.30 Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu
Tematy tego posiedzenia to: podsumowanie działalności komisji w 2017 roku;
realizacja złożonych przez komisję wniosków oraz sprawy bieżące.

19 grudnia, g. 17.30
Komisja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Tematy tego posiedzenia to: podsumowanie efektywnego działania burmistrza
i innych służb w kontekście wniosków
złożonych przez komisję w 2017 roku;
podsumowanie pracy komisji w 2017
roku; propozycje planu pracy komisji
na 2018 rok; opiniowanie projektów
uchwał oraz sprawy bieżące.

28 grudnia, g. 17.00
Komisja Budżetu i Finansów
Tematy tego posiedzenia to: plan pracy
komisji na rok 2018; podsumowanie
prac komisji w roku 2017; realizacja
złożonych wniosków w 2017 roku.

20 grudnia g. 16.00
Sesja Rady Miejskiej
oraz
29 grudnia g. 16.00
Sesja Rady Miejskiej

13 grudnia, g. 17.30
Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego

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. 

Tematy tego posiedzenia to: podsumowanie
prac komisji za 2017 rok oraz sprawy bieżące.

Oprac. Monika Kujawska

Terminarz
posiedzeń Rady

RADA MIEJSKA

mosina.pl

Zamiar podziału
MOK-u
Na listopadowej sesji, Rada Miejska
przyjęła uchwałę o zamiarze podziału
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Uchwała
taka jest potrzebna, by dopełnić procedury samego podziału, poprzez podanie
takiego zamiaru do publicznej wiadomości.
W wyniku wyłączenia z Mosińskiego Ośrodka Kultury Izby Muzealnej i
Galerii Miejskiej ma powstać odrębna
samorządowa instytucja kultury – Galeria Sztuki, z działalnością wystawienniczą, promocyjną i popularyzatorską
w dziedzinie sztuki współczesnej oraz z
prezentacją zasobów historycznych związanych z Mosiną i okolicami. Mosiński
Ośrodek Kultury nadal funkcjonowałby z wyłączeniem części pracowników
i mienia, w oparciu o które zostałaby
utworzona Galeria Sztuki w Mosinie.
Taki właśnie zamiar przedstawił Radzie
Miejskiej Burmistrz Gminy Mosina. Uzasadnieniem tej zmiany, jest stworzenie
obu instytucjom kultury – Mosińskiemu
Ośrodkowi Kultury i Galerii, właściwych
warunków organizacyjnych, pozwalających na dalszy ich rozwój. Utworzenie
dwóch odrębnych jednostek umożliwi
im prowadzenie samodzielnej działalności, co wpłynąć ma na poszerzenie i
uatrakcyjnienie oferty kulturalnej.
Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę. 

Sołtysi nie będą
zbierać podatków
Od przyszłego roku sołtysi nie będą
zbierać już podatku. W listopadzie Rada
Miejska w Mosinie uchyliła obowiązującą dotąd uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatku w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso.
Taka decyzja należy do kompetencji
rady gminy. Burmistrz, przedkładając
Radzie propozycję uchylenia wcześniejszej uchwały, uzasadnił to możliwością
poboru podatku w inny sposób. W sytuacji przypisania podatnikom indywidualnych kont, wpłata bezpośrednio
wpływa na konto wskazane w decyzji
w sprawie wymiaru podatku. O podjęcie
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takiej uchwały, skutkującej zniesieniem
poboru podatków w drodze inkasa,
wnioskowała także Komisja Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie.
Sołtysi będą jednak nadal roznosić
nakazy podatkowe. 

Wolne głosy
mieszkańców
W części sesji „wolne głosy”, zabrali głos mieszkańcy Osiedla nr 3 „Przy
Strzelnicy” w Mosinie. Grupa mieszkańców sprzeciwia się intensywnej zabudowie na ul. Krasickiego w Mosinie,
gdzie deweloper zamierza wybudować
około 100 mieszkań. Mieszkańcy, którzy
przyszli na sesję Rady przedstawili swoje
obawy w związku z tą sytuacją. Argumenty jakie padły z ich strony, to między
innymi zbyt duże natężenie ruchu przy
tak intensywnej zabudowie, zagrażające
bezpieczeństwu ruchu drogowego, szczególnie dzieciom w drodze do szkoły,
problemy z odbiorem ścieków i inne.
Problem przedstawiony przez mieszkańców zainicjował dyskusję Rady
na temat planowania przestrzennego
w naszej Gminie. 

Nowy klub
radnych
Na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur
wpłynęło pismo od grupy radnych
z informacją o utworzeniu Klubu Radnych Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. Pod pismem podpisało się 6
radnych – Agnieszka Gorzyńska, Dominik Michalak, Marian Osuch, Andrzej
Raźny, Jolanta Szymczak i Waldemar
Wiązek. Przewodniczącym nowo utworzonego klubu jest Andrzej Raźny.
To drugi klub radnych, jaki powstał
w tej kadencji mosińskiej Rady Miejskiej.
Dotychczas jedynym funkcjonującym
w Radzie klubem był Klub Radnych Praworządna Gmina, który funkcjonuje od
1 grudnia 2014 r. Tworzy go 4 radnych:
Maria Witkowska – przewodnicząca,
Zbigniew Grygier, Zdzisław Gierek
i Mieczysław Rożek. 

Gmina Mosina
Pamięta
Stanisław Józef Kasznica (1908–1948)
był porucznikiem Wojska Polskiego,
podpułkownikiem i komendantem
Narodowych Sił Zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy
i dwukrotnie Krzyża Walecznych. Jego
szczątki zostały odnalezione w 2012
podczas prac wykopaliskowych na
terenie Kwatery na Łączce (wśród 117
osób), przez badaczy Instytutu Pamięci
Narodowej działających pod kierunkiem
prof. Krzysztofa Szwagrzyka, a następnie zidentyfikowane przez specjalistów
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie w ramach programu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.
W 2012 roku Rada Miejska w Mosinie
uhonorowała go, wraz z jego ojcem Stanisławem Wincentym (wybitnym prawnikiem, rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, senatorem II RP) najwyższym
lokalnym wyróżnieniem – Medalem
Rzeczypospolitej Mosińskiej. 27 września 2015 r. ppłk Stanisław Kasznica
został uroczyście pochowany w Panteonie-Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych
– Niezłomnych na Łączce na Powązkach
Wojskowych w Warszawie. W ramach
akcji Znicz Pamięci 2017 upamiętniającej zmarłych samorządowców z Gminy
Mosina i kawalerów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, Monika Kujawska,
pracownik Biura Rady Miejskiej w Mosinie, złożyła przy tablicy ppłk Stanisława Kasznicy kwiaty wraz z symboliczną
wstęgą „Gmina Mosina Pamięta”. 

Oprac. J. Nowaczyk
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Przedsiębiorcy na seminarium
21 listopada około pięćdziesięciu przedsiębiorców z Gminy Mosina z różnych branż, uczestniczyło w seminarium obejmującym
interesujące ich zagadnienia. Związane są one m.in. ze zmianami
w przepisach, które zaczną obwiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Sukcesja firm, czyli w jaki sposób krok po kroku przygotować się do procesu przekazania firmy następcom, to pierwszy z prezentowanych tematów, który przedstawił Dariusz
Laszczyk – radca prawny z Fundacji Wspierania Młodych
i Starszych Pokoleń. Drugi blok tematyczny obejmował zagadnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
i zdobywaniem uprawnień w ramach szkoleń dofinansowanych
z funduszy unijnych. Marcin Kołodziejczak, Dyrektor Centrum
Kształcenia – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu,
przybliżył przedsiębiorcom możliwości, jakie stwarza uruchomiona specjalnie dla nich Baza Usług Rozwojowych, w ramach
której mogą pozyskać nawet do 80% dofinansowania różnego
rodzaju szkoleń.
Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Mirosławy Tomczyk, doradcy podatkowego z Wielkopolskiej Izby Doradców
Podatkowych, która szczegółowo omówiła zmiany w ewiden-

cjonowaniu podatku VAT dla mikro przedsiębiorców. Wchodzą
one w życie od 1 stycznia 2018 r. Temat wywołał bardzo dużo
pytań z sali i otworzył szerszą dyskusję, co nas bardzo cieszy,
gdyż dzięki temu poruszone zostały także inne ważne kwestie
podatkowe. Spotkanie trwało dłużej, niż zakładali organizatorzy,
co świadczy o tym, że zarówno formuła, jak i przekazywane
treści były bardzo potrzebne naszym przedsiębiorcom. Burmistrz
Gminy Mosina Jerzy Ryś podkreślił, że naszym założeniem jest,
aby tego typu spotkania odbywały się cyklicznie i były okazją do
wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk. Już teraz
możemy powiedzieć, że pierwsze kroki w tym kierunku zostały
poczynione, a dyskusja, która towarzyszyła prezentowanym
tematom, jest tego najlepszym dowodem. Bardzo dziękujemy
wszystkim za aktywne uczestnictwo, a prelegentom za przekazaną
wiedzę. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w pierwszym
kwartale przyszłego roku. Już teraz serdecznie zapraszamy. 
Karolina Adamczyk-Pięta
Koordynator Gminnego Centrum
Informacji w Mosinie

Dialog na temat zagospodarowania parku
W Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne w sprawie koncepcji zagospodarowania „Parku Strzelnica”.
W konsultacjach wzięło udział blisko 40 mieszkańców zainteresowanych urządzeniem miejskiego parku położonego między ul.
Leszczyńską a Strzelecką na terenie Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”.
Michał Dudziak, architekt zieleni miejskiej, pracownik Referatu
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego
w Mosinie, zaprezentował szczegóły dotyczące proponowanych
rozwiązań. Po prezentacji głos zabrali mieszkańcy, zgłaszając
swoje pytania i uwagi. Wyjaśnień udzielał Michał Dudziak, autor
koncepcji, a także zastępca burmistrza Przemysław Mieloch.
Po stronie zainteresowanych w konsultacjach Radę Miejską reprezentowała przewodnicząca Małgorzata Kaptur, radni Michał
Kleiber i Dominik Michalak. Wśród uczestników dialogu znalazła
się spora grupa młodzieży, dla której szczególnie istotna była
sprawa skateparku, a konkretnie rozwiązanie przyjęte w koncepcji.
Jako użytkownicy takich urządzeń, młodzi mieszkańcy zaproponowali inny, atrakcyjniejszy dla nich skatepark typu streetowego.
Zwrócili uwagę, by nie budować urządzenia, z którego nie będą
korzystać, a także, by zapoznać się z wykonanym już kiedyś,
niezrealizowanym projektem znajdującym się w archiwalnych
zasobach Urzędu. Po krótkiej dyskusji uzgodniono, że ostateczne
rozwiązanie zostanie skonsultowane z samymi zainteresowanymi – uprawiającymi skateboarding. Mieszkańców interesowała
także kwestia planowanej wycinki drzew i nowych nasadzeń
w związku z zagospodarowaniem parku: ile drzew zostanie wyciętych, kiedy to nastąpi, ile będzie nowych nasadzeń, jakie są
przewidziane do wprowadzenia gatunki roślinności. Pytano
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między innymi o takie szczegóły jak lokalizacja oświetlenia,
monitoringu, rodzaj nawierzchni ścieżek, rozmieszczenie ławek
i ławostołów, późniejszą pielęgnację parku i jej koszty i choć nie
było to tematem dyskusji, o perspektywę budowy basenu, który
zaplanowano w sąsiedztwie parku.
W sprawie zagospodarowania „Parku Strzelnica” zgłoszono także
potrzebę uatrakcyjnienia ścieżki dla rowerzystów o PUMTRAKI.
Zwrócono również uwagę na potrzebę poinformowania o planach
zagospodarowania parku właścicieli sąsiadujących z nim posesji.
Mieszkańcy pytali o perspektywę realizacji przedsięwzięcia i jego
koszty. W tej kwestii zastępca burmistrza Przemysław Mieloch
poinformował o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie
tej inwestycji z funduszy unijnych, a jako przewidywany czas
realizacji podał rok 2019. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Zawsze młodzi
22 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury, członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętowali Ogólnopolski Dzień Seniora. Jak co roku, na imprezie
zorganizowanej przez zarząd oddziału Związku w Mosinie,
sala wypełniona była po brzegi. Nasi seniorzy tłumnie uczestniczą w tym spotkaniu, bo jest dla nich okazją do wspomnień,
towarzyskich rozmów i dobrej zabawy. Tradycyjnie, w tegorocznym spotkaniu towarzyszył im ks. Edward Majka, proboszcz mosińskiej parafii. O seniorach nie zapominają władze
samorządowe Gminy, zawsze spotykając się z nimi przy tej
okazji. Burmistrz Gminy Jerzy Ryś życzył zebranym z okazji
ich Święta, by zachowali w sobie młodość, jaką dziś emanują.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur z kolei
złożyła życzenia wzajemnej życzliwości i umiejętności pięknego przeżywania każdego nowego dnia. Obydwoje przekazali na ręce Jerzego Malinowskiego, prezesa oddziału PZERiI
w Mosinie, okolicznościowy upominek – koszyk słodkości.
Dwoje radnych z mosińskiej Rady Jolanta Szymczak i Dominik Michalak, zorganizowali dla uczestników spotkania
miłe niespodzianki: konkurs o vouchery na usługi medyczne i dla wszystkich – Pudełka życia oraz „wejściówki” do
klubu fitness. Niespodzianką były także wspaniałe występy
muzyczne, tym razem w wykonaniu młodzieży z mosińskich
szkół „jedynki” i „dwójki”. Także młodzież tego dnia zadbała o to, żeby przy stołach nikomu nie brakowało słodkiego
poczęstunku. Spotkanie uświetnił chór związkowy „Zawsze
młodzi”, a przy ich piosenkach, znanych i lubianych, śpiewała
prawie cała sala, Co bardziej odważni, „rzucili się” nawet
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w wir tańca. Niezwykle miło było uczestniczyć w święcie
naszych seniorów tak młodych duchem, których nie opuszcza
radość życia i dobry humor.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy Mosina utworzony został w 1973 r. W międzyczasie,
w Gminie Mosina powstało kilka kół terenowych: nr 1 Pecna
(1997), nr 2 Dymaczewo Nowe (1999), nr 3 Rogalin (2001), nr
5 Daszewice (2004) i nr 7 Rogalinek (2006). Obecnie Związek
Zrzesza około 430 członków. Dla osób starszych Związek organizuje pomoc w zagospodarowaniu wolnego czasu, by nie
izolowali się w swojej samotności. Dla nich organizuje wiele
atrakcji, z których chętnie korzystają. Tylko w tym roku odbyło
się m.in. tradycyjne spotkanie opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, kilka wieczorków przy muzyce, wycieczka do poznańskiej
Palmiarni i wycieczki kina, wyjazd świąteczny do Świnoujścia,
Dzień Inwalidy, wyjazd na spotkanie emerytów na Świętej
Górze w Gostyniu i pielgrzymka do Lichenia, wycieczka do
arboretum i do Karpacza, wczasy w Świnoujściu, pożegnanie
lata. Tradycją są także wspólne Andrzejki i Sylwester.
Biuro Związku mieści się w Mosińskim Ośrodka Kultury
i czynne jest we wtorki, w godz. 10 –12. Spotkania związkowe
odbywają się tu, w każdą ostatnią środę miesiąca, od 15 do
17. Przy oddziale działa chór „Zawsze Młodzi”, który swoje
próby odbywa także w Mosińskim Ośrodku Kultury w każdą
środę od 15– 17. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

20 lat Koła w Pecnej
19 listopada Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pecnej obchodziło 20-lecie swego istnienia. Obchody rozpoczęła msza św. w intencji zarówno żywych, jak
i zmarłych członków koła. W uroczystości udział wzięli:
Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, Zarząd Rejonowy
PZERiI z przewodniczącym Jerzym Malinowskim na czele
oraz poczet sztandarowy.
Jerzy Malinowski, w imieniu Zarządu Okręgowego związku
wręczył na ręce przewodniczącego Koła w Pecnej Złotą Odznakę dla Koła. Ponieważ uroczystość ta zbiegła się z Dniem
Seniora, najstarszych członków uhonorowano kwiatami.
Po przemówieniu i życzeniach czas spędzono w miłej
atmosferze, przy poczęstunku i muzyce. 
Red.

Vecteezy.com

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
życzywszystkim swoim członkom, a także innym
Seniorom zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2018.
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35. urodziny Bab Wspaniałych
15 listopada w Mosińsk im Ośrodku
Kultury, Klub Bab
Wspaniałych świętował 35-lecie swojej
działalności. Goście,
którzy przybyli na tę
uroczystość, mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wieczorze.
Z tej okazji Ewa Buksalewicz-Moskal nauczycielka mosińskiej
„dwójki” i kierownik artystyczny imprezy, zaprosiła uczniów
swojej szkoły, by zaprezentowali swoje talenty w programie:
„Babom Wspaniałym w dedykacji”. Dzięki artystom i samym
Babom rzecz jasna, wieczór okazał się bardzo klimatyczny
i wzruszający.
Uczniowie klasy III c pod kierunkiem nauczycielki Jolanty
Wiesner, wystąpili w przedstawieniu zatytułowanym „Narodowe Święto Niepodległości”. Elżbieta Szymańska, babcia jednej
z uczennic, opowiadała im historyczne dzieje, a młodzi aktorzy
poruszyli widzów słowem i pieśnią patriotyczną. Dzieci w krakowskich strojach zatańczyły poloneza. Aktorom śpiewającym
żołnierskie pieśni z czasów I wojny światowej, towarzyszył chór
z klasy III a i III b pod nauczycielskim kierunkiem Kingi Tubis
i Karoliny Kilian. W uroczystych piosenkach zaprezentowały

się również Zofia Pohl i Oliwia Garbarek – uczennice V b. Zosia
dodatkowo zauroczyła widownię monologiem wygłoszonym
w gwarze poznańskiej o Kaczce Dziwaczce. Dla uczestników
uroczystości zaśpiewała Anna Rzeźnikowska, wnuczka obecnej
szefowej Klubu – Krystyny Małeckiej. Ania, wspólnie ze swoim
bratem Jakubem, wyrecytowała także humorystyczny wiersz
charakteryzujący 35-letnią działalność Bab Wspaniałych. Cała
publiczność biła brawo!
Po części artystycznej szanowni goście składali Babom Wspaniałym życzenia i gratulacje. Ciepłe i pełne życzliwości słowa
skierowali do Jubilatek: Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie, Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina,
a także ks. Edward Majka – Proboszcz mosińskiej parafii. Baby
z kolei wręczyły wszystkim uczestnikom pamiątkowy, jubileuszowy katalog i ... pyszne konfitury. Uraczyły również gości
poczęstunkiem – kawą i własnymi, doskonałymi wypiekami.
Wspaniałej uroczystości towarzyszyła wystawa ich rękodzieła: haftowane obrazy, szydełkowe serwety i serwetki, ozdoby
świąteczne i kostiumy, w które Baby przebierają się na wesołych
imprezach.
Życzymy Klubowi Bab Wspaniałych, od tego roku Stowarzyszeniu, dalszych sukcesów, miłych spotkań, ciekawych wycieczek,
zdrowia, wszelkiej pomyślności i kolejnych, tak udanych jubileuszów. Bez Was Drogie Panie, Mosina nie byłaby taka sama! 
J. Nowaczyk / fot. Danuta Białas

Pszczoły na wystawie – jubileusz pszczelarzy
Przez 3 listopadowe dni
w Mosińskim Ośrodku
Kultury obejrzeć można
było arcyciekawą wystawę przygotowaną przez
Koło Pszczelarzy Mosina
– Puszczykowo. Ekspozycja zorganizowana została z okazji obchodzonego
w tym roku 85-lecia powstania Koła.
Na jubileuszowej wystawie wyeksponowane zostały zabytkowe ule, akcesoria warsztatu pszczelarza,
pszczelarskie produkty,
a nawet żywe pszczoły! Tłem tych ciekawych eksponatów
była historia Koła, opowiedziana za pośrednictwem fotografii,
kronik, publikacji, a także pszczelarskich trofeów – dyplomów i wyróżnień. To historia prawdziwej pasji i miłości
do pszczół, miododajnych owadów, bez których nie byłoby
życia na Ziemi.
Najważniejsi w tym miejscu byli sami pszczelarze. Po tej
wystawie oprowadzili mnie Wojciech Kociemba i Jerzy Bangier, którzy przekonywali, jakie dobrodziejstwa dla ludzkiego
zdrowia ofiarowują pracowite pszczoły: co to jest kit pszczeli,
a co to pierzga lub pszczeli pyłek i jak się je pozyskuje. Za
pośrednictwem wystawy można było zapoznać się z historią
pszczelarstwa, pszczelim elementarzem, elementami stroju
pszczelarza, w jaki sposób i po co oznacza się królową mat-
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kę. A kto się dobrze przyjrzał, sam mógł ją odszukać wśród
pszczelej rodziny, choć nie było to takie łatwe. Gratką było
posmakowanie miodu ze swojskiej, czyli naszych pszczelarzy
pasieki...
Koło Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo założyli w roku
1932 Jerzy Nikodem, Józef Szymankiewicz i Jan Wiatr. Prężna działalność Koła, przerwana jedynie II wojną światową,
trwa do dzisiaj. Wieloletnie doświadczenie i comiesięczne
spotkania, na których pszczelarze wymieniają się spostrzeżeniami i wysłuchują wykładów o tematyce pszczelarskiej,
pozwala im, jak mówią, uzyskiwać miód pszczeli wysokiej
jakości. Obecnie Koło skupia 81 członków i – ponad 2 tysiące
pszczelich rodzin. Pszczelarze mówią z dumą, że z każdym
rokiem liczba ta wzrasta, poszerzając grono pasjonatów
i sympatyków pszczelarstwa. Obecnie w skład Zarządu Koła
wchodzą: Wojciech Kociemba – prezes, Jerzy Bangier – jego
zastępca, Sławomir Biernaczyk – skarbnik i Jerzy Falbierski – sekretarz.
W niedzielę 23
listopada odbyły
się jubileuszowe
uroczystości Koła.
Gratuluję jubileuszu, niegasnącej
pasji i wspaniałej
edukacyjnej wystawy. 
Joanna
Nowaczyk
Fot. JN
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Stowarzyszenie Klub Bab Wspaniałych
gionalnym programie telewizyjnym Teleskop.
Wystawione prace zawsze zdobywały uznanie i bardzo wysoką
ocenę. W 1986 r. Klub Bab Wspaniałych otrzymał wyróżnienie Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Od 1990 r. Klubowi przez 25 lat przewodniczyła Pani Maria
Bartkowiak wnosząca dużo ciepła, życzliwości i zaangażowania
w budowaniu niepowtarzalnej atmosfery panującej między
członkiniami Klubu.
W roku 2017 zmieniliśmy status prawny i jesteśmy Stowarzyszeniem Klubu Bab Wspaniałych, z zarządem w składzie:
Krystyna Małecka, Grażyna Koralewska, Urszula Strzelczyk. 
Klub Bab Wspaniałych

KĄCIK RYSOWNIKA

Wszystko zaczęło się od kursu tkactwa, który w Mosińskim
Ośrodku Kultury zorganizowała pani Krystyna Warszawska.
A działo się to we wrześniu 1982 r. Na kursie zawiązały się
nie tylko nici tkackie, ale nade wszystko nici przyjaźni między uczestniczkami. Panie postanowiły spotykać się nadal.
Zachwycone atmosferą spotkań i bogatą ofertą tematów zajęć,
jeszcze w tym samym roku utworzyły Klub Bab Wspaniałych,
którego szefową została pani Krystyna Warszawska.
Nasze Kochane Baby były zawsze pilnymi uczennicami,
dlatego uczestniczyły w kolejnych kursach: haftu, makramy,
kilimów, doskonaliły swoje umiejętności gotowania i pieczenia. Stąd do dziś spotkania klubowe odbywają się nie tylko
przy herbacie...
Wspaniała atmosfera pełna życzliwości i humoru podczas
spotkań, majówek i wycieczek przeszła już do historii mosińskiej gminy.
Wystawami rękodzieła artystycznego członkinie klubu
uświetniły wiele imprez o różnej randze. Prezentowały swoje
prace na różnych wystawach: w Izbie Muzealnej, Mosińskim
Ośrodku Kultury, na regionalnej imprezie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielniku, Centrum Kultury w Wielichowie,
w zaprzyjaźnionym holenderskim mieście Bunschoten, także
w poznańskim Centrum Kultury Zamek, jak również w re-
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Dopóki są poeci
W listopadowym Salonie Poetyckim Galerii Miejskiej gościła
Maria Magdalena Pocgaj. Spotkanie z tą poznańską poetką
i pisarką poprowadziła tradycyjnie Kalina Izabela Zioło.
Maria Magdalena Pocgaj, z wykształcenia plastyk, jako poetka zadebiutowała w 1992 r. Opublikowała dotąd 14 tomików
wierszy. Jej poezja pojawiła się w licznych almanachach,
pismach literackich, także na antenie radia. Jest laureatką
kilku znaczących nagród w ogólnopolskich konkursach literackich. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz
srebrnym medalem Labor Omnia Vincit, posiada odznakę
Zasłużonego Działacza Kultury i Zasłużonego Pracownika
Morza.
Uczestnicy sobotniego spotkania w Galerii Miejskiej
w Mosinie wysłuchali jej pięknych, subtelnych wierszy odczytanych przez nią samą i prowadzącą spotkanie, również
poetkę, Kalinę Izabelę Zioło. Recytowaną poezję uzupełniły
utwory muzyczne w wykonaniu Tomasza Bateńczuka – jego
własne kompozycje do wierszy obydwu poetek. Niespodzianką
wieczoru był wiersz zadedykowany przez Magdalenę Pocgaj
profesorowi Jackowi Strzeleckiemu. – Jakiś czas temu podziwiałam jego rysunki, które w sposób szczególny mnie wzruszyły... Gdy zobaczyłam te cudowne studia natury pomyślałam,
że muszę podzielić się z nim taką frazą – stwierdziła poetka
i zwracając się do obecnego na sali artysty, odczytała swoje
„Studium z natury”. Tego wieczoru, poetyckie uniesienia
uzupełniły rozmowy z gościem Salonu.

O początku

Zapytana o początek swojej twórczości, Magdalena Pocgaj
porównała go do dziecinnej choroby. – Każdy musi przez
to przejść, zaczyna się pisać wiersze i najczęściej kończy się
z różnych powodów. U mnie – stwierdziła żartobliwie – jakoś to
zostało na zasadzie chronicznego przeziębienia, ale jak sięgam
pamięcią, zawsze lubiłam pisać długie listy.... Przyjemność
i łatwość pisania towarzyszyła mi od zawsze.

O poetach

- W swoich tekstach staramy się przemycić cząstkę siebie, bo
poeta pisze sobą – wyjaśniła zebranym Magdalena Pocgaj.

Opowiedziała, jak inna znakomita poznańska poetka Łucja
Danielewska powtarzała: „Pamiętajcie, poeta musi się spalać
jak świeca. Wtedy będzie ogrzewał i będzie dawał światło”.
– Jeżeli poeta – wyjaśniła M. Pocgaj – będzie kreował rzeczy
obce jemu, nieprzeżyte przez niego, nie będzie tak przyjmowany przez odbiorców, jak w przypadku frazy przepuszczonej
przez serce... Wspólnie z Kaliną Izabelą Zioło zadeklarowała:
„Będziemy nieść to światełko!”

O wrażliwości

O zjawisku zanikania wrażliwości we współczesnym społeczeństwie, poetka powiedziała: – Ludzie coraz mniej zwracają
uwagę na piękno i na dobro, które przecież istnieje. Wystarczy
odwrócić się od tych wszystkich spraw, które nam to dobro
i piękno zasłaniają, a będziemy szczęśliwszy, chociaż przez
chwilę. Zdaniem Kaliny Izabeli Zioło z kolei, wrażliwość
wcale nie umarła, jedynie ludzie wstydzą się mówić o swoich
przeżyciach bo uważają, że to oznaka słabości. – Dopóki są
poeci – stwierdziła na to Maria Magdalena Pocgaj – nie pozwolą, by wrażliwość zeszła zupełnie z powierzchni odczuwania
i chyba po to są tutaj te spotkania...
Salon Poetycki Galerii Miejskiej w Mosinie działa od ponad
dwóch lat. Galerię prowadzi Dorota Strzelecka, inicjatorka
i organizatorka cyklicznych spotkań z poezją. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Listopadowa wystawa
W listopadzie w Galerii Miejskiej gościła wystawa malarstwa Józefa Walczaka.
Józef Walczak, jest absolwentem PWSSP w Poznaniu (obecnie
Uniwersytet Artystyczny). W latach 1991 – 2017 na macierzystej uczelni kierował VIII Pracownia Malarstwa. W roku
2000 uzyskał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora zwyczajnego. Obecnie jest konsultantem na Wydziale
Malarstwa i Rysunku. W 2003 r. został laureate nagrody
„Award of Excellence” na 46th Annual International Awards
Exhibition w San Diego w Kalifornii. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów
i galerii oraz w prywatnych zbiorach w Polsce i na świecie. 
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Jesienne recytacje
Uczniowie szkół z całej gminy (laureaci eliminacji szkolnych) wzięli udział w konkursie recytatorskim „Mosińska
Jesień”, który zorganizowano w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Jury w składzie: Anna Balcerek-Kałek, Józefa Roszak-Rosić,
Zofia Staniszewska oraz Andrzej Kasprzyk, wysoko oceniło
poziom konkursu. Jury oraz organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulują
laureatom, jednocześnie życząc dalszych sukcesów.
Wyniki konkursu:
W kategorii I-III: I miejsce – Zofia Ożańska z kl. I ze SP
z Rogalinka, II miejsce – Lena Skalska z kl. III z SP nr 1
w Mosinie, III miejsce – Zuzanna Muszyńska z kl. III z SP
z Krosna.
W kategorii IV-VI: I miejsce – Juliusz Paciorek z kl. V z SP
w Rogalinie, II miejsce – Jakub Kaczmarek z kl. IV z SP nr
1 w Mosinie, III miejsce – Jolanta Kóska z kl. IV z Pecnej.
W kategorii klas VII i gimnazjalnych: I miejsce – Małgorzata Rydlewska kl. III z SP nr 1 w Mosinie/Gimnazjum, II
miejsce – Julia Piątek kl. II z SP nr 2 w Mosinie/Gimnazjum,
III miejsca nie przyznano. 			
Red.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim
mieszkańcom Czapur
radości, pełnej miłości rodzinnej atmosfery
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2018 Roku
Życzą
Sołtys oraz Rada Sołecka

XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie
25 października w Mosińskim Ośrodku kultury odbył się XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski
w Mosinie, w którym wzięło udział 86 uczestników
z 9 gmin powiatu poznańskiego. Prace oceniali artyści rzeźbiarze dr Jarosław Bogucki oraz dr Igor Mikoda
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Oto wyniki:
Kategoria A, szkoły podstawowe, klasy V – VII
I miejsce – Iga Postaremczak, Szkoła Podstawowa nr 1
w Puszczykowie, II miejsce – Wiktoria Tylińska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, III miejsce – Katarzyna Wiśniewska,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, wyróżnienie – Maria
Gruchot i Filip Górecki z Zespołu Szkół w Krośnie.
Kategoria B gimnazjum (oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych)
I miejsce – Aleksandra Nowak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie, II miejsce – Patrycja Ratajszczak, Szkoła
Podstawowa w Stęszewie, III miejsce – Zuzanna Klemczak,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie; wyróżnienie – Natalia
Danielak, Dom Kultury w Stęszewie.

KULTURA

Kategoria C szkoły ponadgimnazjalne (średnie, technika,
licea, branżowe)
I miejsce – Oliwia Adamczyk, Zespół Szkół im. A. Wodziczki
w Mosinie, II miejsce – Zofia Szpakowska, Liceum Plastyczne
w Poznaniu, III miejsce – Sylwia Izabela Jasiak, Zespół Szkół
im. A. Wodziczki w Mosinie, wyróżnienie – Roma Tomczak,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, Karolina Molenda, Liceum Plastyczne w Poznaniu.
Kategoria D osoby dorosłe
I miejsce – Krzysztof Mankiewicz, Gminny Ośrodek Kultury
w Komornikach, II miejsce –Maria Silska, Pecna, III miejsce
– Andrzej Kończal, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, wyróżnienie – Krzysztof Marciniak, Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach.
Kategoria E opiekunowie i nauczyciele
I miejsce – Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach, II miejsce – Ewa Buksalewicz-Moskal, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie.
XII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski w Mosinie był współfinansowany przez powiat poznański i Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe.  			
MOK
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Święto Niepodległej

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez
Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu 11
listopada 1918 r. Dzień 11 listopada ustanowiono tym świętem
w roku 1937. Po wichrach II wojny światowej i komunistycznej niełasce zostało przywrócone przez Sejm PRL w 1989 r. To
najważniejsze święto państwowe obchodzone jest uroczyście
w całym kraju, również w naszej gminie.
Tegoroczne uroczystości w Mosinie rozpoczęła msza święta
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja,
w asyście licznych pocztów sztandarowych. Liturgię uświetnił
muzycznie Chór pw. św. Cecylii i Mosińska Orkiestra Dęta.
Orkiestra poprowadziła pochód z kościoła pod Pomnik Pamięci
na mosińskim rynku. Tam złożono wiązanki kwiatów. Święto
Niepodległości uczczono dalej galowym koncertem w Mosińskim Ośrodku Kultury z udziałem samorządowców i naszych
mieszkańców. W świąteczny, historyczny klimat wprowadził
zebranych Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław
Mieloch okolicznościowym odczytem „Rola pracy organicznej
i szczęśliwego przypadku w odzyskaniu niepodległości 1918
roku”. Prelegent w interesujący sposób poprowadził słuchaczy
poprzez narodowe dzieje, wskazując na nieznany powszechnie
aspekt odrodzenia Polski, gdzie staraniom naszych przodków
o dobrobyt Ojczyzny, czy jej niepodległość towarzyszyły dziejowe
przypadki. – Czy dziś - zapytał w swoim wystąpieniu P. Mieloch
- znajdując się w miarę bezpiecznym otoczeniu państw sąsied-

nich, odnajdziemy w sobie dojrzałość elit, Kazimierza Wielkiego
i jego następców, w scalaniu i rozwoju państwa? Czy znajdziemy
w sobie marzenia Polaków roku 1918 o budowaniu państwa, które
promieniowałoby i przyciągało zakresem wolności i tolerancji, jak
to się działo przez wieki? Pracujmy. I bądźmy jak te ewangeliczne
mądre panny, które przygotowały się i czekały, i czuwały. Bądźmy
wierni dziedzictwu poprzednich pokoleń – zaapelował na koniec
Przemysław Mieloch.
Równie patriotyczny i odświętny wymiar miał muzyczny
akcent tej uroczystości. Znakomity koncert muzyki Fryderyka
Chopina wykonał Piotr Szychowski – jeden z najwybitniejszych
polskich pianistów młodego pokolenia, laureat prestiżowych
nagród muzycznych, na co dzień mieszkaniec naszej gminy.
Pianiście towarzyszył także Kwintet Wielkopolski w składzie:
Ewelina Pachucka, Maria Murawa, Kamil Babka, Zhang Mingzhen, Yan Yingxuan. Ta muzyczna uczta, którą publiczność
nagrodziła owacjami na stojąco, dla Mosiny pozostanie artystycznym wydarzeniem. Na zakończenie uroczystego świętowania
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur
i Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś wspólnie z uczestnikami
uroczystości wznieśli toast za pokój i za pomyślność Ojczyzny.
Ten dzień był w Mosinie prawdziwym świętem narodowych
dziejów i naszej wspólnej Ojczyzny. 
Tekst i fot. J. Nowaczyk

Patriotycznie w Świątnikach
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Świątnikach
okoliczni mieszkańcy spotkali się na wieczornym śpiewaniu
pieśni patriotycznych. Taka forma uroczystego świętowania
jest tu tradycją, bo w tym roku patriotyczna pieśń zabrzmiała
po raz trzeci.
Organizatorem wieczornicy jest Internetowe Centrum
Edukacyjno – Oświatowe w Świątnikach, które z tej okazji
zaprasza mieszkańców do swojej siedziby. Wspólne śpiewanie
poprowadził chór Schola Domini działający przy parafii św.
Marcelina w Rogalinie i Joanna Banach – czołowa gitarzystka
zespołu Carlosa Ramireza. Spotkanie uatrakcyjnił występ
dzieci: Zofia Szyk zaśpiewała piosenkę „Dziewczyna z granatem w ręku”, a Julian Paciorek, uczestnik powiatowego
konkursu recytatorskiego „Wpisani w historię”, wyrecytował
wiersz Juliana Tuwima. Młodzi artyści obdarowani zostali
rozetkami przez państwa Paciorek.
Spotkaniu towarzyszyła radość śpiewania i patriotyczne
uniesienie płynące z muzyki i treści pieśni. Gospodarze uraczyli uczestników świątecznym poczęstunkiem.
Już niedługo, bo w okolicach Świąt Bożego Narodzenia,
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w ICEO odbędzie się kolejne, wspólne śpiewanie. Razem
z Radą Sołecką Sołectwa tej wsi, Centrum zaprosi mieszkańców na tradycyjne kolędowanie. 
J. Nowaczyk

AKTUALNOŚCI

mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Mały historyk
„Małych historyk” to projekt realizowany przez 4 przedszkola
- Publiczne Przedszkole ,,Słoneczko’’ w Rogalinku i Krośnie
oraz Prywatne Przedszkole ,,Koniczynka” z ul. Leszczyńskiej
i Krzywoustego w Mosinie.
Całoroczny projekt to sześć spotkań z zaproszonymi gośćmi,
którzy czytają dzieciom legendy o dużych, polskich miastach. To legendy o smoku wawelskim, warszawskiej syrence,
koziołkach poznańskich, piernikach toruńskich oraz jak
powstała nazwa miasta Rzeszów i Jelenia Góra. Lektorami
byli: Marta i Szymon Ziółkowscy, Krystyna Fiedler, Andrzej
Kasprzyk, Krystyna Jasiczak, Przemysław Mieloch, Joanna
Nowaczyk, Jacek Szeszuła. Zaproszeni do współpracy są
również Pracownicy WPN oraz Związek Emerytów z Mosiny.
Jak wyjaśnia Kamila Plumińska – Błoszyk, pomysłodawczyni projektu, w ramach przedsięwzięcia przewidziano także
konkursy: plastyczny z ilustracją jednej z legend, taneczny
i fotograficzny. Wybrani przedstawiciele zatańczą walc do
muzyki z filmu ,, Noce i dnie’’, a taniec ten będzie wykorzystany do legendy o ,,Bronisławie Pożegowskiej”, którą
przedszkola nagrają jako filmik promujący nasz region. Z kolei
Konkurs fotograficzny dla rodziny polega na robieniu zdjęć
w miejscach związanych z zabytkami i przyrodą naszej gmi-

ny. – Będziemy również organizować zabawę karnawałową
z wiązaną z legendami, jak i mikołajkowe zawody z udziałem
mistrza olimpijskiego z Sydney Szymonem Ziółkowskim – informuje dalej K. Plumińska- Błoszyk.
W konkursie wiedzy na zakończenie projektu przedstawiciele
przedszkoli zmierzą się o tytuł Mistrza ,, Małego historyka’’,
zaskakując jury zdobytą wiedzą o legendach i baśniach naszej
dużej i naszej małej Ojczyzny.
- Celem projektu jest zachęcenie nowo przybyłych do naszej
gminy mieszkańców, jak i tych, którzy mieszkają tu od lat, do
poznania naszej historii, wyjątkowych zabytków i wspaniałej
przyrody. Chcemy, żeby nasze dzieci poznały nowych, ciekawych ludzi, których zapraszamy do udziału w projekcie – mówi
Krystyna Smektała, dyrektor czterech przedszkoli biorących
udział w „Małym historyku”.
Poprzednie projekty realizowane przez te przedszkola to:
,,Mały podróżnik’’ pod patronatem Krystyny Fiedler, ,,Mały
olimpijczyk’’ pod patronatem Szymona Ziółkowskiego i „Mały
przyrodnik’’ - przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym. 
JN

Przedszkolaki poznały bohatera
Piotr Mocek z Mosiny – poległy powstaniec wielkopolski z Mosiny, był bohaterem pogadanki przeprowadzonej
w Niepubliczny Przedszkolu „Calineczka” w Krośnie. Okazją
ku temu, jest zbliżająca 99. rocznica wybuchu zwycięskiego
powstania.
Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały krótkiej opowieści o naszym lokalnym bohaterze Piotrze Mocku. Niektóre
z nich, udzielając odpowiedzi na zadane pytania, wykazały
się nawet elementami wiedzy historycznej, mimo tak młodego wieku. Mali uczestnicy pogadanki wysłuchali pieśni
powstańczej, a każdy przedszkolak otrzymał powstańczą
chorągiewkę i zdjęcie naszego bohatera. Na koniec wszystkie
dzieci z zapałem wykonały zadanie rysunkowe, otrzymując
kolorowankę do wypełnienia kredkami, oczywiście z wizerunkiem Piotra Mocka.
Mam nadzieję, że postać lokalnego bohatera, naszego powstańca wielkopolskiego, pozostanie w ich pamięci. 
Joanna Nowaczyk

OŚWIATA
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Jak zostać mistrzem
Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Jimmy Hendrix, Pablo
Picasso – co łączy te wielkie postaci? Otóż to, że wszyscy byli
leworęczni. Lista leworęcznych, wybitnych osób jest znacznie
dłuższa. Szacuje się, że obecnie leworęczni stanowią dziś 10%
ziemskiej populacji. Wśród niego z kolei, spotyka się znaczny
procent uzdolnień.
Z myślą o leworęcznych, w Mosinie od wielu lat organizowane
jest Dyktando, od lat ośmiu w formule dyktanda gminnego.
Pomysłodawczynią tej ciekawej imprezy dla dzieci i młodzieży
leworęcznej jest Lucyna Jakś z Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Bibliotekarka zainteresowała swoim dyktandem profesora
Grzegorza Króliczaka – neurokognitywistę, kierownika Laboratorium Badania Działań i Poznania w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W polu zainteresowań
badawczych profesora leży właśnie leworęczność. Od kilku lat
odwiedza Mosinę, patronując dyktandom dla leworęcznych,
a jego Laboratorium sponsoruje nagrody. W tym roku gminne
dyktando odbyło się 24 listopada, jak zwykle w Mosińskim
Ośrodku Kultury. Profesorowi towarzyszyli jego doktoranci
– Maciej Raś i Mikołaj Buchwald oraz dr Agnieszka Nowik.
Prócz zmagań konkursowych, niewątpliwie atrakcją imprezy
był wykład Grzegorza Króliczaka na temat lateralizacji, a także
możliwość zadania mu pytań. Najbardziej uczestników wykładu interesowała kwestia „przestawiania” leworęcznych na rękę
prawą. „To wbrew naturze” – stwierdził profesor, stanowczo
odradzając takie działania.
W zmaganiach VIII Gminnego Dyktanda dla Leworęcznych
udział wzięło 30 uczniów. Poprawność ortograficzną napisanego
przez nich dyktanda oceniały emerytowane nauczycielki: Balbina
Tarczyńska, Janina Kasprzyk i Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie. One też wyłoniły mistrzów
tegorocznych zmagań.

Laureaci VIII Gminnego Dyktanda
dla Leworęcznych
• Klasy 2 –3
Mistrz Ortografii Leworęcznych: Mikołaj Kowalski
Wyróżnienia: Natasza Gruszczyńska, Paweł Sołtysiński
• Klasy 4 – 6
Mistrz Ortografii Leworęcznych: Zuzanna Jakubowska
Wyróżnienia: Julia Pitoń, Filip Cierpiał
• Gimnazjum i klasy VII SP
Mistrz Ortografii Leworęcznych: Natalia Szczepaniak
Wyróżnienia: Justyna Glinkowska, Mikołaj Biedermann
Lucyna Jakś, bibliotekarka oddziału dziecięcego Mosińskiej
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Biblioteki Publicznej: Pierwsze dyktando dla leworęcznych zorganizowałam trzynaście lat temu z myślą o czytelnikach mojego
oddziału, mieszkańcach Mosiny. Zgłosiło się wtedy 6-cioro dzieci.
Później ta liczba rosła. W roku 2010, by umożliwić udział uczniom
także z innych gminnych szkół, wspólnie z filiami naszej biblioteki
przeprowadziliśmy eliminacje i wzięło w nich udział aż 62 uczniów.
Zwycięzcy tych eliminacji spotkali się w finale na I Gminnym
Dyktandzie dla Leworęcznych...
Rozmowa z prof. Grzegorzem Króliczkiem, kierownikiem
Laboratorium Badania działań i Poznania na UAM.
Panie Profesorze, jak wiem, od wielu lat interesuje się Pan
zależnościami pomiędzy funkcjami w ludzkim mózgu i jest
Pan jedną z niewielu osób na świecie, które w tej materii prowadzą bezpośrednie badania. Jednak skąd zainteresowanie
akurat leworęcznością?
Jestem zafascynowany tym, jak działa mózg osób lewo- prawoi oburęcznych w zadaniach językowych, ale nie tylko. Badamy różne
czynności manualne, na przykład, czy istnieje związek pomiędzy
tym, jak mózg działa w trakcie realizowania funkcji językowych
i gestów.
Dodatkowo interesuje nas, czy funkcje manualne, też nie są
powiązane z językiem i nam wychodzi, że takie złożone czynności jak kontrola gestów, a nawet kontrola używania narzędzi,
na przykład młotka, wcale nie jest tak różna, a przynajmniej jest
podobnie zlateralizowana, jak aktywność mózgu w trakcie funkcji
językowych. A najłatwiej te zależności badać u osób leworęcznych.
Stąd cała moja kariera w ostatnim czasie oparta jest na badaniu
osób leworęcznych.
Rozumiem, że to Pana pasja badawcza jest właśnie powodem,
dla którego co roku uczestniczy Pan w przedsięwzięciu naszej
biblioteki – dyktandzie dla leworęcznych?
Tak oczywiście, gdybym nie interesował się tym, jak działa mózg
osób leworęcznych, to pewnie niespecjalnie by mnie takie przedsięwzięcia interesowały. Badamy różnice zależności między typową
a nietypową organizacją funkcji w mózgu, a tak się akurat składa,
że ta nietypowa najczęściej występuje u osób leworęcznych.
Nietypowa, nie oznacza chyba, że gorsza?
Absolutnie nie. W przeszłości bywało tak, że osoby leworęczne
były izolowane, wykluczane. W języku angielskim osoby leworęczne określano jako sinisters, co wywodzi się od grzeszników, czyli
„czymś zawinił”. A my próbujemy pokazać i wydaje mi się, że
dosyć skutecznie, że leworęczność nie jest niczym zły, nie wiąże
się z żadnymi chorobami, nie wynika z jakieś wadliwej organizacji
mózgu, wręcz przeciwnie. Przecież jedni są wysocy, drudzy niscy,
jesteśmy różni i ta odmienność jest naturalną cechą. Nietypowa
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organizacja zdolności manualnych, czyli leworęczność, to naturalna
rzecz. Jednym z moich celów, jest popularyzowanie tej idei, że nie
ma w tym nic nienormalnego, a co więcej, wśród osób leworęcznych, czy też wśród osób z nietypową organizacją funkcji w mózgu,
mamy bardzo wiele osób wybitnych. Może się więc nawet okazać,
że leworęczność to wręcz zaleta.
Jakie znaczenie Pana zdaniem może mieć taka impreza jak
mosińskie dyktando dla leworęcznych dla nich samych?
To jest unikalna impreza w skali kraju. Nic mi nie wiadomo, żeby
coś podobnego kiedyś, gdzieś ktoś organizował. Należy przede
wszystkim pochwalić za samą ideę, bo pomysł jest naprawdę
przedni. Pewnie jest wiele powodów, dla których to dyktando jest
organizowane, a jednym z nich jest na pewno podniesienie poczucia własnej wartości dzieci leworęcznych, popularyzowanie
idei, że leworęczność nie jest niczym złym. Druga rzecz to, pani
Lucyna sama zaobserwowała, że jednak leworęczność wiąże się
z pewnymi wyzwaniami. Może dostęp u niektórych leworęcznych
do funkcji językowych jest rzeczywiście inny, ale inny nie oznacza
gorszy. Może jedni będą wybitni, jeśli chodzi o ortografię, inni
mniej, tylko że u praworęcznych jest dokładnie tak samo, ale nikt
nie zwraca na to uwagi. Ale jak osoba leworęczna robi błędy,
to mówią, że przez to, że jest leworęczna. Nie. Podejrzewam, że
gdyby porównać zdolności ortograficzne lewo- i praworęcznych,
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mogłoby się nawet okazać, że leworęczni są lepsi, a z pewnością
byłoby tak, że oni nie byliby gorsi.
Można powiedzieć, że jest Pan przyjacielem naszego Dyktanda
dla Leworęcznych. Czy tak będzie dalej?
Jak tylko będę mógł, będę się starał to przedsięwzięcie wspierać.
Już była taka sytuacja, któregoś roku, że dotarłem do Mosiny,
jadąc po nocy z Krakowa. Nie wiem, czy zawsze będzie mnie stać
na takie poświęcenie i będę mógł tu dotrzeć, ale jeśli nie, to wtedy
może uda mi się kogoś tu przysyłać, tak długo, jak ta impreza
będzie funkcjonować. Myślę, że warto. 
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Nowaczyk

Świąteczne inspiracje
W Izbie Muzealnej w Mosinie odbył się wernisaż wystawy prac Romana Czeskiego zainspirowanych Świętami. To
przepiękne, ręcznie malowane kartki świąteczne, kolekcja
dorocznych stajenek w formie statuetki, a także ruchome
szopki z oprawą dźwiękową, wygrywające kolędy. Zamknięte
w szklanych gablotach budziły podziw gości wernisażu, nie
mniejszy jak sam autor prac, który osobiście opowiadał o ich
historii. A każdy z eksponatów taką ciekawą historię posiada.
W Izbie Muzealnej zapachniało Świętami. Taki nastrój wprowadził w to miejsce artysta, dla którego rzeczywiście świąteczne inspiracje muszą odgrywać dużą rolę w jego twórczości.
Roman Czeski, artysta wszechstronny, jest mieszkańcem
Mosiny i od blisko ćwierć wieku prowadzi tu samodzielnie pracownię stolarstwa artystycznego. Maluje też pejzaże
i portrety pastelami i akwarelą. Jest autorem licznych tablic
pamiątkowych, medali statuetek i kościelnych ołtarzy, między
innymi w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie. Dla Mosiny
wyrzeźbił statuetki: Eleganta, dębów rogalińskich, wieży
widokowej, studni Napoleona, kozioroga dębosza, 700-lecia nadania praw miejskich. Jest twórcą figury „Eleganta
z Mosiny” i promotorem samej postaci, czyniąc ją bohaterem
niezliczonej ilości własnych opowieści.
Słusznie stwierdziła podczas wernisażu Małgorzata Kaptur – przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, że Roman
Czeski jest najbardziej mosińskim artystą, bo Mosina jako
inspiracja, pojawia się najczęściej w jego pracach.
W roku 1989 Minster Kultury i Sztuki nadał artyście honorowy tytuł „Mistrz Rzemiosła Artystycznego”, a w roku
2016 otrzymał medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Na wystawie „Świąteczne inspiracje w pracach Romana
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Czeskiego” znajdziemy całe bogactwo motywów zaczerpniętych z bożonarodzeniowej tradycji. Trudno jest opisać
zgromadzone eksponaty, trzeba koniecznie je zobaczyć. Zachęcam wszystkich, którzy swoje nastroje chcą „nastroić”
na Święta, by odwiedzili koniecznie tę ekspozycję. A jeśli nie
uda się w przedświątecznej bieganinie, można zajrzeć do Izby
Muzealnej w ramach kolędowania i celebracji Świąt Bożego
Narodzenia. Wystawa potrwa do 15 stycznia przyszłego roku.
Izba Muzealna w Mosinie przy ul. Niezłomnych otwarta
jest od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, a w niedzielę
w godz. 10:00 – 13:00. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Fletnista
Według starożytnego przekazu Owidiusza, po raz pierwszy
zagrał na tym instrumencie bożek Pan, z żalu za nieszczęśliwą
miłością. W starożytnych Chinach dźwięki „pai xiao”, wzbogacały religijne rytuały. Dziś, na Fletni Pana gra niewielu polskich
artystów, a jednym z nich jest Marcin Lewandowski z Mosiny.

Zaczęło się od orkiestry
Przygoda z instrumentami zaczęła się już w jego dzieciństwie.
– Ojciec często grał na akordeonie, w końcu muzyką zaraził
i mnie – mówi Marcin Lewandowski, dla którego muzyka stała
się życiową pasją.
Jeszcze w podstawówce zgłosił się do mosińskiej Orkiestry Dętej.
Jego pierwszym instrumentem, jak każdego adepta w tej orkiestrze, były czynele. On chciał grać na perkusji, ale dostał do ręki
trąbkę i to był strzał w dziesiątkę. Była to przedwojenna stara
trąba, jak wspomina, całkiem zaśniedziała. – Gdy przytargałem
ją do domu – relacjonuje muzyk – ojciec się przeżegnał i pomyślał:
„jak szybko przyszedł, tak szybko pójdzie, taki pewnie zapał”. Ale
ja chciałem ją wyczyścić, więc dał mi pastę polerską. Na drugi
dzień trąbka wyglądała jak nowa. – Ojciec wtedy stwierdził, że
może coś z tego będzie – dodaje M. Lewandowski.
Kiedy poznał podstawy grania na trąbce, dostał miejsce
w rzędach trębaczy, począwszy od trąbki trzeciej, a skończywszy
na drugiej. – Do pierwszej nie doszedłem – opowiada – nie było
takiej potrzeby. Zawsze lubiłem grać drugie głosy, bo mam taką
zdolność: nie znam głosu pierwszego, ale znam już drugi.

Od akademii do Tequili
Równolegle z Orkiestrą zaczął grać w szkole, w mosińskiej „jedynce” – na akademiach, przy klawiszowym akompaniamencie
Jana Gogojewicza, nauczyciela muzyki. – Nasze sztandarowe
utwory to „Skrzypek na dachu” i „Cisza”. Uczyłem się też innych
rzeczy ale, te dwa numery fajnie nam wychodziły – wspomina
artysta.
Jan Gogojewicz założył w szkole zespół, w którym na saksofonie
grał też kolega Marcina z Orkiestry - Andrzej Tomaszewski. Ten
szkolny skład przeniósł się potem z podstawówki do zawodówki,
w WODZ-cie przy Topolowej. – Szukaliśmy innych muzyków.
Pojawił się Paweł Czaiński, Krzysztof Ossowski i wtedy przestaliśmy
być już szkolnym zespołem.
Był to początek lat 90. i narodziny mosińskiej legendy: „Matadora”. – Graliśmy w tym składzie kilka lat. Pierwsze imprezy płatne, pierwsze pieniądze, które zarobiliśmy, inwestowaliśmy w nasz
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sprzęt, żeby się rozwijać – wspomina dalej Marcin Lewandowski.
Skład zespołu się zmieniał i w końcu zmienił on nazwę na
„Tequila Band” i pod taką nazwą gra do dzisiaj. – Właśnie
obejrzałem się wstecz i zauważyłem, że Teguila ma już 25 lat
– zauważa muzyk. Przez ponad 10 lat zespół zmieniał swój
skład. Jego wieloletnim gitarzystą był Sławomir Falczyński.
– Mieliśmy swój złoty czas w Mosinie, ludzie nas rozpoznawali
i lubili. Marcin przypomina sobie, jak podczas Dni Mosiny, gdy
jako główna atrakcja wieczoru grali do tańca, w pewnym momencie zaczęło mocno padać, a na parkingu na rynku zabawa
w najlepsze. – Deszcz w ogóle nie przegonił ludzi, którzy z nami
śpiewali, znali nasze utwory. Mieliśmy taki przebój imprezowy,
który sami popełniliśmy: „Tirowiec”. Na imprezach musiał być
koniecznie wykonany, bo kierowcy ciężarówek mówili, że inaczej
nas nie wypuszczą – opowiada dalej.

Zostawmy to innym
Zespół wciąż gra i jak mówi jego lider, ma się dobrze i rozbudowuje skład o kolejne instrumenty. – Umożliwiło to spotkanie
nowych ludzi, o których nie marzyliśmy nawet, że z nimi zagramy,
na przykład z Jurkiem Karwowskim, swego czasu pierwszym saksofonem orkiestry Górnego. Grywają też z perkusistą Lombardu
Mirosławem Kamińskim, z Pawłem Pełczyńskim – saksofonistą
z Demono.
„Tequila” to zespół komercyjny, właściwie nie tworzy własnych
utworów. Na początku były takie próby, pojawiły się jakieś teksty, jakaś muzyka. – Myśleliśmy wtedy – wspomina M. Lewandowski – że może warto spróbować, ale ja zawsze powtarzam: są
ludzie, którzy potrafią pisać wiersze i są tacy,
którzy je pięknie recytują. Nie męczmy się,
jeżeli nam to nie wychodzi, zostawmy to
innym, może robią to lepiej. Dlatego grają
muzykę znaną, uznaną - to, co sprawia
im przyjemność. – Taki jest mój sposób
na muzykę, którą uprawiam, którą aranżuję. Uwielbiam grać utwory, które są już
stworzone. Ja potrafię określić swoje miejsce, swoje zdolności, wiem na co nas stać
i wiem, że na pewno nie będziemy jakąś
wielką kapelą. Po prostu dobrze robimy to
co robimy. Widać tak właśnie jest, skoro
muzycy z górnej półki chcą z nimi grać.
To chyba znaczy, że grają dobrze.
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Na fletni Pana
Obok aranżowania muzyki dla zespołu, drugą muzyczną pasją
Marcina Lewandowskiego stała się Fletnia Pana. Dawniej był to
instrument pasterski, dziś używany w repertuarze klasycznym,
rozrywkowym i folkowym. W Polsce gra na nim zaledwie kilkunastu artystów, a jednym z nich jest właśnie Marcin.
Brzmieniem fletni zachwycił się na początku lat 90. – Gdzieś
kupiłem kasetę magnetofonową dla jednego utworu, który mnie
wcześniej zafascynował – opowiada swoje pierwsze spotkanie
z tym instrumentem. To był „Samotny pasterz” James’a Lasta
w wykonaniu fletnisty Georg’a Zamfira. Muzyk nie wiedział
jeszcze wtedy jak Fletnia Pana wygląda, ale już chciał na niej
grać.– Na topie były wtedy anteny satelitarne i niemieckie programy
muzyczne. W jednym z nich występował Edward Simoni. Wtedy
po raz pierwszy zobaczyłem instrument na żywo.
Postanowił razem z ojcem zbudować Fletnię Pana na podstawie
filmu wideo, bo w Polsce przed „erą” Internetu nie było innej,
dostępnej na ten temat wiedzy.
Za materiał posłużyła im gazeta „Poznaniak”. Kilkadziesiąt
warstw papieru zwijanego w arkusiki cięli na odpowiednią długość, smarowali klejem i zwijali w rurki o odpowiedniej średnicy, coraz grubsze i coraz dłuższe. – Poszczególnych dźwięków
fletni szukaliśmy na instrumencie klawiszowym, przypisując je
poszczególnym rurkom, metodą prób i błędów – relacjonuje M.
Lewandowski. Tak powstała jego pierwsza Fletnia Pana zrobiona
z papieru. Choć zastąpiły ją później fletnie drewniane, ma ją do
dzisiaj i wciąż na niej grywa, bo – jak mówi – sentyment pozostał.
Na niej właśnie nauczył się grać. Ale papierowa fletnia to nie był
szczyt jego marzeń, więc w domowym warsztacie powstał drugi
instrument – z drewna olchowego, a po nim były już profesjonalne, wykonane na zamówienie fletnie klasy mistrzowskiej. W swojej
kolekcji posiada dziś 5 takich instrumentów i pewnie to jeszcze
nie koniec. - Inspiracje i pierwsze szlify czerpałem z kompozycji
i aranżacji Edwarda Simoniego – zdradza swój warsztat muzyk.
– Nikt mi niczego nie pokazał, po prostu – byłem samoukiem.
Dziś z powodzeniem wykonuje utwory z repertuaru mistrza
Zamfira, a na swoim koncie ma kilka udanych audycji w lokalnych
stacjach radiowych, w poznańskiej telewizji, udział w ogólnopolskich przeglądach fletnistów i 4 nagrane płyty. Słuchając jego
muzycznych aranżacji i ich wykonania na Fletni Pana, a także
w zespole – na klawiszach, na trąbce, czy na gitarze, aż trudno
uwierzyć, że Marcin Lewandowski nie skończył żadnej szkoły
muzycznej – wszystkiego nauczył się sam, bez wiedzy muzycznej.
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wodowi muzycy o takich jak Marcin
mówią „naturszczyk” i uważają, że
on ma to coś, czego często nie będzie
miał muzyk zawodowy. Najważniejsza
jednak jest radość tworzenia i pasja,
a tym dla fletnisty z Mosiny z całą
pewnością jest muzyka.
Muzyka zagościła w życiu Marcina
na dobre, także w jego rodzinie. Żonę
Annę poznał na obozie w Lubniewicach, prawie 30 lat temu. Dla niej, harcerki od „zerówki”, założył mundur.
Dziś są oboje instruktorami ZHP, ale
jak zaznaczają, z najniższym stopniem
„przodownika”. – W harcerstwie –
wyjaśnia muzyk – nie o stopnie nam
chodzi, tylko o tych ludzi, którzy zrobili z nas harcerzy, a teraz są
serdecznymi przyjaciółmi, po grobową deskę.
O żonie Marcin mówi, że to jego podpora. – Ania jest moim
pierwszym słuchaczem i krytykiem. Z nią konsultuję wszystkie
nowe aranżacje. Anna Lewandowska wspiera muzyczną pasję
męża. – Z tą „kochanką” – stwierdza żartobliwie – nie walczę
bo przegram, więc trzeba ją też pokochać.
Córki poszły w ślady taty, poszły za głosem muzyki i rozwijają
muzyczne talenty. – Nie z mojej winy, nikt ich nie zmuszał – zaznacza dowcipnie muzyk.
Młodsza Iga, uczennica siódmej klasy w mosińskiej „dwójce”, uczy się grać na instrumentach i pięknie śpiewa w duecie
z kuzynką Kasią, póki co na małych scenach, ale z pewnością
przyjdzie i czas na te duże. Starsza Olga, studentka Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, choć scena ją nie ciągnie, też pięknie
śpiewa i doskonale gra na gitarze. – Nawet nie wiem – mówi jej
tata – kiedy się nauczyła. Mam nawet sobie za złe – dodaje – że
nie pomagam córkom zbyt wiele w muzycznym rozwoju.
W domu fletnisty z Mosiny, jak w jego duszy, rozbrzmiewa
muzyka.
15 grudnia, będziemy mieli okazję usłyszeć jednego z nielicznych
polskich fletnistów – Marcina Lewandowskiego z Mosiny, podczas
koncertu w Mosińskim Ośrodku Kultury. Gorąco polecam! 
Joanna Nowaczyk

Z całą pewnością muzyka
Najpierw został kucharzem. Potem, po ukończeniu Akademii
Rolniczej w Poznaniu – zootechnikiem. Ale w duszy cały czas grała
mu muzyka. – Po zawodówce, zachęcony
przez mojego nauczyciela, próbowałem
iść do szkoły muzycznej, ale się nie udało
i tak, zostałem amatorem – kwituje ten
temat artysta.
Tworząc własną aranżację utworu,
Marcin musi kierować się intuicją,
a potem efekt swojej pracy zapamiętać.
– Na pewno komuś z wiedzą muzyczną
jest łatwiej, bo może to wszystko zapisać.
Ja nie potrafię i muszę do pewnych rzeczy
dochodzić intuicyjnie, trochę naokoło.
Jak się okazuje, w procesie twórczym
i to w każdej dziedzinie, oprócz wiedzy
ważny jest talent i właśnie intuicja. Za-
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By wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć
prawidłowo na podane wyżej pytanie. Odpowiedź należy
przesłać mailem na adres: informator@mosina.pl, jednak
nie wcześniej, niż od dnia 19 grudnia br. Nagrodzeni zostaną autorzy 5 pierwszych, prawidłowych odpowiedzi.
Do wygrania - 5 płyt Marcina Lewandowskiego „Kolędy
i Pastorałki” na Fletni Pana.
Zwycięzcami poprzedniego konkursu w październikowym
numerze „Informatora Mosińskiego” zostali: Magdalena K.,
Anna W., Agnieszka Sz., Daria K., Ewa M. Gratulujemy! 
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Potrzebują pomocy
– Naszym zamiarem jest utworzenie i prowadzenie specjalistycznej świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej,
która pozwoli osobom ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, aktywnie spędzać wolny czas – wyjaśnia Violetta Bartnikowska, prezes Stowarzyszenia „Sami Swoi” Niepełnosprawni w Mosinie, mama jednego z dzieci.
Agnieszka cierpi na niedowład czterokończynowy i jest niepełnosprawna umysłowo w stopniu znacznym. Porusza się
na wózku inwalidzkim. Mimo to okazuje
radość i pogodę ducha. Julia choruje na
Zespół Retta. Nie mówi, nie sygnalizuje
swoich potrzeb. Bardzo słabo chodzi i też
jeździ na wózku. Bartek ma Zespól Lennoxa-Gastauta oraz afazję czuciowo-ruchowe. Jest chory na padaczkę lekooporną. Ze
względu na częste upadki, musi poruszać
się na wózku. Na padaczkę lekooporną
i Zespół Lennoxa-Gastauta choruje także
Sebastian. Cierpi także na wodonercze
wrodzone. Chodzi na palcach, z dużym
zaburzeniem równowagi. Nie mówi, nie
odczuwa niebezpieczeństwa. Jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu głębokim. Kuba choruje na mózgowe porażenie dziecięce i na padaczkę. Ma problemy
z koordynacją ruchową i niepełnosprawność umysłową. Drugi Sebastian, chociaż
dość sprawnie komunikuje się z otoczeniem, z powodu mózgowego porażenia
dziecięcego ma dużą niepełnosprawność
ruchową, porusza się na wózku. Potrafi
jednak wyartykułować swoje potrzeby,
jak choćby to, że w Ośrodku Kultury powinna być winda. Cała ta szóstka dzieci
wymaga całodobowej opieki i pomocy
we wszystkich czynnościach. Mają około
dwudziestu lat i są podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Tu przez 4 godziny
dziennie odbywają zajęcia terapeutyczne
i rehabilitację pod okiem specjalistów.
Spotykają się też z rówieśnikami, są
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w środowisku. Ale gdy skończą się lekcje,
przez pozostałe 20 godzin na dobę, muszą się martwić o nich rodzice. Rodzice
Agnieszki, Julii, Bartka, Kuby i dwóch
Sebastianów martwią się także, co będzie
z nimi w przyszłości, bo gdy przestaną
chodzić do szkoły, po ukończeniu 25 lat,
zostaną sami, bez żadnej stałej opieki
z zewnątrz, bo takiej jak dotąd państwo
nie przewidziało w ustawodawstwie dla
takich jak oni.
W tym roku, rodzice dzieci z głęboką
niepełnosprawnością, założyli stowarzyszenie „Sami Swoi”, by walczyć o
lepszy los dla swoich dzieci, kiedy osiągną dorosłość. Byli członkami i nadal są
Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych, jednak ze
względu na skomplikowaną niepełnosprawność ich dzieci, w małym stopniu
mogli skorzystać z jego oferty. Każde z
nich wymaga indywidualnego opiekuna
i specjalnie dobranych terapii, a na to
potrzebne są środki. – Naszym zamiarem
jest utworzenie i prowadzenie specjalistycznej świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej, która pozwoli osobom ze znaczną
i głęboką niepełnosprawnością, aktywnie
spędzać wolny czas – wyjaśnia Violetta
Bartnikowska, prezes stowarzyszenia
„Sami Swoi”, mama jednego z dzieci.
Chodzi o to, żeby zapewnić im pobyt
pod fachową opieką w godzinach popołudniowych, a także o ich przyszłość, gdy
skończy się szkoła. Rodzice tych dzieci,
w nieustannej trosce i opiece, są niesłychanie dzielni. Ale nie są nie do zdarcia

i kiedyś ich siły mogą się skończyć. Co
wtedy będzie z ich dziećmi? Jedna z mam
mówi, że chciałaby czasem tak po ludzku
odpocząć i prowadzić jakieś życie rodzinne – Mamy młodszego syna, chcielibyśmy
czasem pójść z nim do kina, wyjechać na
weekend, czy na wakacje – nie możemy.
Przede wszystkim jednak chodzi o zdrowie i funkcjonowanie dzieci z głęboką
niepełnosprawnością w przyszłości.
Stowarzyszenie „Sami Swoi” szuka lokalu na taką świetlicę, być może znajdzie się
z pomocą Gminy. Rodziców Agnieszki,
Julii, Kuby, Bartka i dwóch Sebastianów
wspierają wolontariusze. Dwa razy w miesiącu, poświęcają po 2 godziny swojego
czasu, żeby pomóc w opiece nad dziećmi.
Tylko „Sami Swoi” najlepiej rozumieją,
jak stresująca i wyczerpująca jest opieka
non stop nad ich dziećmi, dlatego są im
bardzo wdzięczni. 30 listopada, podczas
uroczystego spotkania, podziękowali im
za 3-letnią pracę. Podczas tego spotkania,
przedstawiciele samorządu – przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur, przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej Jolanta Szymczak
i radny Powiatu Poznańskiego Jacek
Szeszuła, zapoznali się z działalnością
stowarzyszenia i jego podopiecznymi.
Pamiętajmy, że w naszym najbliższym
otoczeniu żyją osoby, które potrzebują
pomocy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby
dołączyć do grona wolontariuszy lub
w inny sposób wesprzeć stowarzyszenie
– nr kontaktowy: 880 436 704. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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WIELKOPOLSKI
PARK NARODOWY

Resztki z pańskiego stołu
fot. mgr inż. Beata Gerlof, adiunkt Parku, zespół ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000

Śmieci, problem z którym ludzkość boryka
się od lat starając się
w nich nie utonąć. Wraz
z rozwojem cywilizacyjnym produkujemy coraz to
nowe odpady. Paradoksalnie zaraz za
kolejnymi odkryciami mającymi ułatwić
nasze życie, musimy myśleć o rozwiązaniach, które będą niwelowały ich skutki uboczne, mogące zagrażać naszemu
zdrowiu, a nawet życiu.
Choć z jednej strony wydaje się, że
nasza świadomość ekologiczna rośnie,
to wciąż jeszcze śmieci są jednym z największych problemów współczesnego
świata. Tymczasem trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek nie zdaje sobie sprawy
z problemów i zagrożeń dla środowiska,
a w nim dla nas samych, jakie niosą ze
sobą odpady. Wydaje się, że mamy szczególnie szeroką wiedzę dotyczącą różnych
opakowań np. szklanych, papierowych,
plastikowych, czy też odpadów niebezpiecznych typu baterie, środki ochrony
roślin, lakiery, farby czy przeterminowane leki. Okazuje się jednak, że coraz większym problemem zaczynają być odpadki
organiczne. Gnijące warzywa i owoce nie
tylko przyczyniają się do wytwarzania
wielu trujących gazów, ale i ocieplenia
klimatu (metan jest dwudziestokrotnie
groźniejszym gazem cieplarnianym
niż dwutlenek węgla). Z tego powodu
w coraz większej ilości miejsc na świecie
wprowadza się zakaz mieszania odpadów organicznych z innymi, zachęcając
do kompostowania, bądź segregowania
w celu wywiezienia np. do biospalarni.
Na bazie metanu powstającego w procesie
rozkładu uzyskuje się również energię
w specjalnych elektrowniach.
Zagrożenia, jakie niosą ze sobą odpady
organiczne są bardzo szerokie, począwszy
od chemicznego zanieczyszczenia gleby,
wody i powietrza (z uwagi na unoszące
się gazy możliwy jest nawet samozapłon),
jakie może powstać w procesie ich rozkładu, po problemy epidemiologiczne.
Na takiej pożywce doskonale rozwija-

AKTUALNOŚCI

ją się chorobotwórcze drobnoustroje.
Odpadki wyrzucane na kompostowniki bądź do niezabezpieczonych koszy,
czy kontenerów, przyciągają zwierzęta,
z których sąsiedztwa nie zawsze jesteśmy
zadowoleni. Stale rośnie liczba gatunków
wybierających życie obok ludzi, a podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy
są właśnie resztki jedzenia. Szczególnie
bogate doświadczenie mają w tym względzie mieszkańcy terenów sąsiadujących
z lasem. Te bardzo atrakcyjne krajobrazowo i klimatycznie miejsca, są jednocześnie domem dla wielu stworzeń, które są
potencjalnymi amatorami resztek z naszych stołów. Popularne są więc spotkania
z dzikami, lisami, borsukami, sarnami,
czy jeleniami, nie licząc już drobniejszych
„biesiadników”. Zwierzęta żerujące na
śmieciach mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania niebezpiecznych chorób.
Można więc powiedzieć, że odpowiednie
postępowanie z odpadkami organicznymi
jest jak mycie rąk.
Śmieci pozostawiane bezpośrednio
w środowisku, np. przez turystów, stanowią równie poważny problem w obszarach chronionych. Zwierzęta szybko uczą
się, że człowiek = jedzenie. Nierzadko
odpady mogą być dla nich bezpośrednią
przyczyną śmierci. Szczególnie niebezpieczne są w tym względzie sztuczne
opakowania produktów spożywczych,
które wabią zapachem, a po połknięciu
prowadzą do zatorów przewodu pokarmowego i śmierci w cierpieniach. Resztki
jedzenia wyrzucane przez turystów są, jak
już wspomniano, potencjalną pożywką
dla drobnoustrojów chorobotwórczych.
Mogą więc przyczyniać się do ich rozwoju
i rozprzestrzeniania. Zdarza się również,
że produkty spożywcze już są zakażone
i po wyrzuceniu stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich żywych istot.
Przy tej okazji podnoszony jest czasem
problem braku pojemników na odpady
w terenach chronionych, przywoływany zwykle wtedy, kiedy turysta zostaje
przyłapany na gorącym uczynku. I rzeczywiście, przy szlakach najczęściej nie

spotkamy żadnych koszy na śmieci, jednak warto wiedzieć, że jest to działanie
celowe. Obszary chronione, jak np. parki
narodowe powinny chronić przyrodę
w stanie jak najbardziej naturalnym, niezmienionym. Tymczasem nie odkryto,
jak dotąd, naturalnie rosnących koszy
na śmieci. W miejscach odpoczynku
możemy znaleźć pojemniki na odpady,
ale na trasach w zasadzie nie powinno
być ich wcale. Znajdując się w obszarze
chronionym powinniśmy podziwiać naturalne krajobrazy, w które ciężko jest
wkomponować kosze. Musimy zdać sobie
sprawę, że park narodowy nie jest parkiem miejskim. Oczywiście ze śmieciami,
zwłaszcza stanowiącymi resztki jedzenia,
są problemy nawet wtedy, kiedy lądują
w koszach. Nie zmniejsza to wcale ich
„atrakcyjności”, skutkuje tylko chęcią
dostania się do środka. W efekcie zwierzęta buszują w śmietnikach rozwlekając
odpady po okolicy. Wiele z tych śmieci
wykorzystywane jest niestety przez ptaki
do budowy gniazd. Bociany na przykład
foliowymi torebkami „uszczelniają”
gniazda czyniąc z nich trudno przepuszczalne „miski”. W czasie opadów deszczu
gromadzi się w nich woda, która potem
powoduje wychłodzenie pisklaków,
a w efekcie nawet ich śmierć. Plastikowe butelki są pułapką bez wyjścia dla
ogromnej liczby bezkręgowców, wśród
nich wielu rzadkich a także takich, które
uważamy za pożyteczne, bo pomagają
nam zwalczać szkodniki leśne, polne czy
ogrodowe… 
dr inż.
Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds.
Ochrony Przyrody
i Natura 2000
w Wielkopolskim
Parku Narodowym

W drugiej części artykułu, w styczniowym numerze „Informatora Mosińskiego” – o zgubnych skutkach nieprzemyślanego dokarmiania zwierząt.
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Mistrzyni Agro 2017
Dorota Domagała, Sołtys Sołectwa Rogalinek, została laureatką plebiscytu „Mistrzowie Agro 2017”
prowadzonego przez „Głos Wielkopolski” pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Pani Dorota zdobyła I miejsce w kategorii Gospodyni Roku powiatu poznańskiego i III
miejsce w tej samej kategorii w finale wojewódzkim.
Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich z Rogalinka trafiło na
pierwszą lokatę w tej kategorii na etapie powiatowym.
W plebiscycie „Mistrzowie Agro 2017” udział wzięło
ogółem 4 tysiące kandydatów. Najlepsi w województwie
odebrali nagrody i gratulacje podczas uroczystej gali w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Przypomnijmy przy okazji, że w czerwcu sołtys Dorota Domagała
zdobyła tytuł Sołtysa Roku 2017 w konkursie organizowanym
przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 
Gratulujemy sukcesów! JN/ Fot. UMWW

Stypendyści nagrodzeni

Sukcesy w nauce, sporcie, konkursach, działalność charytatywna oraz zaangażowanie w wiele inicjatyw charakteryzuje
laureatów stypendiów Samorządu Gminy Mosina oraz nagród
Burmistrza Gminy Mosina, które zostały przyznane 9 listopada
br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Mosinie.
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski
o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina
dla uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina przyznał stypendia dla ośmiu uczniów oraz dwóch uczniów szczególnie
uzdolnionych.W gronie laureatów stypendiów Samorządu
Gminy Mosina znaleźli się:
• Julia Dmowska – uczennica oddziału gimnazjalnego 2b
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, średnia ocen – 6,0
• Martyna Maciejewska - uczennica oddziału gimnazjalnego
3b Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, średnia ocen – 5,43
• Zuzanna Napierała - uczennica oddziału gimnazjalnego
3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, średnia ocen – 5,4
• Zofia Nojszewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, średnia ocen – 5,35
• Mateusz Nowicki - uczeń oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mosinie, średnia ocen – 5,6
• Mikołaj Nowicki - uczeń oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mosinie, średnia ocen – 5,87
• Sandra Słowik - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mosinie, średnia ocen – 5,67
• Małgorzata Anna Rydlewska -uczennica oddziału gimnazjalnego 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, średnia
ocen – 5,53.
Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów szczególnie
uzdolnionych trafiły do:
• Weroniki Banach - uczennicy oddziału gimnazjalnego 3c
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Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, m.in. Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego , która prowadzi indywidualny
tok nauczania chemii
• Zuzanny Klemczak - uczennicy oddziału gimnazjalnego
2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, m.in. laureatki II m.
w Międzynarodowych Mistrzostwach Karate WKF w Berlinie.
W drugiej części spotkania zostały przyznane nagrody Burmistrza Gminy Mosina dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
W gronie wyróżnionych znaleźli się:
• Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie
• Elżbieta Jędrowiak - dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie
• Katarzyna Chudzińska-Gintrowska - nauczyciel muzyki
w Zespole Szkół w Krośnie
• Katarzyna Ficer - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
• Beata Gryza nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Mosinie
• Joanna Konara nauczyciel matematyki i informatyki
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie
• Magdalena Latos - nauczyciel języka polskiego w Szkole
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
• Mariola Samborska –nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
• Katarzyna Wachowiak-Hołysz - nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku
• Jolanta Wiesner nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.
Składamy gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i życzymy
kolejnych sukcesów. 		
Karolina Adamczyk-Pięta
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Hubert na podium
8 października podczas Międzynarodowego Turnieju Judo,
który odbył się w Gorzowie Wielkopolskim, na najwyższym
podium stanął mieszkaniec naszej Gminy Hubert Kaczmarczyk, który zdobył I miejsce w kat. U-13 chłopców, do 46 kg.
Hubert reprezentował, wraz 10 innymi zawodnikami Akademię Judo Poznań. Pozostali zawodnicy Akademii również
spisali się znakomicie, kończąc zawody na I, II i III miejscach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz trenerom: Agnieszce Nowak , Łukaszowi Zataj oraz Angelice
Kowalczyk z Akademii Judo Poznań. 
Red.

Przedszkolaki na olimpiadzie
Bieg slalomem między tyczkami, skoki z miejsca dodawane
i rzut piłką do kosza to tylko niektóre konkurencje, w jakich
zmierzyli się mali sportowcy podczas Gminnej Olimpiady
Przedszkolaków w Mosinie. Do zawodów na hali sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji, stawiło się 10 dziesięcioosobowych drużyn reprezentujących przedszkola z naszej gminy.
Sportowa rywalizacja przedszkolaków była okazją do dobrej
zabawy. Każda z drużyn, by wykonać zadania jak najlepiej
i zdobyć zwycięstwo, dała z siebie wszystko. Jak na prawdziwą
olimpiadę przystało, wyłoniono zwycięzców, ale na nagrodę
zasłużyli wszyscy. Każdy z zawodników otrzymał medal,
a każda z drużyn – puchar i dyplom. Tym sportowym trofeom
towarzyszyły nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy. Pierwsze
miejsce wywalczyło Przedszkole w Pecnej, miejsce drugie –
Przedszkole nr 4 w Mosinie, a na miejscu III uplasowało się
Przedszkole Akademia Odkrywców z Krosna. Jednak na tej
olimpiadzie nie było przegranych, bo wszyscy uczestnicy
świetnie się bawili, a z hali sportowej wyszli zadowoleni.
Gminna Olimpiada Przedszkolaków odbywa się w Mosinie
każdego roku, czasami nawet dwukrotnie. Jej organizatorem
jest mosiński Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z dyrektorami przedszkoli. Kierownik ośrodka Waldemar Demuth nie
pamięta już, kiedy miała miejsce po raz pierwszy, na pewno
było to wiele lat temu. – Pomysł zorganizowania takiej imprezy
przedstawiły dyrekcje naszych przedszkoli, a my go podchwyciliśmy – wyjaśnia Waldemar Demuth. Gmina olimpiada, to
dla przedszkolaków pierwsze zetknięcie się ze współzawod-
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nictwem w ramach zbiorowej imprezy sportowej. – Dzieci
uczą się tu kibicowania i właściwych reakcji na doping. Uczą
się doznawać pierwszych sukcesów i porażek. Żeby zachęcić je
do udziału w takiej formie aktywności fizycznej, każde otrzymuje nagrodę. Przy tej okazji jednak uczą się już, że jest ktoś,
kto potrafi lepiej – tłumaczy ideę imprezy kierownik OSiR.
Na początku w olimpiadzie brały udział trzy, cztery gminne
przedszkola. Z czasem dołączyły do ich grona inne, także te
niepubliczne. W tegorocznych zmaganiach udział wzięło aż
10 placówek. – Dyrektorzy angażują się we współorganizację
olimpiady, opracowują razem z nami program, wspólnie pokrywamy koszty. Imprezę wspiera również finansowo Urząd
Miejski w Mosinie – informuje W. Demuth. Dla przedszkolnych opiekunów sportowa olimpiada jest okazją do poznania
zdolności motorycznych podopiecznych. Dla przedszkolaków
to doskonała okazja do kontaktu z rówieśnikami z innych
przedszkoli i wspólnej zabawy.
Gminna Olimpiada Przedszkolaków to tylko jeden z pomysłów na wychowanie do kultury fizycznej poprzez sport,
realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Co
roku w maju przedszkolaki biorą udział w Biegu Eleganta
w swojej kategorii wiekowej. Organizatorom gratulujemy
pomysłu, a przedszkolakom życzymy sukcesów sportowych! 

Joanna Nowaczyk
fot. E. Wekwert
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Cicha bohaterka
Oprócz Joanny d’Arc, Elżbiety Tudor,
Bony Sforzy, czy kilku innych takich postaci, trudno odnaleźć kobiety w panteonie
wybitnych jednostek, aż do początków czasów współczesnych. Historia świata, to historia mężczyzn – władców, przywódców,
żołnierzy, polityków i dyplomatów. Ale nie
czas na to i miejsce, by analizować pozycję kobiety na przestrzeni dziejów. Czas,
by zwrócić uwagę na ich rzeczywistą rolę
w dziejach Polski, a zwłaszcza rolę w walce
o wolność Ojczyzny. Zanim kobiety na
równi z mężczyznami mogły chwycić za
broń, z wyjątkiem wspomnianej, francuskiej Joanny, czy Emilii Plater,
wspierały niepodległościowe
zrywy i konspiracje w czasach
zaborów, pielęgnowały tożsamość narodową, wychowywały patriotów. Rolę kobiet
w tych działaniach doceniali
nawet im współcześni – mężczyźni. „Ktokolwiek pisać będzie historię dzielnic naszych
z czasów obecnych, osobny
ustęp poświęcić będzie musiał kobietom
naszym” – to słowa Stanisława Konarskiego, historyka okresu zaboru pruskiego. A
Otto von Bismarck, widząc zagrożenie
germanizacji Wielkopolan właśnie w kobietach, miał stwierdzić: „Dopóki będzie
istnieć polska kobieta, istnieć będzie problem polski”...
Choć historycy nie piszą o tym zbyt wiele,
niebagatelne znaczenie miał czynny udział
kobiet w powstaniu wielkopolskim 1918 –
1919. Najliczniej reprezentowały personel
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służb sanitarnych i szpitalnych. Udzielały
pierwszej pomocy rannym powstańcom,
brały udział w przenoszeniu i przewożeniu
ich ambulansami do punktów opatrunkowych lub szpitali polowych. Opiekowały
się rannymi i inwalidami w trakcie ich pobytu w szpitalach i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Były organizatorkami szpitalików
polowych, w których wykonywały różne
prace: administracyjne, zaopatrzeniowe
czy porządkowe. Ciche bohaterki – tak
nazywa się dziś również uczestniczki tego
zwycięskiego zrywu, a jedną z nich była
Jadwiga Jarczewska, podporucznik, przez
wiele lat mieszkanka Mosiny. Za swoje zasługi w powstaniu, w roku 1974 została
odznaczona Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
Jadw iga Jarczewska
urodziła się w 1881 r.
w rodzinie Jana Dirskiego
i Antoniny z Cegiełków
w Ostrzeszowie. Tam,
po ukończeniu szkoły
średniej, zajmowała się
tajnym nauczaniem języka polskiego okolicznych
dzieci. Po wybuchu powstania wielkopolskiego zorganizowała na terenie
Ostrzeszowa grupę młodych kobiet, które utworzyły oddział Czerwonego Krzyża
z punktem opatrunkowym dla lżej rannych. Opiekunem i szefem ze strony lekarskiej tego punktu był dr Kazimierz
Michalski. Po powstaniu, w roku 1920
wstąpiła do Komitetu Plebiscytowego dla
Warmii, w którym pracowała do lipca
1921 r. Po zakończeniu akcji plebiscytowej
wróciła do Ostrzeszowa, wyszła za mąż

i osiedliła się w Poznaniu. W czasie okupacji,
w roku 1940 została wywieziona z mężem
do Gorlic w powiecie jasielskim. Po wojnie
przeniosła się z rodziną do Jeleniej Góry,
a w roku 1952 zamieszkała w Mosinie.
Cicha bohaterka powstania wielkopolskiego zmarła w 1977 r. i pochowana została
na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
Niewiele wiemy o pani Jadwidze, cichej
bohaterce powstania wielkopolskiego z Ziemi Mosińskiej. Gromadząc od lat biogramy naszych powstańców, których na liście
mamy dziś około 300, nie trafiliśmy dotąd
na ślad żadnego damskiego nazwiska. Dopiero dwa dokumenty pochodzące z kartoteki mosińskiego ZBOWiD-u, wyszukane
przez Józefę Roszak-Rosić – kierownika
Izby Muzelanej w Mosinie, rzuciły nowe
światło na nasze badania. Wśród powstańców, mieszkańców tej ziemi, była kobieta!
Przedstawione informacje biograficzne
o Jadwidze Jarczewskiej pochodzą właśnie z tych lakonicznych dokumentów. Jak
się okazało, pani Jadwiga figuruje także
w „Słowniku Biograficznym Powstania
Wielkopolskiego”, gdzie jej biogram zamieścił Marek Rezler. Chcielibyśmy poznać
więcej szczegółów o jej życiu, zobaczyć,
jak wyglądała nasza bohaterka. Być może
ktoś z Czytelników mógłby nam pomóc?
A może okaże się, że takich cichych bohaterek z Ziemi Mosińskiej jest więcej?
Czekamy na sygnały od mieszkańców: informator@
mosina.pl. 
Joanna Nowaczyk

KĄCIK HISTORYCZNY

Fot. Gen. Józef Dowbor-Muśnicki z wczłonkiniami poznańskiego Czerwonego Krzyża.
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Fot. Gen. Józef Dowbor-Muśnicki z wczłonkiniami poznańskiego Czerwonego Krzyża.
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Imię dla stadionu
Pojawiła się oddolna inicjatywa
w sprawie patronatu dla Stadionu
OSiR w Mosinie, przy ul. Konopnickiej. Proponowanym kandydatem, którego imię miałby nosić
Stadion, jest nieżyjący mieszkaniec Mosiny, działacz sportowy
Kazimierz Nowak.
Kazimierz Nowak urodził się w 1929 r. W latach 50. i 60.
był zawodnikiem mosińskich klubów piłkarskich, kapitanem
drużyny, która 25 września 1955 r. wywalczyła awans do
III ligi piłkarskiej. W latach 1963 – 69, jako instruktor piłki
nożnej trenował zespoły młodzieżowe i seniorowskie. Był

kierownikiem i opiekunem zespołów piłkarskich w różnych
kategoriach wieku. W latach 1970 – 1987 pan Kazimierz był
gospodarzem Klubu. Dbał o bazę sportową przy ul.Konopnickiej. Cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem. Doceniając
jego zasługi i zaangażowanie w promowanie piłki nożnej,
w roku 2010 władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, odznaczyły go Złotą Honorową Odznaką za zasługi dla rozwoju
piłki nożnej. W 1992 roku POZPN uhonorował go Złotą
Odznaką. Pan Kazimierz Nowak jako pasjonat piłki nożnej
wychował kilka pokoleń młodych sportowców. Był związany
z mosińskim stadionem blisko 40 lat. Zmarł w 2013 roku. 
JN

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do udziału w uroczystych obchodach

99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
które odbędą się 27 grudnia 2017 roku
W programie uroczystości:
godz. 18:00 – Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie
godz. 19:00 – manifestacja patriotyczna w miejscu upamiętniającym Piotra Mocka, powstańca
z Mosiny – ul. Piotra Mocka w Mosinie, przy drodze do Rogalinka.

Znakujemy groby powstańców wielkopolskich
W grudniu 2018 roku minie sto lat od wybuchu powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Tę ważną rocznicę chce
uczcić także Gmina Mosina. Chociaż ominęły nas walki
powstańcze, tutejsi mieszkańcy wzięli w nich czynny udział
– na frontach daleko od domu. Naszym obowiązkiem
jest kultywowanie pamięci powstania i jego bohaterów,
zwłaszcza tych związanych z Małą Ojczyzną.
W roku 2016 rozpoczęliśmy przygotowania do
obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania
wielkopolskiego, zainicjowaniem przez Gminę
Mosina akcji znakowania grobów powstańców
– mieszkańców Ziemi
Mosińskiej. W ramach
pierwszego etapu oznakowaliśmy 28 grobów.
Kolejne groby powstańców zostaną oznakowane
w roku przyszłym, przed

KĄCIK HISTORYCZNY

okrągłą rocznicą wybuchu powstania.
Zwracamy się z prośbą do rodzin naszych powstańców
wielkopolskich, którzy byli związani miejscem zamieszkania z Ziemią Mosińską, a których mogiły nie otrzymały
jeszcze oznakowania, o złożenie deklaracji z wyrażeniem
zgody na umieszczenie pamiątkowych tabliczek.
Nasza akcja jest bezpłatna, finansowana przez Gminę
Mosina, a patronat honorowy objęli nad nią Starosta Poznański oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina

Kontakt dla rodzin zainteresowanych oznakowaniem
grobu powstańca:
Włodzimierz Gabrielski – tel. 506 077 809, Jacek Szeszuła – tel. 605 380 487, Joanna Nowaczyk (Urząd Miejski
w Mosinie) – tel. 61 8109 553.
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Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza
na uroczyste podsumowanie Jasełek. Odbędzie się koncert Marcina Lewandowskiego. Zapraszamy
w piątek 15 stycznia 2018r. o godzinie 18:00 na ul. Dworcową 4. Wstep
wolny. Więcej informacji na kultura.
gmina.pl.

IV Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym „Policz się
z cukrzycą” odbędzie się 14 stycznia
2018 r., w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Bieg ma charakter charytatywny. Część wpisowego
zostaje przekazana do sztabu WOŚP.
Trasa: 10 km – biegnie malowniczymi zakątkami Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Na mecie nie zabraknie
dla Was medalu, koca termicznego,
ciepłego posiłku, rozgrzewających napoi oraz ogniska. Szczegółowe informacje oraz link do zapisów znajdują
się na stronie www.mosinskiegp.pl.

70 lat Zespołu Szkół Rolniczych
w Grzybnie
W 2018 roku Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie obchodzić będzie
70-lecie istnienia szkoły. Obchody jubileuszowe oraz zjazd absolwentów
odbędą się 23 czerwca 2018 r. w Grzybnie. Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zsr-grzybno.pl
oraz pod telefonem 61/28-23-533. Wszystkich absolwentów serdecznie
zapraszamy.
Dyrekcja, społeczność szkoły
oraz Komitet Organizacyjny

NOWY ROK

HLPN W MOSINIE

Zapraszamy 31 grudnia
w godzinach 23:30 - 1:00
na Parking przed pomnikiem Tadeusza Kosciuszki
w Mosinie (ul. Dworcowa)
na wspólne przywitanie
Nowego Roku.

Turnieje Grand Prix
-HLPN w Mosinie, daty:
17.12.2017 r., 21.01.2018 r.,
11.02.2018 r., 11.03.2018 r.
Więcej informacji oraz regulamin na osirmosina.pl.

FINAŁ
LATO
PODWOŚP
ŻAGLAMI

CZYTANIE PRZY LATARCE

Sztab Mosiński zaprasza
na 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w
niedzielę 14 stycznia 2018
r. w Mosińskim Ośrodku
Kultury. Więcej na wosp.
mosina.pl.

Czy tanie przy latarce
z babcią i dziadkiem czytamy „7 opowieści do czytania z babcią i dziadkiem”
18.01.2018 czwartek godz.
17.30 Oddział dla dzieci
Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy!

W GALERII

SZKOLENIA
Kolejna ofer t a b ezp łat nych szkoleń d la
osób bezrobotnych
oraz pracując ych, realizowanych w ramach
współpracy z Zakładem
Doskonalenia Zawodowego. Szczegóły i zapisy
w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, tel.
61 8 192 746, email: gci@
mosina.pl, gci.mosina.pl.

Zapraszamy na wernisaż
Tomasza Kalitko malarstwo, 13 stycznia 2018
godz. 17.30, czas trwania
wystawy do 4 lutego 2018
r. oraz na Salon Poetycki w sobotę 20 stycznia
o godz.17.00 własne wiersze
poświęcone Armenii
zaprezentuje Kalina Izabela Zioła, zaśpiewa Tomasz
Bateńczuk.

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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Szóste obrady mosińskiego Sejmu

28 listopada w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się VI
posiedzenie Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Obradom przewodniczyła Marszałek Sejmu Magdalena
Górczak i Wicemarszałek Julia Korda. W czasie posiedzenia,
podsumowana została dotychczasowa praca Młodzieżowego
Sejmu, przedstawiono wypracowane postulaty przekazane Burmistrzowi Gminy Mosina i udzielone odpowiedzi. Uczniowie
uczestniczący w projekcie dokonali ciekawej prezentacji swoich
szkół. W tym wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy tych szkół,
a także przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mosina
– Małgorzata Kaptur, przewodnicząca Rady Miejskiej i Przemysław Mieloch, zastępca Burmistrza. Gościem specjalnym
był Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, który z powodu
wykonywanych obowiązków poselskich w Warszawie, włączył
się do obrad za pośrednictwem Skype’a. Młodzież miała okazję
poznania możliwych działań na rzecz środowiska lokalnego,
na przykładzie efektów pracy pana Posła w jego staraniach
o sprawy Wielkopolski.

W trakcie VI posiedzenia Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej dokonano uroczystego zaprzysiężenia nowych
posłów, którzy zasiedli w „ławach” poselskich po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. Nowi posłowie złożyli przysięgę: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
założeniom Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej
ślubuję uroczyście pełnić obowiązki posła godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie w sposób szczególny dobro młodzieży mojej gminy.”
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. Opiekunem młodzieży z GIB jest Dorota Lisiak.
Obecnie Sejm tworzy 55 Posłów z 7 szkół: Szkoły Podstawowej
im. prof. Adama Wodziczki w Rogalinku, Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich 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. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Malarstwo Ewy Dębiec

Mikołajki w Gminie

W listopadzie, w Mosińskim Ośrodku Kultury trwała wystawa malarstwa Ewy Dębiec. Wernisaż wystawy 27 października, zgromadził liczne grono przyjaciół i wielbicieli
obrazów malarki.
Ewa Dębiec, z wykształcenia farmaceutka, kiedyś odkryła
w malarstwie swoją pasję. Maluje od dawna - piękne pejzaże,
kwiaty, konie i krajobrazy miejskie i może pochwalić się już
sporym dorobkiem. Nie była to pierwsza wystawa malarki
w Mosinie. Czekamy na następną! 
JN

Grudzień w Gminie Mosina to od wielu lat czas atrakcji dla
dzieci i ich najbliższych. Oprócz odbywającego się od kilku
lat cyklicznie powitania Świętego Mikołaja organizowanego przez Mosiński Ośrodek Kultury dzieci miały możliwość
spotkać się ze Świętym m.in. w Krośnie, Czapurach, Pecnej
i MOK-u na imprezie organizowanej przez osiedla. Każde
z wydarzeń miało inne atrakcje, ale na wszystkich pojawił
się ten sam, długo wyczekiwany gość – Święty Mikołaj. Na
Zielonym Rynku w Mosinie, podczas powitania, Mikołaj uratowany przez OSP Mosina zjechał na linie z dachu,
a w Czapurach Święty dotarł do dzieci...czerwonym helikopterem! Dzieci miały okazję pojeździć na stylizowanej karuzeli,
przejechać się na kucyku i przyjrzeć się zwierzakom w stajence, która sprawiała, że klimat był jeszcze bardziej magiczny,
mimo że zabrakło białego puchu na dworze. Przedstawienia
i animacje rozgrzały wszystkich tych, którzy mimo niekorzystnej aury bawili się na imprezach. Były słodkie przysmaki
dla maluchów i kiełbaski z ogniska, a atmosferę zbliżających
się świąt podkreślały przepełnione świątecznymi produktami
stragany na jarmarkach. Imprezy mikołajkowe w Gminie
każdego roku przyciągają tłumy małych i dużych sympatyków. W tym roku na wszystkich imprezach Święty Mikołaj
wzbudził radość setek dzieci i ich najbliższych. Fotorelacja
na okładce.  					 Red.
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Mikołajki w Gminie
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Fot. Joanna Nowaczyk, arch. Sołectwa Krosno i Czapury
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