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Zimą potrzebują pomocy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie apeluje o zainteresowanie się w okresie
zimowym losem sąsiadów, bądź innych znanych osób, które są samotne, niepełnosprawne lub w podeszłym wieku i wymagają pomocy. Nie pozostawajmy
obojętni na sytuację zagrożenia życia i zdrowia – zareagujmy!
Placówki udzielające pomocy oraz podejmujące interwencje w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia na terenie gminy Mosina:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
2. Straż Miejska
ul. Krotowskiego 16
62-050 Mosina
tel. 501 467 312
3. Komisariat Policji
ul. Kolejowa 13 A
62-050 Mosina
tel. 500 107 120 – patrol interwencyjny
4. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel. 722 323 208 (czynny całodobowo). 
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Obwodnica południowo-wschodnia w etapach
Wybudowanie kolejnej przeprawy przez Kanał Mosiński i wyprowadzenie ruchu osobowego z Osiedla
nr 4 „Za Barwą” i Osiedla nr 5 „Nowego Krosna” to najważniejsze, obok budowy „czerwonki” zadania
inwestycyjne, które udrożnią ruch między Mosiną a Poznaniem.

Remont dróg wojewódzkich
Dwukrotnie Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś wraz z Zastępcą Burmistrza
Gminy Mosina Przemysławem Mielochem spotkali się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem
Jankowiakiem w sprawie budowy obwodnicy południowo-wschodniej.
Marszałek przekazał, że w obecnej
perspektywie budżetu unijnego Województwo Wielkopolskie ma zagwarantowane środki na remont dróg z Kórnika
przez Mosinę w kierunku na Stęszew
i Granowo wraz z budową mostu. Dysponuje również decyzją środowiskową
z roku 2013.
Zarezerwowane środki są jednak niewystarczające na budowę obwodnicy
(gdyby zrezygnować z remontu).

Uzgodnienia dla obwodnicy
W czasie drugiego spotkania z Marszałkiem Wojciechem Jankowiakiem
ustalono przeprowadzenie konsultacji
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co do projektu budowy obwodnicy dla
Mosiny i okolicznych miejscowości.
Gmina wystąpiła już do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
o uzyskanie warunków, które powinny
być spełnione w projekcie budowlanym.
W budżecie gminy zostały zagwarantowane środki na wykonanie projektu
części tzw. obwodnicy południowo
-wschodniej, prowadzącej od skrzyżowania z ul. Piotra Mocka w Mosinie
przez Drużynę do Dymaczewa Nowego. Obwodnica została już wpisana do
Planu Transportowego Województwa
Wielkopolskiego.

Finansowanie budowy
Prace nad projektem i uzyskaniem
wszelkich decyzji i pozwoleń potrwają
około 3 lata. Budowa całości obwodnicy
bez wsparcia ze strony Województwa
Wielkopolskiego będzie niemożliwa.
Jednakże przyrost dochodów w budżecie gminy, zwłaszcza z tytułu udziału
w PIT pozwala z całą odpowiedzialno-

ścią stwierdzić, że stać nas będzie na
samodzielne wybudowanie pierwszego
odcinka obwodnicy, tzn. od ul. Piotra
Mocka do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Targowej dla ruchu osobowego.
Za trzy lata wszystkie największe obiekty kubaturowe będą wybudowane (hala
widowiskowo-sportowa, rozbudowa
szkoły z salą gimnastyczną w Krosinku
i Czapurach, pływalnia). Zbiegnie to się
z uzyskaniem pozwolenia na budowę
obwodnicy. Będziemy starali się o dofinansowanie budowy. Jeżeli to by się nie
udało, sami, z własnych środków wybudujemy pierwszy odcinek obwodnicy
od ul. Piotra Mocka do ul. Targowej. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Podatki bez zmian

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
październik
FINANSE

Na sesji 26 października Rada Miejska w Mosinie uchwaliła podatki lokalne
na 2018 r. Wszystkie stawki podatkowe pozostały na takim samym poziomie, co
w roku ubiegłym. Taką propozycję przedstawił Radzie Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś. – Chcemy, żeby przedsiębiorcy chcieli u nas inwestować, a mieszkańcy
wybierać naszą gminę jako miejsce zamieszkania – wyjaśnia taką decyzję Burmistrz. – Obserwujemy wzrost udziału Gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych PIT o ponad 5 mln zł, na skutek meldowania się mieszkańców i wzrostu pensji. Odnotowujemy również przyrost dochodów z podatku od powierzchni budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Gdybyśmy
podnieśli stawki podatkowe o wskaźnik inflacji, to przyrost dochodów w budżecie wyniósłby tylko 300 tys. zł. Zostawiamy te pieniądze w kieszeni mieszkańców
i firm, czerpiąc dochody z innych źródeł.
Stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych na 2017 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo->Podatki i opłaty lokalne. Informacji
w tej sprawie udzielają także: Honorata Przybylska – tel. 61 8109 517 oraz Iwona
Dubert – tel. 61 8109 520 z Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego
w Mosinie. 
JN

• zarządzeniem Nr 00501.133.2017 Burmistrza Gminy Mosina dokonano zmiany
budżetu Gminy Mosina na rok 2017,
• opracowano i przedłożono na sesję Rady
Miejskiej w Mosinie uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
oraz w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla
Gminne Centrum Informacji we współpracy
celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r., z Zakładem Doskonalenia Zawodowego zaprasza na
• trwają prace nad projektem budżetu na bezpłatne szkolenia.
2018 r. oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 – 2022,
Dla osób bezrobotnych:
• Sporządzono i przesłano do Regionalnej
• pracownik biurowy,
Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawoz• pracownik ds. kadr i płac.
dania z wykonania budżetu za III kwartał
Oferta dla osób bezrobotnych (nie muszą być zarejestrowane w powiatowym
2017 r.
urzędzie pracy), w wieku od 15 – 29 lat, zamieszkujących obszar województwa
wielkopolskiego, nieuczących się lub uczących się w trybie zaocznym lub wie
KRONIKA INWESTYCJI
czorowym, będących na urlopach wychowawczych.
Inwestycje drogowe
Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.gci.mosina.pl. Liczy się
• zakończone: budowa ul. Skrytej w Mosikolejność zgłoszeń.
nie/ budowa ul. Polnej w Krośnie – etap II,
Projekt pt. „Nie bądź bierny na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków
• kontynuowane: budowa ul. Chopina
Unii Europejskiej.
w Mosinie na odcinku od ul. Czarnokurz
do ul. Leśnej,
Dla osób pracujących:
• gotowe do odbioru: budowa ul. Leśnej
• obsługa komputera MS-Office
w Krośnie – etap II,
Oferta dla osób: powyżej 25. roku życia, z wykształceniem maksymalnie średnim.
• przekazanie placu budowy: budowa
W programie: Microsoft WORD, Microsoft Excel, komunikacja w sieci Internet,
ul. Dębowej w Czapurach – kontynuacja
techniki biurowe i obsługa urządzeń biurowych.
budowy chodnika,
• mistrz i czeladnik w zawodach branży budowlanej i spożywczej.
• przygotowanie przetargu na: budowę
Oferta dla osób: zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego,
chodnika w ciągu ul. Poznańskiej w Czapowyżej 25. roku życia, pracujących w branżach: wędliniarz, cukiernik, piekarz,
purach – etap I / budowę nawierzchni dla
dekarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz elektryk, murarz-tynkarz, stolarz, monter
konduktów żałobnych do cmentarza przy
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Egzaminy końcowe przeul. Piaskowej w Krośnie,
prowadza Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.
• spotkanie konsultacyjne w sprawie
• pawo jazdy kat. C z przyspieszoną kwalifikacją,
utwardzenia ul. Sikorskiego i Podgórnej
• osługa wózka widłowego,
w Rogalinku.
• opiekunka żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego,
Oświetlenie
• osługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
• zakończono budowę i dokonano odbioru
Oferta dla osób z wykształceniem maksymalnie średnim.
robót oświetlenia drogowego z oprawami
LED na terenie gminy Mosina: Mosina: ul.
Więcej informacji i zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul. DworCzwartaków, ul. Kusocińskiego, ul. Konop- cowa 3, tel. 61 192 746, email: gci@mosina.pl. 
nickiej, ul. Górskiego, ul. Dąbrowskiej, ul.
Norwida, ul. Nizinna (plac zabaw), ul. SzkolOprac. JN

Bezpłatne kursy i szkolenia
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Zimowe utrzymanie dróg
W zależności od kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa),
zimowym utrzymaniem zajmują się różne jednostki, których wykaz podajemy poniżej. Wszystkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg są dostępne na
stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl->Utrudnienia w ruchu->Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Nazwa jednostki

Nr telefonu zimowego
utrzymania dróg

www, e-mail

Zakład Usług
Komunalnych
Spółka z o.o.
Mosina
ul. Sowiniecka 6G

Dyżurny zimowego
utrzymania ulic i dróg
gminnych
697 887 371

www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
– Urząd Miejski w Mosinie
pl. 20 Października 1

Czynny całodobowo
722 323 208

www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
ul. Zielona 8

Dyżurny zimowego
utrzymania dróg
powiatowych
61 81 70 835
602 452 309
508-236-315

www.zdp.poznan.pl
zud@zdp.poznan.pl

Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51,
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Gostyńska 38
Kościan

Dyżurny zimowego
utrzymania dróg
Wojewódzkich
WZDW Poznań
61 82-65-098
61 22 58 117
WZDW RDW Kościan
609 852 962
61 22-58-450

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział Zachodni
w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a

Dyżurny zimowego
utrzymania dróg
krajowych i autostrad
Punkt Informacji Drogowej
61 86-65-834
19 111

www.poznan.gddkia.gov.pl
sekretariat@poznan.gddkia.gov.pl

Zarząd Dróg Miejskich
w Poznaniu
ul. Wilczak 16

Zimowe utrzymanie dróg
miejskich
w Poznaniu
61 64-77-231
lub całodobowo
986 Straż Miejska

zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

Pierwsza pomoc

rdwkoscian@wzdw.pl

na 1 (na terenie Szkoły Podstawowej nr 1);
Dymaczewo Nowe, rejon ul. Pogodnej – etap
III; Borkowice, ul. Wierzbowa i Drużyna,
ul. Krańcowa, część położona w Borkowicach; Baranówko-Sowinki; Daszewice: ul.
Lipowa, Klonowa.
• uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego: Mosina – ul. Chopina,
ul. Fredry, ul. Sienkiewicza; Wiórek – ul.
Podleśna; Radzewice – ul. Łąkowa, ul.
Piaskowa, ul. Ogrodowa; Krosinko – ul.
Skrzynka, ul. Kociołek.
Inwestycje kubaturowe
• kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapurach wraz z salą gimnastyczną,
• kontynuacja budowy budynku szkolnego
Szkoły Podstawowej w Krosinku,
• kontynuacja budowy hali widowiskowosportowej w Mosinie przy ul. Krasickiego,
• przygotowanie materiałów do przetargu
na zmianę sposobu użytkowania części budynków świetlic wiejskich w Borkowicach,
Daszewicach, Mieczewie,
• zakończono układanie kostki betonowej
na wjeździe przy Szkole Podstawowej nr 2
w Mosinie.
W trakcie procedury przetargowej
• wykonanie dokumentacji projektowej
krytego basenu w Mosinie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę –
ocena ofert,
• budowa ul. Chopina-Szyszkowej wraz
z odwodnieniem w m. Mosina: etap IIIodcinek od ul. Czarnokurz do ul. Leśnej
wraz ze skrzyżowaniem ulic Czarnokurz
i Chopina – zawarcie umowy,
• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
w Gminie Mosina – etap I – kompleks budynków przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie –
zawieranie umowy,
• budowa układu drenującego ul. Jodłowej
i Dębowej w m. Czapury wraz z ich utwardzeniem; etap III – chodnik na odcinku
od ul. Jodłowej do końca projektowanego
odcinka – zawieranie umowy,
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem
w ciągu ul. Poznańskiej w m. Czapury etap
I – ogłoszenie przetargu,
• budowa nawierzchni dla konduktów żałobnych do cmentarza przy ul. Piaskowej
w m. Krosno – ogłoszenie przetargu,
• modernizacja świetlic wiejskich w Borkowicach, Daszewicach i Mieczewie – przygotowanie postępowania.
GEODEZJA I GOSPODARKA

NIERUCHOMOŚCIAMI
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE”, które odbędą się 22 listopada w godz. 15.00 – 19.00, • wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparsiedziba GCI, ul. Dworcowa 3, Mosina, I piętro. Zapisy pod numerem telefonu: cia Rolnictwa o kontynuację działań w spra61 8 192 746 w godz. 7.30 – 15.30 lub email: gci@mosina.pl( grupa do 10 osób).  wie przekazania gminie sieci wodociągowej
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w Rogalinie i sąsiednich wsiach wraz z niezbędnymi nieruchomościami do jej obsługi,
• przetargi na dzierżawę 4 nieruchomości
rolnych położonych w Mieczewie, Mosinie,
Borkowicach i Bolesławcu, a także na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Mosinie
w rejonie ul. Bukowej (rozstrzygnięcie negatywne) i ul. Wyczółkowskiego (rozstrzygnięcie pozytywne licytacji 3 działek gruntu),
• zarządzenia i protokoły w sprawie nabycia nieruchomości drogowych w Pecnej,
Borkowicach i Babkach,
• podziały nieruchomości – 8 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości i 10 postanowień o zaopiniowaniu
pozytywnym wstępnego projektu podziału
nieruchomości.
MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe:
wykonanie zadań z Budżetu Obywatelskiego
2017 oraz funduszy sołeckich, wykonano
remont pokrycia dachowego w świetlicy
wiejskiej w Świątnikach, trwa realizacja
remontu częściowego elewacji budynku
wielofunkcyjnego w Pecnej,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania:
wydano 39 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 15 decyzji rocznych za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, warunki techniczne dla przebiegu trasowego 53 urządzeń
w pasie drogowym, uzgodniono 15 projekty
tymczasowej organizacji ruchu i 4 projektów
stałej organizacji ruchu, 10 lokalizacji zjazdu
indywidualnego, prowadzenie spraw związanych z modernizacją linii kolejowej E-59
realizowaną przez PKP PLK, prowadzenie
spraw związanych z KPOŚK.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
* 4 MPZP: dla terenów wsi Żabinko oraz
terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla
terenów części miasta Mosina oraz części
wsi Sowiniec, dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina,
dla południowych terenów wsi Bolesławiec
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice,
* MPZP Pecna: dla zachodnich i północnych terenów wsi,
* MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.
Projekty planów na etapie wyłożenia
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
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Inwestycja PKP w Mosinie
Wiadukt kolejowy w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie otwarty
30 października nastąpiło otwarcie tunelu dla ruchu kołowego. Wcześniej, od
12 października w nowobudowanym obiekcie w ciągu ul. Śremskiej został dopuszczony ruch pieszych. W tym samym czasie nastąpiła likwidacja tymczasowego
przejścia dla pieszych w poziomie szyn w rejonie ul. Torowej i ul. Czwartaków
w Mosinie (na wysokości ul. Kasprowicza).
Nie jest to jednak koniec utrudnień w ruchu drogowym w tym rejonie. Do końca
roku Inwestor PKP PLK S.A. będzie realizował budowę odwodnienia nowobudowanego obiektu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie (do skrzyżowania
ulic Mostowa – Leszczyńska – Wawrzyniaka – Śremska). Budowa kanału deszczowego w rejonie ww. skrzyżowania zostanie przeprowadzona bez naruszania
nawierzchni jezdni, co pozwoli zmniejszyć utrudnienia w ruchu drogowym.
Po wykonaniu kanału deszczowego nastąpi kompleksowe odtworzenie nawierzchni
ul. Śremskiej i ul. Łaziennej, co również będzie wiązało się z utrudnieniami dla
kierowców. Szczegóły na stronie www.mosina.pl->Komunikaty

Przejazd kolejowy ul. Targowa ul. Farbiarska w Mosinie
Zgodnie z aktualnymi informacjami uzyskanymi od wykonawcy robót, utrudnienia w ruchu drogowym i wyłączenie z ruchu kołowego ul. Targowej powinno
zakończyć się 10 listopada br. Po wielomiesięcznych opóźnieniach, widoczne
jest obecnie duże zaawansowanie robót, które prognozuje zakończenie prac.
Do końca października br. wykonawca zaplanował ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej na przebudowywanym odcinku ul. Targowej w Mosinie. Terminowe
wykonanie robót jest jednak uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych. W celu umożliwienia ruchu kołowego, konieczna jest również przebudowa odcinka ul. Farbiarskiej w Mosinie. Wykonanie prac w rejonie ul. Farbiarskiej zostało zaplanowane w terminie od 2 do 10 listopada br. Wówczas dojazd
do obiektów handlowo-usługowych oraz marketu zlokalizowanego w tym rejonie
będzie utrudniony.
W dniach od 2 do 6 listopada br. (czwartek -poniedziałek) dojazd będzie możliwy od ul. Targowej, natomiast w dniach od 7 do 10 listopada br. (wtorek-piątek)
od ul. Farbiarskiej w Mosinie. Na stronie www.mosina.pl została zamieszczona
kompleksowa informacja dla mieszkańców oraz osób zainteresowanych sytuacją
związaną z tym przejazdem kolejowym.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Sowinieckiej docelowo będzie również podlegał
kompleksowej przebudowie w obrębie rogatek wraz z dojazdami. Modernizacja,
zgodnie z deklaracjami wykonawcy oraz inwestora PKP PLK S.A., musi zostać
zrealizowana do końca bieżącego roku. W celu uniknięcia paraliżu komunikacyjnego miasta, Gmina Mosina nie wydała zezwolenia, aby przejazd kolejowy
w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie był przebudowywany w równoległym terminie co zamknięcie ul. Śremskiej oraz zamknięcie ul. Targowej/Farbiarskiej.
W związku z tym realizacja prac rozpocznie się niezwłocznie po umożliwieniu
ruchu kołowego w obrębie wymienionych ulic. Informacje o
terminie zamknięcia ul. Sowinieckiej w Mosinie oraz występujących utrudnieniach w ruchu drogowym będą przekazywane
na bieżąco. 
Klaudia Kołodziejczak
Referat Mienia Komunalnego UM
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Zmiana w selektywnym gospodarowaniu
odpadami - nowa frakcja
Minął prawie rok od przejęcia przez Gminę Mosina zadania gospodarowania odpadami komunalnymi, po podjęciu decyzji o wyjściu ze Związku Międzygminnego
Centrum Zagospodarowania „SELEKT”. Obecnie większość mieszkańców naszej
gminy zadeklarowała oddawanie odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Wiąże się to z niższą opłatą za odbiór śmieci – 10 zł od osoby (nieselektywne gospodarowanie odpadami – 20 zł od osoby).
Informujemy, że od stycznia 2018 r. na mocy Rozporządzenia Ministra z 29 grudnia
2016 roku 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, która obowiązywać będzie od nowego roku, mieszkań
cy 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.
• 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
ja dotychczas, będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada.
• Powstające na nieruchomości bioodpady można również zagospodarować po
przez 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. Dalsze informacje będą przekazywane poprzez „Informator Mosiński”
oraz stronę internetową Gminy Mosina - www. mosina.pl. 
Urząd Miejski w Mosinie

Kontrole posesji
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że od listopada 2017 roku wznowiona
zostanie kontrola nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Mosina.
Kontrola rozpoczęta zostanie od miejscowości Czapury.
Kontrolę przeprowadzi Straż Miejska w Mosinie wraz z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Mosinie.
Przedmiot kontroli:
1. Sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
• w przypadku, gdy na nieruchomości są gromadzone nieczystości ciekłe
w zbiorniku bezodpływowym należy przestawić rachunki/faktury za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz umowę z koncesjonowanym przedsiębiorcą opróżniającym zbiornik bezodpływowy,
• w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe,
kanalizacja sanitarna – rachunki/faktury lub umowę z podmiotem świadczącym usługę:
2. Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi stałymi:
• informacja o złożonej deklaracji lub podpisanej umowie (gdy jest prowadzona
działalność gospodarcza) na wywóz odpadów komunalnych.
3. Źródła ogrzewania nieruchomości.
4. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości. 
Referat Ochrony Środowiska, Lesnictwa i Rolnictwa UM
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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.
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas wyłożenia
do publicznego wglądu:
* 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
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb Dymaczewo Nowe.
Procedowanych jest obecnie 18 miejscowych planów zagospodarowania prze-
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strzennego 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

listopad 2017

Spotkanie dla przedsiębiorców
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na spotkanie dla przedsiębiorców,
które odbędzie się 21 listopada 2017 roku, w godzinach od 17.0019.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4, sala
reprezentacyjna. Założeniem organizatora jest, aby takie spotkania odbywały się
cyklicznie i były okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk.
Na listopadowym spotkaniu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
1) Podatek VAT – korzyści z prowadzenia jednolitego pliku kontrolnego /LPK/.
Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą kluczowe dla mikroprzedsiębiorców zmiany
dotyczące ewidencjonowania VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Co warto na ten temat wiedzieć, powie przedstawiciel Krajowej Izby Doradców
Podatkowych.
2) Prawne aspekty przekazania firmy następcom.
Sukcesja firm – czyli w jaki sposób krok po kroku przygotować się do procesu
przekazania firmy następcom. Temat przedstawi radca prawny z Fundacji
Wspierania Młodych i Starszych Pokoleń.
3) Dofinansowanie unijne na szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników
firm. W ramach dostępnych projektów unijnych, firmy mogą pozyskać nawet do
80% dofinansowania na szkolenia z różnych dziedzin. W jaki sposób skorzystać
z tej oferty, opowie Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego – Centrum
Kształcenia w Poznaniu.

• prowadzono postępowania administracyjne: w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (4),
w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów (39),
• przygotowywano koncepcje oraz projekty zagospodarowania terenów zieleni miejskiej: m.in. skweru przy ul. Polnej
i Strzeleckiej w Mosinie,
• przygotowywano projekty nasadzeń zamiennych do decyzji Starosty Poznańskiego,
• zlecenie i nadzór wykonania projektów
zagospodarowania terenów zieleni miejskiej:
skwer przy ul. Targowej i Wiatrowej, Targo- Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców.
wej i Czereśniowej, Dworcowej, Leszczyńskiej Wstęp wolny. Szczegółowe informacje na www.mosina.pl i gci.mosina.pl . Zgłoi Kasprowicza,
szenia przyjmujemy do 20 listopada br.- Gminne Centrum Informacji w Mosinie,
• prowadzono sprawy: z zakresu wyłącze- tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl. 
nia gruntów z produkcji leśnej, łowiectwa
w zakresie ochrony przed zwierzętami dzikimi.
SPOTKANIA
• z nowym Dyrektorem Stora Enso Poland
S.A. Zakład w Mosinie Krzysztofem Żerańskim – zapoznanie się z nową polityką rozwojową w stosunku do zakładu w Mosinie,
• z przedstawicielami firmy Aquanet S.A.
w sprawie warunków przyłączenia oraz porozumienia dla tzw. ,magistrali borkowickiej,
• udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
w Skałowie,
• dział w spotkaniu akcjonariuszy Spółki Aquanet S.A. z Prezydentem Miasta
Poznania oraz kierownictwem Nadzoru
Właścicielskiego miasta Poznań nad spółkami miejskimi w/w miasta w sprawie nowych przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę oraz proponowanych procedur
zatwierdzania taryf,
• z Tadeuszem Czajką, wójtem Gminy
Tarnowo Podgórne, w sprawie możliwości
odbioru odpadów zielonych w Rumianku,
• udział w spotkaniu w Komisariacie Policji
w Mosinie, z posłem Bartłomiejem Wróblewskim - sprawy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, możliwość zwiększenia
obsady Komisariatu,
• udział w spotkaniu z posłem Bartłomiejem Wróblewskim, w kontekście zmian przepisów regulujących parametry utwardzenia
dróg. 			
Oprac. JN 
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Ulica Sikorskiego w Rogalinku
Trwają prace nad projektem i pozwoleniem na budowę ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej. Realizacja inwestycji umożliwi docelowo odwodnienie i utwardzenie dróg
na północ od ul. Mostowej w Rogalinku i fragmentu Sasinowa. 3 października br.
odbyło się drugie spotkanie w ramach konsultacji z mieszkańcami ul. Sikorskiego.
Jolanta Olejniczak z Pracowni Projektowej przedstawiła ogólne uwarunkowania
budowy drogi, jak i wymagania Starostwa Powiatowego co do szerokości dróg.
Omówiła również zakończone sukcesem starania o uzyskanie zgody na przeprowadzenie przez drogę wojewódzką nr 431 kanalizacji deszczowej.
Cały projekt będzie obejmował odwodnienie i utwardzenie 1250 m ul. Sikorskiego, odwodnienie i utwardzenie 272 m ul. Podgórnej i dalej wyprowadzenie wód
kanalizacją deszczową ul. Mostową do ul. Północnej (142 m) i dalej ul. Północną
(50 m) z wylotem do Warty. Obecnie zbierane są oświadczenia o wyrażeniu zgody
na odpłatne przekazanie gruntu wzdłuż drogi na rzecz gminy dla zrealizowania.
Działania w Rogalinku koordynuje radny Zbigniew Grygier. Oświadczenia przyjmowane są również w Urzędzie Miejskim.
To już kolejna, po kilku latach, próba uzgodnienia przebiegu ul. Sikorskiego.
Wskutek protestów mieszkańców władze odstąpiły od procedowania projektu.
Wierzymy, że tym razem osiągniemy kompromis pozwalający docelowo zrealizować inwestycję. Kolejna próba mogłaby mieć miejsce dopiero 5 lat po zakończeniu
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 431 pod warunkiem, że Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich zgodziłby się na naruszenie odnowionej drogi. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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5 mln zł przyrostu podatku z PIT
Największym źródłem dochodów Gminy Mosina
jest udział w podatku PIT. Przyrost tego podatku
w roku 2018 wyniesie ponad 5 mln zł, do 36,8
mln zł. Po wybudowaniu obiektów kubaturowych
środki te dodatkowo wzmocnią inwestycje drogowe. Skumulowane dochody pozwolą nam na
samodzielne budowanie odcinków dróg rozładowujących korki na wjeździe do Mosiny.

Największe dochody z PIT
W budżecie gminy od lat największe dochody uzyskiwane
są z tytułu udziału w podatku PIT. Wynika to w znacznej
mierze z rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Nowe domy
czy mieszkania zasiedlane są mieszkańcami, którzy na ich
zakup zaciągają kredyty hipoteczne. Aby jednak je uzyskać,
muszą wykazać się niezbędnymi, wcale niemałymi dochodami. To daje im zdolność kredytową, a więc i możliwość
kupna nieruchomości.
Dochody z tytułu PIT osiągają w roku 2017 31,7 mln zł
i zdecydowanie przewyższają wszelkie dochody od nieruchomości od działalności gospodarczej. Nie jest to sytuacja
zdrowa. To owoc braku przez lata napływu nowych firm,
które lokalizują się w gminach sąsiednich. Lata opóźnień
trudno będzie nadgonić. Do tego czasu należy zwiększyć
dochody z PIT.

Rozbudowana infrastruktura
(Mosina/Krosno/Krosinko/Czapury)
Głównym obszarem rozwoju budownictwa mieszkaniowego
jest południowa część miasta oraz wsie Krosno i Krosinko.
Znajduje się tutaj najwięcej obszarów przeznaczonych w dokumentach planistycznych do budownictwa wielorodzinnego
czy szeregowego. Jest to również teren z rozwiniętą siecią
wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Została rozbudowana
szkoła przy ul. Krasickiego. Budujemy halę widowiskowo
-sportową. Kończymy rozbudowę szkoły w Krosinku (przed
nami jeszcze sala gimnastyczna). Rozbudowujemy szkołę
w Czapurach. W listopadzie podpiszemy umowę na projekt
pływalni. Te wszystkie nakłady i tak poniesiemy. Cała rzecz
polega na tym, aby opisane atuty wykorzystać i dodatkowo
zwiększyć dochody z PIT przez napływ nowych mieszkańców.

Inwestycja w młodość (Polska się starzeje)
Dlaczego to takie ważne? Wszyscy wiemy, że Polska demograficznie się starzeje i że najtrudniejsze czasy jeszcze
przed nami. Otrzymujemy informacje z ZUS na temat projektowanej wysokości emerytur. Nie będą one wysokie.
Na gminy spadnie kwestia wsparcia emerytów z najniższymi
świadczeniami. Gminy, w których procentowo będzie więcej
młodszych mieszkańców będą sobie radziły lepiej niż te,
w których będzie ich mniej. Gminy demograficznie młodsze będą mogły zapewnić więcej świadczeń jak i w ogóle
będą mogły się rozwijać. Gminy demograficznie starsze będą
w o wiele większym stopniu skupione na pomocy emerytom
niż na rozwoju.
Zachęcenie do zamieszkania w Gminie Mosina to działania
w interesie nas, już mieszkających, a w przyszłości emerytów.
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Komunikacja
Mamy świadomość problemów komunikacyjnych. Trwają
prace nad projektem „czerwonki”, skrótu łączącego w I etapie
Szosę Poznańską z ul. Kołłątaja na wysokości ul. Mickiewicza.
Oczekujemy na aktualizację ostatniego uzgodnienia z PKP
przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Pragniemy inwestycję zrealizować w 2018.
Trwają prace w związku z obwodnicą południowo-wschodnią
Mosiny (szerzej na str. 3). Realizacja obu projektów zdecydowanie rozproszy korki na wjeździe do Mosiny.
Ważną rolę w połączeniu z Poznaniem będzie odgrywała wyremontowana linia kolejowa, która umożliwi dojazd
do Poznania w niecałe 20 minut. W ramach kolei metropolitarnej zwiększy się częstotliwość połączeń. Przechodzimy pozytywnie kolejne etapy oceny wniosku o dofinansowanie unijne
w zakresie budowy parkingów buforowych przy dworcach
w Mosinie, Drużynie i Iłówcu (Pecnej). Komunikacja gminna
prowadzona przez nasz gminny Zakład Usług Komunalnych
już teraz łączy niemal wszystkie wsie z dworcem kolejowym
w Mosinie.

Karta Mieszkańca
Samo zamieszkanie na terenie gminy nie dodaje dochodów.
Ważne jest zameldowanie, ewentualnie wskazanie w PIT Gminy Mosina. Rada Miejska przyjęła uchwałę o wprowadzeniu
Karty Mieszkańca. Trwają prace nad wdrożeniem systemu.
Kartę Mieszkańca, według projektu, ma otrzymywać każdy
zameldowany mieszkaniec (na kilka lat) i osoba niezameldowana, która przedstawi ksero PIT, w którym wskazała
Gminę Mosina (na rok).
Osoby posiadające Kartę Mieszkańca będą mogły korzystać
z usług gminnych po preferencyjnych cenach.
W taki sposób chcemy zachęcić już zamieszkałych jak
i nowoprzybyłych mieszkańców do meldowania, to znaczy
do zwiększania dochodów Gminy Mosina. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
październik
Rada Miejska w Mosinie obradowała
na planowej sesji, odbyła także 9 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń
przedstawiają protokoły zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej ->Organy gminy->Protokoły.
Podczas sesji 26 października, radni podjęli 22 uchwały. Rada przyjęła
uchwały podatkowe na 2018 rok dotyczące: stawki podatku od nieruchomości,
stawki podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz obniżenia
średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów
podatku rolnego na rok 2018. Kolejnymi
uchwałami Rada przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina
na lata 2017-2027 oraz miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek. 9 uchwał dotyczyło przekształceń szkół: dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1
w Mosinie, dotychczasowego Zespołu
Szkół w Mosinie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 2 w Mosinie, dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Czapurach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A.
Fiedlera w Czapurach, dotychczasowego
Zespołu Szkół w Daszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową „Pod
Lipami” w Krosinku, dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 15.
Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole
Szkół w Krośnie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie,
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pecnej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Pecnej, dotychczasowego
Zespołu Szkół w Rogalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prezydenta
RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. A. Wodziczki w Rogalinku.
4 uchwały dotyczyły skarg.Rada
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Miejska rozpatrzyła 1 skargę na Burmistrza Gminy Mosina, 1 skargę na
Komisję Rewizyjna Rady Miejskiej
w Mosinie, a 2 skargi – na Radę Miejską w Mosinie – przekazała Wojewodzie Wielkopolskiemu. Kolejnymi
uchwałami Rada odwołała radną Małgorzatę Rajkowską ze składu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,
uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej
(nowym członkiem komisji został radny Marian Osuch) oraz dokonała zmian
w składzie komisji stałych Rady Miejskiej
w Mosinie (radna Małgorzata Rajkowska została członkiem Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa).
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. 

Terminarz
posiedzeń Rady
15 listopada g. 17.30
Komisja Rewizyjna

opiniowanie projektów uchwał; sprawy
bieżące.

22 listopada g. 17.30
Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Opiniowanie załącznika wydatki majątkowe do budżetu na 2018 rok; sprawy
bieżące.

23 listopada g. 17.00
Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Opiniowanie projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 r.; Schronisko
w Skałowie – zasadność funkcjonowania, informacje o poniesionych
kosztach dowozu zwierząt do schroniska; informacje na temat deklaracji
śmieciowych złożonych przez mieszkańców; informacje odnośnie ZUK
i PUK na temat ilości i jakości świadczonych usług oraz zysku z tego tytułu dla przedsiębiorstwa; opiniowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Mosina, na jakim są etapie sporządzania i kiedy nastąpi ich opiniowanie;
sprawy bieżące.

27 listopada g. 17.00
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego
Ocena projektu budżetu na 2018 rok
– dochody i załącznik inwestycyjny;
sprawy bieżące.

28 listopada g. 17.30
Komisja Ochrony Zdrowia
i Po m o cy S p o łe c z n ej
i Komisja Promocji Gminy
20 listopada g. 17.30 Komi- i Wspólpracy Samorządowej
sja Edukacji, Kultury i Sportu
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2018; sprawy bieżące.

Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2016/2017; roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok
2018; opiniowanie budżetu na rok 2018.

21 listopada g. 17.00 Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa
Opiniowanie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018; kształtowanie
bezpiecznej przestrzeni, czyli świadomy wpływ człowieka na infrastrukturę
w celu poprawy bezpieczeństwa. Monitoring miejski jako narzędzie wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców;

Gminny Program Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Program
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2018 – opiniowanie projektów uchwał;
zapoznanie się z propozycją budżetu
na rok 2018 w dziale 851, 852, 853
i 855; opiniowanie projektu budżetu na
rok 2018 w zakresie działania komisji;
sprawy bieżące.

29 listopada g. 16.00
Sesja Rady Miejskiej
Posiedzenia komisji stałych są otwarte
dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się

RADA MIEJSKA
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w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące informacje dotyczące
posiedzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty
oraz na stronie www.mosina.esesja.pl
. Można je również uzyskać w Biurze
Rady, tel. 61 8 109 541. 
Oprac. Monika Kujawska

Podatki bez zmian

Radni podjęli uchwały w sprawie podatków i opłat na rok 2018. Zgodnie
z propozycją burmistrza pozostaną one na
poziomie 2017 r. i lat ubiegłych. Burmistrz
argumentował przedstawioną propozycję
wzrostem dochodów Gminy Mosina z tytułu jej udziału w podatku dochodowym
PIT, a także zapewnieniem mieszkańcom
stabilności podatkowej w zakresie podatków lokalnych. W naszej gminie stawka
podatku od budynków mieszkalnych
nie zmieniła się od 2012 r., a podatku od
budynków pod działalność gospodarczą
– od 2015 r. Rada Miejska w Mosinie
w poszczególnych głosowaniach poparła
„podatkowe” propozycje Burmistrza. 

z powiększaniem firmy doprowadzić do
budowy ekranów akustycznych oddzielających strefę zamieszkania od strefy
aktywizacji gospodarczej. 

Zmiany
w komisjach

W związku z rezygnacją radnej Małgorzaty Rajkowskiej z członkostwa
w Komisji Rewizyjnej Rada musiała
podjąć uchwałę o jej odwołaniu – 16
radnych głosowało za, 1 osoba była
przeciwna i 4 radnych wstrzymało się od
głosu. Na zwolnione miejsce zgłoszono
dwóch kandydatów: radny Roman Kolankiewicz zgłosił kandydaturę radnego
Andrzeja Raźnego, a radny Waldemar
Wiązek – radnego Mariana Osucha.
W głosowaniu pierwszy kandydat uzyskał
6 głosów, a drugi 14 głosów. 1 osoba się wstrzymała od głosu. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został radny Marian Osuch.
R a d n a M a ł go r z at a R ajkow s k a
z kolei zasiliła skład Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, co Rada Miejska
w Mosinie potwierdziła podjętą uchwałą. 

przyszłego roku. – Więcej szczegółów
na temat konkursu, w tym termin spotkania informacyjnego, zostaną podane w pierwszym kwartale 2018 roku
– informuje dalej Dominik Michalak.
– Już teraz zachęcamy wszystkich studentów do podejmowania w swoich
pracach tematów o Gminie Mosina.
Komisja Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej chętnie udzieli pomocy,
w możliwym zakresie. 

Dla zasłużonych

Na Święto Zmarłych mosińscy radni zapalili „Znicz Pamięci” dla nieżyjących
radnych dotychczasowych kadencji
i Kawalerów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Na liście tych, którzy
odeszli, znajduje się obecnie ponad
40 nazwisk. – Tym symbolicznym akcentem, chcemy podtrzymywać pamięć
o osobach zasłużonych dla naszej Gminy
– informuje Małgorzata Kaptur, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie.
Oprac. Joanna Nowaczyk

Pytania
do sprawozdania Uwaga studenci –
konkurs
Stałym punktem obrad Rady jest sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina
z działalności w okresie międzysesyjnym.
Radni otrzymują takie sprawozdanie
w formie pisemnej, w materiałach na
sesję. Jest ona okazją dla radnych, do
zadawania pytań w intersujących ich
kwestiach.
Podczas październikowych obrad radni pytali Burmistrza m.in. o spotkanie na Komisariacie Policji w Mosinie
z udziałem Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego. Dowiedzieli się,
że od 1 listopada na mosińskim komisariacie rozpocznie pracę 3 nowych
policjantów. Kolejne pytania dotyczyły
spotkań Burmistrza z dyrektorem firmy Stora Enso, które dotyczyły planów rozbudowy zakładu w Mosinie.
Jak poinformował zastępca burmistrza
Przemysław Mieloch, nowo wybudowane obiekty zapewnią wpływ do budżetu gminy dodatkowych 600 tys. zł
rocznie. Niestety rozbudowa spowoduje, że do firmy będzie dojeżdżać na
dobę 56 TIR-ów. Wjazd ma się odbywać drogą koło Gminnej Spółdzielni
w kierunku ul. Śremskiej. Radny Cebulski złożył wniosek, aby w związku

RADA MIEJSKA

Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej chce zainteresować
studentów tematyką lokalną. Komisja
wystąpiła z inicjatywą zorganizowania konkursu na najlepszą pracę
dyplomową związaną tematycznie
z Gminą Mosina. – Celem konkursu jest
podejmowanie wśród młodzieży akademickiej i nie tylko młodzieży tematów
badań wzbogacających wiedzę naukową
o Gminie Mosina, a także popularyzacja
dotychczasowego dorobku w tym zakresie
– wyjaśnia Dominik Michalak, przewodniczący tej komisji.
Przedmiotem konkursu będą prace dyplomowe – licencjackie, inżynierskie,
magisterskie – związane tematycznie
z Gminą Mosina, niezależnie od rodzaju
uczelni czy kierunku, na których zostały obronione. Nadesłane prace zostaną
ocenione przez komisję powołaną przez
Burmistrza, która przyzna najlepszym
autorom atrakcyjne nagrody pieniężne.
Wszystkie zgłoszone prace wzbogacą
zbiory Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Rozstrzygnięcie pierwszej edycji
konkursu planowane jest na listopad

Tu warto
zajrzeć:
www.mosina.esesja.pl
Znajdziesz tutaj:
- informacje na temat nadchodzących posiedzeń komisji stałych
i doraźnych oraz sesji Rady Miejskiej
w Mosinie wraz z załącznikami
w postaci projektów uchwał i innych
dokumentów,
- rejestr podjętych uchwał,
- informacje o przebiegu sesji (wyniki głosowań, czas trwania każdego
z punktów porządku obrad). 
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Budżet Obywatelski 2018 – znamy już wyniki
Po trwającym blisko miesiąc głosowaniu na projekty zadań inwestycyjno-remontowych zgłoszonych do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 2018,
znamy już wyniki. Na posiedzeniu Zespołu Programowego
ds. BOGM 27 października br. w Mosinie, analizie zostały poddane wyniki głosowania na 36 zadań zgłoszonych
w ramach BOGM na 2018 r. Spośród wszystkich 1422 osób
głosujących (zameldowanych mieszkańców Gminy Mosina, którzy ukończyli 16 rok życia), Zespół Programowy po
analizie potwierdził, że: a) za pośrednictwem formularza
on-line zamieszczonego na stronie mosina.pl/bogm głosowały
545 osoby; głosów ważnych było 531. Głosów nieważnych
14, b) z urn do głosowania wyjęto łącznie 877 kart; głosów
ważnych było 797, głosów nieważnych - 80. Łącznie, w puli
1422 głosów było: a) głosów ważnych – 1328, b) głosów nieważnych – 94. Największą liczbę głosów, bo aż 145, oddano
na zadanie „Termoizolacja tylnej i szczytowej ściany plus
wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, ul.
Główna 50”, którego koszt to 80 568,45 zł. Drugie w kolejności
miejsce (103 głosy) przypadło projektowi „Modernizacja placu

zabaw przy ulicy Skrajnej w Mosinie”, wycenionego na
72 960,00 zł. Pełna lista projektów wraz z wynikami
głosowania znajduje się poniżej.
Po uwzględnieniu głosów nieważnych, lista zadań zakwalifikowanych do realizacji w ramach BOGM 2018 ostatecznie zmniejszyła się do 23, na łączna kwotę 670 455,26
zł. Są wśród nich projekty, które uzyskały największą liczbę
głosów i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na
dane sołectwo, czy osiedle. Trzynaście zadań nie spełniło
wymagań formalnych dotyczących m.in. minimalnej liczby
dwudziestu głosów, aby przejść weryfikację pozytywnie.
To nasz drugi Budżet Obywatelski. Dziękujemy wszystkim
osobom, które zaangażowały się zarówno w przygotowanie
wniosków, jak i w głosowanie. Dzięki tej inicjatywie, w przyszłym roku nasza Gmina zyska m.in. place
zabaw, siłownie zewnętrzne, oświetlenie,
nowe chodniki, psi park, czy miasteczko
rowerowe. 
Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji w Mosinie

ZADANIA ODRZUCONE Z BOGM 2018
Nr
zadania

2
6

8
10

14
18
24
25
26
28

33
34
36

12

Nazwa zadania

Nazwa jednostki
pomocniczej
samorządu

Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Ptasim Parku.
Koszt zadania: 24 200,00zł
Budowa chodnika w ciągu ul. Łąkowej w m.
Mosina /od ul. Brzoskwiniowej do ul. Skrajnej prawa strona/.Koszt zadania: 72 960,00 zł

Osiedle nr 1

Zielone Pożegowo - bezpieczny plac zabaw, skwer
osiedlowy, ławki.
Koszt zadania: 12 000,00 zł
Glinianki WORKOUT PARK. Koszt zadania:
38 400,00 zł

Osiedle nr 6

Doposażenie placu zabaw w Borkowicach.
Koszt zadania: 16 380,00zł
Przyjazny plac zabaw w Dymaczewie Nowym.
Koszt zadania: 13 818,00
Monitoring placu rekreacyjnego w Pecnej przy ul.
Łąkowa/Kwiatowa.
Koszt zadania: 10 135,00 zł
Remont sali spotkań /świetlicy/ w budynku
wielofunkcyjnym
w Pecnej. Koszt zadania: 18 204,00 zł
Remont częściowy elewacji zachodniej budynku
wielofunkcyjnego w Pecnej.
Koszt zadania: 32 595,00 zł
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Rogalinie.
Koszt zadania: 32 000,00 zł

Borkowice,
Bolesławiec
Dymaczewo Nowe

Budowa zadaszenia nad siłownią zewnętrzną przy
świetlicy
w Wiórku. Koszt zadania: 23 000,00 zł
Stacja rowerowa w Wiórku.
Koszt zadania: 7 500,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej /zewnątrz/.
Koszt zadania: 7 560,00 zł

Osiedle nr 4

Osiedle nr 6

Pula środków
przyznanych
na daną
jednostkę /zł/

Liczba
głosów

Zadanie
wchodzi
do
realizacji
BOGM
2018

25.820,00

17

NIE

72.960,00

97

NIE, NIE
MIEŚCI SIĘ
W PULI
ŚRODKÓW

14

NIE

40

NIE, NIE
MIEŚCI SIĘ
W PULI
ŚRODKÓW

16.380,00

17

NIE

13.818,00

3

NIE

1

NIE

0

NIE

1

NIE

36

NIE, NIE
MIEŚCI SIĘ
W PULI
ŚRODKÓW

8

NIE

9

NIE

0

NIE

38.400,00

Pecna, Konstantynowo

Pecna, Konstantynowo

81.816,00

Pecna, Konstantynowo

Rogalin

32.088,00

Wiórek

Wiórek
Żabinko

33.558,00
13.776,00

AKTUALNOŚCI
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ZADANIA ZATWIERDZONE DO REALIZACJI W RAMACH BOGM 2018
Nr
zadania
1
3
4
5
7
9
11
12
13
15
16

17
19
20
21
22
23

27
29

30
31
32
35

Nazwa zadania
Remont chodnika ul. Poznańska.
Koszt zadania: 22 500,00 zł
Plac zabaw "Sosnowy zakątek".
Koszt zadania: 35 660,00 zł
Psi park - wybieg dla psów /Mosina-Krosno/.
Koszt zadania: 15 000,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Skrajnej
w Mosinie. Koszt zadania: 72 960,00 zł
Wykonanie nawierzchni placu zabaw- Osiedle
nr 5 Nowe Krosno. Koszt zadania: 22 200,00 zł
Budowa oświetlenia przejazdu przez tory w
ciągu ul. Orzeszkowej -Fredry oraz części ul.
Fredry. Koszt zadania: 26 000,00 zł
Altana piknikowa przy ul. Jeziornej. Koszt
zadania: 5 140,00 zł
Wyposażenie boiska trawiastego, ogrodzenie.
Koszt zadania: 19 992,00 zł
Mostek -wizytówka Baranówka(etap II).
Koszt zadania: 3 438,13 zł
Monitoring Sołectwa Czapury. Koszt zadania:
75 030,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i
funkcjonalności placu przy świetlicy wiejskiej
w Daszewicach poprzez utwardzenie części
reprezentacyjnej. Koszt zadania: 73 077,38 zł
Budowa oświetlenia ulicznego wg istniejącego
projektu w Drużynie ul. Choinkowej.
Koszt zadania: 30 870,00 zł
Budowa dwóch progów zwalniających z
gotowych elementów gumowych.
Koszt zadania: 8 064,00 zł
Termomodernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Krosinku- 2 ściany-241 m2.
Koszt zadania: 39 100.00 zł
Miasteczko ruchu drogowego Krosno.
Koszt zadania: 82 925,00 zł
Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Mieczewie.
Koszt zadania: 23 814.00zł
Termoizolacja tylnej i szczytowej ściany plus
wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym w
Pecnej, ul. Główna 50. Koszt zadania:
80 568,45 zł
Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej.
Koszt zadania: 12 300,00 zł
Doposażenie placów zabaw przy ul. Szkolnej i
ul. Nowej w Rogalinie w altany /wiaty/ o wym.
3.30mx6.60mx3.10 m. Koszt zadania:
22 340,00zł
Ustawienie siłowni zewnętrznej we wsi
Sasinowo. Koszt zadania: 6 846,00 zł
Budowa chodnika Sowinki.
Koszt zadania: 9 786,00 zł
Utwardzenie wjazdu w Świątnikach.
Koszt zadania: 13 156,00 zł
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w
Żabinku - druga część budynku.
Koszt zadania: 13 770,00 zł

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nazwa jednostki
pomocniczej
samorządu

Pula środków
przyznanych
na daną
jednostkę /zł/

Liczba
głosów

Zadanie
wchodzi do
realizacji
BOGM 2018

Osiedle nr 1

25.820,00

36

TAK

35.660,00

36

TAK

66.220,00

42

TAK

72.960,00

103

TAK

22.260,00

44

TAK

38.400,00

80

TAK

5.140,00

28

TAK

19.992,00

32

TAK

3.444,00

26

TAK

77.066,00

20

TAK

74.760,00

37

TAK

30.870,00

40

TAK

8.064,00

26

TAK

52

TAK

87

TAK

20

TAK

145

TAK

17.262,00

24

TAK

32.088,00

69

TAK

Sasinowo

6.846,00

21

TAK

Sowinki

9.786,00

42

TAK

27

TAK

48

TAK

Osiedle nr 2
Osiedle nr 3
Osiedle nr 4
Osiedle nr 5

Osiedle nr 6
Osiedle nr 7
Babki
Baranówko
Czapury

Daszewice

Nowinki, Drużyna

Krajkowo
Krosinko,
Ludwikowo, Jeziory
Krosno
Mieczewo
Pecna,
Konstantynowo
Radzewice

Rogalin

Świątniki
Żabinko

39.102,00
82.925,00
23.814,00
81.816,00

13.188,00
13.776,00
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Chwila zadumy
Około 2 km ma północny wschód od Nowinek, znajduje
się miejsce masowych egzekucji, gdzie w roku 1940 Niemcy
rozstrzelali ok. 200 Polaków. Ich zwłoki pochowane zostały
w pięciu zbiorowych mogiłach. Okoliczni mieszkańcy kultywują pamięć bezimiennych ofiar czasu wojny i naszej narodowej historii, bo „narody tracąc pamięć, tracą życie”.
22 października, przy leśnych mogiłach, po raz 17. oddano uroczyście hołd ofiarom niemieckiej zbrodni. – Te
groby są nasze i one nas łączą. Łączy nas przelana w tym
miejscu krew naszych rodaków – powiedział podczas „Chwili Zadumy” burmistrz Jerzy Ryś. – Łączy nas krew przelana przez pochowanych tu Polaków. Bo nad tymi grobami,
w jednym październikowym dniu, każdego roku spotykają się
okoliczni mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele różnych
środowisk.
Pod pamiątkowym głazem upamiętniającym bezimienne
ofiary złożono kwiaty i zapalono znicze. W intencji pomordowanych ksiądz Edward Majka, proboszcz mosińskiej parafii, zaintonował wspólną modlitwę. Oprawę uroczystości
zapewnili: Mosińskie Bractwo Kurkowe, które uczciło pamięć
pomordowanych armatnim wystrzałem, zawsze obecni w tym

miejscu strażacy ochotnicy z Nowinek, uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie, trębacz Dawid Adamski, prowadzący
Andrzej Kasprzyk, dźwiękowiec Jacek Rogalka, a także poczet sztandarowy Koła Łowieckiego Żbik i Zespołu Szkół
w Krośnie. Wsparcia udzieli sponsorzy. Organizatorem odbywającej się co roku w tym lesie „Chwili zadumy” jest Zarząd
Osiedla nr 5 w Mosinie. Spotkania zainicjował w roku 2005
Marian Kunaj, ówczesny przewodniczący zarządu osiedla,
który objął te groby opieką. Za swoje starania otrzymał od
Prezesa IPN Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Marian Kunaj zmarł w roku 2014, ale jego inicjatywa jest
kontynuowana. Obecnie funkcję przewodniczącej Zarządu
Osiedla nr 5 pełni Elżbieta Kunaj. Nad bezimiennymi grobami
nadal spotykają się okoliczni mieszkańcy, rodacy tych, co
przelali krew, bo jak słusznie zauważył Burmistrz, te groby
i ta krew to ważne spoiwo, które nas wszystkich Polaków łączy.
Na terenie gminy Mosina się także inne miejsca pochówków
ofiar niemieckich zbrodni. W lesie w okolicy Sowinek znajdują się zbiorowe mogiły, o które od wielu lat dbają harcerze
– instruktorzy z Kręgu T.W.A „Elita”. Mieszkańcy Gminy
Mosina pamiętają! 
Tekst i fot. J. Nowaczyk

Pamiętajmy
20 października uczciliśmy pamięć 15 Polaków – ofiar niemieckiej zbrodni z 1939 r. Tamtego pamiętnego roku w ramach
planowej akcji Tannenberg – likwidacji polskiej warstwy przywódczej i inteligencji, od 1 września do 25 października 1939 r.
w Wielkopolsce życie straciło ponad 20 tys. polskich obywateli. W Mosinie rozstrzelano: Franciszka Kołtoniaka, Stanisława
Kozaka, Stanisława Jaworskiego, Wincentego Frankowskiego,
Józefa Królaka, Antoniego Roszczaka, Ludwika Baraniaka, Jana
Frąckowiaka, Alojzego Szymańskiego, Piotra Bartkowiaka, Józefa
Cierżniaka, Alojzego Kujatha, Józefa Lewandowskiego, Wiktora
Matuszaka, Romana Gawrona. Był to początek okupacyjnej
nocy, w czasie której życie straciło około 400 mieszkańców
Ziemi Mosińskiej.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęła modlitwa nad zbiorową
mogiłą Rozstrzelanych na mosińskim cmentarzu parafialnym.
Następnie w kościele pw. św. Mikołaja odprawiona została msza
św. za spokój ich duszy. W tradycyjnym pochodzie, który poprowadziła Mosińska Orkiestra Dęta oraz poczty sztandarowe,
delegacje różnych środowisk i mieszkańcy, przemaszerowali na
rynek. Tam przed tablicą upamiętniającą ofiary październikowej
zbrodni, w miejscu jej dokonania, dali wyraz pamięci i solidarności z piętnastoma zamordowanymi rodakami – mieszkańcami Mosiny i okolic. Oprawą manifestacji przygotowaną przez
Mosiński Ośrodek Kultury była instalacja edukacyjna „Usłyszeć
echa” i przejmujący montaż słowno-muzyczny z wykorzysta
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niem relacji świadka i pożegnalnego listu rozstrzelanego Piotra Bartkowiaka. „...Ginę śmiercią nie wiem za co. Mój Boże...” – do tych słów,
z tego właśnie listu, nawiązał w swoim przemówieniu zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, zastanawiając się,
dlaczego Piotr Bartkowiak i inni rozstrzelani nie rozumieli
powodu własnej śmierci. – My teraz wiemy – powiedział do
zgromadzonych – oni zginęli dla przykładu... Piotr Bartkowiak, jak i pozostali rozstrzelani – stwierdził w dalszych słowach Przemysław Mieloch – to byli mieszkańcy tej ziemi,
z ducha polskiego, owładnięci ideą wolności czerpiącą korzeniami
z czasów Piastów i Jagiellonów, czego wyrazem w czasie zaborów były słowa za wolność Waszą i Naszą. Nie do pojęcia było
wówczas wtedy, myślę, że i teraz, aby mordować przedstawicieli
innego narodu dla przykładu…
Manifestację zakończyło składanie zniczy i wiązanek pod
pamiątkową tablicą. Tego samego dnia społeczność Daszewic
uczciła pamięć dwóch mieszkańców tej wsi – Franciszka Dłubały
i Jana Niemczala – którzy zginęli podczas egzekucji w Kórniku.
Świadectwem niemieckiej zbrodni z 20 października 1939
roku są pożegnalne listy Rozstrzelanych, dokumenty, relacje świadków i miejsca pamięci – cmentarna mogiła, jedna
z pomnikowych płaskorzeźb na mosińskim rynku i tablica zawieszona
w miejscu rozstrzelania. To także nasza własna pamięć, pielęgnowana
i przekazywana młodemu pokoleniu. Oby nigdy nie zatarł jej czas. 
					 J. Nowaczyk
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GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Public relations w organizacji
pozarządowej

Stowarzyszenie „Praworządna Gmina”
Stowarzyszenie „Praworządna Gmina” z siedzibą w Daszewicach istnieje od 2008
roku. Funkcję Prezesa Stowarzyszenia nieprzerwanie pełni Małgorzata Twardowska. Członkowie podejmują starania, by dla mieszkańców naszej Gminy otoczenie,
w którym żyją, było ostoją i poczuciem bezpieczeństwa w różnych wymiarach
życia. Czynnie uczestniczymy i angażujemy się wydarzenia naszej gminy. Co roku
przedstawiciele naszego Stowarzyszenia składają wiązanki kwiatów 20 października w rocznicę rozstrzelania mieszkańców i w Święto Niepodległości 11 listopada.
Obecnie czterech członków Stowarzyszenia zasiada w Radzie Miejskiej w Mosinie.
Stowarzyszenie „Praworządna Gmina” podejmuje działania zmierzające do realizacji prawa na rzecz rodziny, przejawiające się w: poszerzeniu dostępu do edukacji,
kultury i sportu dla dzieci w różnym wieku, wspieraniu osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, różnych formach wspierania rodziny, ekologii ważnej dla jakości życia
człowieka i środowiska, ustawach i uchwałach dotyczących funkcjonowania Gminy.
Stowarzyszenie realizowało wiele projektów np. festyny ekologiczne, zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci do 3 lat, warsztaty umuzykalniające, półkolonie letnie i zimowe, świetlica socjoterapeutyczna i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, imprezy okolicznościowe dla dzieci do 3 lat
i ich rodziców, piknik rodzinny w „Korzonkowie”, kilkumiesięczny projekt dla
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, szkoła rodzenia.
Stowarzyszenie pozyskało część środków na realizację działań z Urzędu Miejskiego
w Mosinie, Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, towarzystwa ubezpieczeniowego
uzupełniając je własnymi wpłatami i pracą w formie wolontariatu swoich członków,
ich rodzin i znajomych.
Na terenie naszej gminy i w okolicy jest wielu wspaniałych ludzi dysponujących
odrobiną wolnego czasu. W Stowarzyszeniu mogą realizować swoje pomysły przy
wsparciu naszych członków. Zapewniamy, iż każdy może wspólnie z nami je zrealizować. Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie „Praworządna Gmina”
KRS0000309085, NIP 7773171842
Kontakt: e-mail: m.twardowska60@wp.pl,
tel. 785 989 679

Public relations to świadome, planowe
i ciągłe działania, mające na celu budowanie
i utrzymywanie wzajemnych i korzystnych
stosunków między organizacją i jej otoczeniem. inaczej mówiąc, kształtowanie wizerunku organizacji w otoczeniu. Do PR-u
zaliczamy jeszcze inne działania, które mają
znaczenie dla postrzegania organizacji:
• Media relations (współpraca z mediami)
– to ciągłe utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach (prasie, radio, telewizji) pojawiają się informacje
o osiągnięciach i dokonaniach organizacji.
• Tworzenie tożsamości organizacji tzw.
corporate identity (CI) – są to działania, które zmierzają do budowania oraz utrwalania
określonego „obrazu” organizacji wśród jej
odbiorców. Przykładami tworzenia tożsamości organizacji są np.: znak graficzny, logo,
barwa, czcionka, papier i koperty firmowe,
wizytówki, pieczątki, wzór pisma do odbiorców, ulotka z informacjami o organizacji,
siedziba.
• Lobbing – to działania zmierzające do uzyskania przychylności władz, mediów, innych
zainteresowanych. Może być prowadzony
na skalę krajową lub lokalną.
• Wydawnictwa własne – są to publikacje
wydawane przez organizację, związane z jej
codzienną działalnością, które prezentują
innym stowarzyszenie lub fundację. Przykładami wydawnictw są: ulotki i foldery
o organizacji, roczne sprawozdanie, raport
finansowy, strona internetowa, wystawa
okolicznościowa.
Jak bez zatrudniania specjalistów efektywnie kształtować swój wizerunek?
• Dobre zdjęcia – zdjęcia będą lepiej przekonywać odbiorców i skuteczniej do nich mówić
niż najlepiej napisany tekst. Zdjęcia powinny
być w miarę możliwości profesjonalne.
• Ulotka, folder – uniwersalny materiał,
który mówi o działalności organizacji, pokazuje jej dokonania, zawiera dane kontaktowe.
Oprócz konkretnej, prostej i uniwersalnej
treści, powinien mieć ładną, atrakcyjną szatę
graficzną.
• Strona www – to bardzo ważne narzędzie, które pozwala na bieżąco utrzymywać
kontakt z otoczeniem, informować o tym,
co aktualnie się dzieje.
• Zbieranie dobrych przykładów, sukcesów,
danych – to one najlepiej przekonują konkretne przykłady i liczby, są dowodem działalności, pokazują skalę działania. Ważne, aby
były zgromadzone „pod ręką”, zwłaszcza te,
dotyczące podstawowych działań. 
Oprac. Monika Kujawska
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Sport może być fajny
W październiku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie gościł gwiazdę światowego sportu, lekkoatletkę Monikę Pyrek.
Wielokrotna medalistka mistrzostw świata przeprowadziła
w mosińskiej hali sportowej lekcje wuefu. Mosina była jedną
z 11 miejscowości na terenie całej Polski, w których odbyły
się takie lekcje, w ramach projektu Fundacji Moniki Pyrek.
Interaktywne lekcje wychowania fizycznego to zajęcia przeznaczone dla uczniów starszych klas szkół podstawowych,
z wykorzystaniem technologicznych nowinek. Są one jednym z projektów Fundacji Moniki Pyrek, realizowanym
w wybranych 11 miejscowościach, między innymi w Mosinie.
5 października w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, 250 uczniów mosińskiej „jedynki”, „dwójki” i Zespołu Szkół w Krośnie, miało okazję zmierzyć się nowoczesną
technologią stosowaną podczas sportowych treningów.
Zajęciom prowadzonym przez Fundację i samą Monikę
Pyrek, przyglądali się szkolni wuefiści, którzy przyprowadzili tu swoje klasy w ramach planowych lekcji. – Młodzież
w tym wieku ma dookoła tyle różnych bodźców, że zapomina
o aktywności ruchowej, bardzo ważnej przecież w każdej dziedzinie życia – tłumaczy ideę interaktywnych lekcji Monika
Pyrek. – Trochę podstępem wykorzystujemy zainteresowanie
dzieciaków nowinkami technologicznymi, aplikacjami, żeby
pokazać im, że wykorzystując na przykład smartfony, mogą
być aktywni. Chcemy pokazać im, że sport jest fajny i może
przynosić dużo radości, że mogą jednocześnie bawić się nowoczesną technologią, uprawiając sport. Przykładowo może być
to piłka nożna, czy koszykowa z wbudowanymi czujnikami, połączonymi z aplikacjami w smartfonach, które mierzy
prędkość uderzenia lub celność. Jest to też klasyczny bieg
na 30 metrów z pomiarem prędkości przez fotokomórkę. –
Nam nie chodzi o rywalizację – wyjaśnia gwiazda sportu.
– Uczniowie widzą swoje wyniki i mogą się mierzyć przede
wszystkim same ze sobą.
Jakie są oczekiwane efekty takich jednorazowych lekcji? –
Naszym sukcesem, będzie to, gdy ci uczniowie, zamiast siedzieć
w domu i grać na smartfonie, użyją aplikacji endomondo,
wsiądą na rower albo pójdą pobiegać, zmierzą sobie swoją
prędkość, zużyte kalorie, dystans, który pokonali i to ich zachęci
do dalszej aktywności – uważa M. Pyrek.
Uczestnicy interaktywnych lekcji otrzymują edukacyjne
broszurki na temat zdrowego stylu życia. Dostają też metryczki
do zapisywania wyników, z których z kolei mogą korzystać
nauczyciele, by ocenić, które dziecko ma w sobie potencjał, o
czym może nawet nie wiedzieć. Projekt realizowany jest pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wykorzystaniu dofinansowania zadań z zakresu Programu Sport dla
Wszystkich 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tegoroczne interaktywne lekcje wuefu, to lekcje pilotażowe. Mosina
znalazła się wśród wybranych ośrodków, dzięki koleżeńskim
kontaktom kierownika OSiR Waldemara Demutha z Moniką
Pyrek. Przekonał ją, że tutejsza młodzież kocha sport, a do
takich dzieci, jak sama mówi, jest miło przyjeżdżać.
Monika Pyrek 5 lat temu zakończyła karierę sportową. Taki
moment, jak mówi, jest trudny i wtedy szuka się swojego
miejsca. Przez pierwsze 4 lata pracowała jako dziennikarz
radiowy, ale zawsze ciągnęło ją do sportu. Pewnego dnia,
gdy obudziła się rano, pomyślała, że może właśnie założyć
fundację. – Kiedy człowiek zakocha się w sporcie jako dziecko,
to już zostaje do końca życia. Ja też zaczynałam jako stypen-
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dystka wielu fundacji. Gdyby nie i ich wsparcie, nie wiem,
czy byłaby w tym miejscu i miałabym szansę rozwinąć swój
potencjał – wyjaśnia ideę swoje fundacji Monika. – U mnie
w domu nie było żadnych tradycji sportowych, nawet rodzice
nie wiedzieli, że taki potencjał mam. Przypadkowo trafiłam na
zajęcia dodatkowe, gdzie podpierałam ściany w oczekiwaniu na
starszego brata, który chodził na takie zajęcia i musiał się mną
opiekować. W tamtych czasach nie było opiekunek, nosiło się
klucz na szyi, a starsze rodzeństwo opiekowało się młodszym.
Właściwie z przypadku, z podpierania ściany, trafiłam do drużyny koszykówki, a z koszykówki do lekkiej atletyki. Trafiłam
na świetnych ludzi, którzy mną pokierowali. Dlatego, jeżeli jest
szansa, żeby pokazać dzieciakom urok sportu, to trzeba to robić.
Wa l d e m a r D e m u t h , k i e r o w n i k Ośrod ka Spor t u i Rek reac ji
w Mosinie: „Nasi uczniowie nie chcieli
z tych lekcji wychodzić. Młodzież szuka nowych bodźców do uprawiania ruchu, a my
szukamy narzędzi i innych, niż tradycyjne
metod, żeby ją do tego zachęcić. Interaktywne lekcje wychowania fizycznego prowadzone przez Monikę
Pyrek, są dla nas podpowiedzią. Są też okazją spotkania przez
uczniów gwiazdy sportu. Jeżeli taki autorytet zachęca ich do
uprawiania sportu, do ruchu i dbałości o zdrowie, na pewno
łatwiej dadzą się przekonać.”  		
Joanna Nowaczyk
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Monika Pyrek

Monika Pyrek to jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii tej dyscypliny, specjalizująca się w skoku
o tyczce. Na swoim koncie ma dwa srebrne i jeden brązowy
medal Mistrzostw Świata oraz dwa brązowe medale Halowych
Mistrzostw Świata, a także srebro Mistrzostw Europy i dwa
brązy Halowych Mistrzostw Europy. Jej kolekcja jest pełna
medali z Pucharów Europy, mistrzostw Polski, a także pobitych wielokrotnie (69 razy!) rekordów Polski oraz tytułów
(5 razy) najlepszej polskiej lekkoatletki „Złote Kolce”. Aż czterokrotnie udało jej się zrealizować największe marzenie każdego
sportowca o udziale w Igrzyskach Olimpijskich.Jej sportowe
sukcesy i międzynarodowe znaczenie znalazły też szczególne
ogólnopolskie uznanie. Prezydent Lech Kaczyński przyznał
Monice Pyrek w 2009 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski. Monika od ponad 10 lat działa na rzecz sportowców
w organizacjach sportowych. We wrześniu 2016 roku Monika
założyła Fundację, której zadaniem jest wpieranie oraz inicjowanie rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, a także wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów
sportowych. Fundacja tworzy projekty dla dzieci i młodzieży,
rodziców, opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania
wolnego czasu na sportowo. Prowadzi Fundusz stypendialny
dla młodych sportowców, otacza ich fachową opieką, finansuje
stypendia oraz służy radą. Źródłó: http://fundacjamonikipyrek.pl/

W Poznaniu powstanie dom dla autystów
Autyzm jest jednym z najczęściej spotykanych upośledzeń
rozwojowych. Dzieci i dorośli z autyzmem mają kłopoty
z komunikacją w grupie, z wykonywaniem wspólnych czynności. Zaburzenia utrudniają im porozumiewanie się z innymi,
w konsekwencji – normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Fundacja Dom Autysty chce zbudować w Poznaniu dom dla
dorosłych autystów. Takich miejsc w Polsce jeszcze nie ma,
a w krajach zachodnich właśnie one są podstawą opieki nad
dorosłymi autystami. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przyszłości całkowicie niesamodzielnych autystycznych
dzieci po ukończeniu edukacji, a przede wszystkim po śmierci
ich rodziców. Fundacja planuje dom
dla 11 dzieci, najstarszych uczniów
szkoły dla dzieci
z
autyzmem
w Ośrodku Szkolno
–Wychowawczym
im. Z. Tylewicza
w Poznaniu. Placówka będzie również otwarta na
innych dorosłych
z autyzmem. Będzie
prowadzić dzienne
zajęcia dla znacznie większej grupy
osób z Poznania
i okolic, wspierać
w znalezieniu pracy
tym, którzy będą
w stanie ją podjąć,
a nimować ż ycie

AKTUALNOŚCI

kulturalne ludzi z autyzmem. Żeby taki dom mógł powstać
potrzebne są środki, o które Fundacja się stara, organizując
różne imprezy charytatywne, zabiegając o dofinansowanie
z funduszy unijnych.
18 listopada p godz. 16, w poznańskim Centrum Kultury
Zamek odbędzie się akcja sztuki, z której dochód zostanie
przeznaczony na budowę placówki Fundacji Dom Autysty. Aukcję poprzedzi wystawa przedaukcyjna w Galerii Profil CK
Zamek w dniach 14 – 18 listopada. Prace
kupować będzie można także za pośrednictwem portalu Artinfo.pl.
Ten ważny społecznie cel można także
wspomóc w inny sposób. Na rynku wydawniczym ukazała
się książka, z której dochód przeznaczony jest na budowę
domu dla dorosłych autystów. „Trupów hurtowo trzech”
to 10 opowiadań kryminalnych napisanych charytatywnie
przez 10-ciu uznanych autorów. To gratka dla wielbicieli
kryminałów, którzy kupując tę książkę, dołożą cegiełkę do
godnej przyszłości dzieci dotkniętych głębokim autyzmem.
Zachęcam, żeby wesprzeć ten szczytny cel!
Adam Kompowski, prezes Fundacji Dom Autysty, ojciec 14
–letniego autysty Kuby: Fundację założyli rodzice nastolatków
z autyzmem, żeby zadbać o ich przyszłość, o terapię i zajęcia
gdy skończy się szkoła, o bezpieczny dom, gdy zabraknie
rodziców. Chodzi o Angelikę, Damiana, Dawida, Jeremiego,
Jurka, Kubę, Maćka, Marcina, Przemka, Roberta, Sonię. I nie
tylko o nich. W Polsce nie ma takich miejsc i wiemy, że po
prostu my musimy to zrobić. Dorosłymi, mocno zaburzonymi
osobami z autzem zajmują się pojedyncze organizacje. Dla
większości – nie ma nic. Czeka ich wegetacja pod wpływem
dużej ilości środków uspakajających. Chyba, że znajdą bezpieczny dom z profesjonalną opieką... 
Joanna Nowaczyk
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Koncepcja zagospodarowania Parku Gminnego
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„Strzelnica”
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Park „Strzelnica” perłą w Mosinie
W niniejszym numerze „Informatora Mosińskiego” prezentujemy projekt zagospodarowania Parku
„Strzelnica” przygotowany przez architekta krajobrazu zatrudnionego w Urzędzie Miejskim. Pragniemy,
aby park zlokalizowany centralnie w mieście Mosina
stanowił główne miejsce rekreacji tym bardziej, że
w bezpośrednim sąsiedztwie powstanie pływalnia
i później strzelnica.
Zapraszamy mieszkańców całej gminy na konsultacje,
które odbędą się w dniu 4 grudnia o godz. 18:00 br. Po
konsultacjach zostaną naniesione
ewentualne korekty i będziemy
czynili starania o dofinansowanie
unijne. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Opis koncepcji zagospodarowania Parku Gminnego „Strzelnica”
Zgodnie z przyjętymi założeniami ustalonymi z Zarządem
Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie powstała Koncepcja Zagospodarowania Parku Gminnego „Strzelnica”,
która zakłada wykorzystanie leśnego charakteru parku.
W projekcie zaplanowano zachowanie głównych ścieżek łączących ul. Leszczyńską z ul. Strzelecką, a na ich skrzyżowaniu zaprojektowano plac centralny z ławostołami, gdzie
możliwe będzie organizowanie imprez osiedlowych. Ciągi
te zaplanowano jako aleje pieszo-rowerowe, które zostaną
obsadzone naturalnie występującymi w parku dębami szypułkowymi. Dominantą i zarazem największą atrakcją parku,
będzie ścieżka biegowo-rowerowo-rolkowa o długości 1850
m, której towarzyszyć będą elementy ścieżki zdrowia służące
do poprawy kondycji fizycznej. Zapętlenie ścieżki umożliwi
organizowanie zawodów sportowych np. o puchar strzelnicy.
Na projektowanym terenie przewidziano miejsce pod plac
zabaw, z możliwością wykonania go w formie mini parku
linowego dla dzieci. Kolejnym ważnym miejscem w parku
będzie Skatepark typu bowl, który zlokalizowany zostanie
w zagłębieniu po dawnej strzelnicy harcerskiej, dzięki czemu
doskonale wpisze się w ukształtowanie terenu i charakter parku. Na terenie parku przewidziano również miejsce na Street
Workout służące do uprawiania kalisteniki (forma treningu
siłowego). Ciągom komunikacyjnym i wszystkim atrakcjom

towarzyszyć będzie oświetlenie. W parku przewidziano wiele
ławek, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników parku, zaplanowano także monitoring. Do nasadzeń wybrano gatunki drzew
i krzewów z polskiej flory, które sprawdzają się w warunkach
leśnych. Zaprojektowane rośliny mają pełnić głównie funkcję
towarzyszącą ciągom komunikacyjnym, izolacyjną – oddzielającą park od zabudowy mieszkaniowej oraz zwiększającą
bioróżnorodność gatunkową parku. Burmistrz Gminy Mosina
zaprasza na konsultacje społeczne, podczas których zostanie
zaprezentowana Koncepcja Zagospodarowania Parku Strzelnica oraz odbędzie się dialog z mieszkańcami. W oparciu
o zebrane głosy, zostaną podjęte optymalne rozwiązania
dostosowujące teren do potrzeb mieszkańców, którzy będą
jego użytkownikami.
Konsultacje odbędą się 4 grudnia 2017 roku o godzinie 18.00
w Sali Reprezentacyjnej w Mosińskim Ośrodku Kultury przy
ul. Dworcowej 4 w Mosinie. Jeszcze przez dwa tygodnie po
spotkaniu będzie można składać uwagi na adres mailowy:
michal.dudziak@mosina.pl. 
Michał Dudziak,
Architekt Zieleni Miejskiej

Czytanie książek to zabawa
10 października
dzieci z Publicznego Przedszkola
„Akademia Odkrywców” miały
okazję posłuchać
bajek czytanych
przez radnych
Rady Miejskiej
w Mosinie – Wies ł awę M a n i ę ,
Arkadiusza Cebulskiego oraz
Dominika Michalaka. Celem spotkania było promowanie
czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Samorządowcy w ciekawy sposób wprowadzili przedszkolaki
wświat znanych i mniej znanych wierszyków oraz opowiadań.
Dzieci chętnie słuchały, odpowiadały na zadawane przez
gości pytania dotyczące czytanej literatury. Ważnym elementem spotkania było zachęcenie młodych czytelników
do korzystania ze zbiorów Mosińskiej Biblioteki Publicznej,
z której pochodziła jedna z książek.
W podziękowaniu przedszkolaki przygotowały dyplomy
oraz własnoręcznie zrobione rysunki wręczone radnym na
koniec ich wizyty.
Rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci jest istotnym elementem kształtowania ich osobowości i emocjonalności. Jednym ze sposobów na rozbudzanie ciekawości w tym
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zakresie jest tworzenie „kącików czytelniczych”, zarówno
w przedszkolu, jak i w domu przedszkolaka. Zadaniem dorosłych jest zapewnienie pociechom takich książek, które
mają wartościową treść i ilustracje. Wzbogaci to ich poziom
intelektualny, ciekawość poznawczą oraz rozwój emocjonalny. Podsumowując, warto przytoczyć cytat Wisławy Szymborskiej – „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła.”. I tak oto właśnie dorośli powinni
wprowadzać dzieci w świat literatury – jak w najwspanialszą
przygodę, którą mogą kiedykolwiek przeżyć. 
Paulina Buszkiewicz

KĄCIK RYSOWNIKA
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Kolarskie zmagania
– MTB Wiórek

Po raz dziewiąty, a szósty jako Otwarte Mistrzostwa Gminy
Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym MTB, miłośnicy
dwóch kółek spotkali się w Wiórku. W tym roku wystartowało prawie 500 zawodników w różnych kategoriach wiekowych
i na różnych dystansach. Piękna pogoda dopełniała całość.
Imprezę poprowadził znany w kolarskim świecie dziennikarz
i pasjonat tego sportu – Piotr Kurek, który urodził się w Pecnej.
Pierwsze startowały dzieci na dystansie mini: 400 m. Kolejne
wyścigi odbyły się na dystansie małym: 1,4 km oraz 2,8 km. Tym
wyścigom towarzyszyło najwięcej emocji i pozytywnej energii.
Dzieci z niecierpliwością czekały na przekroczenie linii startu.
Rywalizacja była niezwykle zacięta. Kibice gorąco dopingowali
najmłodszych uczestników. Na tych trzech dystansach wystartowało ok. 150 uczestników.
Dzieci Kategoria 2012 i młodsi
Dziewczynki: 1. Maria Górniak, 2. Łucja Nowicka, 3. Kinga
Górniak. Chłopcy: 1. Kacper Przybylski, 2. Roman Korbas,
3. Iwo Dymitrowski. OPEN: 1. Kacper Przybylski, 2. Roman
Korbas, 3. Maria Górniak. Dzieci Kat. 2009 – 2011 OPEN:
1. Jeremi Winiarski, 2. Zofia Winiarska, 3. Filip Tomiak.
Dziewczynki: 1. Zofia Winiarska, 2. Kornelia Kozłowska,
3. Juliana Dziubałka. Chłopcy: 1. Jeremi Winiarski, 2. Filip
Tomiak, 3. Filip Borawski. Dzieci kat. 2006 – 2008 OPEN:
1. Ignacy Łącki, 2. Kazimierz Nerke, 3. Tomek Ostrowski.
Dziewczynki: 1. Barbara Kluczyńska, 2. Liwia Graniczna,
3. Zuzanna Stefaniak. Na siedmiokilometrowej trasie zmierzyło się 25 zawodników. Piach, górki i korzenie nie były im
straszne. Poradzili z nią sobie doskonale.
Klasyfikacja 7 km. Mężczyzn i kobiet
M15: 1. Maciej Połatyński – Nowe Miasto nad Wartą
(0:14:32), 2. Filip Miliński – Poznań (0:16:33), 3. Krzysztof
Haremski – Kórnik (0:17:28). M12: 1. Wiktor Pliciński – Golina
(0:16:33), 2. Mikołaj Paszkowski – Wiórek (0:17:06), 3. Filip
Foltyn – Poznań (0:18:09). K15: 1. Alicja Rzymska – Poznań
(0:19:29), 2. Marta Horemska – Pobiedziska (0:20:40), K12:
1. Maria Wyrwińska – Drużyna (0:18:41), 2. Julia Rajewska
– Poznań (0:27:03).
Po wyścigu juniorów, przyszedł czas na zawodników na
dystansie 44 km i 22 km. Na trasę, 44 km, która biegła
przepięknymi zakolami rzeki Warty w stronę Rogalinka,
a następnie piaszczystymi drogami w kierunku Wiórka, ruszyło ponad 120 osób. Pogoda dopisała i nie można było
narzekać na zimno, deszcz czy błoto. Trasę ukończyło
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8 kobiet i ponad 100 mężczyzn. Pierwszy na mecie pojawił się
mieszkaniec Czapur Mateusz Mróz – Convert MrózRowery
Team (1:34:04). Siedem sekund później przyjechał Piotr Marciniak (1:34:11). Trzecie miejsce wywalczył Andrzej Sypniewski
z RYBCZYŃSKI-BIKES Remmers TP-Link Team (1:34:13).
Zacięta walka trwała do samego końca. Wśród kobiet pierwsza na mecie pojawiła się Kamila Wójcikiewicz – Rooweromania Team Poznań (1:53:13). Drugie miejsce wywalczyła
mosinianka Lidia Bzdenga-Antoniewicz – AF MOSINA
TEAM (1:55:07). Tuż za nią pojawiła się Joanna Połuch-Jakś
Bud Biedrusko (1:55:07). Panie do samego końca walczyły
o miejsce na podium.
Z dystansem 22 km zmierzyło się 136 mężczyzn oraz 37
kobiet. W pięknym stylu pierwsze miejsce wywalczył Łukasz
Idkowiak – Idmar Racing Team (0:47:57). Drugi na mecie
pojawił się Stanisław Walkowiak z czasem 0:47:57, a trzeci
– Gracjan Stankiewicz – DT4YOU MTB TEAM (0:47:58).
Pierwszą kobietą na mecie na dystansie 22 km była Anna
Wysokińska z Plewisk – Restive Team (0:59:1). Miejsce drugie
zajęła Jagoda Szabelska z Rogalina – Wawrzyn Team (1:00:1).
Trzecie miejsce na podium wywalczyła Sylwia Stachowiak
-Bieniasz Rowerownia Team (1:01:4)
Zawodnicy oraz zawodniczki walczyli o złote, srebrne
i brązowe szprychy, które stały się już tradycją Wiórka. Każdy
uczestnik imprezy dostał okolicznościowy medal oraz buff.
Organizatorem imprezy było Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Impreza była współfinansowana przez Gminę Mosina. Dziękujemy za pomoc Straży Miejskiej w Mosinie, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Pecnej, Nadleśnictwu Babki, wolontariuszom z WIESTIN oraz wolontariuszom działającym przy OSiR
w Mosinie. Szczególne podziękowania należą się sponsorom
bez których realizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Zapraszamy za rok, 29 września, na kolejne Mistrzostwa
Gminy Mosina – MTB Wiórek 2018. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

„SEKRETNE ŻYCIE DRZEW”
PETER WOHLLEBEN
Książka niemieckiego leśniczego i popularyzatora nauki
Petera Wohllebena wyznacza
zupełnie nowy kierunek w podejściu do świata roślin. Być
może jest to przełom na miarę
odkrycia Darwina. Czy dzięki
tej pozycji z tzw. nurtu ekoliteratury uznamy rośliny za istoty obdarzone świadomością
i inteligencją? Nie wiadomo,
bo zawzięcie bronimy wiary
w wyjątkowość ludzkiej świadomości. Okazuje się jednak, że
brak scentralizowanego układu
nerwowego nie jest wystarczającym kryterium do odmawiania
inteligencji roślinom. Drzewa
dzięki skomplikowanemu systemowi korzeni i podziemnej
sieci grzybów komunikują się
między sobą (doliczono się już
trzech tysięcy chemicznych
„wyrazów”), ostrzegają przed
zagrożeniem, wspierają się
nawzajem, karmią, korzystają
z doświadczeń starych okazów, zlecają nawet zabójstwa.
Brzmi jak bajka? Wszystkich
niedow iarków gorąco zachęcam do zapoznania się
z „Sekretnym życiem drzew”,
gdzie wnioski poparte są naukowymi doświadczeniami.
Zofia Staniszewska

„NIEWYGODNE ZWIĄZKI:
OPOWIEŚĆ O KOŃCU DYNASTII
JAGIELLONÓW”
JERZY BESALA
Książka ta jest właściwie opisem życia ostatniego króla
z potężnej dynastii Jagiellonów
– Zygmunta Augusta. Autor pokazuje czytelnikowi tło epoki,
w jakiej żył ten władca. Początki dynastii, życie jego rodziców
i sióstr, a przede wszystkim starania króla o posiadanie potomstwa.
Te starania przybrały ostatecznie
groteskowy charakter. Zygmunt
August, który lubił otaczać się
luksusem, kosztownościami
i pięknymi przedmiotami, umierał otoczony chmarą „dziwnych”
postaci: nałożnic, czarownic, bab,
szarlatanów i różnych, jak byśmy
dziś powiedzieli „cwaniaczków”,
którzy tylko czekali, aby się dobrać do majątku króla.
Czytając książkę Besali, czytelnik zadaje sobie wiele pytań:
co się stało z tak potężną dynastią? Dlaczego sióstr Zygmunta
Augusta nie wydano za mąż
w odpowiednim czasie, jak to
było ówcześnie w zwyczaju?
Czy Zygmunt August, a wraz
z nim i Rzeczpospolita wpadła
w dynastyczne tarapaty na skutek rozwiązłego stylu życia króla?
I ostatecznie – co się stało z wielkim majątkiem ostatniego Jagiellona? Książka Besali to także
opis XVI-wiecznych obyczajów,
polityki, dworu królewskiego,
ludzi tamtych czasów znanych
z książek do historii.

W półmroku przy latarce

W oddziale dzięcięcym Mosińskiej Biblioteki Publicznej zapada zmrok, na co słychać zachwycone, dziecięce
„wow!”. Zapalają się latarki, a bibliotekarka otwiera
jedną z książeczek i czyta dzieciom na głos...
16 października rozpoczął się kolejny, trzeci już cykl
dla najmłodszych – czytanie przy latarce. Półgodzinne
spotkania wśród książek, w półmroku, zorganizowała
prowadząca oddział dziecięcy Lucyna Jakś. W tym sezonie jesienno-zimowym zapoczątkowały je fragmenty
książeczki Wojciecha Widłaka „Wesoły Ryjek” i Laury
Driscoll „Nowy przyjaciel Tuptusia”. Dzieciaki z zaciekawieniem wysłuchały lektorki, która czytane treści
oświetlała sobie latarką. Także na salce rozbłyskiwały
światła latarek przyniesionych przez dzieci. Historyjka
o tym, czemu Jeżówka nie chce rzec słówka i jak Ryjek
pomylił wiatr ze stukaczem, zachwyciła nawet najmłodszą
z nich, 8-miesięczną Helenkę, która „przyszła” tu razem
z mamą i siostrą Julką.
Jak tłumaczy Lucyna Jakś, pomysł „Czytania przy
latarce” to powrót do jej własnego dzieciństwa. – Gdy
byłam małą dziewczynką, może 10-letnią, zawsze wieczorem mama za wcześnie zgaszała światło, a ja chciałam
jeszcze czytać. Dlatego, jak wielu moich rówieśników,
brałam latarkę i czytałam pod pierzyną – wspomina bibliotekarka. – Pomyślałam – mówi dalej – że nieco inna
forma czytelnictwa dzieciom może się spodobać i chyba
trafiłam w dziesiątkę. Po raz pierwszy takie spotkanie
w Mosińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się w czasie ferii
zimowych 2015 r. Z czasem inicjatywa rozwinęła się do
comiesięcznych spotkań. Jak do tej pory mali czytelnicy
nie zawodzą, a na czytanie przy latarce przychodzi ich
spora grupa. – W spotkaniach do tej pory uczestniczyło
ok. 150 dzieci z rodzicami – informuje L. Jakś.
Zapraszamy na kolejne „Czytanie przy latarce” 10 listopada o godz. 17.30 – na lekturę „Miłego małego misia”. Oddział dziecięcy Mosińskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Dworcowej 4. 
Tekst i fot. J. Nowaczyk

Beata Tomczak
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Interwencje Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 9
w Mosinie oraz gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w rejonie działania – PAŹDZIERNIK 2017
• Miejscowe zagrożenia: 122 wyjazdów,
• Pożary: 7 wyjazdów,
• Alarmy fałszywe: 18 wyjazdów. 

Orkan Ksawery
Orkan Ksawery w czwartek
5.10.2017 pojawił się w Polsce, po południu około godziny 17 dotarł nad Wielkopolskę. Był to drugi stopień
zagrożenia w trzystopniowej
skali, wiatr osiągał prędkość
p nad 130 km/godz., powodując na swojej drodze ogromne zniszczenia. Tego dnia
w gotowości zostały postawione wszystkie służby. Strażacy z JRG 9 wraz ze wszystkimi
pobliskimi OSP walczyli tego dnia z żywiołem. Silne porywy wiatru były przyczyną
bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze prowadzącej z Mosiny w kierunku Poznania,
gdzie dochodziło do niespodziewanych wywrotów drzew na drogę krajową nr 430.
Strażacy w głównej mierze wzywani byli do połamanych gałęzi zwisających nad chodnikami oraz ulicami, połamanych konarów drzew opartych o budynki, samochody czy
blokujących lokalne drogi i ulice. Nie obyło się także bez uszkodzonych budynków.
Strażacy interweniowali podczas uszkodzonych dachów budynków, zerwanych ociepleń
i opierzeń budynków, czy też uszkodzonych reklam znajdujących się na budynkach.
Duża liczba zgłoszeń dotyczyła zerwanych linii energetycznych oraz linii telekomunikacyjnych, które należało zabezpieczyć do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego.
Żywioł nie oszczędzał nikogo i niczego, stąd działania strażaków związane z wypompowaniem zalegającej wody z zalanych piwnic, mieszkań, obiektów użyteczności
publicznych, czy też garażów podziemnych.
We wszystkich przypadkach strażacy spieszyli z pomocą, tak, aby jak najszybciej
zlikwidować zagrożenie.
Ogromne słowa uznania i podziękowania dla wszystkich strażaków Państwowej
i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy kolejny raz pokazali, że w sytuacji zagrożenia potrafią zjednoczyć siły i nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Swoją postawą
i zaangażowaniem pokazali, że można na nich liczyć.
W dniach od 5 – 9 października strażacy w Poznaniu interweniowali blisko 290 razy, na
terenie naszego powiatu aż 440 razy, natomiast w gminie Mosina było 55 interwencji. 

Most jest przejezdny
Most na ul. Łąkowej w Dymaczewie Starym (droga powiatowa 2469P) został
otwarty dla ruchu samochodowego. Nie oznacza to jednak, że przebudowa już się
zakończyła. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Prace wykonane na górze obiektu umożliwiły wykonawcy otwarcie go dla kierowców.
Zakres wykonanych dotychczas robót obejmował przede wszystkim wzmocnienie
konstrukcji mostu oraz wymianę konstrukcji nawierzchni na samym obiekcie oraz
na dojazdach do niego. Wzmocniono już także płytę ustroju nośnego, wykonano
płyty przejściowe, wymieniono izolację termozgrzewalną na obiekcie i położono
nową nawierzchnię. Obiekt został wyposażony w nowe bariero-poręcze.
Do wykonania zostały jeszcze roboty pod obiektem – położenie torkretu na zewnętrznych powierzchniach podpór i ustroju nośnego, wykonanie zabezpieczenia
powierzchniowego betonu, regulacja koryta rzeki i odtworzenie stożków. Prace
powinny się zakończyć w listopadzie, choć uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych.
Mimo otwarcia mostu dla kierowców, nadal apelujemy o ostrożność w związku
z trwającymi pracami. 
Źródło: http://zdp.poznan.pl
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Strażnicy interweniowali
październik
• Strażnicy Miejscy 67 razy podejmowali interwencję na zgłoszenia
przekazane przez mieszkańców Gminy. Wiele zgłoszeń dotyczyło bezpańskich zwierząt, z czego 7 odłowionych
zwierząt przekazano do miejscowego
przytuliska.
• Wylegitymowano 46 osób, 31
pouczono, nałożono 14 Mandatów
Karnych na kwotę 1 300 zł – za szkodnictwo leśne, z regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie.
• Realizując założenia miesięcznego
planu pracy zabezpieczono kontrolę
placówek oświatowych, 254 razy kontrolowano w godzinach wieczornych
tereny przy szkołach, przedszkolach
i obiektach użyteczności publicznej.
Skontrolowano 37 posesji na terenie
Mosiny pod kątem utrzymania czystości. Codziennie podczas patroli po
zmierzchu zwracano uwagę na oświetlenie rowerzystów oraz używanie odblasków przez pieszych poza terenem
zabudowanym. W dni handlowe dokonywane były kontrole ładu i porządku
na płycie targowiska miejskiego
• Strażnicy zabezpieczali w tym miesiącu 8 imprez okolicznościowych organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury, OSiR oraz przewodniczących
rad sołeckich i osiedlowych .
• Straż Miejska przy pomocy ukaranych przez Sąd Rejonowy nadzorowała wykonanie prac społecznie
użytecznych.
• Strażnicy Miejscy w czasie współpracy z Policją prowadzili wspólne
patrole.

Podziękowanie
Straż Miejska składa podziękowanie
za pomoc w organizacji miejsc parkingowych z w dniu Wszystkich Świętych:
OSP Drużyna Nowinki, OSP Mosina,
OSP Pecna, Automobilklubowi Wielkopolskiemu oddziałowi w Mosinie, Komisariatowi Policji w Mosinie, firmie,
która zakupiła taśmę oraz Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
za udostępnienie miejsca na parking.
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Wystawa prac z Rogalinka
W dniach 6 – 20 października w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyła się doroczna, 17. wystawa prac członków
Pracowni Artystycznej Rogalinek. Udział wzięło w niej
38 artystów: Danuta Surdyk, Maria Masełkowska, Sylwia
Taciak, Krystyna Dyderska, Stefania Stecka, Iwona Naskręt,
Bożena Gadzińska, Krystyna Wojtkowiak, Barbara Kaźmierczak, Krystyna Stolpe, Danuta Helak, Anna Stawna,
Wanda Bednarek, Danuta Malińska, Barbara Dyderska, Ewa
Morawska, Aleksandra Mulczyńska, Wanda Bartmińska,
Joanna Gawrońska, Maria Mulczyńska, Magda Przymuszała, Grażyna Hipś, Wanda Sosnowska, Lucyna Janiszewska,
Maria Jankowska, Teresa Magdziarek, Barbara Zaporowska,
Anna Wykowska, Lucyna Smok, Sława Banaszak, Maria
Kosmowska, Halina Malkowska, Halina Szymankiewicz,
Barbara Kaźmierczak, Sylwia Waligóra, Dorota Dettloff.
Pracownię Artystyczną przy Towarzystwie Przyjaciół Dębów Rogalińskich, założyła przed blisko 20 laty i do dziś
prowadzi mieszkanka Rogalinka i artystka – Lucyna Smok.
Z pracowni korzystają osoby w różnym wieku. Pierwsza wystawa prac jej uczestników w Mosińskim Ośrodku Kultury,
odbyła się w roku 2000. Pracownia organizuje dla swoich

podopiecznych plenery malarskie, prowadzi różnorodną
działalność środowiskową. Współpracuje ze Stowarzyszeniem
dla Niepełnosprawnych „Promyk” z Gniezna, uczestniczy
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie
Gminy, wspiera akcje społeczne m.in. akcję zbiórki funduszy
na remont kościółka w Rogalinku. Przede wszystkim jednak
jest miejscem, gdzie spełnić się mogą marzenia o realizacji
własnych pasji. – Wiele osób mówi, że nie spodziewało się,
że w dziedzinie sztuki odkryje tyle radości i dojdzie do takiego
kunsztu. Dziś po latach widzę, że główne zadanie Pracowni
to dawanie ludziom wiary we własne siły i własne poczucie
piękna – uważa Lucyna Smok. – Nasze prace trafiają
w różne miejsca na kuli ziemskiej i to daje poczucie wyższego
celu do którego droga jest trudna, ale daje wiele satysfakcji
i radości. Radość dajemy także najbliższym. Uczymy się widzieć i doceniać piękno świata i doceniać mądrość stwórcy.
W naszych zachwyconych oczach przeglądają się też inni.
Wszystkim uczestnikom wystawy gratulujemy przepięknych prac i życzymy wytrwałości w dalszej realizacji ich
malarskiej pasji. 
JN

Sukces Nauczycielki
Joanna Barełkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, otrzymała tytuł
Finalistki w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie Nauczyciel
Roku 2017 organizowanym przez Wydawnictwo Głos Nauczycielski. Konkurs ma na celu wyróżnienie wybitnych nauczycieli,
którzy mogą być wzorem pedagogów dla całej społeczności oświatowej w Polsce i poza granicami kraju. Kapituła bierze pod uwagę
w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze
i dydaktyczne kandydatów, ich postawę oraz zaangażowanie
w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań. Z inicjatywą zgłoszenia do konkursu kandydatury pani Asi wyszła Rada Rodziców naszej szkoły, a poparli ją
uczniowie. W dołączonych opiniach wychowankowie wyrazili
swą wdzięczność, podkreślając ogromne zaangażowanie nauczycielki, organizację wielu ciekawych projektów, wyjazdów
edukacyjnych, programów wymiany z młodzieżą hiszpańską,
skuteczne pozyskiwanie funduszy dla szkoły.
Spośród ogromnej ilości uczestników Joanna Barełkowska znalazła się w elitarnym gronie 13 Najlepszych z Najlepszych, a nasza
szkoła została laureatem znaku jakości „Szkoła na Medal”. 16.
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uroczysta Gala Konkursu Nauczyciel Roku 2017 odbyła się
w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy pani Joannie sukcesu, a rodzicom
i uczniom dziękujemy za przygotowanie konkursowego wniosku.				
Katarzyna Skrzypczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Daszewicach
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Niech nas łączy muzyka

Spotkanie zarządów chórów - rok 2002.
W październiku w naszym mieście odbyły się XVI Spotkania
Śpiewacze. W uświęconej tradycją muzycznej imprezie udział
wzięły 4 zaprzyjaźnione chóry: z Czempinia, Kościana, Śremu
i Mosiny. W tym roku organizatorem spotkania był Mosiński
Ośrodek Kultury i Chór Świętej Cecylii. Patronat nad uroczystością przyjęli Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś i ks. kanonik
Edward Majka.
7 października mieszkańcy Mosiny mieli okazję uczestniczyć
w muzycznym święcie. Cztery zaprzyjaźnione chóry zaśpiewały w kościele pw. św. Mikołaja. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji śpiewaków,
którą odprawił ojciec Marek Marciniak, misjonarz
z Botswany, kiedyś śpiewak mosińskiego chóru. Połączone chóry
wykonały pieśń „Gaude Mater Polonia”, a na zakończenie „Laudate Dominum”. Dyrygował nimi najstarszy dyrygent okręgu
wielkopolskiego Józef Maciejewski. Na kościelnych organach
zagrał Janusz Walczak. Po mszy rozpoczął się niecodzienny
koncert. Każdy z chórów wykonał krótki recital.
Czempińskim Towarzystwem Śpiewaczym „Harfa” dyrygowała
Anna Rymaniak. Towarzystwem Śpiewu „Lutnia” im. Zygmunta
Cichockiego z Kościana – Aleksandra Benyskiewicz-Grousset.
Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki poprowadził dyrygent Leszek Wawrzynowicz, a Mosiński Chór Świętej
Cecylii – Leszek Marciniak.
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Chóry podziwiali goście, między innym przedstawiciele mosińskich władz samorządowych, burmistrz Gminy Czempiń,
a także inni uczestnicy wydarzenia, którzy wypełnili ławki kościoła prawie po brzegi.
Po prezentacji chórów, odbyła się druga, bardziej kameralna cześć Spotkania Śpiewaczego, w sali Mosińskiego Ośrodka
Kultury. Burmistrz Jerzy Ryś w towarzystwie przewodniczącej
mosińskiej Rady Małgorzaty Kaptur oraz swojego zastępcy Przemysława Mielocha, wręczył wszystkim chórom dyplomy oraz
okolicznościowe statuetki, które zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Roman Czeski. Przy zastawionych stołach, goście
i śpiewacy dyskutowali o muzyce – głównej bohaterce spotkania.
Nie zabrakło wspólnego śpiewu, a nawet tańca.
Oprawa uroczystości: na organach kościelnych – Janusz Walczak, czytania w czasie nabożeństwa – Agnieszka Wolarczak,
modlitwa wiernych – Kasjopea Michalska i Tatiana Dawidziuk,
prowadzenie koncertu – Andrzej Kasprzyk, obsługa fotograficzna – Agnieszka Wolarczak i Michał Marciniak, nagranie video
i oprawa muzyczna drugiej części spotkania – Jacek Rogalka.
Bronisława Dawidziuk, prezes Mosińskiego Chóru Świętej
Cecylii: Tradycją stały się już Spotkania Śpiewacze czterech zaprzyjaźnionych chórów
z Czempinia, Kościana, Śremu i Mosiny.
W lipcu 2002 r. zarządy tych chórów podjęły uchwałę o corocznym spotkaniu chórów
po kolei w Czempiniu, Śremie, Kościanie
i Mosinie. Tej inicjatywie przyświecały słowa:
„Śpiewajmy wszyscy nową pieśń i razem niech dźwięczy nasz głos, a hymn nasz niechaj będzie gorący i umiłowanie
muzyki niech nas łączy.”
W tym roku organizatorem XVI Spotkania był Mosiński Ośrodek Kultury i Mosiński Chór Świętej Cecylii. Właściwie nie da
się opisać takiego śpiewu i modlitwy jednocześnie, msza św.
z ich udziałem była przepiękna... 
Joanna Nowaczyk/fot. Michał Marciniak
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Próby i retrospektywy
w Galerii
Próby
We wrześniu, Galeria Miejska w Mosinie gościła prace Beaty Szczepaniak w ramach wystawy zatytułowanej „Próby”.
Beata Szczepaniak – absolwentka Wydziału Rzeźby i Działań
Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
obecnie jego doktorantka, laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013), nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego (Najlepsze Dyplomy 2014),
a także Programu Stypendialnego YES, uczestniczka międzynarodowych projektów artystycznych. Artystka zajmuje
się głównie rzeźbą, największą uwagę kieruje przy tym ku
formie i jej uwikłaniu w przestrzeni. – Interesuje mnie relacja
między formami, materiami, kolorami – to jaki wpływa mają
na siebie – mówi o swojej twórczości Beata Szczepaniak.

Werbel bije
Wydarzeniem artystycznym w Mosinie była niewątpliwie
przekrojowa wystawa prac profesora Józefa Petruka „Retrospektywy”. Józef Petruk, profesor zwyczajny na Wydziale
Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP, w przeszłości pełnił
funkcję Dziekana Wychowania Plastycznego, kierownika Katedry Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
i dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Jego
pracownię opuściło ponad pięćdziesięciu dyplomatów, nad
którymi sprawował opiekę merytoryczną. Jest autorem wielu
wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureatem licznych
nagród. Jego twórczość rzeźbiarska obejmuje pomniki, rzeźbę
monumentalną, rzeźbę nagrobną, popiersia, płaskorzeźby,
tablice, małe formy rzeźbiarskie, medale, plakiety, projekty
odznaczeń, ale także – rysunek, grafikę i malarstwo. Jedno z dzieł profesora znajduje się na terenie naszej gminy
– w Krajkowie. Matka Boża Zwycięska – monument zaprojektowany wspólnie z prof. Rajmundem Hałasem.
Józef Petruk po raz pierwszy gościł w Mosinie w roku 1993,
na początku działalności Galerii Miejskiej. Powrócił tu po
namowach, co zdradziła podczas otwarcia wystawy, 7 października, kierownik Galerii Dorota Strzelecka. – Nie lubię się
oglądać wstecz, a zawsze przy takiej wystawie trzeba spojrzeć
czego się dokonało, dokonać wyboru... – wytłumaczył swój
opór profesor. Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch
zwrócił się z prośbą, by artysta nie czekał następnych 25 lat
z kolejną wystawą i by gościł u nas częściej.
Prace Józefa Petruka wyeksponowane w Galerii na
wystawie „Retrospektywy”,
to przekrój jego dotychczasowego dorobku – rzeźba,
malarstwo i litografia. Zabrakło jedynie ilustracji
książkowych, bo profesor,
poza wymienionymi dziedzinami, zilustrował „niechcąco”, jak stwierdził, ok.
300 książek. Obecny na wernisażu prezes Poznańskiego
Oddziału Związku Literatów
Polskich Paweł Kuszczyński
podkreślił, iż współpra-
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ca z Józefem Petrukiem w tym zakresie jest znakomita,
a także fakt, że profesor robi to honorowo. Otwarcie wystawy
„Retrospektywy” Józefa Petruka zgromadziło szczególnie
wielu gości, wśród nich władze Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, tak że Galeria Miejska z ledwością wszystkich pomieściła. – Tak jakbym był w „Zachęcie” – zauważył
P. Kuszczyński – a nie w Mosinie...
Profesor Józef Petruk o swojej wszechstronnej twórczości:
Rzeźba zawsze była we mnie, tkwiła we mnie od samego początku tak jak werbel w „Bolerze” Ravela, jak spoiwo całego
utworu. Ale od czasu do czasu, z czystego zainteresowania
musiałem zauważyć, że istnieje przecież rysunek. Przy pomocy rysunku potrafiłem rzeźbić. Czułem, że ta forma wychodzi w przestrzeń i dzięki niej mogę robić następne rzeźby
o wiele szybciej niż w materiale. Tu była prosta droga do litografii – rysunek nanosiłem na kamień, mogłem to łączyć
z kolorem, z negatywem, ale cały czas werbel bije, bo o rzeźbie też nie zapomniałem. Litografia natchnęła mnie na grafikę książkową, którą odkryłem, przebywając przez tydzień
w klasztorze dominikanów w Krakowie, w archiwum. Co to była
za rozkosz dotykać ksiąg z XII, XIII wieku...Dostałem zlecenie
na opracowanie „Legend
Dominikańskich”. I tak
w perspektywie miałem
malarstwo, żeby bezkarnie
sobie pomalować, ale z kolei nie tak, żeby „świechtać” pędzlem. Nie miałem
wyjścia, musiałem wejść
w klimat, otoczkę, rodz aj kokon u m uz yk i
klasycznej i to mi poz wala n a w ycisze nie
i na ilustrowanie muzyki
– po prostu ilustruję to, co
słyszę. 
Joanna Nowaczyk, fot.
Agnieszka Bereta/ Joanna

Matka Boża Zwycięska w Krajkowie
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Wcielili się w role bohaterów baśni
W sobotę 14 października br. w ogrodzie francuskim Pałacu
w Rogalinie, nauczyciele i absolwenci Szkoły Podstawowej
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego oraz pracownicy
Muzeum Pałacu w Rogalinie wcielili się w role bohaterów
Baśni o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Było to
już kolejne przedstawienie, które przygotowaliśmy przede
wszystkim dla naszych uczniów, aby w ten niekonwencjonalny sposób uczcić Dzień Edukacji Narodowej.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam
w przygotowaniu tego wydarzenia z całego serca dziękujemy.
Szczególne podziękowania dla Dyrektora Muzeum Narodowego
w Poznaniu prof. Wojciecha Suchockiego, Kierownika Muzeum
-Pałacu w Rogalinie Joanny Nowak, Dyrektora Mosińskiego
Ośrodka Kultury – Marka Dudka oraz Pawła Karlińskiego,
dzięki któremu było nas dobrze słychać. Przede wszystkim
dziękujemy publiczności za wspaniałe przyjęcie przedstawienia.
Żywiołowe reakcje dzieci i sympatyczne uśmiechy dorosłych
dodały nam skrzydeł. 			
Anna Bąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogalinie

Świąteczna pomoc
Zbliża się przedświąteczny czas, który swoim klimatem powoduje, że nasze serca otwierają się na potrzeby innych osób.
W Gminie Mosina co rok organizowanych jest wiele inicjatyw,
poprzez które możemy włączyć się w pomoc potrzebującym,
możemy podzielić się tym, co mamy lub poświęcić swój czas
dla innych.
Tradycyjnie już Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im.
św. Antoniego organizuje wigilię dla osób samotnych i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – odbędzie się ona 23 grudnia o godzinie 13.00 w stołówce Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie. W czasie wieczerzy rozdawane
będą paczki żywnościowe. Stowarzyszenie będzie prowadziło
w grudniu zbiórkę żywności na ten cel. Poza zbiórką w sklepie,
Stowarzyszenie można wesprzeć przywożąc żywność bezpośrednio do magazynu, które znajduje się w Domu Parafialnym
i czynne jest w poniedziałki i piątki w godzinach od 15.00
do 17.00 oraz w środy w godzinach od 17.00 do 19.00. Poza
żywnością można przynosić zabawki, przybory szkolne, środki
czystości, sprzęt AGD.
Jeśli chcemy przygotować prezent dla wybranego dziecka lub
wesprzeć jego rodzinę, możemy wziąć udział w akcji „Serduszko
dzieciom”, organizowanej corocznie przez Parafialny Zespół
„Caritas”. W czasie adwentowym, w kościele parafialnym pw.
Św. Mikołaja w Mosinie, stanie ogromna choinka, na której
zawisną kolorowe serduszka. Na każdym z nich będzie napisane
imię oraz wiek jednego dziecka. Osoby, które chcą przygotować
paczkę dla dziecka, mogą poza prezentami dla niego, dołożyć
do paczki coś dla całej rodziny – długoterminową żywność,
środki czystości lub inne potrzebne rzeczy. „Caritas” corocznie
wspiera przedświąteczną pomocą kilkadziesiąt rodzin.
Podobną akcję prowadzi Stowarzyszenie Rozdaj Siebie, które
z kolei małą choinkę obwiesza czerwono-niebieskimi serduszkami, na których podane jest imię, wiek i potrzeby dziecka oraz
jego rodziny. Choinka staje tradycyjnie na początku grudnia
w rejestracji przychodni przy ul. Wawrzyniaka 13. Osoby,
które chcą obdarować konkretne dziecko i jego rodzinę, mogą
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dowiedzieć się więcej o ich potrzebach, dzwoniąc na podany
na serduszkach numer prezes Stowarzyszenia. Stowarzyszenie
obdarowuje corocznie kilkanaście rodzin, nawet, jeśli serduszka
nie znikają z choinki, członkowie Stowarzyszenia „stają na
głowie”, aby na twarzach ich podopiecznych zagościł uśmiech
w ten świąteczny czas. Dary będzie można przynosić do 21
grudnia.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, mimo zawieszenia
swojej działalności przeprowadzi pod egidą Banków Żywności, zbiórkę żywności w dwóch sklepach, w terminie od
1 do 3 grudnia. Zebrane dary będą przekazane podopiecznym
wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
W zbiórkę będą zaangażowani uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Mosinie.
Zachęcamy również do włączenia się w ogólnopolski projekt
„Szlachetna Paczka”. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl
znajdują się informacje o sposobach niesienia pomocy.
Tym co spina w jedność wszystkie te inicjatywy, to sposób
działania, nakierowany na konkretną rodzinę, osobę. To spełnienie indywidualnych pragnień i potrzeb, które często są
bardzo podstawowe. Niestety nawet program rządowy 500+
nie rozwiązał wielu trudnych sytuacji życiowych i materialnych mieszkańców naszej gminy. Nie obejmuje on bowiem
osób starszych, samotnych, osób z jednym dzieckiem. Ale
także rodziny otrzymujące to świadczenie często wskazują,
że jest to kropla w morzu potrzeb, szczególnie w wielodzietnych rodzinach, mieszkających w zadłużonych mieszkaniach,
w których występuje niepełnosprawność.
Potrzeby nadal są wielkie i każde wsparcie ma znaczenie. Warto zaznaczyć, że podopieczni wyżej wymienionych organizacji
są przez nich wspierani przez cały rok, nie
tylko przed świętami. Warto zainteresować się ich działalnością i możliwościami
włączenia się w pomoc. 
Monika Kujawska
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Od ochronki do caritasu, meandry Przedszkola nr 1
Jestem przekonany, że
każdy wie, gdzie w Mosinie
znajduje się „przedszkole
koło cmentarza”, tym bardziej, że to w jego murach
przebywało już kilka pokoleń mieszkańców Mosiny.
Gorzej, jeśli spróbujemy coś
powiedzieć na temat jego
historii. Powód tego jest
prozaiczny. Dotychczas
brak było o tym większej
wzmianki, nawet na stronie
internetowej przedszkola.
Czas ucieka, fakty zacierają się w pamięci, odchodzą
kolejne roczniki naszych
mieszkańców, w tym byłych
przedszkolaków tej najstarszej mosińskiej placówki.
Stąd próba choćby częściowego wypełnienia tej naszej
lokalnej „białej plamy”.
Władze mosińskiego magistratu
z burmistrzem połowy lat 20 w Mosinie Józefem Mayerem, zdawały sobie
sprawę z powagi i palącej konieczności
rozwiązania problemu zorganizowanej opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Miasto rozwijało się pod względem
ludnościowym i gospodarczym. Na narożniku ulic Poznańskiej i Kościelnej,
w parterowym domku po byłym szpitalu św. Stanisława i zarazem przytułku dla ubogich, już w połowie lat 20,
w jednym pokoju działała ochronka
miejska. Opiekę nad dziećmi sprawowała p. Żak. Trudno obecnie określić,
czy był jakikolwiek podział na grupy
wiekowe. Z posiadanej fotografii wynika, że nie. Do zdjęcia pozują różni
wiekiem wychowankowie z jedną tylko
opiekunką. Miejsce zrobienia fotografii
do dzisiaj nie uległo zmianie.
Jak można było się wówczas bawić
przy tak dużej liczebności dzieci na tak
małej przestrzeni i jednocześnie sprawować nad nimi opiekę – trudno to sobie
obecnie wyobrazić. Było to wówczas
czytelnym sygnałem o konieczności rozwiązania tego nabrzmiałego problemu.
W podobnym tonie nawiązywał do tej
sytuacji KURYER POZNAŃSKI z dnia
22.08.1925 r. – (Ochronka). „Dotychczas
schodzą się nasi malusińscy do ciasnego
pokoiku w szpitalu, ale jest nadzieja, że
w r. 1926 stanie nowy okazały gmach
pod nazwą „Ochronka miejska” [podkr.
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J. Sz] i to za zgodną uchwałą Rady Miejskiej z pomocą dobrowolnych składek,
które się zeszłej niedzieli rozpoczęły”.
(zeszła niedziela – t. j. 16 VIII J. Sz.) Realizując ten pomysł, już 16 XI 1925 roku
ukazał się KURYERZE POZNAŃSKIM
kolejny następujący artykuł:
„W mieście naszem podjęto myśl wybudowania wzorowej ochronki. Stworzono komitet honorowy, w skład którego
wchodzą pp. wojewoda Bniński [Adolf
hrabia herbu Łodzia], ks. biskup Łukomski [Stanisław Kostka], kurator Chrzanowski [Bernard], prezes Izby Handl.
Przem. dr. Pernaczyński [Stanisław,
Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowowej], i prezes Dobrzycki [Bogusław
herbu Leszczyc, Dyrekcja Okręgowych
Kolei], w kom.[itecie wyk[onawczym] zasiadają pp. dyr. Bieńkowski [Wincenty],
ks. prob. Kałkowski [Erazm], W. Podemski [Wojciech, dyr. BARWY] i burm.
Mayer [Józef], a do wspólnego komitetu
należy cały szereg miejscowych i okolicznych księży i obywateli. Komitet ten
wydał następującą odezwę: „Podpisany
komitet podjął się dzieła wybudowania
wzorowej ochronki w Mosinie pod Poznaniem, gdzie znajduje się około 250 dzieci
w wieku przedszkolnym od 2 do 7 lat.
Rodzice, przeważnie biedni robotnicy,
pracujący większością w okolicznych
fabrykach i warsztatach kolejowych,
zmuszeni są zostawiać dzieci bez należytej opieki. Jakie są skutki tego, wiemy
aż nadto dobrze. Musi się więc niemi zająć
społeczeństwo. Trzeba koniecznie położyć
kres deprawacji wywołanej wojną, trzeba bronić tego, co mamy najdroższego
w społeczeństwie i od czego zależeć będzie
przyszłość narodu – trzeba chronić naszą
młodzież. Naród, który nie chce mieć dużo
więzień – musi wychować sobie obywateli – musi budować ochronki. Podpisany
komitet zwraca się przeto do W.P. z gorącą
prośbą o poparcie wzmiankowanej akcji, choćby najmniejszym datkiem, który
z całą wdzięcznością przyjęty będzie.
W tym celu załącza się do niniejszej odezwy blankiet nadawczy P.K.O. nr. konta
207 530. Wiemy, że W.P. prośbie naszej
nie odmówi i ze względu na szlachetny
cel tej akcji miarę możności poprze nasze usiłowania, za co z góry składamy
serdeczne Bóg zapłać.”
Niektóre z tych myśli są aktualne do
dzisiaj. Wyglądało na to, że przy zaangażowaniu tak znamienitych i zarazem
niezmiernie wpływowych osób w komi-

tecie honorowym w realizacji tak szczytnego celu, budowa i oddanie do użytku ochronki jest tylko kwestią czasu.
Gmach szybko stanie. Po upływie roku,
w tym samym tytule gazety, pod datą
6 XII 1926, ukazała się następująca krótka wzmianka na ten temat:
- (Z ochronki.) „Z wielką radością przyjęto tu wiadomość, że władze udzieliły
pozwolenia do wybudowania nowej
Ochronki na szkolnem terytorium. Pierwsze prace do fundamentów niebawem się
rozpoczną.” Z tej notatki jednoznacznie
wynika lokalizacja ochronki a obecnego przedszkola. Istotą dla budowy
był szkolny grunt należący do miasta
i wniesiony aportem oraz będąca obok
szkoła ze swoim otoczeniem. Tworzył
się przez to pewien kompleks opiekuńczo-wychowawczy dla potrzeb dzieci
i zarazem dla rodziców.
Faktycznie, prace ruszyły. Już 28
I 1927 r. KURYER POZNAŃSKI donosił: -(Poświęcenie kamienia węgielnego)
„W ubiegłą niedzielę [23 I 1927 r. dop.
J.Sz.] odbyło się po sumie uroczyste
poświęcenie kamienia węgielnego pod
nowo budującą się ochronkę. Na wstępie przemówił ks. proboszcz Kałkowski do komitetu i licznie zgromadzonej publiczności, wykazując potrzebę
i zadania ochronki. Wyraziwszy gorące
podziękowania inicjatorom, szlachetnym
dobrodziejom i wszystkim członkom komitetu za ich ofiarność, starania i pracę,
poświęcił ks. proboszcz kamień węgielny,
który wraz z dokumentem zamurowano.
Zakończono uroczystość pieśnią Wszystkie
nasze dzienne sprawy.”
Komitet budowy nie przewidział jednak możliwości wystąpienia na dłuższy
okres trudności o charakterze obiektywnym – niedostatku funduszy własnych
w realizacji postawionego przez siebie
tak ambitnego zadania. I znów z pomocą
przychodzi nam KURYER, którego korespondenci interesowali się postępami
na placu budowy. W krótkiej notatce
z 20 VII 1927 r., czyli pół roku po wmurowaniu kamienia węgielnego czytamy:
- (Budowa ochronki kuleje.) „Raźno
zabrano się przed kilku tygodniami do
budowy nowej ochronki ku radości obywatelstwa i dziatek, która w lipcu miała
być wykończona. Nagle budowę przerwano i cztery ściany bez dachu niemile
sterczą. Główny powód ten, że budowa
ma stanąć ze składek publicznych, które
jednak bardzo skąpo wpływają.” [pod-
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kreśl. J. Sz.] Musimy jednak pamiętać
o tym, że liczba ludności Mosiny do
końca lat 20 XX wieku nie przekraczała
3000 mieszkańców. Stąd wysiłek finansowy miejscowej ludności dla ciągłej
kontynuacji takiej budowy był znaczny. Dodatkową sprawą były kryzysy gospodarcze dotykające głównie najbiedniejszych, jak i różne zbiórki finansowe
organizacji i stowarzyszeń organizowane
stale w naszym miasteczku. Były też
i takie, wówczas radosne wydarzenia.
20 sierpnia 1927 r. ks. Erazm Kałkowski
obchodził swój podwójny jubileusz: 30
lecie kapłaństwa i 25 lat pobytu jako
duszpasterz parafii w Mosinie. Z tej okazji Rada Miejska wręczyła Sz. Jubilatowi
okolicznościowy dyplom, mianujący Go
Honorowym Obywatelem Miasta oraz
1000 zł, które Sz. Jubilat w całości natychmiast przeznaczył na zbożny cel,
jakim była budowa ochronki.
Od końca 1927 r. datowany jest całkowity zastój w prowadzeniu prac budowlanych. Powodem był dotkliwy brak
jakże ważnych funduszy. Zabezpieczono
tylko przed ewentualnym niszczeniem
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postawione już mury ochronki. Taki stan
rzeczy trwał do lipca 1929, czyli prawie
przez półtora roku. W miesiącach letnich
tego roku doszło do porozumienia pomiędzy władzami miejskimi, komitetem
budowy ochronki a Kurią Arcybiskupią
w sprawie co do dalszych losów prowadzonej przez miasto budowy. KURJER
POZNAŃSKI z 24 VIII 1929 r. donosił:- (Z ochronki) „Kurja Arcybiskupia
przejęła z rąk Komitetu Ochronki, nierozporządzającego odpowiednimi funduszami, budujący się od kilku już lat gmach
ochronki i przystąpiła w szybkiem tempie
do ukończenia tegoż. Prace posuwają się
naprzód, tak iż w niedługim czasie należy
oczekiwać ukończenia tak bardzo pożytecznego dla miasta dzieła.”
Na finał ukończenia prac faktycznie
nie trzeba było długo oczekiwać. Już 2 X
1929 r. KURJER POZNAŃSKI donosił:
(Poświęcenie ochronki) „W dniu 16 września br. dokonał ks. proboszcz Kałkowski
uroczystego poświęcenia ochronki przy
udziale przedstawicieli Magistratu, Rady
Miejskiej, Komitetu ochronki i licznego
obywatelstwa. Rano o godz. 9 odbyła się

w tej intencji msza św. Po akcie poświęcenia, podniósł ks. proboszcz w dłuższym
przemówieniu wartość ochronki w wychowaniu naszych milusińskich i wyraził
gorące podziękowanie za przyczynienie
się do szybkiego ukończenia tego dzieła. Uroczystość zakończyła się śpiewem
uczestniczącej również dziatwy.” [podkreśl. J. Sz.]
Fot. Ochronka z lat 1928 lub 1929.
Z tej grupy zostało rozpoznanych 6 osób.

Jacek Szeszuła

Fotografia z roku 1928 lub 1929. Rozpoznanych jest 6 osób.
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Powitanie Świętego Mikołaja
Zapraszamy najmłodszych
mieszkańców Gminy Mosina i wszystkich gości na spotkanie ze Świętym Mikołajem i uroczyste odpalenie światełek
na choince.

5 grudnia o godz. 16.00
Zielony Rynek, ul. Farbiarska

HISTORIA SZTUKI

WARSZTATY MUZYCZNE

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza młodzież i doroslych na zajęcia „Historia
Sztuki oraz jej konteksty
kulturowe”, w czwartki w
godzinach 16:00 - 17:30 w
sali nr 11 na ul. Dworcowej 4.

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na bezpłatne „Warsztaty Muzyczne”
dla dzieci w wieku od 4 do
7 lat. W każdy poniedziałek
w godzinach 14:05 - 14:50.

Zapraszamy!

Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo obchodzi 85-lecie powstania.
Z tej okazji zapraszamy na wystawę
poświęconą pszczelarstwu. Odbędzie
się ona w Mosińskim Ośrodku Kultury
w dniach 21-23 listopada 17r. w godzinach 09:00-17:00. Do zwiedzania
wystawy zapraszamy również grupy
zorganizowane, szczegóły pod nr tel.
604 380 977.
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LATOPLASTYKA
POD ŻAGLAMI

PORADY PRAWNE

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na bezpłatne „Warsztaty plastyczne”
dla dzieci w wieku od 4 do
7 lat. W każdy poniedziałek oraz środę w godzinach
13:00 - 14:00.

Bezpłatne porady prawne
odbywają się na ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 1.
poniedziałki 13.00 – 17.00,
wtorki 9.00-13.00, środy
13.30 – 15.30, czwartki 9
– 13,piątki 11.30 -15.30.
Informacje pod numerem
tel. 730 620 470.

SAMOOBRONA

DYŻUR ZUS

Klub Sportowy Shootboxer
z GCI zaprasza na bezpłatne warsztaty samoobrony
skierowane dla osób pełnoletnich z terenu gminy
Mosina. 15 listopada br.
Zapisy: 618 192 746, gci@
mosina.pl. Liczba miejsc
ograniczona,grupy 20 osobowe, decyduje kolejność
zgłoszeń. Projekt dofinansowany ze środków Gminy.

Syżur eksperta ZUS, w ramach współpracy I Oddziału ZUS w Poznaniu. 16 listopada - godziny od 11.00
do 14.00, ul. Dworcowa 3,
pokój 13. Tematyka: zagadnienia związane z zakresem
emerytur i rent,świadczenia
pieniężne w razie choroby.
Więcej informacji tel. 61
8192 - 746 lub gci@mosina.
pl. Zapraszamy!

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2007.
Inicjator, założyciel i wieloletni
Komandor Mosińskiego Klubu
Żeglarskiego. Oddany pracy pedagogicznej, ceniony nauczyciel i
wychowawca, społecznik zaangażowany w krzewienie kultury
fizycznej i sportu, przyjaciel harcerstwa.
Pracował
najpier w
jako asystent na Akademii Wychowania Fizycznego, filii w Gorzowie, a od roku 1975 jako nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca mosińskich szkół.
W latach 84 – 88, był pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Mosina,
gdzie przez trzy lata obejmował stanowisko zastępcy inspektora
oświaty. Jego życiową pasją stało się zaszczepienie w młodym
pokoleniu zdrowego stylu życia.
To właśnie jemu, kilkadziesiąt roczników absolwentów mosińskich szkół zawdzięcza takie umiejętności, jak: pływanie, jazda na
nartach, czy na rowerze. To on organizował lub współorganizował
dla nich przez wiele lat obozy rowerowe i obozy narciarskie. Wyrabianie kondycji fizycznej, propagowanie sportu, a nade wszystko
stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania własnych
zainteresowań, dobrego, bezpiecznego wypoczynku i pożytecznego spędzania czasu – to organizowane przez Stanisława Tubisa
okolicznościowe rajdy piesze, rowerowe, wyjazdy na pływalnię,
weekendowe wyjazdy na narty, biwaki i wycieczki.
W roku 1991 z jego inicjatywy powstało stowarzyszenie Mosiński Klub Żeglarski. Wspólnie z grupą pasjonatów żeglarstwa, z prawdziwym oddaniem i ogromnym zaangażowaniem
rozpoczął działalność na rzecz MKŻ-tu, organizując jego bazę
od podstaw. Przez wiele lat był komandorem Klubu, który od
początku swojego istnienia prowadzi aktywną działalność na
rzecz społeczności lokalnej. Obejmuje nią szczególnie dzieci
i młodzież, co roku organizując dla nich biwaki żeglarskie pod
nazwą „Lato pod żaglami”. Klub udostępnia również swoją bazę
oraz kadrę instruktorską mosińskim szkołom i organizacjom,
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GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Stanisław Tubis
między innymi harcerzom, które poza sezonem wakacyjnym organizują tu biwaki żeglarskie. MKŻ włącza się w organizowanie
gminnych akcji i uroczystości.
Wiadomość o uhonorowaniu Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej, sam Laureat przyjął z pewnym niedowierzaniem i wątpliwością. Ten z natury bardzo skromny człowiek, nie był do końca
przekonany, czy zasłużył. Mówił, że przecież są inni, na pewno
znaczniejsi od niego. Pytał, dlaczego właśnie on? My – jego współpracownicy, podopieczni i wychowankowie – nie mamy żadnych
wątpliwości. To właśnie Staszek jest tak rzadkim dziś przykładem
prawdziwego społecznika, oddanego pracy na rzecz środowiska
nieodmiennie, choć zmieniły się nieco realia życia społecznego.
Opanowały je przecież takie zjawiska, jak: komercjalizacja i konsumpcjonizm, które nie sprzyjają społecznikowskim postawom,
a tym samym rozbudzaniu ich w młodych ludziach. Tym bardziej
taki człowiek jak on - nie goniący za pieniądzem, obdarzony życiową pasją, pracowitością, życzliwością, uczciwością i umiejętnością
współpracy - jest doskonałym wzorcem osobowym dla młodego
pokolenia, które przecież odczuwa dziś dotkliwy brak autorytetów.
Stanisław Tubis za swoją pracę społeczną, dydaktyczną
i wychowawczą był wielokrotnie nagradzany, m.in.: nagrodą
Ministra III stopnia, honorową odznaką „Za zasługi w rozwoju
województwa poznańskiego”, „Odznaką Zasłużonego Działacza TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania
i opieki nad dzieckiem”, „Honorową odznaką przyjaciół Harcerstwa”, „Medalem im. Dr. H. Jordana (TPD)” - za zasługi dla
rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, Honorową odznaką za zasługi
w sporcie szkolnym „Szkolny Związek Sportowy”, Brązowym
Krzyżem Zasługi. Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Henryka
Kociembę podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w maju
2007 r.  Oprac. JN

W dowód pamięci
W niedzielę 22 października ponad 200 zawodników pobiegło
w II Biegu Pamięci. Jego 15-kilometrowa trasa wytyczona została
malowniczymi zakątkami Nadleśnictwa Konstantynowo. Zawodnikom nie przeszkodziła słotna pogoda, a poziom satysfakcji
wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg, był bardzo wysoki.
II Bieg Pamięci to ostatni etap kończący Mosińskie Grand Prix
5 – 10 – 15. Zorganizowany został jako forma uczczenia pamięci
tragicznego wydarzenia z 20 października 1939 r. – rozstrzelania
przez Niemców 15 Polaków na rynku w Mosinie. Mimo, że
dniu biegu od rana dość obficie padał deszcz, zawodnicy nie
narzekali na takie warunki, twierdząc nawet, że im sprzyjały.
Wystartowali z siedziby Nadleśnictwa Konstantynowo i tam
też zlokalizowana została meta. Nagrodą był gorący posiłek po
zakończonym biegu, sportowy duch imprezy i rodzinna atmosfera. Na tych najlepszych czekało miejsce na podium. Oto oni:
W kategorii open, mężczyźni: I – Mateusz Fabisiak z Mosiny
(0:56:50), II – Paweł Łączny z Czempinia (0:57:58), III – Michał
Szczepaniak (1:02:42); kobiety: I – Agnieszka Kuster z Komor
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nik (1:00:53), II – Agnieszka Załuska-Lipa z Mosiny (1:11:30),
III – Emilia Bogucka (1:12:45). W kategorii Mieszkańcy Gminy
Mosina, kobiety: I – Agnieszka Załuska-Lipa z Mosiny (1:11:30),
II – Emilia Bogucka z Mosiny (1:12:45), III – Beata Owczarek z
Krosinka (1:13:21), mężczyźni: I – Mateusz Fabisiak z Mosiny
(0:56:50), II – Michał Szczepaniak z Mosiny (1:02:42), III – Piotr
Załuski z Pecnej (1:04:45).
W klasyfikacji generalnej Mosińskiego Grand Prix: I – Mateusz
Fabisiak, II – Paweł Łączny, III – Agnieszka Kuster.
W klasyfikacji Grand Prix Mieszkańców Gminy Mosina, kobiety: I – Agnieszka Załuska-Lipa, II – Emilia Bogucka, III –
Beata Owczarek; mężczyźni: I – Mateusz Fabisiak, II – Michał
Szczepaniak, III – Piotr Załuski. Pozostałe wyniki dostępne są
pod adresem http://mosinskiegp.pl. Tę udaną sportową imprezę
dofinansowaną z budżetu Gminy Mosina, zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przy wsparciu Stowarzyszenia
„Mosiński Sport”, a także sponsorów.  			
					
J. Nowaczyk
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Październikowe uroczystości

Uroczystość na pl. 20 Października

Uroczystość na pl. 20 Października

Bieg Pamięci - podium kategorii Open kobiet

Bieg Pamięci

Uroczystość na pl. 20 Października

Burmistrz Jan Kałuziński na pogrzebie Prezydenta Raczyńskiego w Rogalinie - 1993r.
Uroczystość w Daszewicach

Chwile Zadumy

Fot. Dariusz Madej, Joanna Nowaczyk, Agata Lubowicka, arch. Sołectwa Daszewice

Bieg Pamięci - podium kategorii Open mężczyzn

