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Zapraszam do lektury marcowego „Informatora Mosińskiego”. Wewnątrz numeru, jak co miesiąc znajdziecie Państwo istotne informacje dotyczące spraw mosińskiego samorządu i pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z okazji tego święta państwowego Mosinę odwiedził major Włodzimierz Bystrzycki, jeden
z ostatnich żyjących Żołnierzy Niezłomnych. W mosińskich
uroczystościach, które odbyły się w Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz w Krosinku, przy kamieniu pamięci Stanisława
Kasznicy – ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych – uczestniczył Wojewoda Wielkopolski. W marcowym
numerze – relacja z tego niecodziennego wydarzenia.
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Trwa okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zachęcamy wszystkich tych, którzy nie
są zameldowani w Gminie Mosina, a są jej mieszkańcami, by zadeklarowali to w swoich zeznaniach podatkowych. Wówczas ich podatek zasili budżet Gminy Mosina – miejsca, w którym mieszkają, by żyło się w nim lepiej. Jak to zrobić, podpowiedzieć mogą również pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, którzy pełnić będą dyżur
6 kwietnia w siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie.
Zachęcam także do skorzystania z ciekawej oferty Mosińskiego Ośrodka Kultury. Już
niedługo w Mosinie zabrzmi dla Państwa muzyka gitarowa i to w najlepszym wydaniu.
Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk
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AKTUALNOŚCI

Profilowanie, naprawa i budowa dróg
Profilowanie dróg gruntowych

Budowa „Czerwonki”

W okresie kończącej się zimy podłoże drogi jest zmarznięte i nie przepuszcza zalegającej wody powierzchniowej. W warstwie
górnej rozmrożonego gruntu i zalegającej
w nim wody tworzy się błoto bardzo
uciążliwe dla pieszych i pojazdów.
Profilowanie dróg (równanie) wraz
z wałowaniem rozpoczynamy po zimie, kiedy grunt jest całkowicie odmrożony i osuszony do optymalnej wilgotności a temperatury w nocy są dodatnie. Podjęcie prac
w warunkach atmosferycznych, w których
występują temperatury ujemne i na drogach
o dużej wilgotności jest nieefektywne i przez
to niegospodarne. Prace należałoby wówczas powtórzyć. Musieliśmy poczekać na
odpowiednie warunki.
W tym roku z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne gruntowe profilowanie dróg rozpoczęliśmy w naszej gminie
1 marca, równolegle w mieście i sołectwach.
Podczas profilowania operatorzy sprzętu
wyrównują drogi gruntem rodzimym.
W przypadku powstania dużych nierówności, kiedy ich zasypanie gruntem rodzimym staje się niemożliwe dowożony i wbudowywany jest tłuczeń gruzobetonowy. Do
wyprofilowania mamy 746 924 m2 dróg
i co roku ich przybywa w związku z nowymi podziałami gruntów.

Trwają prace nad przygotowaniem projektu budowy tzw. „czerwonki”, czyli I etapu małej obwodnicy łączącej Szosę Poznańską z ul. Kołłątaja. Przewlekanie etapu
projektowania wiąże się z długotrwałym
procesem uzgadniania założeń projektowych ze Starostwem Powiatowym. Wydaje się, że otrzymaliśmy już ostatnie opinie
i ruszają prace projektowe. Przewidujemy,
że zakończą się na przełomie maja i czerwca. Pozwolenie na budowę otrzymalibyśmy
wówczas w sierpniu. We wrześniu gmina
złoży wniosek o dofinansowanie budowy
„czerwonki” z programu „schetynówka”.
W przypadku podpisania umowy na dofinansowanie, Gmina otrzyma wsparcie
w wysokości połowy kosztów kwalifikowanych. Szacunkowy całkowity koszt budowy „czerwonki” to ok. 5 mln złotych.
Zadanie byłoby wówczas zrealizowane
w roku 2018.

Naprawa dróg asfaltowych
Podobnie sprzyjające warunki muszą zaistnieć w kontekście naprawy dróg asfaltowych, potocznie „łatania dziur”. Temperatury muszą się utrzymywać powyżej
zera, jak i musi być sucho.
Prace naprawy dróg utwardzonych asfaltem rozpoczęły się 7 marca br. od ul.
Leszczyńskiej w Mosinie.

AKTUALNOŚCI

Przeprawa przez Kanał Mosiński „Za Barwą”
Gmina Mosina przystępuje w roku 2017
do prac projektowych co do budowy fragmentu tzw. obwodnicy południowowschodniej na odcinku między ul. Mocka
przez Kanał Mosiński do ul. Sowinieckiej.
Budowa byłaby podzielona na dwa etapy.
W pierwszym droga byłaby wybudowana
do ul. Targowej. Do czasu wybudowania
kolejnych odcinków dopuszczony byłby
ruch pojazdów do 3,5 tony. Gmina dysponuje szczegółową koncepcją oraz decyzją
środowiskową. Skraca to proces projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę.
Ale i tak realnie rzecz biorąc pozwolenie na
budowę uzyskamy nie szybciej niż w roku
2019.
Jest to bardzo ważne zadanie dla udrożnie-

nia układu komunikacyjnego Miasta Mosina. Szczególnego znaczenia nabiera w sytuacji planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej 431 na odcinku (w I etapie) od
Rogalina do węzła S-5 „Mosina” i do Stęszewa. Więcej informacji na temat modernizacji drogi 431 opublikujemy w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”.

Niektóre remonty i budowy dróg
Trwają prace na ul. Wodnej w Mosinie.
Niestety opóźnia je kolizja z infrastrukturą
wodociągową spółki Aquanet, do jakiej doszło na odcinku 290 m. Przewidywane zakończenie prac na ul. Wodnej – do końca
kwietnia 2017 r. W ramach prowadzonej
inwestycji ul. Wodna zyska asfaltową nawierzchnię, obustronny parking i miejsca
postojowe.
Przygotowywane są przetargi na budowę
dróg. W pierwszym rzędzie dotyczy to
ulic: Czereśniowej (III etap), Ogrodowej,
Marcinkowskiego – w Mosinie, Polnej od
Strzeleckiej do Cybisa w Krośnie. Planowany czas ogłoszenia przetargów to koniec
I kwartału.
W dalszym rzędzie będą prowadzone
prace nad przygotowanie przetargów na
projektowanie i budowę kolejnych dróg.
Szerzej w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Mieszkam w gminie Mosina – płacę
tutaj podatek

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje
– 26 stycznia - 27 lutego

Rozpoczął się okres rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT z Urzędem Skarbowym. Z podatku tego finansowanych jest wiele zadań publicznych, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, system pomocy społecznej, budowa i utrzymanie
dróg oraz związanej z nimi infrastruktury. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach Gminy Mosina stanowi 26,37% całego jej budżetu.

Jeśli chcesz, żeby 38% twojego podatku dochodowego trafiło do Gminy Mosina, gdzie
mieszkasz, ale nie jesteś w niej zameldowany – zamelduj się lub w deklaracji podatkowej
wskaż Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania.
Twój Urząd Skarbowy to Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań
Wskaż Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania

FINANSE
• sporządzono i przesłano do RIO
w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016,
• sporządzono i przesłano do GUS
sprawozdanie statystyczne – środki
trwałe,
• dokonano naliczenia podatków:
od nieruchomości, rolnego, leśnego
i doręczono decyzje podatkowe podatnikom,
• do 28 lutego 2017 r. naniesiono do
systemu gospodarki odpadami komunalnymi 7 538 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.

KRONIKA INWESTYCJI
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Krosinku,
• zlecenie aktualizacji i przygotowanie kosztorysów dla rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Czapurach,
• budowa hali widowiskowo-sportowej w Mosinie przy ul. Krasickiego.
Zawarto umowy:
• na opracowanie niezbędnej dokumentacji i kosztorysów dla wykonania
zjazdów w Radzewicach, w Rogalinku,
w Sasinowie,
• na opracowanie niezbędnej dokumentacji i wyceny na wykonanie przejścia wyniesionego w Mieczewie,
• na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na
budowę oświetlenia drogowego typu
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6 kwietnia rozliczysz PIT w Mosinie
W czwartek 6 kwietnia w godz. 9.00 – 14.30, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, dyżurować będą pracownicy Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu:
• udzielą informacji z zakresu rozliczenia rocznego za 2016 r.,
• pomogą przesłać drogą elektroniczną zeznania do urzędów skarbowych,
• udostępnią również papierowe formularze zeznań podatkowych oraz broszury informacyjne do formularzy podatkowych,
• zainstalują zainteresowanym podatnikom na ich komputerach system e-Deklaracje, wspierające wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną,
• odbiorą wypełnione druki zeznań podatkowych od osób fizycznych za 2016 r.
Zapraszamy! 

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl
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Zamelduj się w Gminie Mosina
Do czego potrzebny jest meldunek?
Bez zameldowania trudniej o przyjęcie dziecka
do przedszkola i szkoły, ale także otrzymanie kredytu czy
zakupów ratalnych. Meldunek jest niezbędny do realizacji
m.in.: organizacji wyborów, planowania obwodów szkolnych, realizacji
powszechnego obowiązku obrony, określania funduszy
sołeckich i subwencji dla gmin, czy kontroli
legalności pobytu cudzoziemców.

Co jeszcze wiąże się z meldunkiem?
Z meldunkiem ściśle związane są podatki. Ważne jest, byśmy płacili je w
tym miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy. To między innymi z tych
pieniędzy możliwa jest później budowa dróg, utrzymywanie szkół i przedszkoli, opłacany jest transport miejski, a mieszkańcy korzystają z oferty
sportowej, kulturalnej, czy rekreacyjnej.
Przypominamy, że co najmniej do końca 2018 r. obowiązek meldunkowy
NIE ZOSTANIE ZNIESIONY, a tym samym każda osoba, która przebywa
pod danym adresem powyżej trzech miesięcy, powinna dokonać
zameldowania w ciągu 30 dni.
Podobnie rzecz ma się z wymeldowaniem.

Zamelduj się w Gminie Mosina
Wiele osób słyszało o zniesieniu tego wymogu i są przekonani, że obowiązek meldunkowy został zniesiony, dlatego go nie realizują, mimo, że
procedura jest szybka, łatwa i bezpłatna.
Zachęcamy do załatwiania formalności meldunkowych w Urzędzie
Miejskim w Mosinie (pokój 117). Czeka tam miła niespodzianka –
każda nowa rodzina meldująca się na pobyt stały, wraz z życzeniami
od Burmistrza, otrzyma mapę Gminy Mosina.
Informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich i Działalności
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 61 8109 565.

Zapłacisz tu podatek, otrzymasz Kartę
Mieszkańca
Samorząd Gminy Mosina pracuje nad wprowadzeniem
Mosińskiej Karty Mieszkańca (MKM). W projekcie dokumentów przyjęto założenie, że MKM obowiązującą
kilka lat otrzyma każdy mieszkaniec zameldowany
w Gminie Mosina. Natomiast roczną kartę mieszkańca otrzyma osoba niezameldowana, która wykaże w deklaracji PIT, że miejscem zamieszkania jest Gmina Mosina.

LED: Mosina – w ul. Chopina, Fredry,
Sienkiewicza: Drużyna – ul. Choinkowa, Jodłowa, Zacisze, Pod Lasem, Wiórek – ul. Sosnowa, cz. ulicy Poznańskiej,
ul. Podleśna; Dymaczewo Stare – ul.
Nad Stawem; Radzewice – ul. Łąkowa,
Piaskowa, Wiśniowa; Krosinko – ul.
Ogrodowa, Skrzynka, Kociołek; Pecna
– ul. Polna; Świątniki – ul. Śremska –
droga nr 2464P; Sasinowo – ul. Leśna,
• na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych parkingów przy
dworcach kolejowych w Mosinie, Pecnej i Drużynie,
• na budowę biblioteki przy Szkole
Podstawowej w Rogalinku.
W trakcie procedury przetargowej:
• przygotowanie materiałów do zamówień publicznych: na budowę ul.
Czereśniowej w Mosinie – etap III, na
budowę ul. Ogrodowej w Mosinie, na
budowę ul. Polnej w Krośnie na odc. od
ul. Strzeleckiej do ul. Cybisa,
Ponadto:
• przygotowywanie wniosków do
umów na zadania z Budżetu Obywatelskiego,
• rozliczenie inwestycji w zakresie inwestycji drogowych: budowa chodnika
w Borkowicach, budowa chodnika
w Radzewicach, budowa sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie
– prowadzonych w ramach współpracy z Powiatem Poznańskim,
• wysłano Raport do Urzędu Marszałkowskiego 31.01.2017 r. RRW-2 –
dotyczący sanitacji i zaopatrzenia wsi
w wodę,
• negocjacje z Aquanet w sprawie finansowania sieci kanalizacyjnych
i sieci wodociągowych w Krosinku etap
II i Drużynie.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wszczęto 10 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z jej podziałem geodezyjnym,
• korespondencja z Aquanet S.A.
w sprawie regulacji stanu prawnego
drogi w Sowinkach,
• korespondencja z PKP S.A. w sprawie zawarcia umów użyczenia gruntów
w Mosinie, Drużynie i Pecnej na potrzeby utworzenia parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Posiadacze Mosińskiej Karty Mieszkańca otrzymają
szereg zniżek. Szczegóły są opracowywane.
Wskaż Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania. Pomnóż nasz wspólny budżet. 
Red

INFORMACJE Z URZĘDU
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• wydano: 12 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości, 10 postanowień opiniujących
wstępny projekt podziału nieruchomości,
• podpisano 2 umowy w formie aktu
notarialnego nabycia fragmentu drogi
w Krośnie ul. Rzemieślnicza oraz zbycia 2 nieruchomości w Mosinie ul. Wyczółkowskiego,
• przeprowadzono i rozstrzygnięto 2
przetargi na sprzedaż nieruchomości w
Mosinie w rejonie ul. Śremskiej i Lema,
• ogłoszono 2 przetargi na zbycie nieruchomości w Dymaczewie Starym
i Pecnej, przeprowadzono 8 przetargów
na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych w Żabinku, Pecnej i Bolesławcu,
• sporządzono 3 wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa.

MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie zgodne z zapotrzebowaniem,
Akcja Zima 2017,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 8 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 4 decyzje roczne za
budowanie urządzeń w pas drogowy,
warunki techniczne dla przebiegu trasowego 20 urządzeń w pasie drogowym, uzgodniono 8 projektów tymczasowej organizacji ruchu, 3 lokalizacje zjazdu indywidualnego, prowadzenie spraw związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną
przez PKP PLK, toczą się: 6 sprawy
o likwidację szkód i odszkodowań komunikacyjnych, 3 sprawy o likwidację
szkód i odszkodowań mienia komunalnego,
• transport: uzyskano zatwierdzenie
projektu stałej organizacji dla strefy
płatnego parkowania uwzględniającego zmiany; wyłoniono wykonawcę,
który wykonuje prace związane
z wdrożeniem stałej organizacji ruchu
SPPN w Mosinie,
• place zabaw, obiekty małej architektury: złożenie dokumentacji wraz
z wnioskiem do konkursu Artystyczny Przystanek 2017,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie, podpisanie 2 umów na wymianę 4 uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego.



marzec, 2017

POMÓŻMY SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT
Szanowni Państwo,
Pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt
w Skałowie, uzyskało status Organizacji
Pożytku Publicznego.
Dzięki temu, w trakcie rozliczania naszych
rocznych PIT-ów, można teraz przekazać
1% swojego podatku dochodowego na to
Stowarzyszenie. Całość wpływów, zgodnie
ze Statutem Stowarzyszenia przekazana zostanie na działalność Schroniska dla
Zwierząt w Skałowie. Pamiętajmy, że nowa
forma wsparcia znacząco zwiększa możli-

wość dalszej pracy i rozwoju Schroniska, do
którego trafiają zwierzęta także i z naszej
gminy.
Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska dla
Zwierząt w Skałowie: KRS 0000490587


Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina,
Przewodniczący
Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt”

Pływalnia optymalna
Na sesji lutowej (27 lutego br.) Rada Miejska w Mosinie przyjęła uchwałę o zmianie
planu miejscowego dla części Miasta Mosina między ul. Leszczyńską a ul. Strzelecką.
Najważniejszą zmianą w planie jest wprowadzenie możliwości wybudowania pływalni wraz z innymi obiektami rekreacji (np. strzelnicy).
W poprzednim planie miejscowym określono warunki dla wybudowania nowego urzędu. Zgodnie z obecnym planem zamiast urzędu w podobnych kosztach zostanie wybudowana pływalnia.
Trwają ostatnie konsultacje w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na projekt pływalni. Pomaga nam Bogumił Głuszkowski, który prowadzi pływalnię AWF
w Poznaniu (wcześniej sportowiec m.in. czternastokrotny indywidualny Mistrz Polski
w triathlonie). Wskazówki Bogumiła Głuszkowskiego są tym bardziej cenne, gdyż prowadzi pływalnię AWF łącznie kilkanaście lat (obecnie jako dzierżawca obiektu) i utrzymuje się z wpływów klientów. Jest to jedna z nielicznych pływalni w Polsce, do których
funkcjonowania instytucja publiczna nie dopłaca.
Być może w jakimś zakresie Gmina Mosina będzie dopłacała do funkcjonowania pływalni, podobnie jak dopłaca do utrzymania szkół, sal sportowych, boisk,
placów zabaw czy dróg. Jednakże wsparcie Bogumiła Głuszkowskiego
na etapie przygotowań do projektu, projektowania, budowy i później konsultacji na etapie rozruchu funkcjonowania pływalni
znacząco poprawi wynik ekonomiczny pływalni. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Zbieramy pomysły na projekty
Gmina Mosina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027 (dalej: GPR). Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Elementem Programu jest lista planowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Mogą to
być projekty: społeczne, gospodarcze, przestrzenne, inne. Ważne by dotyczyły obszaru
rewitalizacji i bezpośrednio oddziaływały
na ten obszar (i jego mieszkańców, przedsiębiorców, środowisko etc.).
Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne!
W tym celu należy wypełnić fiszkę pro-

jektową i dostarczyć ją osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Mosinie
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina,
można ją także wysłać mailowo na adres:
rewitalizacja@mosina.pl do dnia 21 marca 2017 r. Fiszki dostępne są na www.moina.pl -> Aktualności
Każdy pomysł jest dla nas cenny! Każda
inicjatywa zostanie przeanalizowana!
Więcej informacji udziela: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie (tel.: 61 8109
572) oraz Biuro Zarządzania Projektami
i Funduszami Zewnętrznymi Urzędu Miejskiego w Mosinie (tel.: 61 8109 539). 
Red.
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Obchody 170 rocznicy Rzeczypospolitej
Mosińskiej
W swojej bogatej historii Mosina posiada także karty zapisane tradycjami niepodległościowymi. Sięgają one okresu Wiosny Ludów i proklamacji na mosińskim Rynku Polski Powstającej. 3 maja 1948 r. doszło w tym mieście do wystąpień, w trakcie
których na wezwanie przybył Jakub Krauthofer-Krotowski wraz ze swoim powstańczym
oddziałem. Tutaj,
w obecności zgromadzonych mieszkańców. proklamował on Rzeczypospolitą Mosińską,
a Mosinę ogłosił tymczasową stolicą polskiego państwa. Rzeczypospolita Mosińska przetrwała krótko – tylko 5 dni licząc do przegranej przez powstańców bitwy pod Rogalinem 8 maja lub 6 dni do ostatecznej potyczki pod Trzebawiem 9 maja, po której to powstańcze siły zbrojne złożyły broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny.
Na pamiątkę tych historycznych wydarzeń w roku 1998, Rada Miejska w Mosinie ustanowiła Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. To najwyższe lokalne wyróżnienie mosińscy rajcy co roku przyznają zasłużonym mieszkańcom za umiłowanie, utożsamianie
i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Pierwszy laureatem Medalu został Jakub KrauthoferKrotowski, bohater Wiosny Ludów.
Obchody 170. rocznicy proklamacji na mosińskim rynku Rzeczypospolitej Mosińskiej,
do których włączyć chcemy całą społeczność lokalną, posiadać będą walor edukacyjny – poprzez przybliżenie mieszkańcom wydarzeń związanych z lokalną historią. Przyczynią się do pobudzania patriotyzmu lokalnego i budowania tożsamości społeczności lokalnej z Małą Ojczyzną. Posiadać będą także walor promocyjny, popularyzując Gminę Mosina oraz jej dorobek kulturowy w regionie, a także poza nim.
Projekt obchodów 170. Rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, przewiduje także włączenie w realizację przedsięwzięcia gminy partnerskie. O szczegółach będziemy informowali z kolejnych
numerach „Informatora Mosińskiego”. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

To nie jest studnia bez dna
Przypominamy, że zagospodarowanie wód opadowych na terenie posesji należy do obowiązku ich
właścicieli. Odprowadzanie deszczówki poza działkę, grozi zalewaniem gminnych dróg gruntowych.
Woda opadowa spływa do gruntu, przekształcając się w wody powierzchniowe. Im
więcej na działce powierzchni zabudowanych i utwardzonych, tym więcej wody spływa
dodatkowo na pozostałą jej część.
Zabudowanie działki nie pozostaje bez wpływu na stosunki wodne. Właściciele takich działek mają większy problem z zagospodarowaniem deszczówki, niż działek,
których powierzchnia jest w przeważającej części gruntowa.
Sposób zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych nie jest dowolny. Trzeba go dostosować do warunków panujących na działce: jej powierzchni, rodzaju gruntu, wyposażenia terenu w sieci i uregulowań prawnych.
Woda opadowa z powierzchni dachów, tarasów, czy balkonów musi być zbierana
w rynny, sprowadzana w dół rurami spustowymi, a następnie odprowadzana szczelnymi rurami do kanalizacji lub zagospodarowywana na działce.
Gdy nie ma sieci kanalizacyjnej, wody opadowe można ewentualnie odprowadzać
do istniejącego rowu melioracyjnego (pod warunkiem że jest konserwowany i nie spowodujemy podtopienia terenu) albo cieku wodnego na przykład strumienia.
Zabronione jest odprowadzanie wody opadowej poza teren działki na drogi. Grozi to zalewaniem dróg. Kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć wody nie
tylko z drogi, ale i z posesji, ona nie jest studnią bez dna. 
JN
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie składania
wniosków:
• MPZP Pecna: dla zachodnich
i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E-59
Wrocław–Poznań, ul. Leśmiana, ul.
Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E-59 WrocławPoznań,
• 6 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, dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
dla terenów części wsi Krosno,
• MPZP Pecna: dla zachodnich
i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla
terenów lasów, terenów rolniczych oraz
terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki,
Sasinowo i Rogalinek,
• 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,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
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terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku.
Projekty planów na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu:
• MPZP Krosinko: dla terenów usług
w zieleni
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu:
• 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 przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego planami i etapu ich procedowania, można znaleźć na
BIP-ie->Organy gminy->Burmistrz>Obwieszczenia planistyczne->Wykaz
dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.

marzec, 2017

Reklama w pasie drogowym
Co to jest pas drogowy?
To wydzielony liniami granicznymi
grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego
powierzchnią, w którym zlokalizowane
są: droga oraz obiekty budowlane
i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, urządzenia związane z potrzebami
zarządzania drogą.

Co to jest reklama?
To każda informacja wizualna wraz
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi, która nie jest
znakiem drogowym.
Umieszczanie reklamy w pasie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia od
zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej.

Czy każda reklama może znaleźć się w pasie
drogowym?
Nie każda. Decydują o tym względy bezpieczeństwa. Ustawowo zakazuje się
umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi (z wyjątkiem parkingów),
w obrębie skrzyżowań i zjazdów, czy na
wiaduktach i mostach. Zabrania się także
instalacji reklam, które mogłyby ograniczyć widoczność, swobodne poruszanie się
pieszych oraz stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego np. poprzez niekontrolowane przemieszczanie (podczas wiatru). Z tych
względów właśnie, każde postępowanie
administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przez
reklamę jest rozpatrywane indywidulanie.
Zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną
w wysokości 10-krotności opłaty (ustalonej zgodnie z nw. przykładowym wyliczeniem) w przypadku gdy:
• reklama zlokalizowana została bez zezwolenia zarządcy drogi,
• przekroczono termin określony w ze-

zwoleniu na zajęcie pasa drogowego,
• reklama jest o powierzchni większej niż
określona w zezwoleniu na zajęcie pasa
drogowego.

Do kogo po zgodę?
Według ustawy o drogach publicznych
zarządcami dróg są:
• drogi krajowe – Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
• drogi wojewódzkie – zarząd województwa,
• drogi powiatowe – zarząd powiatu,
• drogi gminne – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Poszczególni zarządcy dróg posiadają
różne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego. W zależności od miejsca lokalizacji reklamy należy zwrócić się do właściwego zarządcy drogi.

Reklama w pasie drogi gminnej
Za umieszczanie reklam w pasie drogowym dróg gminnych pobierane są opłaty,
których wysokość określona została
Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr
IX/46/11 z dnia 30 marca 2011 r. Stawka zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
za 1m2 powierzchni reklamy wynosi 1,50
zł. Opłatę za zajęcie pasa drogowego
w celu ustawienia reklamy wylicza się jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania
pasa drogowego oraz stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Zajęcie pasa
drogowego o powierzchni reklamowej
mniejszej niż 1 m2 podlega zaokrągleniu
do 1 m2.
Pamiętajmy, że uzyskanie przez wnioskodawcę zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego nie zwalnia z obowiązku
uzyskania stosownych zgód, pozwoleń
lub zgłoszeń wymaganych innymi przepisami prawa. 
Klaudia Kołodziejczak
Referat mienia Komunalnego

OCHRONA ŚRODOWISKA
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym CZO SELEKT w zakresie gos-
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Prywatyzacja AQUANET wstrzymana
Na spotkaniu akcjonariuszy, które odbyło się 20 lutego br. Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował, że czasowo odstępuje od opracowania koncepcji
przeprowadzenia prywatyzacji AQUANET S.A. poprzez wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych. Tłumaczył to obecną sytuacją gospodarczą oraz sytuacją na
rynku GPW. – Cieszymy się, że prace nad prywatyzacją AQUANET S.A. zostały wstrzymane. Do pełni szczęścia brakuje nam zupełne wycofanie się z projektu prywatyzacji. Uważamy, że spółka AQUANET S.A. została powołana jako spółka komunalna,
powinna służyć zaopatrzeniem w podstawowe usługi dostarczania wody i odbioru
ścieków. Powinna zachować charakter komunalny i pozostawać pod kontrolą samorządów – mówi Przemysław Mieloch, zastępca burmistrza Gminy Mosina. 
JN

Usuwamy azbest – nabór wniosków
W Urzędzie Miejskim w Mosinie rozpoczął się nabór wniosków o udział w programie
likwidacji azbestu, który potrwa do 16 sierpnia br.
Azbest jest szkodliwy dla zdrowia! W roku 1998 jego produkcja została w Polsce ustawowo zakazana. Rok później wprowadzono zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi.
Obecnie trwa jego systematyczne usuwanie ze środowiska. Chorobotwórcze działanie
azbestu powstaje w wyniku wdychania jego włókien zawieszonych w powietrzu. Jak wynika z badań naukowych, pył azbestowy może być przyczyną groźnych chorób układu
oddechowego: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych oraz chorób nowotworowych. Ze względu na duże ryzyko obecności azbestu w środowisku, w 2002 r. Rada
Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten nakłada na właścicieli nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe obowiązek sporządzania w tej sprawie
corocznych raportów i przekazywanie ich do właściwych organów. Azbest jest także systematycznie usuwany w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009
– 2032”.
Tegoroczny nabór wniosków o udział w tym programie już się rozpoczął! Wnioski o
usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest można składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie do 16 sierpnia 2017 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Mosinie, do wyczerpania limitu środków. Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na rok 2017 oraz
formularz wniosku można uzyskać na stronie internetowej www.mosina.pl
w zakładce Dla Mieszkańca–>Wnioski do pobrania–>Ochrona środowiska” a także
w Urzędzie Miejskim w Mosinie – w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 61 8109 545/546/547, pok. nr 11. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%. 
JN

Wsparcie finansowe na wymianę pieca
Uzyskanie pożyczki, której do 40% może zostać umorzonych jest głównym narzędziem
wspierającym mieszkańców województwa wielkopolskiego w ramach programu PIECYK
2017. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu już
w maju otworzy nabór dla osób ubiegających się o taka formę wsparcia. Wnioski będzie można składać w terminie: od 8 do 15 maja 2017 roku. Aplikowanie jest otwarte również dla mieszkańców Gminy Mosina. W ramach programu można dokonać modernizacji/wymiany źródeł ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji
c.o. i c.w.u. Dofinansowanie będzie przyznane na zakup i montaż np.: kotła olejowego,
kotła gazowego, kotła gazowo-olejowego, ogrzewania elektrycznego, wymiennika
ciepła/węzła cieplnego, kotła na paliwo stałe. Kotły powinny spełniać odpowiednie normy i warunki. Szczegółowe informacje o Programie PIECYK 2017, jego zasadach działania
i sposobie aplikowania można znaleźć na stronie www.wfosgw.poznan.pl. Zachęcamy
do bezpośredniego kontaktu z instytucją prowadzącą nabór wniosków: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15
A, Poznań, tel.: 61-845-62-00. 

podarowania odpadami komunalnymi,
• przygotowanie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mosina oraz przekazanie projektu Programu do uzgodnień,
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7), wydania zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (11),
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz usuwania odpadów z miejsc na
ten cel nieprzeznaczonych,
• prace związane z tworzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina,
• wprowadzanie rocznego raportu
do Krajowej bazy o emisjach gazów
Cieplarnianych i innych substancji,
• szacowanie strat związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Mosina
wysoce zjadliwej ptasiej grypy.

SPOTKANIA
• z Prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem oraz Dyrektorem Biura
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania Beatą Kocięcką w sprawie
możliwości udziału spółki Aquanet
w utrzymaniu strefy ochronnej ujęcia
wody Mosina-Krajkowo,
• z przedstawicielem Przedsiębiorstwa
A. Grzegorczyk Sp. z o.o. Maciejem
Grzegorczykiem w sprawie problemów
związanych z usługą dostawy wody
oraz odbioru ścieków dla Osiedla Dębowego w Rogalinie,
• z dowódcą Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
w Babkach, płk dypl. pil. Mirosławem
Nawrockim w sprawie współpracy
MJDOP z Gminą Mosina, wspólne
przedsięwzięcia o charakterze kulturalno–historycznym, rozważenie
udziału Gminy w ufundowaniu sztandaru jednostki, naprawa i utrzymanie
drogi prowadzącej do MJDOP w Babkach,
• z Nadleśniczym Nadleśnictwa Babki panem Mieczysławem Kasprzykiem
w sprawie zamiany gruntów celem
pozyskania działki dla potrzeb mieszkańców Osiedla Leśnego w Czapurach – zastępca burmistrza Przemysław
Mieloch,

Agnieszka Gruszczyńska
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi
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• z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu, Spółki PKP
PRKiL, Radnymi Powiatu Poznańskiego Jackiem Szeszułą i Andrzejem
Strażyńskim w sprawie: harmonogramu prac budowy wiaduktu na przejeździe kolejowym na ul. Śremskiej
w Mosinie, opóźnienia w realizacji
odwodnienia przejazdu w ciągu ul.
Śremskiej oraz propozycji rozwiązań zastępczych, harmonogramu prac planowanych w związku z przebudową ul.
Sowinieckiej -> s. 6 Z Powiatu…, ustalenia własności przejścia dla pieszych
przy przejeździe kolejowym na ul. Sowinieckiej, problematyki organizacji
wyjazdu na drogę publiczną dla spółek
ZUK i PUK,
• udział w negocjacjach w sprawie postępowania na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie
zbieranych z terenu gminy Mosina
z nieruchomości zamieszkałych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.
z o.o.,
• udział w spotkaniu podsumowującym ankietę dotyczącą budowy
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych ZWP – spotkanie dla koordynatorów ZIT,
• udział Zastępcy Burmistrza Gminy
Mosina pana Przemysława Mielocha
w programie TVP3 Poznań „Lustra” na
temat dwukadencyjności pełnienia
funkcji burmistrza,
• udział w spotkaniu Zespołu Programowego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina. Podsumowano
dotychczasowe działania oraz przyjęto rekomendacje co do przyszłego
funkcjonowania BOGM,
• udział w spotkaniu Gmin – Akcjonariuszy Spółki Aquanet S.A., m.in.
w sprawie: planowania inwestycji
w Aquanet S.A., oczekiwania Gminy
Mosina w związku z ochroną ujęcia
wody Mosina–Krajkowo. W spotkaniu
udział wziął także zastępca burmistrza
Przemysław Mieloch,
• udział w zwyczajnym posiedzeniu
Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Przedmiotem spotkania było między innymi: podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia nowelizacji Strategii ZIT, w sprawie zatwierdzenia Koncepcji kierunków rozwoju
przestrzennego Metropolii Poznań, rekomendacji dla standardów rowerowych w Metropolii Poznań, system wypożyczalni rowerów publicznych na ob-
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Inwestycje oświatowe
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku
– Prace nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Krosinku przebiegają zgodnie z zamierzeniami – informuje Agnieszka Grabarczyk z Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gminy. – Rozebrana została stara część budynku i wykonano fundamenty. Według
przyjętego harmonogramu, I etap inwestycji
– budowa szkoły ma być zakończony do końca grudnia 2017.
Po rozbudowie, Szkoła Podstawowa
w Krosinku zyska m.in. 6 sal lekcyjnych,
świetlicę, pomieszczenia administracyjne
oraz szatnie, zlokalizowane w trzykondygnacyjnym budynku, na dwóch piętrach.
W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie sala gimnastyczna o powierzchni
523,92 m2.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Czapurach

jego rozstrzygnięcie nastąpiło w takim terminie, by wykonawca mógł wejść na obiekt
w okresie wakacyjnym. Roboty budowlane
rozpoczną się od wyburzeń oraz przeróbek
instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
Uczniowie będą mogli korzystać z obiektu najpóźniej od 1 września 2019 r.

– Trwa aktualizacja kosztorysów i specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na tę inwestycję – wyjaśnia Wojciech
Górny, kierownik Referatu Inwestycji i
Rozwoju Gminy. – Po zatwierdzeniu tych
dokumentów ogłosimy przetarg na rozbudowę szkoły w Czapurach. Pragniemy, aby

Docelowo rozbudowana szkoła wzbogaci się m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla
dzieci przedszkolnych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, a także salę gimnastyczną
o powierzchni 696,26 m2. 
JN

Wyłożenie planu – Krosinko
Informujemy, że od 21 marca do 13 kwietnia 2017 r. do publicznego wglądu wyłożony
będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (czwarte wyłożenie), w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1,
w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl BIP Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia
planistyczne Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku, ul. Wiejska 47, o
godz. 18.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2017 r. 
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szarze Metropolii Poznań,
• udział w nadzwyczajnym walnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Aquanet S.A.. Przedmiotem obrad
Zgromadzenia było między innymi
podjęcie uchwały w sprawie złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla
Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu
i okolicach – Etap VI” – w obradach
udział wziął także zastępca burmistrza
Przemysław Mieloch,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy
Mosina. 

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

Komunikat w sprawie
ptasiej grypy

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2017 r. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych w Mosinie rozpocznie zgodnie z dostarczonym Państwu harmonogramem zbiórkę odpadów zielonych.
Odpady zielone to odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
Odpady zielone segregujemy w workach lub pojemnikach, które powinny być wystawione przed posesję do godz. 6.30 w dniach wyznaczonych w harmonogramie.
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie posiada w sprzedaży używane pojemniki,
które można przeznaczyć na segregowanie odpadów zielonych.
Informujemy ponadto, że odpady zielone można również:
• zagospodarować w przydomowych kompostownikach,
• dostarczyć przez mieszkańców bezpośrednio do punktu odbioru tychże odpadów
zlokalizowanego w siedzibie „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych” Mosina ul. Sowiniecka 6 g – PSZOK (w okresie od 01.04.2017 do 30.11.2017r. w godzinach pn.
śr. pt. 11.00 – 17.00, sobota 9.00 – 15.00).
„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych” sp. z o.o. w Mosinie, 62-050 Mosina, ul.
Sowiniecka 6 g, e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618-132 321 w. 41, kom. 697888-420. 
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Na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu informujemy,
iż do czasu wydania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia ws. zniesienia środków
związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków, obowiązuje
nakaz odosobnienia drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych
w sposób uniemożliwiający kontakt
z innym drobiem oraz z ptakami
dzikimi.
O zniesieniu tego nakazu poinformujemy na www. mosina.pl w
zakładce Komunikaty. 
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Wywóz odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych miasta Mosina w roku 2017

UWAGA:
Pojemniki oznaczone przez ZUK żółtym znakiem należy wystawić przed posesję do godz. 6.30 w terminach określonych
powyżej, zgodnych z umowną krotnością odbioru odpadów.
Odbiór surowców wtórnych od podmiotów posiadających pojemniki do tego typu odpadów o pojemności 1 100 m3
oraz dzwony będzie następował po zgłoszeniu telefonicznym, tel. 697 888 420 lub mailem: wywozy@zukmosina.pl
Surowce wtórne gromadzone przez podmioty w workach będą odbierane w ostatni dzień każdego miesiąca. 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – I PÓŁROCZE 2017
WYKAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ODBIERANYCH W RAMACH
ZBIÓRKI:
Podczas zbiórki można wystawić odpady wielkogabarytowe (stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna
i łazienkowa), opony od samochodów osobowych,
ramy okienne, drzwi oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (tonery i kartridże od drukarek, stare
komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD).
UWAGA!!! FIRMA NIE ODBIERZE:
Odpadów budowlanych, rozbiórkowych (w tym gruzu, rur PCV, okien), części samochodowych, opon od
pojazdów rolniczych i ciężarowych (przemysłowych),
lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć oraz urządzeń zawierających freony.
Takie odpady powinny zostać przekazane przez
mieszkańca do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Piotrowie Pierwszym (Gmina Czempiń). 
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Nowe porządki w gospodarce odpadami
Mosina rozstała się z międzygminnym związkiem
Selekt. Problemy związane z odbieraniem od mieszkańców odpadów rozwiązuje samodzielnie, wykorzystując własną spółkę (a nawet dwie).
Nowe zasady obowiązują od początku
2017 roku. Wymagało to formalnego wystąpienia przez samorząd Mosiny ze
Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, co nastąpiło w ubiegłym roku. Wszystkie zadania
związane z gospodarką odpadami przejęła
Gmina. Niezbędnym było zorganizować cały
system i zmierzyć się z problemami.
Uważamy, że takie rozwiązanie jest korzystne dla nas i dla mieszkańców Gminy Mosina.
Firma tylko lokalna
Władzom gminy zależało, by odbiorem odpadów zajęła się własna, lokalna firma, czyli Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Mosinie. Zgodnie z nowelizacją ustawy
spółki komunalne zostały zwolnione z obowiązku uczestniczenia na własnym terenie
z udziału w przetargach na „śmieciową”
obsługę mieszkańców. Warunkami, których spełnienie umożliwia realizację zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki tzw. „zamówienia in-house” narzuconymi przez ustawodawcę są: zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, 90%
przychodów realizowanych przez osobę
prawną, która ma realizować zamówienie,
stanowią przychody osiągane na podstawie
zleceń od właściciela – w tym przypadku
Gminy Mosina, w kontrolowanej osobie
prawnej przez właściciela brak jest kapitału
prywatnego. Pozwala to wykorzystać nasz
potencjał, taki jak dobry, nowoczesny sprzęt
i doświadczona kadra pracowników, by wypracować zyski i przeznaczyć je na rozwój.
ZUK Sp. z o.o. w Mosinie nie spełniał ustawowej przesłanki w zakresie ustawowego limitu 90% przychodów, konieczne więc
było powołanie dodatkowej spółki, której
zadania ograniczają się wyłącznie do odbioru
odpadów z terenów zamieszkałych na obszarze własnej gminy. Jej nazwa to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Sp. z o.o.
w Mosinie. Jej właścicielem jest Gmina
Mosina. Odbiorem odpadów z terenów
niezamieszkałych – a ustawodawca wprowadził taki podział – nadal zajmuje się
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, na podstawie umów zawartych
z właścicielami lub administratorami nieruchomości.
Spółki dwie, prezes jeden
Trzeba podkreślić, że nową spółkę trzeba
było powołać ze względów formalnych, by

AKTUALNOŚCI

spełnić narzucone ustawą warunki. Dokonało się to poprzez wydzielenie części
majątku ze „starej” komunalnej spółki,
przeniesienie niektórych pracowników.
Można więc powiedzieć, że spółka PUK Sp.
z o.o. w Mosinie jest młodszą siostrą spółki
ZUK Sp. z o.o. w Mosinie. Koszty takiej operacji zostały zminimalizowane, ale całkowite
ich uniknięcie oczywiście nie było możliwe.
Mając na uwadze minimalizację kosztów
obie spółki mają to samo kierownictwo. Prezesem Zarządu PUK-u jest prezes ZUK-u. Powołanie drugiego członka Zarządu Wiceprezesa w PUK Sp. z o.o., było związane z koniecznością rozdzielenia osób reprezentujących Spółki dla celów formalno-prawnych. Drugim organem Spółki obok Zarządu
jest Rada Nadzorcza. Jej funkcjonowanie
w spółkach komunalnych jest obligatoryjne.
Liczba pracowników tej nowej spółki to 19
osób, które przeniesiono z ZUK-u do PUKu na podstawie porozumienia stron.
Wyższa jakość, cena bez zmian
Dla mieszkańców Mosiny najważniejsze
pytanie brzmi: co się zmieni? Czy odczują
na własnej skórze wprowadzone zmiany?
A przede wszystkim – czy nie będą teraz musieli płacić więcej za odbiór odpadów z ich
posesji? Uspokajając ich zapewniam, że
ceny, w roku bieżącym, pozostaną na tym
samym poziomie. Zmieni się za to jakość
świadczonych usług i to na plus. Wykonywać je będą mieszkańcy gminy, którzy do tej
pory zmuszeni byli pracować poza jej granicami. Teraz wykorzystają znajomość tutejszej topografii i lokalne doświadczenie.
W całej gminie – i w mieście, i poza jego obszarem – działa jeden operator. Poprawi to
organizację pracy, łatwiej będzie przeprowadzać kontrole, gdyby wystąpiła się taka
konieczność.
W przypadku pojawienia się niezadowolenia mieszkańców z jakości świadczonych
usług, skróci się droga składania skarg. Nie
trzeba będzie interweniować w siedzibie
Związku w Czempiniu, lecz we własnym
mieście, w doskonale sobie znanym miejscu,
czyli w siedzibie spółki lub samorządu.
Wzrośnie skrupulatność w organizacji tej
działalności, w objęciu programem odbioru odpadów wszystkich mieszkańców. Nikt
nie zostanie pominięty, co niestety wcześniej
się zdarzało. Mieszkańcy Mosiny, zatrudnieni
w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
w Mosinie i w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, znają
każdą uliczkę, każdą nieruchomość.
Stabilizacja zagwarantowana
Nowy układ pozytywnie wpłynie na rynek
pracy i na stabilność zatrudnienia. Do tej
pory, uczestnicząc w przetargach, nie mieliśmy gwarancji, że otrzymamy zlecenie i bę-

dziemy mogli zapewnić pracę osobom przez
nas zatrudnionym. Niepewność była duża,
w przyszłość spoglądaliśmy z niepokojem.
Teraz każdy pracownik ma gwarancję, że
nikt się z nim nie rozstanie, bo spółce komunalnej zabraknie zleceń. Łatwiej też
dbać o rozwój firmy, jej wyposażenie.
Można starać się o coraz lepszy sprzęt bez
ryzyka, że pozostanie niewykorzystany, gdy
spółka nie rozstrzygnie przetargów na swoją
korzyść. Sprzęt taki jest wysoce specjalistyczny, nie wykorzysta się go w innego rodzaju działalności. Warto pamiętać, że tzw.
rynek śmieciowy staje się coraz bardziej intratny, niewielkim spółkom trudno rywalizować z dużymi, międzynarodowymi podmiotami. One mogą sobie pozwolić na
elastyczność, bo ewentualną stratę łatwo sobie zrekompensują. My takich możliwości
nie mamy. Nie stać nas na kupowanie drogiego wyposażenia nie mając gwarancji, że
nie zostanie wykorzystany.
Wprowadzona zmiana w systemie gospodarki odpadami będzie miała wpływ na weryfikację ilości odzyskanych surowców
wtórnych. Nie jest tajemnicą, że pozyskiwanie ich jest działalnością intratną, natomiast brak odpowiedniej selekcji potrafi być
kosztowny. Według nowych przepisów za 5
lat ilość surowców wyselekcjonowanych
z masy odpadów musi sięgać 50%. Gmina,
która tego wymogu nie spełni, może się spodziewać naliczania kar finansowych. Wyznaczony próg dotyczy i dużych związków,
takich jak „Selekt” i pojedynczych gmin.
W przypadku związku w grę wchodzi odpowiedzialność zbiorowa. Wszystkie gminy
mogą ponosić koszty tego, co nie udało się
uzyskać w skali globalnej, wszystkie zrzucałyby się na kary solidarnie. Dotyczy to
także gmin najbardziej skrupulatnych, sumiennych w odzyskiwaniu surowców
z masy śmieciowej. W naszym przypadku,
jeżeli nie osiągniemy wyznaczonej wielkości,
będziemy mogli mieć pretensje tylko do siebie.
Punkt Selektywnych Zbiórki Odpadów Komunalnych działa tak, jak dotychczas. Mieści się na terenie Spółki, czyli ul. Sowinieckiej 6G. Mieszkańcy mogą do nas nieodpłatnie dostarczać surowce wtórne. Niezależnie od tego odbieramy je na podstawie
ustalonego harmonogramu z każdej posesji zamieszkałej. 
Andrzej Strażyński
Prezes Zarządu PUK
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
Luty
Rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach: 8 i 27 lutego. Odbyła
także 7 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Na sesji dodatkowej 8 lutego Rada
przyjęła uchwałę dotyczącą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza
Gminy Mosina z wykonania uchwały Nr
XXXVII/328/16 w sprawie utworzenia
jednoosobowej spółki prawa handlowego działającej pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Mosinie” oraz Informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez
Gminę Mosina w 2017 roku. Radni
uchwalili także zmianę Statutu Gminy
Mosina.
Na sesji, która odbyła się 27 lutego radni zapoznali się ze Sprawozdaniem za
2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Mosina.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Krośnie wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Krośnie, a także nadali nazwy 9
nowym drogom w Gminie Mosina.
Uchwalono także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica”
oraz terenu usług na działce o numerze
ewid. 1829/3, obręb Mosina. Radni zajęli się także 22 skargami jednego mieszkańca oraz 1 skargą mieszkańców ul.
Krasickiego, która została przekazana
Komisji Rewizyjnej do zbadania jej zasadności. Kolejnymi 6 uchwałami
przedłużono termin rozpatrzenia skarg
rolników na postępowanie przetargowe
dotyczące dzierżawy gruntów rolnych.
Radni zmienili także skład niektórych komisji stałych oraz skład komisji doraźnej.
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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
MaRZeC
20 marca g. 17.30 – Komisja edukacji, Kultury i Sportu
Tematy tego posiedzenia to: sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy
Mosina; wykorzystanie boisk sportowych na terenie gminy Mosina.
21 marca g. 17.30 – Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej
Tematy tego posiedzenia to: ocena zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie; Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2017.
22 marca g.17.30 – Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Tematy tego posiedzenia to: harmonogram utwardzania dróg gminnych; stopień zaawansowania projektów inwestycyjnych.
23 marca g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: informacje
dotyczące odwodnienia Nowego Krosna,
związane z budową zbiornika odbierającego wody opadowe z ulic Nowego
Krosna; spotkanie z Dyrektorem RZGW
w sprawie ograniczeń związanych z wyznaczeniem strefy pośredniej ujęcia wody
Mosina-Krajkowo; informacja na temat
pozyskania środków NFOŚiGW lub innych środków związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Mosina; opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy Mosina, informacja na
jakim są etapie sporządzania i kiedy
nastąpi ich opiniowanie; informacje na
temat Studium dla Gminy Mosina; projekt „Pszczoła”.
27 marca g. 17.00 – wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego oraz Komisji
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
Tematy tego posiedzenia to: Budżet
Obywatelski Gminy Mosina; środki finansowe do dyspozycji sołectw – zasady
ich przydziału, wykorzystanie i rozliczanie; inkaso sołtysa. Komisja wyjazdowa w świetlicy wiejskiej w Rogalinku.
29 marca g. 16.00 – Sesja Rady Miejskiej

Posiedzenia komisji stałych są
otwarte dla mieszkańców i każdy
może w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane
wyżej terminy mogą ulec zmianie.
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

O nowym życiu
Lutowe posiedzenie Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej wspólnie
z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej odbyła w Zespole
Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Te-

RADA MIEJSKA

www.mosina.pl
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matem tego posiedzenia była m.in. transplantacja, a uczestnikami – specjaliści
w tej dziedzinie.
Dr n. med. Hanna Wachowiak-Baszyńska, kardiolog i transplantolog z I
Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu przedstawiła historię transplantologii światowej i poznańskiej. Poznański ośrodek od 7 lat uczestniczy
w programie transplantacji serca, do tej
pory wykonano 37 przeszczepów serca.
Dr n. med. Tomasz Urbanowicz, kardiochirurg i transplantolog z Kliniki
Kardiochirurgii Katedry Kardio-Torakochirurgii tej poznańskiej uczelni medycznej opowiedział o transplantacji
serca, jej procedurach i specyfice.
Pierwsza taka operacja w Polsce miała
miejsce 5 listopada 1985 r. w Zabrzu,
a w Poznaniu, o czym nie wszyscy
wiedzą – 20 marca 2010 r. W posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej i Komisji Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej, uczestniczył także Mariusz Mroziewicz, prezes
Fundacji Wspierania Rozwoju Transplantologii, który sam 5 lat przeszedł
przeszczep serca.
Mirosława Szymaniak z Zespołu Szkół
w Puszczykowie opowiedziała radnym
o kampanii „Drugie życie – Transplantacja, masz dar uzdrawiania”. To kampania promująca przeszczepianie narządów, informująca o korzyściach, jakie
ze sobą niesie transplantacja, o kwestiach
medycznych, prawnych i etycznych
z nią związanych. Włączyła się w nią
szkoła w Puszczykowie, a także gospodarz spotkania – Zespół Szkół im. Wodziczki w Mosinie. Kampania ma na celu
promocję oświadczeń woli przeznaczenia
własnych narządów dla celów transplantacyjnych, mówiąc wprost – dla ratowania ludzkiego życia.

Statut Gminy i statuty jednostek pomocniczych to podstawowe dokumenty
określające ustrój gminy. Ostatni taki dokument Rada Miejska w Mosinie uchwaliła w grudniu 2013 r., jednak teraz wymagał on nowelizacji. Rada zmieniła
treść 10 paragrafów, wprowadziła też
nowe zapisy.
Wśród zaproponowanych przez Komisję Statutową zmian burzliwą dyskusję
wywołała
sprawa
inicjatywy
uchwałodawczej mieszkańców. To nowość w zagwarantowanym Statutem
ustroju Gminy Mosina. Radnych podzieliła w tej sprawie ilość podpisów wymaganych pod taką inicjatywą. Komisja
zaproponowała, by wystarczyła liczba
100 podpisów. Jednak niewielką przewagą głosów Rada zdecydowała, aby wymaganym progiem było minimum 5%
mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
Z podobną niejednomyślnością spotkała się sprawa publikowania w Internecie nagrań z sesji Rady. Radni przewagą
8 głosów zdecydowali, że nagranie może
być udostępnione drogą elektroniczną.
Ostatecznie Rada Miejska w Mosinie
uchwaliła zmiany w Statucie Gminy
Mosina 10 głosami „za” przy 2 głosach
„przeciw” i 2 „wstrzymujących się”, 4
radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu, a 3 było nieobecnych.
JN

Kapituła czeka
na wnioski
W maju 2017 roku już po raz dziewiętnasty zostaną wręczone przez Radę
Miejską w Mosinie Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej. Do piątku 31 mar-

ca 2017 roku można jeszcze składać
wnioski o uhonorowanie zasłużonych
mieszkańców Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku bieżącym.
Wniosek zawierający uzasadnienie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej
(osobiście lub korespondencyjnie).
Zgodnie z regulaminem kandydatem
może być osoba zgłaszana po raz pierwszy, jak i taka, która w poprzednich latach z różnych powodów nie uzyskała
akceptacji Kapituły.
Pięcioosobowa Kapituła Medalu powołana przez Radę Miejską na ośmioletnią kadencję zbierze się w pierwszych
dniach kwietnia 2017 roku w celu zapoznania się z wnioskami. Wszystkie
kandydatury będą omawiane i następnie
głosowane. Regulamin zobowiązuje Kapitułę do tajnego głosowania i rekomendowania Radzie Miejskiej tylko tych
kandydatów, którzy otrzymali akceptację wszystkich głosujących.
Na kwietniowej sesji Rada Miejska podejmie stosowną Uchwałę, a wręczenie
medali nastąpi w czasie Uroczystej Sesji w maju 2017 roku. 

JN

Tu warto zajrzeć:

Statut
znowelizowany
Na sesji 8 lutego Rada Miejska uchwaliła zmiany w Statucie Gminy Mosina.
Wcześniej nad nowelizacją zapisów tego
dokumentu pracowała Komisja Statutowa – doraźna komisja powołana spośród
radnych w tym właśnie celu. Niektóre
z zaproponowanych przez nią zmian
podzieliły głosy radnych.

RADA MIEJSKA

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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Po edukację i pracę
Gimnazjaliści z naszej gminy, którzy w tym
roku staną przed decyzją wyboru szkoły
średniej, mieli świetną okazję, by zapoznać
się z ofertą edukacyjną kilkunastu okolicznych szkół. 1 marca w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyły się tradycyjne już Targi Edukacji i Pracy, które już po raz jedenasty dla
przyszłych absolwentów gimnazjum zorganizowało Gminne Centrum Informacji
w Mosinie.
20 wystawców zaprezentowało się podczas XI Targów Edukacji i Pracy, pierwszego dnia marca w Mosińskim Ośrodku Kultury. Przez 3 godziny jego sale wypełniał tłum młodzieży. Przede wszystkim
swoją ofertę edukacyjną przedstawiło kilkanaście szkół średnich, bo targi skierowane są do przyszłych absolwentów
gminnych gimnazjów. – Wśród prezentujących się szkół ponadgimnazjalnych
są zarówno te lokalne, jak i z terenu Poznania, dzięki czemu uczniowie naszych
gminnych gimnazjów mają przegląd prawie wszystkich kierunków kształcenia –
tłumaczy Karolina Adamczyk-Pięta
z Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, które od 11 lat organizuje tę ciekawą imprezę.
Poza atrakcjami, z jakimi gimnazjaliści mogli zapoznać się na poszczególnych
stoiskach, szkoły przygotowały także
bardzo ciekawe prezentacje zawodów na
scenie – od występów wokalnych i pokazów tanecznych, widowiskowych doświadczeń i technik renowacji, po wojskową musztrę w wykonaniu uczniów
klasy wojskowej. Osobną grupę wśród
wystawców stanowił sektor instytucji
rynku pracy i pracodawców, który reprezentowali przedstawiciele Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy
z Poznania. Tutaj uczniowie mogli uzyskać informacje na temat dostępnych
ofert pracy, staży i praktyk oraz dotacji
na założenie firmy. W punkcie konsultacyjnym Pierwszego Urzędu Skarbowego z Poznania można dowiedzieć się jak
założyć działalność gospodarczą, jakie są
formy opodatkowania oraz wypełnienia
wniosku do CEIDG. Na tegorocznych targach swoje stoiska przygotowały także lokalne firmy. – We współpracy z tymi pracodawcami zostaną docelowo stworzone
miejsca staży dla młodych mieszkańców
naszej Gminy, którzy aktualnie uczestniczą
w bezpłatnych kursach administracyjnobiurowych zorganizowanych przy udziale
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
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z Poznania, a które odbywają się
w GCI – wyjaśnia K. Adamczyk-Pięta. Ważnym aspektem Targów są
także panele tematyczne dla młodzieży. W tym roku zawodnicy Klubu
Sportowego Shootboxer z Mosiny
opowiedzieli gimnazjalistom o tym,
czy pasja może przerodzić się w wykonywany zawód. Takiej prezentacji
towarzyszył pokaz sztuk walki w wykonaniu Łukasza Szulca — pięciokrotnego Mistrza Polski i Międzynarodowego Mistrza Łotwy w kickboxingu. Jego sparing-partnerami
byli Hubert Rutkowski, Adam Kosut
oraz Szymon Macioszczyk. – Każdego roku staramy się modyfikować formę targów, aby była ona atrakcyjna
dla odbiorców – dodaje na koniec organizatorka.
Gimnazjaliści, którzy w tym roku
odwiedzili targi, nie kryli dużego zainteresowania, zarówno pokazem
sztuk walki, jak i ofertą edukacyjną
wystawców. Natalia, Agnieszka
i Hubert – trzecioklasiści z Gimnazjum w Pecnej, choć z zaciekawieniem
przyglądali się wystawcom przyznali, że oni w zasadzie mają już
sprecyzowane plany edukacyjne.
Natalia wybrała już szkołę w Kościanie,
gdzie chce zdobyć zawód – cukiernik. Agnieszka na 75% chciałaby dalej uczyć się
w liceum, choć jeszcze nie wie do końca, czy tak będzie. Hubert z kolei ma na
uwadze zawód kucharza. Zgodnie jednak
twierdzą, że taka impreza jak mosińskie
targi jest potrzebna tym uczniom, którzy
nie mają jeszcze sprecyzowanych planów,
a takich jest wielu. – To bardzo dobra inicjatywa – mówi Natalia. – Gdybym nie
miała wybranego zawodu i gdybym się wahała, na pewno bym coś tutaj dla siebie
wybrała. Bardzo ciekawa jest „mundurówka”, kierunek informatyczno-techniczny, czy architekt krajobrazu.
Podobnego zdania jest Paweł Zawieja,
dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Na Targach Edukacji
i Pracy w Mosinie placówka ta prezentuje
swoją edukacyjną ofertę od pierwszej
edycji. – Młodzież ma tutaj przegląd pewnych szkół, które może sobie porównać.
Przygląda się jaka jest atmosfera na samym
stanowisku, może też porozmawiać
z uczniami danej szkoły. Jest też stoisko Powiatowego Urzędu Pracy, a w przypadku
szkół branżowych to też jest istotne, że
można porozmawiać o perspektywach na
rynku pracy pod kątem wyboru zawodu –
uważa Paweł Zawieja.
Czy rzeczywiście szkoła na targach

edukacji zdobywa dla siebie kandydatów
na uczniów? Zespół Szkół im. Wodziczki prowadzi takie badania. Co roku pyta
swoich pierwszoklasistów, co zdecydowało o ich wyborze. – Na pierwszym miejscu – mówi dyrektor Zawieja – uczniowie
wymieniają porady rodziców i kolegów,
a także Dni Zawodowe, które u nas
w szkole organizujemy. Na drugim miejscu
są właśnie targi edukacji, a na trzecim –
nasze dni otwarte z wizytami w gimnazjach.
Odbywające się do roku targi to nie jedyna forma edukacji społecznej i aktywizacji zawodowej, prowadzona przez
Gminne Centrum Informacji w Mosinie.
W ramach działalności GCI, Karolina
Adamczyk-Pięta i Beata Tomczak, które
prowadzą to centrum, organizują wiele
takich form. To pośrednictwo pracy
z dyżurami pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy, dyżury ZUS-u, doradcy podatkowego, czy doradztwo zawodowe dla
młodzieży. GCI oferuje też rozmaite
szkolenia, w tym kursy zawodowe, seminaria dla przedsiębiorców oraz warsztaty. Zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców do skorzystania z tak bogatej oferty Gminnego Centrum Informacji w Mosinie. Szczegóły na sąsiedniej
stronie. 
Joanna Nowaczyk
Fot. Beata Tomczak
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Uczniowie autorami książki

Rekrutacja do przedszkoli i kl. I
szkół podstawowych.

Uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie – Zosia Czaplicka, Nikodem Demuth, Klaudia Fornalik, Inez Zalewska oraz Ania Stiller wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Misja książka”
zorganizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska oraz Ridero IT Publishing – inteligentny system wydawniczy dla niezależnych autorów pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.
Młodzi autorzy przy wsparciu opiekuna – Wiesławy Szubargi – napisali książkę składającą się z pięciu opowiadań. Zbiór
opowiadań nosi tytuł „Podróż” i dotyczy różnych aspektów podróżowania. W trakcie trwania konkursu książka uzyskała wyróżnienie za spełnienie wymogów regulaminowych oraz za to,
że została nadesłana na konkurs jako jedna z pierwszych. Nagrodą był druk egzemplarza książki, który drużyna, wraz z życzeniami, otrzymała w prezencie od wydawnictwa „Ridero”.
Jeden z egzemplarzy książki – w twardej oprawie i z kolorowymi rysunkami – jest dostępny w bibliotece szkolnej. 

Szanowni Rodzice,
Marzec to miesiąc, w którym przedszkola i szkoły podstawowe rozpoczynają rekrutację do klas I oraz oddziałów przedszkolnych. Od września nie będą już funkcjonowały samodzielne gimnazja, nie ma więc naboru do klas I gimnazjum. Pod koniec lutego, zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina, wprowadzono harmonogram rekrutacji do klas
I szkół podstawowych i przedszkoli.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestrzarzadzen/zarzdzenia-2017.html?pid=11458
Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego w szkole, składają wniosek (od 01.03.2017
do 31.03.2017), natomiast dla dzieci będących już przedszkolakami i
chcących w danym przedszkolu pozostać, składana jest tylko deklaracja (termin wskazuje dyrektor przedszkola). Wnioski rodzice pobierają
ze szkół i przedszkoli. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc
proszą o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły.
Od 6 marca rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych.
Potrwa ona do 24 marca i dotyczy dzieci urodzonych w roku 2010, czyli tych, które kończą w tym roku 7 lat. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się także dzieci 6-letnie, które realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkujące
w jej obwodzie. W sytuacji, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach I, możliwe jest przyjęcie dzieci spoza obwodu. Kryteria
przyjęcia do szkół określa uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia
2016 r.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/uchwaly/uchwala_189.pdf
Szczegółowych informacji o rekrutacji dzieci zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, udzielą rodzicom dyrektorzy na spotkaniach informacyjnych. 

Red

Gminne Centrum Informacji w Mosinie
ogłasza rekrutację na bezpłatne kursy:

PRACOWNIK BIUROWY
(NABÓR NA III GRUPĘ)
DLA KOGO:
- dla osób w wieku od 15-29 lat,
- zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego,
- będących bez pracy, /nie muszą być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy/,
- nie uczących się. lub uczących się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
- będących na urlopach wychowawczych.
W OFERCIE:
- stypendium szkoleniowe – ok. 800 zł netto,
- po szkoleniu – 3 miesięczny płatny staż zawodowy /ok. 1350 zł netto miesięcznie/,
- materiały szkoleniowe,
- catering podczas szkoleń,
- zwrot kosztów dojazdu,
- doradztwo zawodowe,
- zwrot kosztów badań lekarskich,
- ubezpieczenie NNW.
CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ:
- zajęcia będą odbywały się na terenie gminy Mosina.
- czas trwania zajęć: ok. 15 dni szkolenie, po nim
3-miesięczny staż zawodowy.
Planowany start zajęć: kwiecień 2017 roku.

OŚWIATA

KURS SPAWANIA METODĄ MAG
DLA KOGO:
- dla osób powyżej 25 roku życia,
- dla osób pracujących,
- z wykształceniem maksymalnie średnim.
PROGRAM KURSU:
- spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,
- spawanie blach spoinami czołowymi,
- spawanie rur spoinami czołowymi.
Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania
zawodu spawacza metoda MAG.
ZAJĘCIA MOSINA/POZNAŃ

PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ
KOMPUTERA
DLA KOGO SKIEROWANY:
- dla osób powyżej 25 roku życia,
- dla osób pracujących,
- z wykształceniem maksymalnie średnim.
PROGRAM KURSU:
- organizacja pracy biurowej,
- przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
- zasady efektywnej komunikacji,
- organizacja i zarządzanie,
- kultura zawodu,
- zagadnienia prawne,
- podstawy obsługi komputera.

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

BEZPŁATNE SZKOLENIA
KOMPUTEROWE
W MOSINIE „Z komputerem na Ty”
DLA KOGO SKIEROWANY:
– osoby pracujące,
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– osoby w wieku: 50-65 lat,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.
ZDZ W RaMaCH PROJeKTU ZaPeWNIa:
– bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym,
– wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– materiały szkoleniowe: podręcznik, pendrive, notes, długopis,
– certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do
egzaminu zewnętrznego,
– certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji
TIK.
ORGaNIZaCJa SZKOLeŃ:
– grupy szkoleniowe – 10 os.,
– ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. dydaktycznych,
– każde szkolenie kończy się egzaminem,
– realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu.
Zapisy na kursy, warsztaty oraz szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji w Mosinie,
ul Dworcowa 3 ( budynek po byłej przychodni)
I piętro, pokój nr 19, nr tel.: 618 192 746, email:
gci@mosina.pl.
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Prezentacje w Galerii
Gesty i znaki

Wrocławiu. Na tej samej uczelni w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Zajmuje się grafiką warsztatową, pasjonuje projektowaniem graficznym i fotografią. Jest autorem ponad 24 wystaw indywidualnych z dziedziny grafiki oraz dwóch indywidualnych
wystaw fotografii.

Salon w odcieniach miłości

W styczniu Galeria Miejska
w Mosinie zaprosiła na wystawę rysunku Pawła Fliegiera
„Gesty i znaki”. Wystawa cieszyła się zainteresowaniem
zwiedzających, którzy podziwiali delikatną kreskę na papierze wykonaną przez artystę
piórkiem. To trzecia wystawa
Pawła Fliegiera w Galerii.
Wcześniej pokazywał tu prace
malarskie.
Paweł Fliegier ukończył studia
na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Pracowni Malarstwa prof.
Jana Świtki. Równolegle studiował na Wydziale Grafiki pod kierunkiem prof. Grzegorza Nowickiego. Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Rysunku Anatomicznego prowadzonego przez
prof. Sławomira Kuszczaka. W 2011 roku uzyskał stopień doktora sztuk pięknych.

Walentynkowy wieczór w Salonie Poetyckim Galerii Miejskiej w Mosinie odbył się 19 lutego. Tym razem gościem specjalnym był Michał Grudziński,
znakomity aktor związany
z Teatrem Nowym w Poznaniu,
laureat licznych nagród i wyróżnień za wspaniałe kreacje aktorskie. Wspólnie z Kaliną Izabelą Zioła czytał jej wiersze
o miłości, a Tomasz Bateńczuk, wyśpiewał je przy akompaniamencie gitary. Na zakończenie Michał Grudziński opowiedział kilka anegdot ze swojego bogatego życiorysu aktorskiego,
czym bardzo rozbawił publiczność, która spotkanie nagrodziła
owacjami na stojąco... 
Oprac. JN

Sobota u Wodziczki

Grafika Macieja Guźniczaka
Lutową wystawą Galeria zaprezentowała prace Macieja Guźniczaka. Artysta jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu W 2006 r. obronił doktorat na Wydziale
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we

1

25 marca 2017 r. w godz. 9.00 – 12.00
Prezentacja szkół: Liceum Ogólnokształcącego: klasa wojskowa, Technikum:
technik logistyk i technik hotelarstwa,
Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (dwu lub trzyletnie) oraz Internatu.
Gościem specjalnym tego dnia będzie Kajetan Broniewski – medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw
świata w wioślarstwie, który poprowadzi dla chętnych zajęcia
na trenażerach w sali gimnastycznej, a także podzieli się z uczestnikami spotkania wspomnieniami z przebiegu kariery sportowej.
W trakcie spotkania z dyrektorem Zespołu Szkół zaprezentowane zostaną nowe projekty edukacyjne dofinansowywane
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą realizowane w naszej szkole od września 2017 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć na plakatach i stronie internetowej Zespołu Szkół (www.zsmosina.powiat.poznan.pl). Zapraszamy. 
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Zapraszamy na gitarowe święto
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają na XI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą.
Organizowana od jedenastu lat impreza posiada wyjątkową
rangę oraz ugruntowaną pozycję na muzycznej mapie Polski.
Śmiało można ją nazwać prawdziwą artystyczna ucztą. Dni Artystyczne z Gitarą odbędą się pod honorowym patronatem Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz
Jerzego Rysia – Burmistrza Gminy Mosina. Zadanie współfinansowane jest ze środków: Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego i Gminy Mosina.

W programie między innymi koncerty:
Piątek – 31 marca 2017 r.
godz. 19.00 - STRACHY NA LACHY
Strachy Na Lachy to formacja powołana przez Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego oraz Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza założycieli Pidżamy Porno. Skład zespołu uzupełniają: Rafał „Kuzyn” Piotrkowiak, Longin „Lo” Bartkowiak i Mariusz „Maniek”
Nalepa. Zespół na swoim koncie ma siedem płyt, a jego lider
jest m.in. laureatem Paszportu Polityki.

micie wypada na koncertach.
„Australijczyk Rob Tognoni jest jednym z najlepszych,
współczesnych gitarzystów na całym świecie. Jego utwory to
połączenie klasycznego rocka, bluesa i blues-rocka, wykonane
z największą pasją i precyzją...” - Bandit Blues Radio – USA.

Zapraszamy również na:
- zajęcia warsztatowe z udziałem: Dawida Kostki, Carlosa Ramireza, Guntera Geweke, Manfreda Flathe i Mikołaja Sikorskiego
- wystawy i prezentacje przygotowane przez:
Jerzego Reicha - „Z archiwum polskiego jazzu. Autografy muzyków”, Mikołaja Sikorskiego – „Cigar Box Gitar”, Wielkopolski
Przegląd Kapel Gitarowych:
- prezentacje instrumentów oraz jam session z udziałem gości imprezy

Dawid Kostka

Sobota – 1 kwietnia 2017 r.
godz. 19.00 - SAXOFRESH /Niemcy/
Niemiecki kwartet. Jazz, rock i pop w „saksofonowym” wydaniu.

godz. 20.00 - KASIA KOWALSKA z zespołem
Kasia Kowalskiej to jedna z najlepszych i najbardziej znanych
polskich wokalistek!

Niedziela – 2 kwietnia 2017 r.

godz. 19.00 - Szczególnie polecamy koncert z udziałem ROBA
TOGNONI, urodzonego na Tasmanii /Australia/ wokalisty, bluesmana i wyjątkowego wirtuoza gitary. Konsekwentnie i bezkompromisowo realizuje swoją własną wizję muzyki, bluesa
i gitarowego grania. Sam określa swój styl jako power blues-rock.
Krytycy na całym świecie są zgodni: Rob Tognoni to jeden z najoryginalniejszych artystów na blues-rockowej scenie. Znako-

KULTURA

Gitarzysta, aranżer i kompozytor. Chętnie dzieli się swymi nieprzeciętnymi umiejętnościami z adeptami profesjonalnej gry na
gitarze. To dzisiaj znany i ceniony muzyk, laureat licznych konkursów i gitarzysta wielu zespołów. Wystąpił wspólnie na scenie m.in. ze Sławkiem Uniatowskim, Hanią Stach, Kubą Badachem, Dorotą Miśkiewicz, Ewą Bem, Stanisławem Soyką, Mieczysławem Szcześniakiem, Janem Ptaszynem-Wróblewskim
oraz Chico Freemanem.
Ceni różne gatunki muzyczne, ale ostatnio bezsprzecznie staje się najdoskonalszym ambasadorem poznańskiego i polskiego jazzu.
W dniu 1 kwietnia 2017 r. od godz. 9:45 poprowadzi warsztaty gitary elektrycznej „Gitara we współczesnych stylach muzyki rozrywkowej – rock, pop, funk, fusion, jazz i nie tylko...” 
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Strażnicy interweniowali
STYCZEŃ - LUTY
l Straż Miejska w Mosinie podjęła 240 interwencji: większość dotyczyła spraw porządkowych oraz konfliktów sąsiedzkich. 78
interwencji było następstwem zgłoszeń
o bezpańskich zwierzętach, odłowiono 24
psy. Przeprowadzono 14 zgłoszonych kontroli posesji pod kątem spalania w piecach
centralnego ogrzewania. W ramach zadań
określonych w miesięcznym planie pracy 93
razy zabezpieczono rejony gminnych placówek oświatowych podczas przejścia dzieci na zajęcia szkolne.
l Strażnicy miejscy, działając w ramach zabezpieczenia przydzielonych miejscowości
oraz współdziałając z sołtysami, przeprowadzili 426 kontroli posesji, w tym: na poprawność oznaczenia posesji numerami porządkowymi, prawidłowość odprowadzenia wód deszczowych, prawidłowość spalania w kotłowniach przydomowych, na porządek przed posesjami i przerastające krzewy, czy rosnące drzewa nie dotykają linii
energetycznej zasilającej posesję.
l Udzielono 6 asyst zabezpieczając czynności prowadzone w terenie przez pracowników innych referatów UM Mosina.
l Przeprowadzono 684 kontrole obiektów
użyteczności publicznej.
l Zabezpieczono i monitorowano przebieg
7 imprez na terenie gminy.
l Straż Miejska, przy pomocy osób ukaranych przez Sąd Rejonowy, wykonała na
rzecz Gminy prace społecznie użyteczne. Prace wykonywało 17 osób ukaranych, które
likwidowały nielegalne wysypiska śmieci,
zrywały nielegalnie rozwieszane na słupach
oświetleniowych ogłoszenia, sprzątały chodniki, zbierały śmieci, przycinały krzewy
zebrano 31 worków śmieci. Osoby te przepracowały łącznie 198 godzin na rzecz gminy Mosina.
l Wspólnie z Policją przeprowadzono prelekcję w Szkole Podstawowej w Krośnie
oraz odbyły się trzy wspólne patrole na terenie gminy Mosina.
l Za nieprzestrzeganie Kodeksu wykroczeń
oraz przepisów prawa miejscowego wylegitymowano 113 osób, ukarano 29 sprawców wykroczeń na kwotę 2500 zł, pouczono 95 osób.
l Z pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania
się osób i pojazdów po terenach objętych systemem kamer. W szczególności obserwowano zachowania młodzieży i kierowców
w obrębie targowiska miejskiego. 
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Interwencje Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 9 w Mosinie
oraz gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w rejonie działania
LUTY 2017
Miejscowe zagrożenia: 371 wyjazdów,
Pożary: 24 wyjazdów,
Alarmy fałszywe: 6 wyjazdów.

Pomimo najkrótszego miesiąca w roku, strażacy brali udział w wielu interwencjach
opierających się w większym stopniu na pomocy Państwowej Inspekcji Weterynarii w zwalczaniu ogniska ptasiej grypy, która wystąpiła w rejonie działania Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 9 w Mosinie oraz gminnych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej. Strażacy musieli również „zderzyć się” z pożarami spowodowanymi (jak
to bywa w każdym miesiącu okresu jesienno-zimowego) przez nieostrożność i nieodpowiedzialność właścicieli (zarządców) budynków mieszkalnych. W wielu przypadkach skończyło się na strachu i szczęściu mieszkańców w uniknięciu tragedii.
• Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w Mosinie na ul. Leszczyńskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że piwnica w domu jednorodzinnym jest
w dużym zadymieniu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów gaśniczych na źródło pożaru, wyniesieniu butli z acetylenem z atmosfery pożarowej, która na nią oddziaływała, schłodzeniu butli, przewietrzeniu pomieszczeń i sprawdzeniu za pomocą mierników na obecność tlenku
węgla.
• Dnia 25 lutego br. zastępy SP zostały zadysponowane do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Pecna na ul. Różanej. Po dojeździe na miejsce okazało się,
że zapaleniu uległy sadze w kominie. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska, przeczyszczeniu przewodu kominowego, dogaszeniu sadzy, przewietrzeniu pomieszczeń i sprawdzeniu za pomocą mierników na obecność tlenku węgla.
Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć kilka przepisów, które nakładają
na właścicieli obiektów budowlanych pewne obowiązki!
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250)
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
(...)
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).
Art. 70.1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym
spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej
raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt.
1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 
Adrian Różański

BEZPIECZEŃSTWO

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Rok w OSP Pecna
Rok 2016 dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pecnej był szczególny. Po wielu latach starania decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostka ta została
włączona do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. To druga obok OSP Mosina jednostka z naszej gminy, która znalazła się
w strukturach KSRG.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pecnej liczy 25 przeszkolonych strażaków
mogących brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym: 6 po kursie
dowódców, 10 po kursie ratownictwa
technicznego, 12 po kursie kwalifikowanej
pierwszej pomocy, 5-ciu po kursie kierowców-operatorów, 6 po kursie ratownictwa
wodno-powodziowego, 2 po kursie naczelników, 9 po kursie teoretycznym zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 19 członków
młodzieżowej drużyny pożarniczej. 12 lutego odbyło się walne zebranie OSP Pecna,
na którym strażacy przedstawili swoją
działalność w roku 2016.
Co wydarzyło się w tej jednostce
w ubiegłym roku?
W 2016 roku OSP Pecna była alarmowana do 35 zdarzeń w tym 2 razy poza teren
gminy Mosina. Jednostka w ramach profilaktyki przeciwpożarowej przeprowadziła
na terenie remizy 3 pogadanki o tematyce

przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży
oraz 2 spotkania z mieszkańcami, na których
poruszano kwestie ochrony przeciwpożarowej
budynków i zagrożeń związanych z tlenkiem
węgla.
W ramach samokształcenia, w ubiegłym
roku członkowie OSP prowadzili cykliczne
ćwiczenia wewnętrzne, podnosząc własne
umiejętności. W ramach współpracy z JRG9
Mosina prowadzimy cykliczne szkolenia na
terenie JRG oraz bierzemy udział w ćwiczeniach praktycznych, z których można wyróżnić ćwiczenia gminne na terenie Mosińskich Glinianek
Jednostka nasza, oprócz ćwiczeń i akcji,
udziela się przy organizacjach festynów środowiskowych, współorganizując i organizując
festyn środowiskowy oraz imprezę Mikołajową przy choince na placu w naszej
miejscowości.
W ramach współpracy między Mosińskim
Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Mosinie i naszym OSP,
w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg
zabezpieczeń medycznych imprez, takich

jak Forest Run Bieg Mosińska Dziesiątka, Pogoń za wilkiem, Bieg Eleganta na 5, Bieg Pamięci, Bike Cross Maraton, Dni Mosiny, przywitanie Mikołaja w Mosinie, czy też pokaz
sztucznych ogni w sylwestra. W ubiegłym
roku prezentowaliśmy swoją działalność
podczas imprezy „Szeroko na Wąskiej”. Nasza Jednostka w roku ubiegłym brała udział
w XI Zawodach Powiatowych OSP w Plewiskach, wystawiając dwie drużyny do boju
oraz reprezentując Gminę Mosina, wreszcie
udało nam się przełamać klątwę czwartego
miejsca i po raz pierwszy znaleźliśmy się na
podium powiatowych zawodów w ratownictwie medycznym w Kobylnicy, zajmując
3 lokatę.
W roku 2016 nasza jednostka wzbogaciła
się o następujący sprzęt: średni zestaw narzędzi hydraulicznych, torba psp r1 oraz
2 komplety ubrań specjalnych. Pragniemy podziękować wszystkim naszym darczyńcom
i sponsorom, a zwłaszcza włodarzom Gminy Mosina. Gdyby nie ich wsparcie i zrozumienie, to nie udałoby się nam osiągnąć tak
wiele. 
Relacja OSP Pecna

Filip laureatem turnieju wiedzy pożarniczej
4 marca młodzi następcy strażaków
ochotników rywalizowali w powiatowych
eliminacjach XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły w Gimnazjum im. Rady Europy
w Kostrzynie. W zawodach udział wzięło
ponad 50 finalistów gminnych eliminacji konkursu w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum,
Wśród laureatów tego konkursu znalazł się Filip Gierek z OSP Pecna, który
w kategorii szkół podstawowych zajął III
miejsce!
Celem corocznie organizowanego konkursu jest promocja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród
dzieci i młodzieży, a także integracja
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu
Poznańskiego.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Fot. Źródło:www.powiat.poznan.pl. Filip – w pierwszy rzędzie pierwszy z lewej.
Patronat nad turniejem objął Starosta
Poznański, który także ufundował nagrody dla zwycięzców.

Naszemu strażakowi składamy gorące
gratulacje! 
Red
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Z POWIATU …

SPOTKANIE W STAROSTWIE

Pierwszą sesję w 2017 roku Rada Powiatu
odbyła 22 lutego 2017 r. Obrady poprzedziło wręczenie nagród w różnych
dziedzinach za osiągnięcia w 2016 r.
Nagrody sportowe dla najlepszych
zawodników
i trenerów w powiecie. To wyróżnienie
otrzymało 12 zawodników i 3 trenerów w
naszym powiecie. Sportowcy naszej gminy
nie odnotowali sukcesów promujących ich
do tej nagrody. Nagrody przypadły zawodnikom z: Kórnika – kolarstwo, Tarnowo
Podgórne – kolarstwo, Puszczykowo – tenis i
lekka atletyka, Rokietnica – kajakarstwo,
Luboń – tenis stołowy i jeździectwo. Specjalnym wyróżnieniem został uhonorowany
kierownik szkolenia sportowego i zarazem
trener Jarosław Jagaciak z Zespołu Szkół w
Puszczykowie za osiągnięcia zawodników w
lekkiej atletyce.
Nagrodzono również młodzież ze szkół
podstawowych za udział w konkursie
„Razem przeciwko przemocy” oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych w konkursie
„Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo”. Konkursy te były organizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i
Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Polegały na opracowaniu i zgłoszeniu
tematycznego hasła, które będzie służyło w
kampanii promocyjnej powiatu.
Laureatem pierwszego konkursu został
Mikołaj Lejman, uczeń V klasy Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie za hasło „Stop przemocy. Słowa też
bolą”. Wyróżnienia dla uczniów z naszych
gminnych szkół przypadły: Paulinie Marciniak – Szkoła Podstawowa w Krosinku,
Klaudii Haremzie z Zespołu Szkół w Rogalinie oraz Jakubowi Leśniewskiemu ze Szkoły

Laureaci konkursu „Razem przeciwko przemocy” –
od prawej stoją: Klaudia Haremza,
Paulina Marciniak, Jakub Leśniewski.

Podstawowej nr 1 w Mosinie. W drugim
konkursie została wyróżniona Sara Bulczyńska z Zespołu Szkół w Mosinie.
Konkurs na najlepszy komisariat w
powiecie w 2016 r. Brało w nim udział 14
komisariatów działających w powiecie. Po
obliczeniu punktacji z 21 obowiązujących
kryteriów, które należało spełniać, wyniki
przedstawiały się następująco: I m. Komisariat Policji w Kostrzynie, II m. Komisariat
Policji w Pobiedziskach, III m. Komisariat
Policji w Buku. Nasz mosiński komisariat,
zwycięzca tego konkursu w 2015 r. zajął w
tej mocnej rywalizacji V miejsce, za komisariatem w Luboniu.
Następnie podczas roboczych obrad, Rada
Powiatu podjęła m. in. dwie uchwały
dotyczące dróg powiatowych w naszej gminie:
• w sprawie kontynuacji powierzenia Gminie Mosina zadania w zakresie wykonania
aktualizacji projektu dla przebudowy ul.
Sowinieckiej – droga powiatowa nr 2466P
(kwota do przekazania gminie nie więcej niż
12 500,00 zł).
• powierzenie Gminie Mosina zadania
zarządzania drogą powiatową w zakresie
wykonania projektu dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2463P ul.
Mostowa przy ul. Łaziennej i ul. Kanałowej
w czasie do 31 grudnia 2017 r. Zadanie
będzie współfinansowane przez powiat w
kwocie nie większej niż 15 000,00 zł.

W związku z przedłużającymi się pracami
przy przejeździe kolejowym przy ul. Sowinieckiej i tunelu przy ul. Śremskiej, z
inicjatywy Burmistrza Gminy Mosina 24
lutego 2017 r. odbyło się w Starostwie
Powiatowym spotkanie, w którym brało
udział 16 osób reprezentujących: Starostwo
Powiatowe – Tomasz Łubiński (wicestarosta), Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś
wraz z pracownikami UM w Mosinie, radni
Rady Powiatu Jacek Szeszuła i Andrzej
Strażyński, przedstawiciele Zarządu Dróg
Powiatowych, przedstawiciel PKP oraz osoby
reprezentujące Aquanet. Celem spotkania
było ustalenie ostatecznego terminu zakończenia robót na ul. Śremskiej (budowa
tunelu). Wykonanie tego oczekiwanego
końca zadania wpływa bezpośrednio na bardzo opóźnioną realizacje dużego remontu ul.
Sowinieckiej, będącej drogą powiatową. W
wyniku dyskusji przedstawiciel PKP wielokrotnie zapewnił, że tunel dwujezdniowy
przy ul. Śremskiej zostanie oddany do
użytku do dnia 31 maja 2017 r. Pozostałe
strony spotkania wyraziły wątpliwość
odnośnie terminu oddania tunelu do użytku
z uwagi na fakt, że nie rozpoczęto jeszcze
budowy kanalizacji deszczowej związanej z
obsługą tunelu. W związku z w/w okolicznościami, Starosta Powiatu, Burmistrz
Gminy Mosina i przedstawiciele Aquanet
podjęli decyzję o realizacji przebudowy ul.
Sowinieckiej w 2018 r. ze względu na to, iż
prace na tej ulicy można rozpocząć
wówczas, kiedy zostaną
zakończone prace kolejowe w ul. Śremskiej. 
Jacek Szeszuła
Radny Powiatu
Poznańskiego

50 lat szkoły w budynku przy Sowinieckiej. „Dwójka” na fali wspomnień
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie, Komitet Organizacyjny, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie mają zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa,
Absolwentów, Rodziców i sympatyków
szkoły na Jubileusz 50-lecia szkoły, który
odbędzie się 10 czerwca 2017 r. o godz.
12:30:00 na boisku szkolnym, ul. Sowiniecka 75 w Mosinie.
W programie:
11:00 - msza św. – Kościół parafialny,
uroczyste przejście do szkoły,
12:30 - część oficjalna i artystyczna,
14:30 - zwiedzanie wystaw, poczęstunek,
spotkania w klasach,
16:00 - 19:30 - festyn szkolny, loteria,
atrakcje dla dzieci.
Zachęcamy do włączenia się do pomo-

22

cy przy organizacji obchodów Jubileuszu!
Zaproście do udziału w uroczystości znajomych, koleżanki, kolegów! Zgłoście do
szkoły interesującą osobę - absolwenta naszej szkoły.
Zapraszamy do zarejestrowania się na naszej stronie internetowej: zsmosina.edu.pl,
możliwy jest także kontakt telefoniczny:
(61) 8136717 lub osobisty w sekretariacie
szkoły.
Są miejsca, czasy i ludzie, których się
nie zapomina.
Drodzy Absolwenci i Wychowankowie
szkoły przy ul. Sowinieckiej!
Jubileusz 50-lecia istnienia szkoły w
budynku przy ul. Sowinieckiej jest okazją
do wspomnień, które pozostają w naszej
pamięci. Czas je porządkuje, dodaje blas-

ku, pamiętamy o naszych nauczycielach,
koleżankach, kolegach. Dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie do
życia dawne, szczęśliwe lata szkolne.
Trudno bowiem być obojętnym wobec
miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia.
Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do
Absolwentów o pomoc w zbieraniu materiałów – źródeł historycznych na temat
szkoły. Jeśli macie Państwo zdjęcia, tarcze,
legitymacje, stroje, dyplomy, informacje na
temat początków szkoły lub inne pamiątki związane z jej historią prosimy o
kontakt. Otrzymane materiały zostaną
przez nas wykorzystane do przygotowania okolicznościowej wystawy i wrócą do
Państwa w stanie nienaruszonym. 
Dyrektor ZS w Mosinie
Alicja Trybus

AKTUALNOŚCI
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Gminne Organizacje Pozarządowe

Stowarzyszenie
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska w grudniu 2005 roku liczyło kilkunastu
członków założycieli, a swoją działalność zainaugurowało w lutym 2006 r. po to, by mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej, ciekawiej i nowocześniej.
Celem stowarzyszenia jest integracja wszystkich mieszkańców i inspirowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego,
sportowego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Na przestrzeni prawie 11 lat swojej działalności Stowarzyszenie przygotowało szereg projektów obejmujących tematykę zdrowia, kultury, turystyki, rekreacji, szeroko pojętego bezpieczeństwa, historii Gminy Mosina i jej mieszkańców. Założenia te realizuje poprzez organizowanie m.in. Białych
Niedziel i Białych Sobót – festynów prozdrowotnych promujących badania profilaktyczne,
festynów rodzinnych o różnorodnej tematyce: letniej, wojskowej, z książką, koncertów
kolęd i pastorałek, rajdów samochodowych po całej Gminie Mosina, spektakli słownomuzycznych tj. „ Miłosne szczęścia okruchy”, „Z kobietą w tytule”, „Kobieta i …pełna
szafa”, pokazów mody, koncertów „Świąteczne Barwy Muzyki”. Stowarzyszenie
uczciło 200. i 205. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina wraz z mieszkańcami Osiedla
Czarnokurz, inicjując powstanie urokliwego „Zakątka Chopina”, budując jednocześnie społeczny plac zabaw dla dzieci obok zespołu boisk dla młodzieży i dorosłych.
Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska, w roku
2009 tj. w 70. rocznicę bestialskiego mordu na mieszkańcach naszego miasta, Stowarzyszenie odrestaurowano Mogiłę Rozstrzelanych mieszczącą się na miejscowym
cmentarzu i wydano jedyną publikację historyczną o 15 obywatelach rozstrzelanych na
mosińskim rynku pt: "Dopóki żyje pamięć…” Członkowie Stowarzyszenia bezustannie włączają się w szereg projektów, jakie inicjuje na terenie gminy Mosiński Ośrodek
Kultury, Gminne Centrum Informacji, czy jednostki samorządu terytorialnego – osiedla, uzupełniając ich szeroką ofertę swoimi działaniami i projektami: „Szeroko na Wąskiej”
– stoisko „Podziel się książką”, czy Rajd z Napoleonem. Ponadto stowarzyszenie przygotowało we współpracy z telewizją poznańską TVP3 reportaż historyczno-patriotyczny pt. „ Barwy Rzeczypospolitej Mosińskiej” Obecnie w 12. roku działalności w szeregach Stowarzyszenia działa nadal kilkadziesiąt osób. Członkowie Stowarzyszenia zawsze
biorą czynny udział w wyborach samorządowych, wystawiając swoją reprezentację:
w 2006 wybrano 7 radnych, w 2010 r. – 9 radnych oraz burmistrza Zofię Springer, w
2014-2018 wybrano 7 radnych. Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzą: Agnieszka
Gorzyńska, Jolanta Szymczak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Marian Osuch, Waldemar Wiązek, Ryszard Rybicki.
Stowarzyszenie jest otwarte na nowych chętnych do współpracy ludzi w każdym wieku, którzy mają ciekawe pomysły i chcą działać na rzecz „swojej małej ojczyzny”.
Zarząd Stowarzyszenia obecnie tworzą: prezes Jolanta Szymczak, wiceprezes Andrzej
Raźny, Janusz Cichy, członkowie zarządu: Anna Kędziora, Piotr Demuth.
Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
Kontakt do prezes stowarzyszenia: Jolanta Szymczak tel. 604 782 804 e-mail: jolanta.szymczak@wp.pl, www.nowoczesna-mosina.pl 

GMINNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ważne terminy dla
organizacji pozarządowych
1. Do 31 marca należy sporządzić
sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Również w tym terminie należy
sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego deklarację o podatku dochodowym CIT-8, wraz z załącznikami:
CIT-8O i CIT-D.
Deklarację należy sporządzić
i wysłać nawet, jeśli organizacja nie
prowadziła działalności, nie miała
obrotu pieniędzmi. Wtedy wysyła się
deklarację zerową. Sprawozdania
i deklaracje to obowiązek zarówno
stowarzyszeń
zarejestrowanych
w KRS, jak i fundacji, niezależnie od
tego czym się zajmują.
2. Do 30 czerwca należy zatwierdzić
sprawozdanie finansowe poprzez podjęcie uchwały o jego przyjęciu (np.
uchwała zarządu, walnego zebrania).
Sprawozdanie musi podpisać cały zarząd. Warto je umieścić na stronie internetowej organizacji.
3. Do 10 lipca należy wysłać sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą
zatwierdzającą do urzędu skarbowego. Za niezłożenie sprawozdania grozi grzywna.
4. Do 15 lipca organizacje prowadzące działalność gospodarczą wypełniają formularz KRS-Z30 i wraz ze
sprawozdaniem
finansowym
i uchwałą wysyłają go do KRS. Opłata
wynosi 140 zł. Za niezłożenie tych dokumentów również grozi grzywna.
5. Organizacje mające status organizacji pożytku publicznego
umieszczają na stronie pożytek.gov.pl
swoje sprawozdania merytoryczne i finansowe. Za niezłożenie organizacja
utraci prawo ubiegania się o 1% za
poprzedni rok.
6. Fundacje, które nie mają statusu OPP wysyłają do 31 grudnia swoje sprawozdanie merytoryczne do ministra sprawiedliwości.
Sprawozdanie należy umieść na
stronie internetowej fundacji. Stowarzyszenia nie mają tego obowiązku,
ale warto to zrobić. 
Oprac. Monika Kujawska
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Odszedł na Wieczną wartę

15 lutego na mosińskim cmentarzu rodzina i liczne grono
przyjaciół i znajomych pożegnało druha podharcmistrza
Zbigniewa Jasińskiego. Wśród
obecnych byli członkowie Orkiestry Dętej im. harcmistrza
Antoniego Jerzaka oraz harcerze
i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Druh przewodnik Paweł Tomaszewski –
członek orkiestry dętej, pożegnał swojego Druha „Ciszą”
graną na trąbce.

ogniskami, których nieodzownym elementem były Druha monologi, którym towarzyszyło oryginalne poczucie
humoru. “Bari” był mistrzem
trudnej sztuki zabawienia
i rozruszania harcerskiej braci
skupionej przy blasku ognia.
Piękna służba i wieloletnia
praca instruktorska w Związku
Harcerstwa Polskiego została
nagrodzona: Złotą odznaką
„Za zasługi dla Poznańskiej
Chorągwi ZHP”, Honorową
odznaką „Harcerska Służba
Wielkopolsce”, Honorową odznaką „Harcerska służba Ziemi Mosińskiej” oraz Srebrną
odznaką Honorową „Polskiego Związku Chórów i Orkiestr”. „Człowiek nie umie-

ra do końca, gdy się o nim pamięta”. Tak będzie w przypadku Druha Zbyszka, który
swoją pracą, dokonaniami,
postawą i obecnością wśród
nas, sprawił, że pamiętać będziemy i będzie nadal żyć wśród nas.
Czuwaj! 
hm. Danuta Białas

nym, drużynowym, a przez
wiele dziesięcioleci jej członkiem. W orkiestrze grał na
barytonie, cechowało Go duże
zaangażowanie w pracę na
rzecz umiłowanego zespołu.
Swoją harcerską służbą przyczynił się do rozwoju naszej organizacji, pozostawił trwały
ślad na kartach historii Mosińskiego Harcerstwa. Druh
“Apsik” to postać związana
z harcerskimi obozami, a przede wszystkim z obozowymi

11 lutego odszedł na Wieczną
Wartę druh podharcmistrz
Zbigniew Jasiński, znany wśród harcerskiej braci jako „Apsik” lub „Bari”. Druh Zbyszek
miał bogaty harcerski życiorys.
Do harcerstwa wstąpił jako
młody chłopiec, pełnił w nim
różnorodne funkcje instruktorskie. Był drużynowym
Drużyny Zuchowej, członkiem
rady Hufca ZHP Mosina,
a przede wszystkim swoje harcerskie działania związał z 10
Drużyną - Harcerską Orkiestrą
Dętą, której był przybocz-
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Wielkopolscy laureaci
– sukcesy naszych uczniów
Weronika Banach – uczennica klasy II Gimnazjum nr
1 w Mosinie, uzyskała tytułu
laureata Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego.
Warto podkreślić, że na
ostatnim, trzecim etapie tego
konkursu, Weronika uzyskała prawie maksymalną
liczbę punktów 48/50. Poza
ogromną satysfakcją, tytuł
laureata upoważnia uczennicę do zwolnienia z części
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i tym samym uzyskania maksymalnej liczby punktów. Do konkursu przygotowała Weronikę Małgorzata Michalak – nauczyciel tego gimnazjum.

Hubert Kramer – uczeń
klasy II Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Pecnej został laureatem
Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego. 25 lutego br.
odbył się w Poznaniu etap
wojewódzki tego konkursu,
do którego Huberta przygotował nauczyciel – Ryszard Bończyk.

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
Natasza Socha
i Magdalena Witkiewicz
Terapia śmiechem, czyli
„Awaria małżeńska”
W mroźny zimowy wieczór nie zawadzi kuracja śmiechem w doborowym towarzystwie. W doskonały nastrój wprowadziła nas na
spotkaniu DKK lektura duetu pisarskiego: Nataszy Sochy i Magdaleny Witkiewicz. Obu paniom, notabene przyjaciółkom, rewelacyjnie udała się współpraca i powstało dzieło zabawne,
napisane dowcipnym, żywym językiem, zanurzone w naszej
polskiej współczesności, okraszone mnóstwem celnych obserwacji obyczajowych. „Awaria małżeńska” opowiada
o dwóch małżeństwach, których życie wywraca się do góry
nogami z powodu pechowego kota. Ów kot powoduje wypadek autobusu, w wyniku którego bohaterki lądują na kilka tygodni w szpitalu, a ich mężowie muszą sprostać obowiązkom domowym. Co w ich przypadku nie jest rzeczą
łatwą, ponieważ nie wiedzą nawet, do jakiego przedszkola
lub szkoły ich pociechy uczęszczają. Fabuła jest łatwa do przewidzenia, ale w wypadku „Awarii” nie o zawiłości akcji chodzi, a o oczyszczający śmiech z ról, schematów i pułapek,
w które wpadają przedstawicielki płci pięknej i reprezentanci
płci tej trochę brzydszej. Śmiałyśmy się z różnic w funkcjonowaniu pań i panów, podzieliłyśmy się mnóstwem zabawnych dykteryjek z naszego życia, dowiedziałyśmy się
o sztuczkach, do których uciekają się i żony, i mężowie. I tylko żałowałam, że nie było wśród nas żadnego ojca, który by
przedstawił blaski i cienie życia współczesnego taty.
Zofia Staniszewska

Izabela Pietrzyk „Lepsza połowa”

Julia Malinowska została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, a Jakub Żerdziński Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego i Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Julia i Hubert są uczniami Gimnazjum nr 2 w Mosinie. Uczniów przygotowywali: Alicja Koczajewska, Dariusz Madej, Beata Małecka-Rzeźnikowska, Małgorzata Śliwińska, Alicja Witucka-Piskorska.
Uczniom i ich nauczycielom składamy gorące gratulacje! 
Redakcja

SUKCESY MIESZKAŃCÓW/BIBLIOTEGA

Marta, bohaterka powieści, idealna żona i matka, perfekcyjna pani
domu. Niektóre z kobiet właśnie takie są, inne chciałyby być. Kolejna
powieść Izabeli Pietrzyk daje nam
możliwość przekonania się, jak to
jest z tymi ideałami, którym przyświeca jeden nadrzędny cel: służyć
rodzinie! Czy nasze wyobrażenia
pokrywają się z rzeczywistością
przedstawioną nam w powieści?
Zabawna, trochę refleksyjna powieść dla wszystkich pań, które chciałyby zgłębić temat kobiety, żony, matki, przyjaciółki.
Ja, osobiście spędziłam w towarzystwie Marty bardzo przyjemne chwile. Szczerze mówiąc, od bardzo dawna nie
śmiałam się w głos podczas lektury, niesamowite dialogi, doskonała powieść komediowa! Serdecznie zachęcam do przeczytania nie tylko tej powieści, ale i pozostałych napisanych
przez Izabelę Pietrzyk. Relaks z uśmiechem, a może i śmiechem jak w moim przypadku, zagwarantowany! 
Katarzyna Nowak
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KOLEJNE SUKCESY SIATKARZY Z MOSINY

Luty i marzec to czas startów naszych
siatkarzy w rozgrywkach ligowych i szkolnych. Od wielu już lat siatkarze Mosińskiej
Jedynki reprezentują naszą miejscowość
w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
W lutym na hali OSiR w Mosinie odbyły
się Finały Powiatu Poznańskiego w Piłce
Siatkowej Chłopców w kategorii szkół
gimnazjalnych i podstawowych.
17 lutego do zmagań przystąpili siatkarze z Gimnazjum nr 1 w Mosinie, którzy rywalizowali na 3 boiskach z 13 najlepszymi zespołami z terenu Powiatu Poznańskiego. Bezkonkurencyjne okazały się
w tych rozgrywkach dwa zespoły: gospodarze oraz trenujący na co dzień
i startujący w rozgrywkach ligowych
(WZPS Poznań) siatkarze UKS Murowana Goślina reprezentujący Gimnazjum nr
2 w Murowanej Goślinie. Oba te zespoły spotkały się w finale, w którym siatkarze z Gimnazjum nr 1 w Mosinie po zaciętym i pięknym meczu ulegli zawodnikom z Murowanej Gośliny. Obydwie
szkoły wywalczyły awans do rozgrywek
na szczeblu wojewódzkim (rejony).
27 lutego, również na hali OSiR w Mosinie, odbył się Finał Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej szkół podstawowych. Do Mosiny przyjechało, aż 16
najlepszych drużyn.
Podobnie jak w kategorii gimnazjów
prym wiodły drużyny mające w swych szeregach trenujących zawodników, grających
w lidze i uczniów szkół sportowych.
O pierwsze dwa miejsca premiowane
awansem do dalszych rozgrywek, walczyli
siatkarze z: SP nr 2 w Murowanej Gośli-

2

nie (zawodnicy UKS Murowana Goślina),
z SP w Rokietnicy (zawodnicy UKS LIDER
Rokietnica) oraz gospodarze uczniowie
klas 6 SP nr 1 w Mosinie trenujący
w Sekcji Piłki Siatkowej UKS Mosińska Jedynka.
O kolejności końcowej decydowały pojedyncze sety. Ostatecznie I miejsce wywalczyli siatkarze z SP nr 1 w Mosinie,
II miejsce SP w Rokietnicy. Niespodzianką
okazało się odpadnięcie z rozgrywek SP

nr 2 w Murowanej Goślinie szkoły sportowej o profilu piłka siatkowa.
W sumie w tych dniach na hali OSiR
w Mosinie pojawiło się prawie 30 najlepszych zespołów powiatu poznańskiego.
Nasi siatkarze startują również w rozgrywkach organizowanych przez WZPS
Poznań oraz inne kluby przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki. Swoje mecze ligowe rozgrywają siatkarze III
Ligi (najbliższy odbędzie się 4 marca).
Najmłodsi zawodnicy 12 marca udają się
do Piły na turniej eliminacyjny Mistrzostw
Województwa Wielkopolskiego, 26 marca wystąpią na Ogólnopolskim Turnieju
Mini Siatkówki LIDERCUP. Również
w marcu odbędą się zawody szczebla wojewódzkiego (rejony) SZS WIELKOPOLSKA, do których zakwalifikowały się nasze zespoły. Kwiecień to dalszy ciąg rozgrywek WZPS Poznań, półfinały i finały
Mistrzostw Wielkopolski. Natomiast maj
to czas, w którym siatkarze wychodzą na
boiska i rozpoczynają sezon na piasku –
siatkówka plażowa, która staje się coraz
bardziej popularnym sportem.
Działalność Sekcji Piłki Siatkowej
w Mosinie jest dotowana ze środków
Urzędu Gminy Mosina.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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Zapraszamy na XIV Turniej
Formacji Tanecznych

Medale mosińskich karateków
w Berlinie

8 kwietnia 2017 r. po raz czternasty Mosina stanie się taneczną stolicą. Zespoły z całej Polski będą rywalizować w trzech kategoriach
tanecznych i trzech kategoriach wiekowych XIV Turnieju Formacji
Tanecznych Mosina 2017. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło
ok. 850 tancerzy. W tym roku organizatorzy przewidzieli małą
zmianę, ponieważ turniej przekształca się w rywalizację formacji,
nie będzie już solistów.
Impreza rozpocznie się w hali OSiR o godz. 10.00. W skład
tegorocznego jury wejdą najlepsi polscy specjaliści: Paulina Trzewikowska-Knieć – uważana za jedną z najzdolniejszych twórczyń tańca współczesnego swojego pokolenia, specjalista z dziedziny estetyki tańca; Kamila Smalec z Wrocławia – instruktorka technik freestyle, laureatka Mistrzostw Polski, eliminacji do
Mistrzostw Europy i Świata oraz współtwórca zespołu SPEED
DANCE, choreograf zespołu Sista Crew; Małgorzata Makowska – dyplomowany instruktor tańca jazzowego, tancerka, choreograf, zdobywczyni wielu prestiżowych nagród, tańczy w zespole Atom i na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku; Abby Aouragh z Maroka – występował jako choreograf i tancerz z Fragma, DJ Bobo, Jeanette Biedermann, Infernal, No Angels i Dani Minogue, pracował przy największych niemieckich
produkcjach telewizyjnych m.in. Thomas Gottschalk, Bravo Supershow, Top of the Pops, Arabella, Markus Schenkenberg, The
Dome, Club Rotation.
W tym roku tancerze będą rywalizowali w trzech kategoriach
tanecznych: taneczne formy kultury ulicznej, formy klasyczne
i inne formy taneczne oraz trzech kategoriach wiekowych: tancerze urodzeniu w roku 2006 i młodsi, tancerze urodzeni w latach 2002-2005 oraz tancerze urodzeni w roku 2001 i starsi. Tegoroczną edycję poprowadzi Witek „VitoWS” Ostynowicz,
który przygotuje na tę okazję specjalny program solowy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 2 kwietnia. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.osirmosina.pl oraz pod numerem telefonu 618132903.
Organizatorami turnieju tańca są: Gmina Mosina, UKS Mosińska Jedynka, Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół
Szkół w Mosinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 
OSiR

SPORT/KULTURA

W dniu 25 lutego zawodnicy klubu Dynamic Akademia Karate z Mosiny pod opieką trenera Marka Pawlaczyka, wzięli udział
w międzynarodowych mistrzostwach karate Berlin Open International.
W zawodach brało udział prawie 600 uczestników z 18 krajów.
Nasi karatecy spisali się znakomicie zdobywając 4 medale. Kacper Skrobiszewski zdobył 1 miejsce w kata indywidualnym
i 1 miejsce w kata drużynowym, Dominik Klemczak 2 miejsce w
kumite, Zuzanna Klemczak 3 miejsce w kumite, a 4 miejsce zdobył Krzysztof Sajna, również w kumite. W klasyfikacji generalnej
na 67 klubów, Dynamic Akademia Karate zajęła wysokie 10 miejsce. Dodać możemy, że poziom zawodów był bardzo wysoki.
Młodym karatekom serdecznie gratulujemy! 
Dynamic Akademia Karate

Janko Muzykant w Mosinie
W piątek 24 lutego,
w Sali Mosińskiego Ośrodka Kultury gościliśmy
Grupę Teatralną ze
Wschowy, działającą już
od trzech lat przy tamtejszym Centrum Kultury i Rekreacji. Grupą kieruje Grzegorz Dolaciński,
pedagog i instruktor teatralny. Razem ze swoimi aktorami – pasjonatami – stworzyli już dwa przedstawienia. My mieliśmy okazję oglądać to najnowsze, które premierę miało w listopadzie
ubiegłego roku, pt. Janko Muzykant. Zdziwił się jednak każdy,
kto spodziewał się wiernej ilustracji noweli Henryka Sienkiewicza,
ponieważ sztuka jedynie inspirowała się oryginalnym tekstem.
Po przedstawieniu widzowie mieli szansę opowiedzieć o swoich wrażeniach w trakcie dyskusji z reżyserem i aktorami Grupy, aktorami mosińskiego Teatru bez Kurtyny oraz z Markiem
Pruchniewskim, dramaturgiem i scenarzystą. Publiczność zareagowała bardzo entuzjastycznie, dziękując twórcom za pełen
wrażeń wieczór i przedstawienie skłaniające do refleksji. Szczególnie chwalono muzykę, którą jak się okazało, skomponował
i na żywo wykonywał jeden z członków teatru. Widzowie zgodzili się ze zdaniem Marka Pruchniewskiego, który stwierdził,
że do tego teatru zupełnie nie pasuje przymiotnik „amatorski”
– tak wysoki był bowiem poziom przedstawienia, natomiast
członkowie Grupy wyznali, że przyjemnością jest występować
przed równie skupioną i otwartą publicznością jak ta mosińska.
Dziękujemy za ten wieczór i z niecierpliwością czekamy na kolejne. 
Karolina Talarczyk-Wieczorek
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starych zdjęć

Z pewnością każdy z nas ma gdzieś w zakamarkach swojego domu
jakieś stare zdjęcia. Niezależnie od tego, z jakiego okresu pochodzą,
mamy ich więcej czy mniej, wszystkie mają coś wspólnego – to
magia zatrzymanego czasu, złapanego momentu, który utrwalono
na kawałku papieru.
Jak to się wszystko zaczęło? Początków fotografii doszukiwać
się można już w okresie starożytnej Grecji, ale nie były to jeszcze trwałe obrazy, a raczej obserwacje i badania fizyków nad rozchodzeniem się światła. Pierwsza fotografia powstała dużo później. W 1826 roku francuski wynalazca Joseph-Nicéphore Niépce po raz pierwszy uwiecznił widok z okna swojego domu. Od
tego momentu sztuka fotografii zaczęła rozwijać się dynamicznie
na całym świecie. Również Polska miała swoich pionierów z tej
dziedzinie. Początki fotografii polskiej związane były z rozwojem ekonomicznym i kulturalnym zaborów: austriackiego,
pruskiego i rosyjskiego. Już w 1839 roku powstały pierwsze talbotypie i dagerotypy (ówczesne techniki fotograficzne opierające
się na naświetlaniu i wywoływaniu roztworami chemicznymi).
W latach 60. XIX wieku fotografia stała się powszechna na ziemiach polskich, a popularna stała się fotografia metodą kolodionową. Fotografowano artystycznie i zakładowo, powstawały
portrety, ale także zaczęła się rozwijać fotografia prasowa. Z czasem zaczęły pojawiać się następne, unowocześnione i łatwiejsze techniki „zatrzymywania momentów”.
Jedna z tych technik, najprawdopodobniej bromo-żelatynowa
pozwoliła zatrzymać czas w centrum XIX wiecznej Mosiny.
Około 1885 roku powstało niezwykłe zdjęcie przedstawiające
rodzinę Pawlickich dostojnie siedzących w ogrodzie na tle murowanego domu, porośniętego winoroślą. Zdjęcie wykonał najprawdopodobniej obwoźny fotograf, który swoje usługi oferował
mieszkańcom okolicznych miast i wsi.
Dlaczego jest niezwykłe? Sądzę, że jest to jedna z najstarszych
fotografii z Mosiny, jakie się zachowały. Zdjęcie jest doskonale zachowane, dużo można z niego wyczytać, zachwyca jakością, ostrością i daje możliwość oglądania najmniejszych szczegółów z dużą dokładnością. Ścieg dzierganej serwetki na drewnianym stoliczku, zegarek kieszonkowy starszego pana, bukiety kwiatów, wyszywane koraliki zdobiące pas pięknej sukni z
poprzedniej epoki, czy nawet zmarszczki na dłoniach. To zdjęcie ma w sobie coś magicznego, nie tylko ze względu na to, jak
prezentuje wspaniałość tych czasów i dbałość o szczegóły.
Oglądając fotografię i analizując ją natknęłam się na coś nie-

zwykłego. Na zdjęciu (po prawej stronie za chłopcem) jest jeszcze ktoś poza pozującą rodziną. To mała dziewczynka w jasnej
sukience z fartuszkiem, która bacznie przygląda się zabiegowi
fotografowania. Gdyby była mieszkanką domu, pewnie znalazłaby się na zdjęciu wraz z rodziną. Gdyby jedynie przechodziła, nie byłoby jej widać na zdjęciu tak wyraźnie (fotografowanie w tamtych czasach wymagało długiego czasu naświetlania kliszy, więc obiekty poruszające się wychodziły na fotografii rozmazane i nieostre). Kim zatem jest dziewczynka i jak
znalazła się na zdjęciu? Nikt nie zna i pewnie już nie pozna odpowiedzi na to pytanie. Zdjęcie przez lata wraz z innymi fotografiami leżało w drewnianym pudełku w jednym z domów w
centrum Mosiny. To dom ze zdjęcia. Minęło ponad 130 lat, a
on stoi do dziś, mieszkają w nim potomkowie osób ze zdjęcia.
Dzięki znalezisku z mojego domu rodzinnego rozpoczęłam poszukiwania rodziny, która wyemigrowała do Ameryki pod koniec XIX wieku, z którą kontakt urwał się w latach 60. lub 70.
XX wieku.
W każdym z domów może kryć się takie niezwykłe pudełko
pełne fotografii. Zachęcam do przeglądania swoich zbiorów i
dzielenia się historią swoich starych zdjęć z mieszkańcami Mosiny i okolic. Jeśli w swoich zbiorach znajdą Państwo zdjęcia ukazujące miasto i gminę oraz życie codzienne mieszkańców zachęcam do podzielenia się nimi lub ich kopią – stworzymy razem niezwykły album zabierający nas na chwilę w
przeszłość. Zdjęcia lub skany można przesłać
na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie lub na
adres alubowicka@mosina.pl. 

Agata Lubowicka
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Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej
Mosińskiej
w roku 2005. Urodził
się w 1943 roku
w Mielcu, tam też
ukończył szkołę średnią. Po uzyskaniu
świadectwa
dojrzałości, w 1961 roku
wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu. W 1967 roku
został wyświęcony
na kapłana. W latach
70. pracował jako kapelan w szpitalu przy
Lutyckiej w Poznaniu. W 1981 roku po
raz pierwszy został proboszczem – w parafii w Przemęcie, gdzie
dał się poznać jako dobry zarządca i budowniczy. Za odbudowanie wieży na zabytkowym kościele pocysterskim i wyremontowanie obiektów klasztornych, został odznaczony
przez wojewodę leszczyńskiego za zasługi w utrzymaniu zabytków. Prywatnie entuzjasta piłki nożnej, kajakarstwa,

GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Ksiądz kanonik
Edward Majka
pływania i podróży, zawsze aktywny fizycznie. Do Mosiny trafił w 1996 roku i natychmiast zabrał się do pracy. Dzięki jego
staraniom udało się przeprowadzić wiele prac w kościele i wokół niego, np. wymienić poszycie dachowe kościoła, zbudować parking i drogę na cmentarz, poszerzyć i uporządkować
cmentarz, wyremontować probostwo i wikariat oraz zrobić,
odnowić, czy wymienić wiele rzeczy, które nie rzucają się
w oczy, jak nagłośnienie, czy instalacja elektryczna w kościele.
Jako proboszcz bierze aktywny udział w życiu Mosiny i parafian, angażuje się w akcje o wymowie patriotycznej, czy kulturalnej. Interesuje się życiem swoich parafian. Znany jest
z płomiennych ogłoszeń parafialnych. Został odznaczony za
zasługi dla oświaty, czy pożarnictwa, a także państwową Złotą
Odznaką Emeryta. Wskazany w ankiecie jako autorytet przez
mosińską młodzież, mówi, że aby to osiągnąć, trzeba się zestarzeć i nie bać zadań, które przed nami stają. 
Sara Szuman

l Kościół parafialny w Mosinie
Mosińska parafia, podobnie jak
samo miasto, może pochwalić się
bardzo długą historią. Pierwsze
wzmianki o istnieniu parafii i kościoła, początkowo pod wezwaniem
Świętego Wawrzyńca, sięgają końcówki XIII wieku. Na początku XVII
kościół ma już dwóch patronów –
Świętego Mikołaja Biskupa i Świętego Wawrzyńca. W XIX wieku wciąż
znajduje się na rynku, a przez pewien
czas służy jako magazyn wojsk francuskich i rosyjskich.
Dopiero w 1905 roku parafia wyPoprzedni kościół przed
budowała pierwszy kościół murowany,
wojną
w znanej nam dziś lokalizacji. Piękna
świątynia pod wezwaniem Świętego Mikołaja, pod koniec II wojny światowej została zamieniona na niemiecki magazyn. Mimo
to przetrwała okupację. Spłonęła w ostatnich dniach wojny, podpalona przez miejscowego Niemca. W tym momencie zaczęła
się historia dzisiejszego kościoła. Proboszczem został ksiądz Roman Hildebrandt, który pokierował odbudową spalonej świątyni. W sprawę bardzo zaangażowani byli też mieszkańcy. Prace
trwały kilka lat. W tym czasie parafianie spotykali się
w pełniącym funkcje kościoła baraku przy ulicy Spokojnej. Nowy
budynek poświęcono w 1951 roku. Od tamtej pory był systematycznie wzbogacany i ulepszany przez kolejnych proboszczów.
W ostatnich latach kościół rozkwita pod opieką gospodarza księdza proboszcza Edwarda Majki. 

Kościół w budowie, 1949-1950

Sara Szuman
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Poprzedni kościół w 1938 roku
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WYDARZY SIĘ

>>>

KULTURA

XI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z gitarą
Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4.
Piątek – 31 marca, godz. 19.00 - STRACHY NA
LACHY
Sobota – 1 kwietnia, godz. 19.00 - SAXOFRESH
/Niemcy/ Niemiecki kwartet. Jazz, rock i pop w
„saksofonowym” wydaniu, godz. 20.00 - KASIA
KOWALSKA z zespołem
Niedziela – 2 kwietnia, godz. 19:00 - ROB TOGNONI /Australia/ z zespołem oraz zwycięzca VIII
Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Gitarowych.
Zapraszamy również na zajęcia warsztatowe, wystawy i prezentacje, Wielkopolski Przegląd Kapel
Gitarowych, prezentacje instrumentów oraz jam
session z udziałem gości imprezy.
Szczegóły str. 19.

GALERIA MIEJSKA

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Wystawa w Galerii

III Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie

Do 2 kwietnia w Galerii Miejskiej w Mosinie
trwa wystawa „Po drugiej stronie”. Autorem
prac jest Wojciech Beszterda i Włodzimierz
Kowaliński, w trakcie wernisażu zagra na
skrzypcach Sebastian Czaja.
Melancholijny wymiar fotograficznej pamięci
pokazują prace Włodzimierza Kowalińskiego. Odwołują się do przemijania. Jego
fotografie roślin i zbliżenia fragmentów ziemi
przypominają dokumentacje miejsc zbrodni.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców
Gminy Mosina na drugi z koncertów w ramach III Festiwalu Muzyki Pasyjnej.
1.03. g. 20.00
W. A. Mozart Requiem – msza żałobna w
intencji ks. Bernarda Kusa, proboszcza Paraﬁi w Mosinie w latach 191 – 199, w
rycie sprzed reformy liturgicznej Soboru
Watykańskiego II. Celebrans: ks. prałat Jan
Stanisławski

SPORT

Sport Szkolny
1 marca, godz. 9.30 - Półﬁnał Powiatu Poznańskiego w
Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych – Zespół
Szkół w Daszewicach.
3 marca, godz. 9.30 – Półﬁnał Powiatu Poznańskiego w
Koszykówce Chłopców Szkół Gimnazjalnych – hala OSiR
w Mosinie.
4 marca, godz. 9.30 – Turniej Młodych Talentów w Karate
– hala OSiR w Mosinie. Szczegółowe informacje na plakatach.
20 marca, godz. 10.00 – Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

NORDIC WALKING
Król Parku i Grand Prix Nordic Walking na
0-lecie WPN
Król Parku – 0 km na 0-lecie Wielkopolskiego Parku Narodowego - pod takim
hasłem zostanie zorganizowany I Mosiński
Półmaraton oraz Ultramaraton, który odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. Trasy biegów
zostaną poprowadzone na terenie WPN.
Na uczestników będą czekać dwie trasy.

HALA OSiR
Zakończenie HLPN
31 marca o godz. 19.00 w hali OSiR w
Mosinie rozpocznie się Finał Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej. Przed meczem
głównym wystąpią zespoły młodzieżowe.
Szczegółowe informacje dostępne będą na
stronie www.osirmosina.pl, www.hlpnmosina.pl oraz na plakatach.

URZĄD I NGO
Zapraszamy na spotkanie
„Słoneczna Gmina - odnawialne źródła energii”
Data: 4 kwietnia 2017 r. /wtorek/
Miejsce: Sala kolumnowa Mosińskiego Ośrodka
Kultury, ul. Dworcowa 4, Mosina
Godziny: 17.00 – 19.00
Tematyka:
- zagadnienia dotyczące fotowoltaiki,
- termomodernizacja budynków i wymiana kotłów,
- dotacje na w/w cele.
Udział w spotkaniu bezpłatny.
Zgłoszenia: do 31 marca br., Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 1 192-74 lub gci@mosina.pl.

Dyżury ekspertów ZUS w Mosinie w 2017
roku
W związku z kontynuacją współpracy między I Oddziałem ZUS w Poznaniu a Urzędem Miejskim w Mosinie informujemy, że w
siedzibie Gminnego Centrum Informacji w
Mosinie do końca 2017 roku, zostały zaplanowane dyżury ekspertów ZUS.
Dyżury będą się odbywać zgodnie z przyjętym harmonogramem w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, ul.
Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 1.
30 marca – w godzinach od 11.00 do
14.00. Więcej informacji: Gminne Centrum
Informacji w Mosinie, tel. 1 192 - 74 lub
gci@mosina.pl.

Bezpłatne warsztaty „Pierwsza pomoc w
praktyce”
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza na kolejne warsztaty z cyklu „Pierwsza Pomoc w praktyce”, które odbędą się
w siedzibie GCI, ul. Dworcowa 3.
2 marca, godz. 15.00 – 19.00
Zgłoszenia: tel. 1 194 74, gci@mosina.pl

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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Lekcja historii z „Dzielnym” Żołnierzem Wyklętym
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, który obchodzimy 1 marca, Mosinę odwiedził major Włodzimierz Bystrzycki
ps. „Dzielny”, żołnierz Armii Krajowej, jeden
z trzech ostatnich żyjących z oddziału Józefa
Kurasia „Ognia”. W uroczystym spotkaniu,
które odbyło się w Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz w Krosinku – przy tablicy poświęconej Stanisławowi Kasznicy – udział wziął
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman.
W Gimnazjum nr 1 w Mosinie z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych odbyła się żywa lekcja historii. 27 lutego gościem
tej szkoły był major Włodzimierz Bystrzycki ps. „Dzielny” – jeden
z żyjących jeszcze Żołnierzy Niezłomnych.
W czasie II wojny światowej Włodzimierz Bystrzycki walczył w szeregach Armii Krajowej – 1 Pułku Strzelców Podhalańskich pod dowództwem kapitana Juliana Zapały. Następnie wstąpił do zgrupowania „Błyskawica”, gdzie dowodził 4 kompanią w oddziale Józefa Kurasia, ps. „Ogień”. Między innymi uczestniczył w brawurowej akcji
uwolnienia 64 więźniów politycznych po rozbiciu więzienia św. Michała w Krakowie. Jest jednym z trzech ostatnich żyjących żołnierzy
„Ognia”, jedynym mieszkającym w Wielkopolsce. Żona Włodzimierza Bystrzyckiego pochodziła z Mosiny. On sam, najpierw szykanowany
przez władze PRL-u, do niedawna zapomniany, mieszka w okolicach
Wronczyna. Zainteresowali się nim i zaopiekowali uczniowie miejscowej szkoły. Przypomnieli go społeczeństwu, a jego losy ujrzały wreszcie światło dzienne. W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 92-letni dziś major
Bystrzycki,
opowiedział
o swoim żołnierskim losie uczniom
Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
W żywej lekcji historii uczestniczył wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Gośćmi mosińskiego gimnazjum byli także zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Włodzimierz
Cieciura, wojskowy komendant
uzupełnień ppłk Ryszard Grześkowiak, Anna Żuchowska-Bednarz – szef gabinetu wojewody, a także
uczniowie Zespołu Szkół we Wronczynie.
W obecności takiego audytorium wojewoda Zbigniew Hoffman wręczył majorowi Bystrzyckiemu pamiątkowym medal im. Witolda Celichowskiego – pierwszego wojewody poznańskiego w odrodzonej Polsce, który do dziś pozostaje symbolem niezłomnej służby dla dobra
państwa polskiego. Z rąk wojewody oraz przedstawicieli Wojska Polskiego major Bystrzycki otrzymał także mundur honorowy dla żołnierzy walczących o niepodległość Polski po 1944 roku. Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch w imieniu całego samorządu Gminy Mosina i jej mieszkańców przekazał majorowi wyrazy szacunku i uznania za jego niezłomną życiową postawę. – Pana niezłomna postawa
i służba Polsce budzi Nasz podziw i szacunek. Oddanie, z jakim poświęcił
Pan swoje życie walce o wolność naszej Ojczyzny, przyczyniło się do tego,
że dziś możemy cieszyć się pełnią jej niepodległości – zwrócił się do majora Przemysław Mieloch.
Major Bystrzycki ps. „Dzielny” podzielił się z zebranymi taką refleksją:
– Całe życie, całą młodość poświęciłem ojczyźnie swojej, żadnej przyjemności (…) Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim tutaj przybyłym
za te wyróżnienia, bo się przyznam, że cały czas jestem samotny, a to nie
jest takie łatwe mieszkać samemu… Samotność Żołnierza Wyklętego
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próbują wypełnić teraz działania uczniów z Wronczyna, a także takie chwile jak ta, która miała miejsce w Mosinie.
Przez szeregi podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce
przewinęło się ok. 300 tys. ludzi, z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach
zbrojnych. W walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło
około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia. Podczas
spotkania wojewoda Zbigniew Hoffman zauważył, że komuniści nie
tylko mordowali fizycznie polskich bohaterów, ale także starali się zatrzeć o nich pamięć. – Na czas trwania systemu komunistycznego udało
się tę pamięć bardzo ograniczyć, ale nie udało się jej zabić – stwierdził
wojewoda. – Dzisiaj na szczęście bardzo wiele środowisk jest żywo zainteresowanych historią Żołnierzy Wyklętych i myślę, że to jest dla nas
wszystkich zgromadzonych kapitalny moment, kiedy możemy spotkać się
z bohaterem tamtego czasu…
Po zakończeniu lekcji jej uczestnicy udali się do Krosinka, gdzie znajduje się dom rodzinny Stanisława Kasznicy, ostatniego komendanta
Narodowych Sił Zbrojnych, skazanego na śmierć i straconego strzałem
w tył głowy w roku 1948.
W manifestacji przy kamieniu poświęconym pamięci komendanta
Kasznicy ufundowanym przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego, udział wzięli także mieszkańcy, przedstawiciele mosińskiego
i powiatowego samorządu, WPN-u, placówek oświatowych oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej w Krosinku. Słowo do zebranych
wygłosili wojewoda Zbigniew Hoffman, zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, a także ks. Paweł Kujawa, proboszcz miejscowej parafii, który zakończył swoją refleksję modlitwą w intencji Stanisława
Kasznicy.
Przemysław Mieloch przypomniał historię nieudanej obławy na ostatniego komendanta NSZ pod jego domem w Krosinku, jego aresztowania
w Zakopanem oraz stracenia. – Warto żebyśmy się
spotykali tutaj, w tym miejscu i odświeżali swoją pamięć o tych, którzy oddali za nas swoje życie – powiedział zastępca burmistrza. – Jeżeli kiedyś doszłoby
do takiej sytuacji, w której musielibyśmy swoje życie
oddać, warto pamiętać o tych, którzy to robili, a jeżeli
będzie trzeba, żebyśmy ich naśladowali.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
jako święto państwowe obchodzone 1 marca każdego roku ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na
mocy ustawy z 3 lutego 2011 r. Tegoroczne uroczystości w Gminie Mosina z udziałem Wojewody Wielkopolskiego i Żołnierza Wyklętego majora Włodzimierza Bystrzyckiego zorganizował Burmistrz Gminy Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury
oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie. 
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