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Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 26 lutego, Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie gazety
samorządowej „Informator Mosiński”.
Tym samym, zainicjowany został proces
wydawniczy nowego pisma, które dziś
oddajemy w Państwa ręce. Wspomniana
uchwała określiła zakres merytoryczny
nowej gazety i jej założenia programowe,
jakie wynikają wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Na naszych łamach,
będziemy informować Państwa o bieżących działaniach i zamierzeniach: Rady
Miejskiej, Burmistrza, Urzędu Miejskiego,
pozostałych jednostek organizacyjnych,
osiedli i sołectw. Zadaniem tej gazety, jest upowszechnianie idei samorządowej,
dlatego za pośrednictwem naszych publikacji, postaramy się przybliżyć Państwu kompetencje wszystkich organów naszego samorządu, a także przedstawić różne aspekty udziału społeczności lokalnej we wspólnocie samorządowej.
W naszej gazecie nie zabraknie także treści opisujących walory przyrodnicze
i historyczne Ziemi Mosińskiej oraz dorobek jej mieszkańców…
Dzisiaj zapraszam do lektury pierwszego numeru „Informatora Mosińskiego”,
który ukazywać się będzie w cyklu miesięcznym. Zdajemy sobie sprawę, że znaczą
go jeszcze ślady niedoskonałości. Postaramy się je z czasem niwelować, wsłuchując
się uważnie w głos Czytelników i ich oczekiwania.
Już za chwilę, 27 maja, minie 25 lat polskiego samorządu terytorialnego.
W roku 1990, przed pierwszymi, wolnymi wyborami samorządowymi, ukazała
gazetka Obywatelskiego Komitetu Samorządowego NSZZ „Solidarność” o tytule
„Informator Mosiński”. Tak się szczególnie złożyło, że w roku 2015, „Informator
Mosiński” powraca jako tytuł gazety wydanej przez samorząd z 25-letnim stażem.
Czyżby historia zatoczyła koło?
Z wyrazami szacunku
Joanna Nowaczyk

Burmistrz Gminy Mosina
zaprasza Mieszkańców do udziału w uroczystościach
Święta Narodowego
224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
które odbędą się w Mosinie, dnia 3 maja 2015 r.
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flaga

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI
3 MAJA - ŚWIĘTO
KONSTYTUCJI

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
17.00 - Zbiórka zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, delegacji szkół,
stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych – plac przy pomniku Tadeusza Kościuszki, ul. Dworcowa w Mosinie
17.15 - Zgromadzenie Patriotyczne. Wystąpienie Burmistrza Gminy Mosina.
Złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem.
17:45 - Uroczysty przemarsz ulicami miasta z udziałem Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego.
18:00 - Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Oprawa uroczystości:
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii w Mosinie oraz Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im.
hm. Antoniego Jerzaka, Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe, Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie, Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział
Ułanów Miasta Poznania w Barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

2

AKTUALNOŚCI

mosina.pl

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Jerzy Ryś – lat 61. Magister inżynier,
technolog nowoczesnych materiałów. Do
1995 r. pracownik naukowo-dydaktyczny
Politechniki Poznańskiej, następnie właściciel firmy projektującej elektroniczne
układy pomiarowe, współzałożyciel firmy
szkolącej w zakresie logistyki i doradztwa biznesowego. Wielbiciel spacerów
w towarzystwie psa, pasjonat fotografii
i przyrody. Mieszka w Mosinie, na osiedlu
„Nowe Krosno”. Współpracując wcześniej z jego zarządem, pogłębiał wiedzę
o samorządzie. Teraz pełni funkcję Burmistrza Gminy Mosina. Z Jerzym Rysiem
rozmawiała Joanna Nowaczyk.
Pierwsze oceny nowej władzy pojawiają się zwykle po stu dniach rządów, na
pamiątkę studniowego marszu Napoleona po odzyskanie korony cesarskiej.
W kontekście współczesnym, sto dni to
szansa dla nowej władzy na wykazanie
się. Dla Pana, jako Burmistrza, z dniem
wczorajszym „wybiło” dokładnie 114
dni. Jak one minęły?
To było bardzo intensywne „sto dni”.
W tym czasie byliśmy z moim zastępcą
oblegani ze wszystkich stron przez społeczeństwo, które oczekiwało zmian natychmiast. Jednak byliśmy nastawieni na to,
że nie będziemy wprowadzać rewolucji.
Dostrzegliśmy, że w okresie przejściowym
urząd pracuje poprawnie, a urzędnicy szybko zrozumieli, że to, czego my oczekujemy,
to kontynuacja ich dotychczasowej pracy.
Uważam, że te 114 dni, jak Pani wyliczyła, to nasz sukces, bo nie nastąpiło żadne
zatrzymanie prac, które były w toku.
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Czyli klęski pod Waterloo nie było?
Naprawdę nie ma klęski, być może
wiele osób w to nie wierzy i do dziś jest
zaskoczonych, ale nie ma. Myślę, że
w ciągu tego czasu udało nam się nawet
rozpocząć pewne procesy, które zapowiadałem.
Czy mowa o „dekalogu” opublikowanym w „Czasie Mosiny” w listopadzie
2014? Wyliczył Pan w nim „10 przykazań”, takich jak: solidna i uczciwa
praca, dążenie do zgody, poszukiwanie
optymalnych rozwiązań, szacunek dla
wszystkich mieszkańców i ich równe
traktowanie, konsultacje społeczne, lepsze wykorzystanie potencjału
ludzkiego, odejście od „ręcznego”
sterowania oświatą, określenie standardów w pracy urzędu, oszczędność
i gospodarność, dobra współpraca
z ościennymi gminami i instytucjami...
Tak, to te „przykazania” i są one konsekwentnie realizowane. Solidna, uczciwa
praca – zaczynając od siebie, takiej wymagamy też od urzędu. Dążenie do zgody – daliśmy temu wyraz, wycofując się
z budzących kontrowersje planów miejscowych w Czapurach i Rogalinku. Gmina prowadzi szereg spraw sądowych, które staramy się zakończyć. Optymalnych
rozwiązań – szukamy i będziemy szukać.
Szacunek dla mieszkańców oczywiście,
że jest. Każdy, kto do nas przychodzi,
czy pisze, ma prawo do uzyskania odpowiedzi i jest traktowany według tych
samych standardów. Konsultacje społeczne w ważnych sprawach są. Lepsze
wykorzystanie potencjału – to dokonana
zmiana struktury organizacyjnej Urzędu. Nie ma obecnie kierownika Referatu Oświaty – to efekt odchodzenia od
„ręcznego” sterownia oświatą. Nie lubię
decyzji, za którymi stoi konieczność zwalniania ludzi, ale musiałem to zrobić. Nie
będziemy teraz ingerować w działalność
poszczególnych placówek oświatowych,
o której najlepiej decyduje dyrektor, rada
pedagogiczna i rada rodziców. Będziemy
jedynie kontrolować zasadność wydatkowania środków, które przekazujemy
szkołom i realizowanie naszej globalnej
polityki. Co do standardów, są w trakcie
tworzenia, choć uważam, że były nienajgorsze. Gorzej było może z ich przestrzeganiem. Na oszczędność jesteśmy
skazani, bo gmina nie ma rewelacyjnego
budżetu. Współpraca z innymi gminami,
instytucjami, to spotkania robocze, ale
i kurtuazyjne, które odbywamy. Chcemy
przypomnieć wszystkim, że istniejemy,
że mamy oczekiwania od aglomeracji.

Najważniejsze Pana zdaniem decyzje
podjęte w ciągu tych 114 dni?
Zaczęły się już od pierwszych dni mojego urzędowania, od sławnej działki
2/2 obręb Baranowo. Wycofanie się
z jej sprzedaży to nasz sukces, bo pokazaliśmy od razu, że jesteśmy w stanie
podejmować odważne decyzje. Dalej,
decyzja o kontynowaniu realizacji projektu „Czerwonka” . Ten drobny wbrew
pozorom fakt, wiąże się z naszą kondycją gospodarczą, bo bez sytemu dróg, nie
jesteśmy w stanie lokować dużych firm
spedycyjnych, przynoszących wpływy
z tytułu podatków. Rozbudowa szkoły
w Krośnie, a więc szereg decyzji o zmianie
sposobu realizacji tej inwestycji. Szkoły
w Krosinku i w Czapurach – z koncepcji
do fazy projektu. Bardzo ważny krok,
o którym już wspomniałem, to wycofanie
się uchwalenia mpzp Czapury i Rogalinek.
Ważne zadania na najbliższą przyszłość?
Zmienimy studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju przestrzennego.
Chcemy odstąpić od niekontrolowanego
rozwoju budownictwa mieszkaniowego
i skoncentrować je w miejscach, z zapewnioną już infrastrukturą. Dalej, to szereg
zachęt dla firm zewnętrznych, którym
wskażemy istniejące już miejsca rozwoju
gospodarczego, tj. między ul. Gałczyńskiego, Sowiniecką, torami PKP, Śremską
i Leśmiana, a także w Krośnie, na południe od ul. Leśnej. Naszym marzeniem
jest, by droga 430 i 431, w połączeniu
z obwodnicami, mogły stworzyć system
dróg zbliżających nas do sieci dróg krajowych S 11 i S 5, bo gminy rozwijają się
w oparciu o drogi krajowe. Realizacja tych
celów, pozwoli na budowę innego budżetu niż jest. Uważam, że mamy szanse
na budżet 3-cyfrowy, powyżej 100 mln.
Także intensywne kontakty ze spółką
AQUANET, które prowadzimy, powinny wpłynąć na pozyskiwanie środków na
inwestycje, które wspólnie prowadzimy.
Na koniec, kiedy mieszkaniec może
spotkać się z Panem Burmistrzem?
W poniedziałki od 10.00 do 17.15 po
uprzednim umówieniu godziny spotkania
w Biurze Obsługi Interesanta, a także
zawsze, kiedy jestem w urzędzie i mogę
oderwać się od pracy, którą wykonuję.
Serdecznie zapraszam.
Dziękuję za rozmowę. 
Kontakt do Burmistrza: tel. 618109 550,
e-mail: burmistrz@mosina.pl,
Biuro Obsługi Interesanta: 618109 505.
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Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie
Małgorzata Kaptur

kwiecień 2015
tych moich uporczywych wniosków, trochę
się wzbogacił. Porażką natomiast, była
niemożność przekonania do swoich racji większości radnych, przepaść między
grupami radnych była tak głęboka, że
nie liczyły się argumenty. Dużo energii
radnych, jak również władzy wykonawczej, było ukierunkowanej na walkę polityczną. Tego nie ma w tej kadencji, nie
ma uprzedzeń.
Czy to powiew optymizmu?
Tak. Kiedy patrzę na obecną Radę, widzę
w niej wielu ludzi z ogromnym zapałem,
co mnie cieszy, ludzi, którzy poczuli się
już dobrze w tej roli, mimo, że minęło
mało czasu. Są autentycznie zatroskani
o sprawy gminy, potrafią dyskutować na
argumenty, słuchać się nawzajem. Myślę,
że to będzie bardzo dobra Rada.

Od urodzenia mieszka w Mosinie. Jest
emerytowaną nauczycielką, byłym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krośnie,
a także – pasjonatką historii, redaktorem
naczelnym strony internetowej i czasopisma „Czas Mosiny”. Z Małgorzatą
Kaptur – Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Mosinie kadencji 2014-2018 rozmawiała Joanna Nowaczyk.
Jest Pani radną od 2010 roku. Jak zaczęła się ta przygoda z samorządem?
Całkiem nieoczekiwanie: propozycję startu
w wyborach złożył mi Jan Marciniak. Na
początku myślałam, że to nie dla mnie,
ale teraz te 4 lata pracy w radzie uważam za najciekawszy okres mojego życia.
W pierwszej chwili jednak, byłam trochę
przerażona. Obszary, w jakich trzeba się
poruszać są zróżnicowane i wymagają
ciągłego zdobywania wiedzy, ale z czasem
odnajduje się w pracy radnego te ulubione.
Pani je odnalazła?
Tak, to planowanie przestrzenne i finanse
gminy, bo to jest podstawa wszystkiego.
Gdyby miała Pani ocenić swoją pracę
w poprzedniej kadencji w kategorii
sukcesów i porażek?
Za swój sukces uważam nawiązanie
kontaktu z dużą ilością mieszkańców
i pozyskanie ich zaufania. Moim sukcesem
nie jest to, że udało mi się „załatwić”
chodnik, czy drogę, bo jako opozycyjnej
radnej, to się nie udało. Jednak poprzez
liczne, składane wnioski, jak również
krytykę, w moim odczuciu konstruktywną, wpłynęłam na zmiany w kilku
obszarach. Na przykład BIP – na skutek
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Wcześniej radna, teraz także Przewodnicząca Rady. To dla Pani nowe
doświadczenie. Jaka jest Pani zdaniem,
teraz, z perspektywy przewodniczącej,
rola przewodniczącego?
Słusznie wszystkie opinie prawne potwierdzają to, co jest napisane w ustawie o samorządzie gminnym, że przewodniczący
jest osobą, która powinna sprawnie organizować pracę rady. Moją ambicją jest,
aby nie konfliktować ludzi, by rada była
platformą wymiany opinii i poglądów,
pomagających burmistrzom poznać inny
tok myślenia niż ich własny. Chciałabym,
żeby dyskusja na sesji była merytoryczna
i kulturalna, żeby w pracach rady, w sposób naturalny mogli uczestniczyć mieszkańcy, do czego zachęcam. W przeciwieństwie do poprzedniej kadencji, mamy teraz
w porządku obrad punkt „wolne głosy”
i jeżeli mieszkańcy mają jakąś ważną
sprawę, którą chcieliby przedstawić burmistrzom, radzie, to taka możliwość jest.
Czy trzeba spełnić jakiś warunek?
Byłoby miło, ze względów porządkowych,
by mieszkaniec chcący zabrać głos na sesji
wspomniał wcześniej o takim zamiarze
i by wypowiedź, ze względu na już i tak
długi czas trwania sesji, była rzeczowa
i zwarta.
„Uwolnienie” głosu mieszkańców, to
nie jedyne wprowadzone przez Panią
novum?
Zmieniłam sposób ustawienia stołów,
zostawiając jeden bok otwarty, by publiczność, która siedzi z tyłu czuła się
uczestnikiem sesji. Odbyło się to metodą
prób i błędów, przy skorzystaniu z podpowiedzi mieszkańców. Czułam potrzebę

symbolicznego zaznaczenia rozdzielności dwóch organów, by było widać, że
są to obrady Rady Miejskiej, na których
Burmistrz, mając oczywiście należne mu
miejsce, jest na prawach gościa. Od tej
kadencji powróciliśmy do rozpoczęcia sesji
o godz. 16.00, by pracujący mieszkańcy
mogli w nich uczestniczyć.
Czy szykują się jeszcze jakieś zmiany?
Chciałabym wzorem innych gmin wykorzystać najnowsze technologie - wizualną
prezentację projektów uchwał, by każdy
uczestnik sesji, także mieszkaniec, mógł
świadomie śledzić jej przebieg w oparciu o
dokumenty, system elektronicznego głosowania, który umożliwi także rejestrowanie
zgłaszających się do wypowiedzi. Będzie
pokazywał też czas wypowiedzi mówców,
by mogli sami go kontrolować
Najważniejsze zadania dla tego samorządu?
Szukanie dla gminy drogi rozwoju i wypracowanie wspólnego poglądu, bo tutaj
są duże różnice. Jedni uważają, że siłą
gminy jest jej naturalne środowisko i widzieliby ją jako zielone miejsce z rozwojem
turystyki. Drudzy, perspektywy rozwoju
widzą w lokowaniu dużej przedsiębiorczości. Te dwa poglądy będą się ścierać
i nie jest jeszcze przesądzony kurs, którym podąży gmina. Największym naszym
problemem są zaległości w utwardzeniu
ulic. Większość ludzi oczekuje budowy
dróg i chodników. Jest tak wiele potrzeb,
że trudno będzie je spełnić, tak z dnia
na dzień...
Mieszkańcy zgłaszają się z różnymi
problemami do radnych, do przewodniczącej. Jak Rada może im pomóc?
Kontakt z mieszkańcami jest dla radnych
bardzo ważny. Radni poznają w ten sposób problemy mieszkańców i próbują je
rozwiązywać – kierują zapytania i interpelacje do burmistrza. Rada ma też
inicjatywę uchwałodawczą.
Radny ślubuje, że będzie dbał nie tylko o dobro swoich wyborców, ale także
o dobro wszystkich mieszkańców. Nie
może realizować postulatu „troski o dobro”, nie zważając na opinie ludzi, dlatego zachęcam mieszkańców do kontaktu
z radnymi.
Czytelników poinformuję na koniec,
że pani Przewodnicząca pełni dyżur
w Biurze Rady w pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca, tel. do Biura
– 618109 504.
Dziękuję za rozmowę. 
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Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Ma 45 lat. Pochodzi ze Swarzędza,
ale od 20 lat mieszka wraz z rodziną
w Mosinie. Z wykształcenia magister
historii, z zamiłowania dziennikarz,
regionalista, pasjonat lokalnej historii,
samorządowiec. Przemysław Mieloch
jest redaktorem naczelnym i współautorem cyklicznych publikacji historycznych „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”,
obecnie również zastępcą Burmistrza

Gminy Mosina.
Całe jego życie zawodowe, jak uważa,
związane było z samorządem. – Już wtedy, gdy prowadziłem gazetę „Wieści z...”,
interesowały mnie przede wszystkim sprawy samorządowe - wspomina Przemysław Mieloch. Doświadczenie zawodowe
zdobywał w Urzędzie Gminy Komorniki, gdzie zajmował się m.in., promocją
i pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w którym
pracował nad wdrażaniem Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. O przeniesieniu swoich doświadczeń zawodowych na grunt mosiński mówi:
- W Komornikach, prócz doświadczeń
w wykonywaniu zadań niestandardowych, miałem możliwość nieustannego porównywania tego, co się dzieje
w gminie Komorniki i w gminie Mosina,
w której mieszkam. Zupełnie inną perspektywę przyniosła mi praca w Urzędzie
Marszałkowskim, gdzie zajmowałem się
wdrażaniem programów unijnych, także na terenie naszej gminy. Równolegle
do dotychczasowej pracy zawodowej,
udzielałem pomocy mieszkańcom gminy
Mosina w ich kontaktach z mosińskim
Urzędem, jeżeli mieli jakiś problem. To

spojrzenie na sprawy gminy z wielu perspektyw, wyposażyło mnie w doświadczenie, które chciałbym spożytkować dla
wszystkich mieszkańców i wiem, że to, co
najważniejsze, to postępowanie w sposób
przejrzysty i sprawiedliwy.
W Urzędzie Miejskim, w zakresie jego
kompetencji jako zwierzchnika nad referatami, leży planowanie przestrzenne,
ochrona środowiska, geodezja i gospodarka nieruchomościami, oświata, kultura i sport, a także zarządzanie projektami i funduszami unijnymi.
Przemysław Mieloch mówi, że bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. – Mieszkańcy na ogół
trafnie definiują problemy i co więcej,
często potrafią pomóc w znalezieniu właściwych rozwiązań, udzielając cennych
wskazówek – wyjaśnia.
Z Zastępcą Burmistrza można spotkać
się w każdy poniedziałek, w godz. 10
-17.15. Takie spotkanie ze względów organizacyjnych wymaga wcześniejszego
umówienia w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 618109 505. JN
Kontakt do Z-cy Burmistrza: tel. 61
8109 550, e-mail: zastępcaburmistrza@
mosina.pl 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie
Maria Witkowska

Choć urodziła się w Kórniku, od urodzenia mieszka w Rogalinie. Ma troje
dorosłych dzieci. Obecnie Sołtys Sołectwa Rogalin i radna Rady Miejskiej
w Mosinie.
Swoją przygodę z samorządem rozpoczęła w roku 1998. W wyborach do mo-
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sińskiej Rady III kadencji została radną,
a Rada wybrała ją na swoją wiceprzewodniczącą. Pełniła wtedy jednocześnie
funkcję Sołtysa Sołectwa Rogalin. Po
13 latach, wybrana do Rady Miejskiej
na kadencję 2014 – 2018, znów została
wiceprzewodniczącą Rady.
Zdaniem Marii Witkowskiej, podstawą konstruktywnego działania Rady
Miejskiej jest współpraca wszystkich
radnych. Po 4 miesiącach pracy Rady,
Wiceprzewodnicząca zauważa, że to
mosińskim rajcom na razie się udaje.
– Wiadomo, że wszystkiego się nie zrobi
od razu, bo nie ma takich możliwości finansowych naszego budżetu – stwierdza
M. Witkowska. - Ale jeżeli będziemy ze
sobą rozmawiać i zgadzać się ze sobą,
to powoli zrobimy i tu, i tu, a nie tylko
tam, gdzie jest siła przebicia.
Wyznaczenie najważniejszego zadania dla tego samorządu, Maria Witkowska uważa za trudne. – Potrzeb jest
tak wiele, społeczeństwo ma też duże
oczekiwania, także trudno wyznaczyć

te najważniejsze cele. Ale na pewno
jednym z priorytetowych zadań jest poprawa bezpieczeństwa: budowa ścieżek
rowerowych i chodników. Bolączką są
też szkoły pękające w szwach i brak sal
gimnastycznych w większości placówek,
a także brak kanalizacji na wsiach.
Niemal cały jej czas, wypełniają teraz obowiązki służbowe i rodzinne. Ale
w chwilach wolnych lubi czytać, spacerować z mężem po pięknej okolicy
Rogalina, a także jeździć rowerem.
Drugim całym światem, jak mówi, jest
teraz dla niej wnuczek.

Z Marią Witkowską – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie,
mieszkańcy mogą się spotkać między innymi podczas dyżuru w Biurze
Rady w drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, tel. do
Biura 61 8109 540. 
JN
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Rada Miejska w Mosinie
kadencja 2014 – 2018
Przedstawiamy Państwu radnych Rady Miejskiej w Mosinie wybranych
w wyborach samorządowych na kadencję 2014-2018. W celu ułatwienia
Państwu – mieszkańcom gminy Mosina – kontaktu z nimi, podajemy ich
dane kontaktowe, a także pełnione funkcje i przynależność do poszczególnych komisji. Informacje o radnych znajdują się także w Biuletynie
Informacji Publicznej, w zakładce Organy gminy/Rada. Można tam na
bieżąco zapoznać się z treścią składanych przez nich wniosków, interpelacji i zapytań. /fot. Jacek Matuszak/

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej,
komisje: • Budżetu i Finansów
• Edukacji, Kultury i Sportu
• tel. 512 334 157
• e-mail: m.kaptur@wp.pl

Arkadiusz Cebulski

Zdzisław Gierek

Agnieszka Gorzyńska

Zbigniew Grygier

Z-ca Przewodniczącego Komisji Po-

Z-ca Przewodniczącego Promocji

Z-ca Przewodniczącej Komisji Ochro-

Z-ca Przewodniczącego Komisji In-

rządku Publicznego i Bezpieczeństwa,

Gminy i Współpracy Samorządowej,

ny Zdrowia i Pomocy Społecznej, ko-

westycji, Mienia Komunalnego i Ładu

komisje: • Inwestycji, Mienia Komu-

komisje: • Inwestycji, Mienia Komu-

misje: • Inwestycji, Mienia Komunalne-

Przestrzennego • Komisja Rewizyjna

nalnego i Ładu Przestrzennego

nalnego i Ładu Przestrzennego • Po-

go i Ładu Przestrzennego • Ochrony

• tel. 604 618 048

• Promocji Gminy i Współpracy Sa-

rządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Środowiska i Rolnictwa

• e-mail: zbigniew.grygier@op.pl

morządowej • tel. 691 811 692

• tel. 603 391 505

• tel. 505 064 883

Marian Jabłoński

Łukasz Kasprowicz

Michał Kleiber

Roman Kolankiewicz

Z-ca przewodniczącego Komisji Bu-

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Edukacji,

dżetu i Finansów • Komisja Edukacji,

Edukacji, Kultury i Sportu • Komisja

komisje: • Edukacji, Kultury i Sportu

Kultury i Sportu, komisje: • Ochro-

Kultury i Sportu • tel. 662 290 497

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

• Inwestycji, Mienia Komunalnego

ny Zdrowia i Pomocy Społecznej

• e-mail: marianjablonski@op.pl

• tel. 697 896 383 • e-mail: kaspro-

i Ładu Przestrzennego • tel. 503 855

• Promocji Gminy i Współpracy Samo-

wiczlukasz@gazeta.pl

601 • e-mail: m.kleiber@tlen.pl

rządowej • tel. 535 125 065 • e-mail:

• e-mail: szewc.mosina@gmail.com

roman.kolankiewicz@gmail.com
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Tomasz Łukowiak

Wiesława Mania

Dominik Michalak

Marian Osuch

Przewodniczący Komisji Inwestycji,

Przewodnicząca Komisji Budżetu

Przewodniczący Komisji Promocji

Z-c Przewodniczącego Komisji Ochro-

Mienia Komunalnego i Ładu Prze-

i Finansów • Komisja Porządku Pu-

Gminy i Współpracy Samorządo-

ny Środowiska i Rolnictwa, komisje:

strzennego • Komisja Budżetu i Fi-

blicznego i Bezpieczeństwa

wej, komisje: • Budżetu i Finansów

• Ochrony Środowiska i Rolnictwa

nansów • tel. 501 722 997

• tel. 601 578 346 • e-mail: wieslawa.

• Komisja Rewizyjna • tel. 888 357 929

• Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-

mania@mosina.pl

• e-mail: michalak.d@tlen.pl

łecznej • tel. 785 199 328

Małgorzata Rajkowska

Andrzej Raźny

Mieczysław Rożek

Ryszard Rybicki

Z-ca Przewodniczącego Komisji Re-

Komisje: • Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Komisje: • Ochrony Środowiska i Rol-

Przewodniczący Komisji Porządku Pu-

wizyjnej • Komisja Budżetu i Finansów

• Edukacji, Kultury i Sportu •Inwestycji, Mie-

nictwa • Edukacji, Kultury i Sportu

blicznego i Bezpieczeństwa • Komisja

• e-mail: mm.rajkowska@gmail.com

nia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

• Porządku Publicznego i Bezpieczeń-

Budżetu i Finansów • tel. 604 739 568

• tel. 606 722 949 • e-mail: arazny@op.pl

stwa • tel. 663 535 766

• e-mail: rybicki1957@gmail.com

Jolanta Szymczak

Czesław Tomczak

Waldemar Wiązek

Maria Witkowska

Przewodnicząca Komisji Ochrony

Komisje: • Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Ochrony

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,

Zdrowia i Pomocy Społecznej • Ko-

• Porządku Publicznego i Bezpieczeń-

Środowiska i Rolnictwa, komisje:

komisje: • Budżetu i Finansów

misja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

stwa • Rewizyjna • tel. 508 297 435

• Ochrony Zdrowia i Pomocy Społ. •In-

• Ochrony Środowiska i Rolnictwa

• tel. 604 782 804 • e-mail: jolanta.

• e-mail: cz.tomczak21@gmail.com

westycji, Mienia Komunalnego i Ładu

• tel. 506 088 434

Przestrzennego • tel. 506 038 844

• email: m_s_witkowscy@o2.pl

szymczak@wp.pl
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze
działania
i decyzje
PO PIERWSZYM KWARTALE

kwiecień 2015
z wykonania budżetu za 2014 r. oraz
sprawozdanie z wykonania WPF. Sprawozdania te będą przedmiotem analiz przez komisje stałe Rady Miejskiej
w Mosinie. Opinie powyższe jaki
i opinia RIO w Poznaniu będą podstawą
dla Rady Miejskiej do podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2014 r.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończone:

• budowa sieci wodociągowej: Mosina
ul. Bukowa (320 mb); Mosina ul. Platanowa (374 mb); Mosina ul. Gajowa
(278mb); Dymaczewo Stare Boczna od
ul. Czereśniowej (120 mb),
• budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie.

W trakcie remontu:

• wymiana ostatniej części stolarki
okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach.

FINANSE

• Zarządzenie Burmistrza Gminy
z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2015 –
zmiana związana była z wprowadzeniem
dotacji celowych na zadania zlecone (wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Mosinie oraz pomoc społeczna),
• projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015 – 2019 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Mosina na rok 2015. Dochody roku
2015 zwiększono o kwotę 554.489,85
zł (zmniejszenie części oświatowej
subwencji ogólnej, dotacja stanowiąca
refundację wydatków z roku 2014 realizowanych z udziałem środków europejskich, środki z AQUANET przeznaczone
na budowę wodociągów i kanalizacji,
dotacja na zadania pomocy społecznej).
Wydatki zwiększono o kwotę 834.151,98
zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 708.772,73 zł. Przychody budżetu
(z tytułu wolnych środków zapisano
w kwocie 3.581.263,72 zł. W WPF wprowadzono zadanie związane z realizacją
projektu „Zaufany Urząd” – zadanie realizowane w latach 2014 – 2015,
• Zarządzeniem z dnia 31 marca 2015
r. zmieniono budżet na 2015 r. z uwagi na otrzymane dotacje – wychowanie
przedszkolne 1.574.701,00 zł, pomoc
materialna dla uczniów 95.882,00 zł,
pomoc społeczna - dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 600,00 zł,
• przedłożono Radzie Miejskiej
w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie
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W trakcie budowy:

• budowa sieci wodociągowej Dymaczewo Stare ul. Czereśniowa (275 mb)
– do wykonania pozostała niewielka
część zadania,
• rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie, budynek nr 2 – obecnie na etapie prac wykończeniowych
wewnątrz budynku.

W trakcie projektowania:

• budowa chodnika: na ul. Łąkowej
w Mosinie, na ul. Bankowej we Wiórku,
• budowa drogi łączącej ul. Dworcową
z ul. Śremską,
• budowa energetycznej linii kablowej
oświetlenia drogowego w miejscowości
Rogalinek w ul. J. Kostrzewskiego,
• rozbudowa istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej w Krosinku wraz
z salą gimnastyczną,
• rozbudowa istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej w Czapurach wraz
z salą gimnastyczną,

Wykonano projekty techniczne:

• oświetlenie drogowe na ulicach: Radzewice, ul. Konwaliowa, Mieczewo, ul.
Świerkowa i ul. Modrzewiowa, Krosno
przedłużenie ulicy Tylnej rejon do ul.
Wiosennej, Mosina, rejon ulic BoyŻeleńskiego, Iwaszkiewicza, Norwida,
Mosina, ul. Niemcewicza, Mosina ul.
Nizinna- plac zabaw,
• kanalizacja deszczowej w ul. Poznańskiej i Leśnej w Daszewicach,
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Poznańskiej w Czapurach na odcinku od figurki do granicy
z miastem Poznań.

W trakcie procedur
przetargowych:

• budowa oświetlenia drogowego – Daszewice, ul. Piaskowa - etap II, Mosina,
ul. Czwartaków - etap II, Dymaczewo
Nowe ul. Pogodna - etap II,
• budowa linii kablowej oświetlenia
drogowego w ul. Czwartaków i Wrzosowej – II etap; w ul. Piaskowej w Daszewicach,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
w Mosinie ul. Fredry (435 mb); kanalizacji sanitarnej w Krosinku ul. Wierzbowej (200 mb) z przeciskiem pod rzeczką
Samicą,
• budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Torowej z odejściami do pierwszych studni w ulicach poprzecznych,
• budowa chodnika w Baranówku –
etap II,
• budowa ul. Polnej w Krośnie – I etap.

Trwają rozmowy:

ze Starostą Poznańskim i AQUANET
-em w sprawie realizacji zadania przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie
oraz budowy kanalizacji deszczowej
w Daszewicach.

Ponadto:

• skierowano wniosek do Zarządu
Dróg Powiatowych o budowę chodnika w Żabinku, wzdłuż drogi z Żabinka
do Żabna,
• inwestycje w ramach funduszu sołeckiego: zakupiono kosiarkę samojezdną
(traktorek) z koszem dla sołectwa Krajkowo; w trakcie realizacji wykonanie
zadaszenia i posadzki na trasie przy
świetlicy w Wiórku.
• przygotowano projekty uchwał
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu –
uchwała dotycząca budowy chodnika
i pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 431 w Rogalinie; porozumienia z Powiatem Poznańskim - uchwały dotyczące
wykonania projektu budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie oraz ul.
Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach, wykonania projektu przebudowy
ul. Sowinieckiej w Mosinie. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwały.

GEODEZJA
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• wybór rzeczoznawcy majątkowego
w trybie zapytania ofertowego i podpisanie umowy na świadczenie usług
sporządzania operatów szacunkowych
w roku 2015,
• wybór geodety w trybie zapytania
ofertowego i podpisanie umowy na
świadczenie usług geodezyjnych dla

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
Gminy Mosina w roku 2015,
• zakup 6 nieruchomości celem regulacji stanu prawnego nieruchomości
gminnych, w tym drogowych – m.in.
nabycie działek w drodze zamiany pod
drogę „Czerwonkę” w Mosinie,
• nabycie około 5 h gruntów w drodze
decyzji komunalizacyjnych Wojewody
Wielkopolskiego mienia zapisanego
dotąd jako własność Skarbu Państwa
przeznaczonego w większości pod drogi
– regulacja stanu prawnego istniejących
dróg.

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE

Procedowane dokumenty
planistyczne:
• MPZP Dymaczewo Nowe dla terenów
przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym,
• MPZP Krosinko dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku,
ograniczonych od północnego zachodu
Kanałem Mosińskim oraz od północy
ulicą Lipową w Krosinku ( str. 12 „Trwa
wyłożenie planów”)
• MPZP Rogalin dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego
wsi (str.12 „Trwa wyłożenie planów”)
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina,
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części
wsi Babki, Kubalin, Sasinowo i Rogalinek,
• MZP Mieczewo (grunty rolne i leśne)
dla terenów części wsi Mieczewo,
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej
dla terenu usytuowanego pomiędzy tymi
ulicami,
• MPZP Krajkowo dla południowo
– zachodnich terenów wsi Krajkowo,
usytuowanych pomiędzy drogami tj.
działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295
obręb Krajkowo, granicą administracyjną
Gminy oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Czapury (północny – zachód)
dla północno – zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, ulicą
Poznańską, granicą administracyjną
Gminy,
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Leśmiana dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ulicą Sowiniecką,
ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz
z tymi ulicami, bocznicą kolejową od
linii E-59 Wrocław – Poznań oraz torami
linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań,
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• MPZP Mosina: Wawrzyniaka – Łazienna dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ulicą Wawrzyniaka
i ulicą Niezłomnych wraz z tymi ulicami, Kanałem Mosińskim oraz ulicą
Łazienną w Mosinie,
• MPZP Mosina: dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej,
Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie,
terenu parku gminnego „Strzelnica”
oraz terenu usług na działce o nr ewid.
1829/3 obręb Mosina ( str. 11 „Ważne
decyzje”)
• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina – trwa etap sporządzania
projektu planu miejscowego.

Odstąpiono od sporządzenia
planów:

• MPZP Czapury: dla terenów części
wsi usytuowanych pomiędzy ul. Gromadzką, ul. Spokojną wraz z tymi ulicami oraz ul. Poznańską ( str. 11 Ważne
decyzje”),
• MPZP Rogalinek: dla terenów pomiędzy rzeką Wartą, ul. Północną,
ul. Podgórną oraz ul. Poznańską wraz
z tymi ulicami ( str. 11 „Ważne decyzje”)
Informacje dotyczące obszaru objętego planami i etapu ich procedowania
można znaleźć na BIP-ie w zakładce:
Organy gminy/Burmistrz/Obwieszczenia planistyczne/Wykaz dokumentów
planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA
ŚRODOWISKA

• przeprowadzenie kontroli bezodpływowych zbiorników na terenie gminy,
• przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla
Gminy Mosina,
• wydanie 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsięwzięć,
• współpraca z AQUANET-em w zakresie realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• przygotowanie 5 uchwał w sprawie
pielęgnacji pomników przyrody oraz
1 uchwały znoszącej formę ochrony –
Rada Miejska podjęła uchwały,
• przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
• spotkanie w Skałowie w sprawie systemu współpracy gmin członkowskich
Związku Międzygminnego Schronisko
dla Zwierząt z siedzibą w Kostrzyniu,
• prowadzenie procedury w przedmiocie doposażenia 3 placów zabaw.

SPOTKANIA

• spotkania z przedstawicielami spółek medycznych Consensus i Vis Medica
oraz najemcy budynku Ośrodka Zdrowia
w Mosinie spółki Allmedica w sprawie:
wyprowadzenia bezumownych użytkowników budynku i wprowadzenia
do całego budynku jego najemcy, uzyskania środków za bezumowny najem
pomieszczeń budynku,
• spotkanie z Wicestarostą Poznańskim Tomaszem Łubińskim w sprawach
związanych ze wspólnymi inwestycjami, m.in. na ul. Sowinieckiej w Mosinie
i w Daszewicach,
• spotkanie z Burmistrzem Gminy Kórnik Jerzym Lechnerowskim, z udziałem
radnych Powiatu Poznańskiego, w celu
określenia możliwości współpracy między gminami, w tym wspólnych realizacji
ścieżek rowerowych,
• spotkanie z Dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodowego z udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie,
w sprawie planowanej zabudowy wzdłuż
projektowanej „Czerwonki” oraz inwestycją budowy tej drogi,
• spotkania z przedstawicielami zarządu spółki AQUANET w sprawie:
ochrony ujęcia wody Mosina-Krajkowo
i wstrzymania przez burmistrza sprzedaży
działki 2/2 obręb Baranowo, uzgodnień
związanych z realizacją zadań zgodnych
z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych obowiązujących dla aglomeracji poznańskiej,
• spotkanie z akcjonariuszami spółki
AQUANET poświęcone harmonogramowi prac nad Programem działań inwestycyjnych na lata 2015-20124, określeniem
„białych plam” – tzn. obszarów, na których brakuje uzbrojenia wodociągowego
i kanalizacyjnego,
• spotkanie z Senator RP Jadwigą Rotnicką oraz Dyrektorem Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta
Poznania Włodzimierzem Groblewskim,
w sprawie ochrony ujęcia wody Mosina
-Krajkowo,
• spotkanie z przedstawicielem Developera Family House w sprawie polityki
mieszkaniowej firmy Family House na
terenach będących własnością inwestora
w rejonie miejscowości Czapury,
• udział w konsultacjach społecznych
w sprawie polityki parkingowej aglomeracji poznańskiej. 
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz informacji z referatów Urzędu
Miejskiego - opracowała Joanna Nowaczyk.
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W SKRÓCIE Z URZĘDU Odbiór odpadów zielonych
W dniach 4-8 marca, Gmina Mosina
uczestniczyła w targach turystycznych
ITB 2015 w Berlinie. To największe na
świecie targi turystyczne i podróżnicze.
Nasza oferta zaprezentowana została
w ramach stoiska regionu Wielkopolska,
we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną.

Trwa realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie Gminy Mosina” finansowanego
z funduszy unijnych i budżetu państwa.
Została już wykonana infrastruktura
sieci bezprzewodowego dostępu do
Internetu dla 200 mieszkańców zakwalifikowanych do projektu. Po tym
szkoleniu w zakresie obsługi komputera i Internetu, otrzymali przyznane im
w ramach projektu komputery. Do szkół
prowadzonych przez Gminę Mosina,
przekazano 60 komputerów.

Trwają konsultacje projektów Planów
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym.
W województwie wielkopolskim dla regionu wodnego Warty prowadzi je Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. Konsultacje zakończą się 22
czerwca br. Szczegóły w komunikacie
z dnia 3 marca br. na stronie www.mosina.pl oraz na stronie RZGW www.poznan.rzgw.gov.pl.

Zakończyły się konsultacje społeczne
z mieszkańcami naszej gminy w sprawie
projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na
lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata
2019 – 2022. Konsultacje trwały od 24
lutego do 16 marca 2015 r. i w ich trakcie
nie wpłynęły żadne opinie, propozycje
oraz uwagi.

PODZIĘKOWANIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mosinie składa serdeczne
podziękowania Zarządowi Koła
Pszczelarzy Mosina – Puszczykowo za przekazanie miodu. Pomoc trafiła do rodzin najbardziej
potrzebujących.
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Od 1 maja do 30 listopada 2015 r.,
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
odbierać będzie odpady zielone z posesji
na terenie Gminy Mosina.
Zgłoszenia zapotrzebowania na usługę,
tym samym uzgodnienia zasad odbioru
(worki, pojemniki, kontenery), można
dokonać do 30 kwietnia br. w ZUK-u
osobiście, telefonicznie lub na adres
e-mail Zakład Usług Komunalnych sp.
z o.o. w Mosinie 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 6g e-mail: wywozy@zukmosina.pl tel. 618132 321, kom. 697 888 420.
Odpady zielone to: części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych
i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty
i liście, rozdrobnione gałęzie, części zie-

lone gałęzi z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów.
Szczegółowe harmonogramy wywozu
odpadów stałych, śmieci wielkogabarytowych, a także odpadów zielonych
dostępne są na www.mosina.pl w zakładce dla mieszkańca/ochrona środowiska/harmonogramy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Sprawy przez Internet

Z przyjemnością informujemy, że już
dzisiaj wiele spraw administracyjnych
można załatwić w mosińskim urzędzie
drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę,
z dowolnego miejsca. Jest to możliwe
dzięki Elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej – ePUAP (www.
epuap.gov.pl) oraz profilowi zaufanemu.
W wielu przypadkach skorzystanie z tych
udogodnień umożliwi ograniczenie albo
nawet całkowite wyeliminowanie konieczność złożenia wizyty w urzędzie
celem załatwienia danej sprawy.
ePUAP to system informatyczny tworzony przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, dzięki któremu obywatele
mogą załatwiać sprawy urzędowe przez
Internet, a przedstawiciele podmiotów
publicznych – bezpłatnie udostępniać
swoje usługi elektronicznie. Natomiast
profil zaufany to metoda uwierzytelnienia obywatela w systemach e-administracji – bezpłatny odpowiednik podpisu
elektronicznego. Działa podobnie jak
odręczny podpis – identyfikuje osobę,
która ten profil wykorzystuje.
Właśnie w celu podniesienia dostępności usług elektronicznych dla mieszkańców, w Urzędzie Miejskim w Mosinie
realizowany jest projekt pt. „Zaufany
Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji”. Gmina Mosina realizuje go
w partnerstwie z gminami: Dopiewo,
Kaźmierz, Tarnowo Podgórne i Komorniki oraz z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
Aby móc w pełni korzystać z e-admini

stracji, wystarczy jedynie założyć konto
na ePUAP-ie oraz wystąpić o nadanie
profilu zaufanego. Procedura jest prosta
i trwa maksymalnie 5 minut (instrukcja
wraz z filmem informacyjnym dostępna
jest na stronie mosińskiego magistratu).
Ostatnim etapem jest jednorazowa wizyta w naszym urzędzie, gdzie w Biurze Obsługi Interesanta, na podstawie
jedynie dowodu osobistego (żadne inne
dokumenty nie są wymagane), należy
potwierdzić profil zaufany. Od tego
momentu można już w pełni korzystać
z wszelkich udogodnień oferowanych nie
tylko przez ePUAP (załatwianie spraw
administracyjnych przez Internet), ale
również przez CEIDG (działalność gospodarcza), PUE (platforma elektroniczna ZUS), OBYWATEL.GOV.PL (dostęp
do rejestru PESEL i dowody osobiste)
i innych.
Projekt „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V: Dobre rządzenie,
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej. 

Bartosz Dmochowski
Zespół Informatyków
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WAŻNE DECYZJE
Burmistrz Gminy Mosina wycofał ze sprzedaży gminną
działkę 2/2 obręb Baranowo o pow. 40 hektarów, położoną
na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina – Krajkowo. Działka ta zajmuje część obszaru, który w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przez poprzednie
władze został przeznaczony pod usługi i rekreację, w tym
na pole golfowe.
– Jesteśmy świadomi wagi ochrony ujęcia wody zlokalizowanego na administrowanym przez nas terenie i znane są nam
zagrożenia, jakie dla ujęcia wody pitnej niesie funkcjonowanie
pola golfowego. Na uwadze mamy także szeroko pojęty interes
społeczny, zgodnie z którym naszym zamiarem jest zachowanie naturalnych walorów krajobrazowych tego terenu, a także
ochrona przed jego skażeniem – argumentuje tę decyzję burmistrz Jerzy Ryś.

Rada Miejska uchyliła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ul. Gromadzką, ul. Spokojną wraz z tymi ulicami oraz
ul. Poznańską, a także dla terenów części wsi Rogalinek,
obejmujących obszar usytuowany pomiędzy rzeką Wartą,
ul. Północną, ul. Podgórną oraz ul. Poznańską wraz z tymi
ulicami. Mimo, że procedura dotycząca uchwalenia mpzp
dla terenów części wsi Czapury doprowadzona została do
etapu czwartego wyłożenia jego projektu, Burmistrz Gminy
Mosina zdecydował się przedłożyć Radzie Miejskiej projekt
uchwały uchylającej ten plan. Podobnie w przypadku mpzp
dla terenów części wsi Rogalinek, gdzie odbyło się już trzecie
wyłożenie planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, do Rady Miejskiej wpłynął
projekt uchwały o uchyleniu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia tego planu. Powodem były kontrowersje wokół zasadności wyznaczenia i przebiegu drogi alternatywnej
do ul. Poznańskiej. – Sprawa uchwalenia tych miejscowych
planów wywołała wiele niedobrych emocji. Chcemy na nowo
podejść do zagospodarowania przestrzennego obu miejscowości
i poprzedzimy to zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego” oraz wytyczeniem nowej,
alternatywnej drogi dla ulicy Poznańskiej – wyjaśnia taką
decyzję zastępca burmistrza Przemysław Mieloch.

Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenu przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie oraz dla
terenu parku gminnego „Strzelnica”. Celem podjęcia tej

uchwały było wytyczenie w planie miejsca rekreacji w centrum Mosiny. - Docelowo na tym terenie będzie znajdować
sie pływalnia, skatepark oraz strzelnica kryta - wyjaśnia z-ca
burmistrza Przemysław Mieloch. Jak informuje dalej, na
terenie lasku pojawi się także parking obsługujący wszystkich korzystających z obiektów, zostaną wytyczone ścieżki
wraz z ławkami, całość terenu będzie oświetlona, a w celu
podniesienia bezpieczeństwa, zarówno użytkowników, jak
i obiektów, zostaną zainstalowane urządzenia monitoringu. Szacujemy, że plan miejscowy zostanie uchwalony do początku
2016r., a z początkiem roku następnego, powinien być gotowy
projekt budowlany obiektów. Do budowy przystąpimy w roku
2017. Od roku 2018, będziemy sukcesywnie oddawać obiekty
do użyku - stwierdza Przemysław Mieloch.

Zarządzeniem z 30 marca br., Burmistrz dokonał reorganizacji Urzędu Miejskiego. W nowej strukturze organizacyjnej
pojawiły się nowe referaty. Między innymi, jest to Referat
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej po połączeniu Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia
z Referatem Spraw Obywatelskich. Referat Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu powstał po połączeniu Referatu Oświaty
z Biurem Promocji i Komunikacji Społecznej i będzie się zajmował się koordynacją działań z ujętych w jego nowej nazwie
sfer. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na
kierownika tego referatu. W ramach reorganizacji, podzielono także Referat Inwestycji na 2 referaty: Referat Inwestycji
i Rozwoju Gminy oraz Referat Mienia Komunalnego, do którego włączono dotychczasowe zadania Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące administrowania
gminnym zasobem mieszkaniowym. Całość nowej struktury
została dostosowana do funkcjonowania w urzędzie burmistrza z tylko jednym zastępcą. Teraz Burmistrzowi Gminy
Mosina, bezpośrednio podlegają referaty: Inwestycji i Rozwoju
Gminy, Zarzadzania Bezpieczeństwem, Mienia Komunalnego,
a także: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor
Wewnętrzny, Biuro Obsługi Prawnej, Straż Miejska, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych. Zastępcy Burmistrza,
podporządkowane zostały referaty: Geodezji i Nieruchomości,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa, Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu, a także Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
Europejskimi. Pozostałe referaty przypisane zostały odpowiednio Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Mosina. Nowy
regulamin oraz struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
w Mosinie zamieszczone zostały w BIP-ie. 
J. Nowaczyk

Głosujmy na plac zabaw
w naszej gminie!
Gmina Mosina przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, którego celem jest budowa 40 rodzinnych miejsc
zabaw na terenie całej Polski. To, czy
jedno z takich podwórek powstanie
w naszej gminie, zależy od jej mieszkańców. Głosy można oddawać codziennie
do 31 maja.

INFORMACJE Z URZĘDU
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Most w Borkowicach będzie zamknięty

kwiecień 2015

W najbliższym czasie, rozpocznie się przebudowa mostu na
Kanale Mosińskim we wsi Borkowice. Inwestycję przeprowadzi
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Stary most zostanie
rozebrany i w jego miejsce zbudowany zostanie nowy. Korzystających z tej drogi powiatowej czekają niestety objazdy.
Jak informuje rzecznik ZDPP, obecnie ogłoszony został
przetarg na wykonawcę rozbiórki i budowę mostu w ciągu
drogi powiatowej nr 2465P w Borkowicach. Otwarcie ofert
zaplanowano na 3 kwietnia br. Jeśli procedura przetargowa

będzie przebiegać zgodnie z planem, zamknięcie obiektu
nastąpi najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja
br. Organizacja ruchu na czas prowadzonych prac zakłada
objazdy: z Dymaczewa Starego do Borkowic - drogą wojewódzką 431 przez Krosinko, Krosno, Drużynę do Borkowic oraz
z Borkowic do Dymaczewa Starego – przez Drużynę, Krosno,
Krosinko, skręcając w lewo do drogi wojewódzkiej 431.
Planowane zakończenie robót przewidywane jest do końca
listopada 2015 roku.
Więcej informacji o zakresie prac w ramach prowadzonej
inwestycji na str. http://www.zdp.powiat.poznan.pl/?a=954

Zmiany w dowodach, meldunkach i USC

Tu warto zajrzeć: BIP

Od 1 marca tego roku zmieniły się przepisy
ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.
Nowelizacja prawa w tym zakresie wprowadziła kilka istotnych zmian. Ale co ważne w kwestii dowodów osobistych,
po zmianie przepisów nie ma konieczności ich wymiany na
nowe. O szczegółach wprowadzonych zmian, napiszemy
w kolejnym numerze „Informatora”. Już teraz zapoznać się
można z nimi na stronie www.mosina.pl w zakładce: Dla
Mieszkańca/Biuro Obsługi Interesanta/Ewidencja ludności.
Jeśli masz pytania dotyczące nowych dowodów osobistych
lub zmian w obowiązku meldunkowym, informacji udzielą
Tobie pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie: Biuro Obsługi
Interesanta tel. 618109 505 lub Referat Spraw Obywatelskich
i Działalności Gospodarczej tel. 618109 565.
Na pytania dotyczące aktów stanu cywilnego i nowych
rozwiązań prawnych w tym zakresie odpowiedzą pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie pod numerem tel.
61 8109 560.

Biuletyn Informacji Publicznej - ujednolicony system stron internetowych, stworzony dla
udostępniania informacji publicznej.
Dla zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej, czy sposobem załatwienia określonej sprawy,
strona BIP jest najlepszym źródłem informacji. Na BIP-ie
Gminy Mosina znajdziesz m.in. informacje o działalności
organów gminy – Burmistrza i Rady (np. dane teleadresowe,
zarządzenia i uchwały, akta miejscowego prawa, projekty
uchwał i protokoły z posiedzeń), oświadczenia majątkowe,
informacje o jednostkach organizacyjnych i pomocniczych,
ogłoszenia o przetargach, obwieszczenia planistyczne, informacje o konsultacjach społecznych, aktualne oferty pracy
w samorządzie, wejście do elektronicznej skrzynki podawczej
i wiele innych, ważnych informacji. Wejście na mosiński
BIP znajduje się na stronie www.mosina.pl , w jej prawym
górnym rogu. Wystarczy kliknąć umieszczoną tam, charakterystyczną ikonkę by uzyskać dostęp do informacji publicznej.

TRWA WYŁOŻENIE PLANÓW
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Krosinko

Rogalin

Trwa trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od
15 kwietnia do 7 maja 2015 r. – w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach
pracy Urzędu.
Projekt tego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również dostępny na stronie: www.mosina.pl ->
BIP ->Organy Gminy ->Burmistrz ->Obwieszczenia planistyczne ->Plany miejscowe. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie tego planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu
4 maja 2015 r. o godzinie 16.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może z mocy ustawy
wnieść do niego 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 22 maja 2015 r.

Do publicznego wglądu wyłożony został także projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
wsi Rogalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie trwa od dnia 15 kwietnia do 7 maja 2015 r.
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1,
w pokoju 119, również w godzinach pracy Urzędu. Projekt
tego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
znajduje się na stronie: www.mosina.pl -> BIP -> Organy
Gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia planistyczne. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół
w Rogalinie, ul. Poznańska, 2 o godzinie 17.00.
Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w powyższych projektach planu miejscowego, może
z mocy ustawy wnieść do nich 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 przypadku obu projektów planu w nieprzekraczalnym
terminie do 22 maja 2015 r.
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Wybory Prezydenckie 2015 – komunikat

MIESZKAŃCY PYTAJĄ

W niedzielę , 10 maja 2015 r., odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do 21.00. W tym czasie
będzie można oddać swój głos. Szczegóły dotyczące obwodów głosowania oraz
siedziby lokali wyborczych na terenie Gminy Mosina – w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Wybory/Wybory Prezydenckie2015. Obwieszczenia zawierające te informacje, znajdują się także na drzwiach wejściowych do Urzędu
Miejskiego w Mosinie, a także na sołeckich i osiedlowych tablicach ogłoszeń.

Co w sprawie zamkniętego przejazdu kolejowego na
Śremskiej? Jak długo to potrwa?

Dopłaty dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza rolników do składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r.
Osobiście rolnicy mogą składać wnioski w biurach powiatowych. Kto złoży
wniosek do 15 maja, może liczyć na otrzymanie należnych mu płatności w pełnej wysokości. Kto nie zdąży i złoży go od 16 maja do 9 czerwca, będzie miał
obniżone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski
składane po 9 czerwca nie będą rozpatrywane. Wnioski można również składać
za pośrednictwem internetowej aplikacji e-wniosek, która została zamieszczona
na portalu ARiMR.
Od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach płatności bezpośrednich. Wprowadzona została m.in. tzw. płatność na zazielenienie, płatności dla młodych rolników,
płatność dodatkowa dla rolników posiadających grunt o powierzchni od 3,01
ha do 30 ha, płatności związane z produkcją zwierzęcą i roślinną. Aby ułatwić
rolnikom złożenie wniosków, ARiMR co roku wysyła do nich za pośrednictwem
poczty tzw. spersonalizowane wnioski – dokumenty częściowo wypełnione na
podstawie ostatnio składanego wniosku. W tym roku ostatnia partia spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. została
wysłana 4 marca. W sytuacji, gdy te dokumenty nie dotrą do rolnika, powinien
on zgłosić się do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR i tam
otrzyma formularz wniosku wraz z załącznikami graficznymi.
Więcej szczegółów dotyczących proponowanych płatności na www. arimr.
gov.pl. Biuro Powiatowe ARiMR Poznań, ul. Strzeszyńska 29, 60-479 Poznań,
tel: 61 845 57 80
W Mosinie mieści się także punkt doradztwa Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Śremska 75 A, tel. 797 501 716.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI
W związku z organizacją DNI MOSINY 2015, a w szczególności imprezy masowej
(koncerty DeMono, Mateusza Ziółko oraz Marcina Dańca), Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Bałtyk - Karkonosze Tour oraz Biegu „Elegant na 5”, organizatorzy informują, że wystąpią czasowe utrudnienia w parkowaniu pojazdów
oraz zmiany organizacji ruchu drogowego:
- 22 maja 2015 w obrębie Placu 20 Października i ul. Poznańskiej,
- 23 maja 2015 w obrębie Placu 20 Października i ul. Krotowskiego (od Ronda
do Placu 20 Października),
- 24 maja 2015 w obrębie Placu 20 Października, ul. Krotowskiego (od Ronda
do Placu 20 Października) oraz w rejonie ulic: Leszczyńska, Strzelecka, Śremska,
Kolejowa, Farbiarska i ulic przyległych.
Serdecznie prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wskazań służb porządkowych.
Szczegółowe informacje przekażemy wszystkim zainteresowanym w dniach
poprzedzających uroczystości oraz dostępne będą na stronach www.mosina.pl,
www.osirmosina.pl, www.kultura.gmina.pl, www.gci.mosina.pl
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Organizatorzy

INFORMACJE Z URZĘDU

Od początku 2013 r. na terenie Gminy
Mosina PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
realizuje projekt: „Modernizacja linii
kolejowej E 59 na odcinku Wrocław
- Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań”. Inwestor, powierzył w drodze
przetargu prace wykonawcze Konsorcjum Wykonawczemu: FCC, AZVI,
DCM, Lider: FCC CONSTRUCCTION,
S.A. 19 lutego 2015 r., PKP PLK S.A.
wypowiedziały umowę z wykonawcy
- FCC Construcción, ze względu dotrzymywanie harmonogramu prac zgodnie
z kontraktem.
- W związku z wypowiedzeniem umowy, wstrzymane zostały prace związane
z budową wiaduktu kolejowego na ul.
Śremskiej. Obecnie PKP Polskie Linie
Kolejowe przeprowadza postępowania
przetargowe celem wyłonienia nowego
wykonawcy. Po wyłonieniu nowego wykonawcy, zostaną wznowione roboty.
PKP PLK przewiduje podpisanie umowy
z nowym wykonawcą w sierpniu bieżącego roku, natomiast zakończenie robót
planuje się na koniec kwietnia 2016 r. –
informuje Edward Luciński, kierownik
kontraktu Centrum Realizacji Inwestycji PKP.
– Obecna sytuacja znacznie przedłuży
realizację inwestycji. Inwestor: PKP PLK
pozostawia Gminę z dużym problemem –
wyjaśnia burmistrz Jerzy Ryś – Gmina
podejmuje działania, by zminimalizować
utrudnienia dla mieszkańców. Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności w rejonie ul. Śremskiej oraz
zwrócenie uwagi na występujące oznakowanie drogowe. Z uwagi na rozpoczętą
budowę wiaduktu kolejowego w ciągu
ul. Śremskiej, dokonamy uzgodnień
i negocjacji z Inwestorem. Jednym
z podstawowych żądań z naszej strony
będzie doprowadzenie w/w odcinka drogi
do stanu pełnej przejezdności oraz zapewnienia bezpiecznego i komfortowego
przejścia dla pieszych do czasu rozpoczęcia prac przez nowego Wykonawcę.
O wszystkich nowych okolicznościach
związanych ze sprawą będziemy na bieżąco informować na www.mosina.pl,
a także na łamach gazety. 
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
w okresie
od 1 grudnia
2014 r. do 29
marca 2015 r.
Rada Miejska obradowała na
9 sesjach, podczas których podjęła 60 uchwał, w tym 10 dotyczących funkcjonowania Rady
Miejskiej. W dniu 29 stycznia
br., radni jednogłośnie uchwalili
budżet Gminy Mosina na rok
2015.
Ponadto w omawianym okresie, Rada
wypowiedziała się w innych ważnych
sprawach, między innymi:
• podjęła uchwałę w sprawie wydawania przez Gminę Mosina pisma samorządowego o nazwie „Informator
Mosiński”,
• wybrała skład Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej na lata 2015
– 2023,
• wybrała przedstawicieli gminy do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego,
• nadała nazwy 6 ulicom,
• rozpatrzyła skargę mieszkańców wsi
Krosno w sprawie dowożenia uczniów
do Gimnazjum w Pecnej i kilka skarg
mieszkańca Czapur dot. procedowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części tej wsi,
• uchyliła uchwały o przystąpieniu
do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów części wsi Czapury, oraz części
wsi Rogalinek ( str. 11 „Ważne decyzje”)
• podjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia mpzp dla terenu parku
gminnego Strzelnica i terenów wokół
niego, tak by w przyszłości mogła tam
powstać m.in. pływalnia ( str. 11 „Ważne
decyzje”)
Rada przyjęła także jednogłośnie
2 stanowiska:
• w sprawie modernizacji i przebudowy
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kwiecień 2015
drogi 431 łączącej Kórnik z Mosiną,
• w sprawie Zespołu Szkół Rolniczych
w Grzybnie.
Na sesji w dniu 9 marca, przeprowadzone
zostały konsultacje w sprawie Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego
Metropolii Poznań. Autorów Koncepcji
reprezentował prof. Tomasz Kaczmarek,
prof. Andrzej Mizgajski oraz dr Radosław
Bul. Odpowiedzieli oni na pytania radnych, dotyczące rozwiązań drogowych
oraz wpływu strefy ochronnej dla ujęć
wody spółki Aquanet na zamierzenia
inwestycyjne w Mosinie.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
i stanowisk można zapoznać się
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo.

Z PRAC KOMISJI STAŁYCH
W Radzie Miejskiej w Mosinie pracuje
8 komisji stałych. W omawianym okresie,
komisje pracowały według swoich planów rocznych (BIP: zakładka organy gminy/rada/kalendarium). Oprócz opiniowania projektów uchwał przedłożonych
przez burmistrza, komisje podejmowały
inne ważne sprawy. O te najistotniejsze,
zapytaliśmy przewodniczących komisji.

KOMISJA BUDŻETU
I FINANSÓW
Wiesława Mania
Od grudnia, komisja obradowała
7 razy. W lutym, posiedzenie wyjazdowe w świetlicy wiejskiej w Krośnie, poświęcone było finansom sołectw i osiedli
naszej gminy. Zaproszeni na spotkanie
sołtysi i przewodniczący Zarządów
Osiedli przedstawili realizację funduszu sołeckiego i tzw. małego funduszu.
W marcu, członkowie Komisji Budżetu
i Finansów odbyli posiedzenie wyjazdowe do Skałowa koło Kostrzyna, gdzie
budowane jest schronisko dla zwierząt.
Omówiono stan zaawansowania inwestycji, zasady funkcjonowania, a także
koszty budowy schroniska poniesione
przez gminę Mosina, która jest jednym
z 11 członków Związku Międzygminnego „Schronisko”. Gmina Mosina wpłaca
składkę członkowską 1 zł na mieszkańca rocznie i składkę inwestycyjną, która
wyniosła 945 tys. zł. Schronisko ma być
oddane do użytku jesienią 2015 r. i docelowo zapewni opiekę dla 300 psów. Po
budowie oprowadził radnych dyrektor
schroniska Paweł Kubiak.

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Waldemar Wiązek
Komisja odbyła 7 posiedzeń. Do najważniejszych, zaliczyć należy spotkanie
z udziałem przedstawicieli zarządu AQUANET-u, którzy przedstawili koncepcję
spółki dotyczącą rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie
naszej gminy. Z przykrością stwierdziliśmy, że dopiero w odległej przyszłości AQUANET ma zamiar inwestować
w Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe,
Borkowice, Bolesławiec, z kolei z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że spółka będzie inwestować w Żabinko, ze względu
na bezpośrednią strefę ujęcia wody. Na
lutowym, wyjazdowym posiedzeniu,
komisja gościła przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
który przedstawił koncepcję odtworzenia
skarp rzeki Warty podmywanych przez
rzeczny nurt w miejscowości Wiórek
i Czapury. W poprzedniej kadencji,
w czasie spływu rzeką Wartą komisja zauważyła ten problem, złożyła wniosek do
RZGW, wskazując realne zagrożenie dla
linii brzegowej w tych miejscach. RZGW
potwierdził wskazania komisji i na odtworzenie skarp w tych miejscowościach
wyasygnuje ok. 2 mln zł.

KOMISJA EDUKACJI,
KULTURY I SPORTU
Roman Kolankiewicz
W minionym kwartale komisja spotkała się 5 razy. Do najcenniejszych spotkań
należy posiedzenie z udziałem reprezentantów szkół – dyrektorów, organu
prowadzącego, jak i rodziców, którzy
postawieni w roli odbiorców, także za
pośrednictwem dzieci oceniają działania z zakresu edukacji w naszej gminie.
Na tych spotkaniach poruszono wiele
istotnych spraw, jak bezpieczeństwo,
baza dydaktyczno-sportowa, czy zasoby
sprzętu komputerowego. Przedstawiciele
rodziców wysunęli pomysł, aby utworzyć organ doradczy w którego skład
weszliby członkowie rad rodziców z całej
gminy. Komisja wyraziła swoją aprobatę
dla tego pomysłu, zapewniła również
o otwartości na bezpośredni kontakt
z rodzicami. Wspólne spotkania z rodzicami, jak i dyrektorami szkół, mają na
celu między innymi wymianę doświadczeń, co w konsekwencji przełoży się
na efektywniejszą oraz atrakcyjniejszą
ofertę edukacyjną w gminie.
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KOMISJA INWESTYCJI,
MIENIA KOMUNALNEGO
I ŁADU PRZESTRZENNEGO
Tomasz Łukowiak
Komisja odbyła 5 posiedzeń. W styczniu, komisja zapoznała się ze stanem
prac nad modernizacją linii kolejowej
na terenie gminy Mosina, w tym prac
związanych z budową przejścia podziemnego od dworca PKP w kierunku
ZUK-u oraz przejazdów kolejowych na
ul. Śremskiej, Sowinieckiej i Targowej.
Radnych interesował także układ komunikacyjny w trakcie zamykania dla ruchu
tych przejazdów kolejowych oraz sposób
odwodnienia planowanego tunelu na
ulicy Śremskie.j W lutym, w posiedzeniu komisji uczestniczyli mieszkańcy
Rogalina oraz Sasinowa i w dyskusji
przedstawili stanowisko za uchyleniem
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów części wsi
Sasinowo oraz wsi Rogalinek. Również
na posiedzeniu lutowym, komisja zapoznała się ze stanem prac nad zachodnią
obwodnicą Mosiny – tzw. „Czerwonką”.
Radni zaproponowali, aby z jej planowanym przebiegiem zapoznać mieszkańców. W marcu komisja zapoznała się
stanem złożonych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na zadania
inwestycyjne w gminie. Na posiedzeniu
komisja podjęła również temat: kryteria
doboru i wyboru kolejności utwardzania
dróg gminnych. Komisja stwierdziła,
że należy zinwentaryzować istniejącą
infrastrukturę w drogach nieutwardzonych. Radni są zdania ,że należy ustalić
proste, przejrzyste, akceptowalne społecznie kryteria kolejności utwardzania
dróg. Temat dróg ze względu na swą
złożoność będzie podejmowany na kolejnych posiedzeniach.

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA
Ryszard Rybicki
Komisja odbyła dotychczas 5 posiedzeń. Tematem spotkania w miesiącu
lutym, była ocena stanu bezpieczeństwa za rok 2014. Komisja zapoznała się
z rocznym sprawozdaniem z pracy Komisariatu Policji w Mosinie, a także
z działalności mosińskiej Straży Miejskiej. W siedzibie Straży Miejskiej w Mosinie, zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem monitoringu. Komisja zajmowała
się także zagadnieniami z zakresu zarządzania kryzysowego, przeprowadzając
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analizę działań przeciwpowodziowych
i innych zdarzeń losowych na terenie
gminy. W marcu dokonaliśmy przeglądu Ochotniczych Straży Pożarnych pod
względem bezpieczeństwa, wyposażenia i estetyki, odwiedzając OSP Mosina,
Radzewice, Pecna i Nowinki. Komisja
skierowała do Burmistrza 17 wniosków.

KOMISJA PROMOCJI
GMINY
I WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDOWEJ
Dominik Michalak
W pierwszym kwartale, komisja obradowała 7 razy. Do najistotniejszych
tematów pracy komisji należało m.in.:
powołanie Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, dyskusja nad
koncepcją gazety samorządowej oraz
wykorzystania potencjału mosińskiego
Targowiska, w aspekcie możliwości promocyjnych gminy. Komisja spotkała się
również z przedstawicielami jednostek
pomocniczych gminy w celu omówienia kampanii informacyjnej dotyczącej
płacenia podatków w Mosinie.

KOMISJA OCHRONY
ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ
Jolanta Szymczak
W obecnej kadencji komisja odbyła
5 posiedzeń. W miesiącu lutym zostały
zaproszone wszystkie firmy medyczne
świadczące swoje usługi w ramach umowy z NFZ , POZ, specjalistyki, pielęgniarstwa, położnictwa, stomatologii,
rehabilitacji. Zaproszeni goście przedstawili szczegółowo funkcjonowanie
swoich firm, określili rodzaj świadczonych usług, jaką populację mieszkańców
naszej gminy obejmują, w jakich placówkach świadczą swoje usługi medyczne.
Na marcowym posiedzeniu kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
Lidia Skupin- Wójtowska, przedstawiła
szczegółowo kompleksową działalność
tej placówki na terenie gminy, dołączyła
również szczegółową dokumentację tj.
sprawozdania z działalności za rok 2014.

KOMISJA REWIZYJNA
Michał Kleiber
Komisja odbyła 4 planowe posiedzenia oraz jedno dodatkowe – w związku
z ilością skarg, które zostały złożone do
Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji,
a nie zostały rozpatrzone. Komisja Rewi-

zyjna rozpatrywała skargi mieszkańców
na Burmistrza Gminy Mosina. Skargi
dotyczyły dowozów dzieci do szkół znajdujących się za rejonem zamieszkania,
a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Czapury.
W trakcie trzech swoich posiedzeń,
komisja zajmowała się kontrolą zamówień do kwoty 14.000 EUR. Kontroli podlegały zamówienia złożone
w I i II półroczu ubiegłego roku. Kontrola trwa nadal z uwagi na oczekiwanie na
uzupełnienie dokumentacji związanej
z w/w zamówieniami.
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Informacje o terminach,
bieżących tematach, a także o miejscu
spotkania zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Aktualności. 

Nowa Kapituła Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej
Na sesji w dniu 26 marca, Rada
Miejska w Mosinie podjęła uchwałę
powołującą nową Kapitułę Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej w składzie:
Danuta Białas, Józefa Roszak-Rosić,
Krzysztof Lipiak, Jerzy Falbierski
i Jacek Szeszuła.
Zgodnie z regulaminem Medalu, taki
skład zarekomendowała Radzie Komisja
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej. Kadencja tej Kapituły potrwa
8 lat, do 2023 roku. Na pierwszym
spotkaniu w dniu 9 kwietnia, nowi
członkowie Kapituły wybrali spośród
siebie dziekana – Krzysztofa Lipiaka.
Teraz dokonają wyboru kandydatów do
uhonorowania najwyższym, lokalnym
wyróżnieniem.
W ustępującej Kapitule Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej zasiadali:
- Barbara Miczko-Malcher
(Dziekan Kapituły),
- Jan Jurgiewicz,
- Zygmunt Niemczewski,
- Andrzej Kasprzyk,
- Stanisław Dębiec.
Składamy wyrazy podziękowania za
ich wkład pracy w budowanie wizerunku naszej Małej Ojczyzny.
W majowym numerze „Informatora
Mosińskiego” przybliżymy sylwetki
członków nowej Kapituły. JN
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PODŁĄCZ
SIĘ DO SIECI
KANALIZACYJNEJ
NA SPECJALNYCH
WARUNKACH
Podstawowym instrumentem wdrażania postanowień
dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja
1991 r. 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK). Jego celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków przez realizację ujętych w nim inwestycji, a w konsekwencji ochrona
środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami tych
zrzutów.
AQUANET SA realizując Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w części dotyczącej osiągnięcia
stopnia podłączenia ścieków do systemu zbiorczego do
31.12.2015 r.
przedstawia Państwu specjalnie przygotowaną propozycję
podłączenia nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych dosieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto.
Cena na realizację podłączenia obejmuje uzyskanie:
warunków przyłączenia, projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, budowę podłączenia łącznie
z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędnym zagęszczeniem terenu Państwa nieruchomości,
odbiór techniczny oraz inwentaryzację geodezyjną.
Cena, o której mowa powyżej,może ulec zmianie w następujących przypadkach:
• jeżeli wykonanie odcinka od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Państwa
nieruchomości będzie wymagało montażu dodatkowej lub
dodatkowych studni kanalizacyjnych, będą Państwo zobowiązani do zapłaty dodatkowo 615 zł brutto za każdą studnię;
• jeżeli odcinek od studni do instalacji wewnętrznej okaże
się dłuższy niż 30 mb lub gdy ze względu na ukształtowanie
terenu brak będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzania
ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, zostanie przygotowana
dla Państwa indywidulana oferta cenowa.
Cena nie obejmuje doprowadzenia terenu Państwa działki
do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie nasadzeń i trwałej zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy podłączenia,
na którą wyrażą Państwo zgodę przed rozpoczęciem prac
budowlanych oraz likwidacji szamba. AQUANET zobowiązuje się do zajęcia pod zabudowę jedynie terenu niezbędnego
do prawidłowej realizacji zlecenia, wynikającego ze sztuki
budowlanej.
Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury po
wykonaniu robót. W związku z tym nie będą pobierane jakiekolwiek zaliczki.
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3.Korzystanie z podłączenia do kanalizacji sanitarnej jest
bardziej opłacalne niż wywóz ścieków z szamba. W poniższej
tabeli przedstawiamy poziom oszczędności dla 4 osobowej
rodziny mieszkającej na terenie Gminy Mosina, przy miesięcznym wytworzeniu 12 m3 ścieków, po rezygnacji z szamba:
4.

5. Gwarantujemy minimum formalności -do wykonania
podłączenia konieczne jest jedynie:
a. dokonanie zlecenia wykonania podłączenia izłożenie
oświadczenia wyrażającego zgodę na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania prac;
b. podpisanie wniosku o zawarcie umowy na etapie zlecenia i umowy na odprowadzanie ścieków przed realizacją
podłączenia.
6. W przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze
specjalnie do tego celu utworzonego przez Aquanet funduszuoraz rozłożenia płatności na raty po otrzymaniu faktury
za wykonanie usługi podłączenia.
7. W celu przedstawienia oferty oraz wyżej wymienionych
dokumentów, odwiedzi Państwa przedstawiciel AQUANET.
Po zakończeniu robót budowlanych odcinek od sieci kanalizacyjnej w ulicy do pierwszej studni na terenie Państwa
nieruchomości (przyłącze kanalizacyjne) będzie własnością
AQUANET i AQUANET na własny koszt będzie wykonywał
czynności eksploatacyjne na tym odcinku.
Odcinek od pierwszej studni na przyłączu kanalizacyjnym
do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Państwa nieruchomości będzie Państwa własnością.
W celu skorzystania z przyłączenia na korzystnych warunkachlub wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt osobisty
w siedzibie AQUANET lub telefoniczny w godz. 8.00-16.00
pod nr 603-608-817 lub 61-83-59-208.
Wykonanie podłączenianastąpi w indywidualnie uzgodnionym terminie, nie później niż do dnia 31.12.2015r.
Propozycja skierowana jest do konsumentów, których posesja
jest zabudowana i użytkowana oraznie jest podłączona do
sieci kanalizacji sanitarnejeksploatowanej przez AQUANET
i nie ma wybudowanego przyłącza ze studnią, a jednocześnieistnieje techniczna możliwość bezpośredniego podłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Spełniając wymagania Unii Europejskiej w zakresie obowiązku podłaczenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Zadbaj o środowisko
i oszczędzaj pieniądze. 
Zapraszamy,

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?
1. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy.
2.Nasilać się będą kontrole ilości ścieków wywożonych
z szamb.
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Zarząd AQUANET SA
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
www.aquanet.pl

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
Strażnicy interweniowali
W MARCU, Straż Miejska w Mosinie
dokonała 325 kontroli posesji na terenie
gminy. Takie kontrole prowadzone są
na wniosek Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Miejskiego w Mosinie. Sprawdzano
sposoby odprowadzania nieczystości
płynnych oraz odprowadzanie ścieków.
Straż Miejska przekazała do odłowienia specjalistycznej firmie 12 zwierząt.
Były to głównie bezpańskie psy, które umieszczone zostały w mosińskim
przytulisku. Strażnicy udzieli pomocy
firmie FALCO przy odłowieniu dzików,
które zostały wypuszczone na wolność
w innym miejscu.
260 razy strażnicy skontrolowali sklepy, sprawdzano koncesję na handel alkoholem i dotrzymywanie jej warunków.
6 razy interweniowano w stosunku do
osób nietrzeźwych. W czasie wspólnych
patroli z Policją, ujawniono osoby pijące
alkohol w miejscu publicznym jak i prowadzące pojazd pod wpływem alkoholu.
25 razy dokonano kontroli prędkości
z użyciem fotoradaru. Ponadto Straż
Miejska podjęła 45 interwencje drogowe w przypadkach złamania przepisów
ruchu drogowego.
Mosińscy strażnicy miejscy nadzorowali prace społeczne osób ukaranych, na które skazuje Sąd Rejonowy
w Śremie. W miesiącu marcu tylko
w Mosinie przepracowali 48 godzin,
wykonując prace społecznie użyteczne
polegające na zbieraniu śmieci, obcinaniu gałęzi wchodzących w pas drogowy,
likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, zrywaniu nielegalnie rozwieszonych
ogłoszeń, sprzątaniu chodników.
Choć czynność ta nie należy do
ustawowego zadania miejskiej straży,
strażnicy zabezpieczali dojście dzieci
do szkół, głównie do Szkoły Podstawowej nr 1, z racji na niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Piotra Mocka.
W minionym miesiącu, strażnicy dokonali także 195 interwencji porządkowych, w dni targowe 2 razy dziennie
kontrolowali mosińskie targowisko pod
względem porządku i czystości. Wylegitymowali 219 osób, pouczyli 194 osóby,
przekazali Policji 3 sprawy, monitorowali przebywanie osób bezdomnych,
zabezpieczali 2 uroczystości.

BEZPIECZEŃSTWO
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Odwiedź strażnicę
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca można odwiedzić strażnicę przy ul. Śremskiej w Mosinie. W tym właśnie dniu, w godz.
10.00 – 13.00, mosińscy strażacy zapraszają na prezentację sprzętu
pożarniczego i zwiedzanie
jednostki, a także zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej
pomocy. „Otwarte strażnice”,
to inicjatywa Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu realizowana przez
podległe jej jednostki na terenie
całego powiatu poznańskiego.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
nr 9 w Mosinie zaprasza!

Straż Pożarna w akcji
W miesiącu marcu Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP w Mosinie wyjeżdżała do:
• 12 pożarów,
• 18 miejscowych zagrożeń
Aż 3 interwencje były skutkiem fałszywych alarmów. W przypadku miejscowych
zagrożeń, były to głównie wypadki z udziałem samochodów osobowych i kolizje.
Większość wyjazdów do pożarów stanowiły zgłoszenia dotyczące wypalanych traw.
W dniu 30 marca, we wczesnych godzinach porannych, doszło do groźnie wyglądającego pożaru budynku stolarni w miejscowości Krosno. Po przyjeździe na
miejsce zdarzenia, stwierdzono pożar w części dachowej znajdującej się bezpośrednio
nad pomieszczeniami stolarni. Strażacy w celu dotarcia do źródła ognia wycieli
w połaci dachowej otwory, dzięki którym mogli wejść do środka, a następnie ugasić palące się belki dachowe. W działaniach brało udział łącznie 9 zastępów PSP
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji nie doszło
do rozprzestrzenienia się ognia na większą skalę.

Strażacy radzą

Czujki dymu chronią przed pożarem

W Polsce co roku w budynkach mieszkalnych wybucha ponad 30 tys. pożarów,
w których ginie ok. 400 osób! Niebezpieczeństwa pożaru można uniknąć instalując
w domu czujkę dymu. Statystyki z innych krajów europejskich jednoznacznie
wskazują na wpływ ilości domostw zaopatrzonych w czujki dymu na spadek
liczby ofiar śmiertelnych w pożarach obiektów mieszkalnych.
Straż Pożarna apeluje: posiadanie w domu sprawnej czujki dymu, to większa
szansa na uratowanie życia Twojego i Twojej Rodziny! Szczegóły na www.edukacja.psp.wklp.pl

Uważaj na czad!

Nie ma smaku, zapachu i barwy, nie szczypie w oczy i nie dusi w gardle, ale jest
silnie trujący, palny i wybuchowy. To czad, cichy zabójca. Jego już niewielkie
stężenie w powietrzu jest śmiertelne dla człowieka. Największe żniwo zbiera
w sezonie grzewczym, ale i poza nim może być niebezpieczny. Strażacy radzą:
nie lekceważ takich objawów jak duszności, bóle i zawroty głowy, nudności,
wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyspieszenie czynności serca i oddychania.
Mogą one być sygnałem zatrucia czadem. Natychmiast przewietrz pomieszczenie
i zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 998. Regularnie dokonuj przeglądów
kominiarskich, instalacji gazowych i wentylacyjnej. Nie zatykaj kratek wentylacyjnych. Wietrz często mieszkanie, zwłaszcza kuchnię i łazienkę wyposażoną
w tzw. junkers. Rozszczelnij okna. Zamontuj czujkę dymu i tlenku węgla.
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Jurij Felsztinski i Michaił
Stanczew „Trzecia wojna
światowa? Bitwa o Ukrainę.”
Trzecia wojna światowa? Jurija Felsztinskiego
i Michaiła Stanczewa jest
pierwszą książkową publikacją na temat zbrojnego
konfliktu między Rosją
i Ukrainą, który - zdaniem
autorów - musi się przerodzić w starcie na skalę
światową. Przytaczają na
to liczne dowody, sięgają
do analogii historycznych,
czerpią ze źródeł mało
znanych lub zgoła nieznanych. Mimo że Felsztinski
i Stanczew całą winą za
wybuch tej wojny obarczają
Władimira Putina i jego
kagebowskie otoczenie,
dostrzegają też poważne
błędy elit politycznych
Ukrainy, które przez ćwierćwiecze niepodległości tego
państwa stworzyły warunki sprzyjające rosyjskiej
inwazji.
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Camilleri Andrea „Owce
i pasterz”
Opowieść inspirowana
prawdziwymi wydarzeniami. Mocniejsza niż kryminalne powieści z komisarzem Montalbano w roli
głównej. W lecie 1945 roku
biskup Agrigento na Sycylii
staje po stronie chłopów
w sporze z wyzyskującymi
ich plantatorami.
W odwecie zostają nasłani
na niego zabójcy. Niewygodny biskup zostaje
postrzelony. Dziesięć sióstr
zakonnych ofiaruje swoje
życie, aby Bóg ocalił ciężko
rannego duchownego...
Czy był to akt wiary i poświęcenia, czy bezsensowna i okrutna ofiara? Biskup
wraca do zdrowia, ale o desperackim czynie zakonnic
dowiaduje się dopiero wiele
lat później...

Życzenia dla 100-latki
Pani Maria Górna z Mosiny obchodziła w marcu swoje 100-letnie urodziny. Cieszymy się, że
wśród naszych mieszkańców mamy tak Szacowną
Jubilatkę.
Maria Górna urodziła się 22 marca 1915 r. w Hamborn
w Niemczech, jednak całe jej życie związane było z Mosiną.
Jubilatka wychowała dwie córki, doczekała się trzech wnuczek, sześciu prawnuków i dwóch praprawnuczek. Mimo
szacownego wieku, pani Maria nie korzysta z okularów,
a czyta bardzo dużo. Szczególnie interesuje ją życie społeczne,
dlatego chętnie czyta lokalną prasę. Jako receptę na długowieczność 100-latka z Mosiny podaje prowadzenie zdrowego
stylu życia.
Dostojnej Jubilatce w imieniu samorządu Gminy Mosina
i wszystkich jej mieszkańców, życzenia zdrowia i pomyślności
złożył burmistrz Jerzy Ryś.
Redakcja „Informatora Mosińskiego” dołącza się do tych
życzeń!
JN

Fot. Marzena Obst

MOSIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA

Dariusz M. Preisler „Zagadka widziadeł”
Nowa książka naszego
mosińskiego autora! Feliks
Martyniuk po pewnym
wydarzeniu z dzieciństwa
otrzymał przypadkiem
dar rozpoznawania bytów
niecielesnych - widziadeł,
których tajemnica produkcji tkwi w budowie
niedoskonałości zmysłów
człowieka. Widziadła są
produktem stworzonym po
to, aby wprowadzić ludzi
w błąd. To nieprawda, że
uratują świat, który zmierza ku upadkowi. To właśnie one mają doprowadzić
do jego globalnej zapaści.

www.bibliotekamosina.pl
Mosińska Biblioteka Publiczna
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4
tel. 61 8 132 332, 509 811 085
biblioteka@bibliotekamosina.pl

BIBLIOTEKA / AKTUALNOŚCI

mosina.pl
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fot. Bartosz Obrzut

[ W Mosinie wybrano prawdopodobnie najlepszy
zespół gitarowy z Wielkopolski. ]

W Mosinie szósty raz już odbył się Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych. Na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury prezentowało się
10 kapel, które jury wybrało spośród ponad 50
zgłoszonych.
Małgorzata Kaczmarek z Fabryki Zespołów w imieniu oceniających: Dominika Ostrowskiego, Jessici Karlińskiej oraz
Norberta Tomczaka z Radia Afera, ogłosiła zwycięski zespół
– Ciabatta z Poznania. Laureaci zdobyli cenne nagrody m.in.
sesję nagraniową w Karlin Studio, bony podarunkowe do
sklepu muzycznego ROCK’N’ROLL. Najlepszym gitarzystą został Maciej Zdanowicz /Little Black Hope - Poznań/,
a najlepszą wokalistką Zuzanna Olszewska z zespołu MY
ze Swarzędza.

Specjalne wyróżnienie otrzymał również Jarosław „Jack”
Ciszewski, wokalista kapeli The End z Poznania oraz zespoły:
De Indigo, The End oraz Little Black Hope.
Alicja Adamska z Mosińskiego Ośrodka Kultury dodaje
„W tym roku postanowilismy dodatkowo przygotowć klip podczas Fabryki Animacji w Mosinie dla zwycięskiej Kapeli. Premierę
zaplanowalismy na 18 kwietnia podczas Ogólnopolskich Dni
Artystycznych z Gitarą w Mosinie.” 

Katarzyna Leszczyńska
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe

Stabat Mater
W kościele pw. Świętego Mikołaja w Mosinie
w dniu 28 marca odbył się koncert muzyki pasyjnej.

KULTURA

Fot. Z archiwum Chóru Sonantes

Wielkopostną refleksję uświetniły utwory oparte na jednej
z najpiękniejszych sekwencji w dziejach historii muzyki –
Stabat Mater G. B. Pergolesiego oraz Andrzeja Koszewskiego,
w wykonaniu Żeńskiego Chóru Sonantes” Uniwersytetu
Ekonomicznego, a także solistek Anny Budzyńskiej i Małgorzaty Woltmann-Żebrowskiej z towarzyszeniem Zespołu
Kameralistów Poznańskich. Ponadto autorami i wykonawcami koncertu byli Karolina Wojtowicz, Janusz Mielnicki
i Jan Janusz Tycner. Organizatorem koncertu był Mosiński
Ośrodek Kultury oraz Parafia pw. Świętego Mikołaja w Mosinie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło poznańskie
Radio Emaus. 
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„Mosina i jej mieszkańcy
				w sobotnioniedzielne popołudnie”.

Mosina na spacerze
W marcu Izba Muzealna zainaugurowała niezwykle ciekawą wystawę: „Mosina i jej mieszkańcy w sobotnioniedzielne popołudnie”.
Ta ekspozycja, to swoisty album rodzinny mieszkańców
Ziemi Mosińskiej, w którym znalazły się archiwalne fotografie dokumentujące wypoczynkowy aspekt ich życia. Zdjęcia
opowiadają o spacerach, wycieczkach, kąpielach, wakacjach
i różnych innych formach aktywnego wypoczynku mosinian,
począwszy od lat 30. minionego wieku, po czasy nie tak da

no minione. – Takie miejsca jak Osowa Góra, Ludwikowo,
Pożegowo, tereny przy Kanale Mosińskim i wiele innych,
to elementy naszego mosińskiego krajobrazu, które stanowią najbardziej malowniczy zakątek ziemi wielkopolskiej.
Miejsca te w nierozerwalny sposób wiążą się z pokoleniami
mieszkańców ziemi mosińskiej, którzy przy sprzyjającej aurze swój wolny od pracy i nauki czas spędzali w ulubionych
przez siebie miejscach – w gronie rodziny i w towarzystwie
przyjaciół, zapominając często o troskach dnia codziennego
– stwierdza autorka wystawy Józefa Roszak-Rosić, kierownik
Izby Muzealnej w Mosinie. Wystawa potrwa do 10 maja.
Gorąco polecam! JN

W Galerii przy oknie

Andrzej Maciej Łubowski, profesor sztuk plastycznych, laureat Medalu Gloria Artis, wykładowca akademicki na uczelniach artystycznych, artysta. Dla
Galerii Miejskiej w Mosinie to artysta znaczący, bo
profesor Łubowski jest prezesem Związku Artystów
Plastyków oddziału w Poznaniu. Związek patronuje
Galerii i wspiera jej działalność od czasu jej powstania
w roku 1993.
Andrzej Maciej Łubowski w swoim dorobku artystycznym posiada ok. 45 wystaw indywidualnych
w zakresie malarstwa, wiele wystaw zbiorowych,
w kraju i za granicą. Jest animatorem życia artystycznego, kuratorem licznych wystaw i sympozjów. Cykl jego
obrazów zaprezentowanych na mosińskiej wystawie,
to pełna artystycznej refleksji próba „fotograficznego” sportretowania człowieka przy oknie, ale przy
pomocy pędzla. Okna w obrazach Łubowskiego są jak
witraże z mozaiką widoków, ludzkich myśli i przeżyć.
Człowiek przy oknie – zamyślony, pochłonięty pracą,
rozmową, czy prostą, prozaiczną czynnością. Okna
w obrazach artysty są jak witraże, z mozaiką codziennej
rzeczywistości.  JN
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Fot. Agnieszka Bereta

„Przy oknie”, to tytuł marcowej wystawy sztuki współczesnej w Galerii Miejskiej w Mosinie.
Tym razem na ścianach galerii, prezentowane są prace, które wyszły spod pędzla Andrzeja Macieja
Łubowskiego, wykonane techniką malarstwa olejnego.

KULTURA

mosina.pl
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XVI Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej zakończona
27 marca 2015 r., meczem młodzieżowym pomiędzy UKS ORLIK MOSINA a UKS ORZEŁ GRANOWO rozpoczęła się uroczystość zakończenia XVI Edycji rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej.
Pojedynek wygrał nasz mosiński zespół.
Po oficjalnym otwarciu kibice mogli obejrzeć mecz barażowy pomiędzy FC GOLDEN PUSZCZYKOWO oraz KIELICH
DOZNAŃ PUSZCZYKOWO, który zakończył się wynikiem
4:2. Bramki dla FC Golden strzelili Krzysztof Kantorczyk
(1 gol) oraz Krzysztof Gorzyński (3 gole). Dla zespołu Kielich
Doznań obie bramki wywalczył Mariusz Banaszak. Przed
Finałem Pucharu Ligi mieliśmy okazję podziwiać występy
Marka Borna - żonglera, freestylera, finalisty 6 edycji programu Mam Talent oraz grupy tanecznej Aktiv z Mosiny. Mecz
finałowy pomiędzy EWPA KOMORNIKI oraz SPORTECH
LUBOŃ zakończył się wynikiem 6:8. Dla zespołu EWPA
bramki strzelili: Maciej Waskowski (2 gole) oraz Krystian
Paplaczyk (3 gole). Dla zespołu SPORTECH zwycięskie gole
wywalczyli: Marcin Lulka (3 gole), Krzysztof Markiewicz
(1 gol) oraz Mirosław Goliński (1 gol). W czasie oficjalnego
zakończenia, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemar
Demuth, Dariusz Roszak oraz gość specjalny Marek Born,

L.p.

Nazwa drużyny

przyznali nagrody indywidualne dla zwycięzców oraz wręczyli
Puchar Ligi zwycięskiej drużynie.
XVI Edycja rozgrywek HLPN rozpoczęła się 7 listopada
2014 r. Przez 5 miesięcy 16 zespołów w dwóch ligach rywalizowało o tytuł zwycięzcy. W II Lidze 9 zespołów rozegrało
18 kolejek, natomiast w I lidze 6 zespołów, 15 kolejek. Bilans
bramek w tym okresie przedstawia się w sposób następujący:
• II liga: zdobytych bramek 236, straconych bramek 236,
• I liga: zdobytych bramek 708, straconych bramek 708.
Bezpośredni zwycięzcy II ligi EWPA KOMORNIKI oraz FC
MOSINA uzyskali awans do I ligi. Najlepszym strzelcem II
Ligi został Maciej Waskowski (EWPA KOMORNIKI), który
w tym sezonie zdobył 41 bramek. Najlepszym bramkarzem
II ligi został Jacek Paplaczyk (EWPA KOMORNIKI). Natomiast najlepszym zawodnikiem wybrany został Bartosz Szalaty
z zespołu FC Mosina.

Meczy

Pkt.

Bilans

1

EWPA Komorniki

18

52

127-35

2

FC Mosina

18

42

90-48

3

FC Golden Puszczykowo

18

34

80-66

4

Banger Army

18

31

71-62

5

Real Puszczykowo

18

23

85-72

6

Stillas Mosina

18

21

63-77

7

QUAY Poznań

18

17

60-95

8

Elektro-Raf Mosina

18

17

53-92

9

Pecna

17

15

45-72

10

MVP Poznań

17

8

34-89

W I lidze wyróżnienia indywidualne otrzymali: Jarosław Matuszewski (SPORTECH LUBOŃ), który został wybrany
najlepszym bramkarzem. Marcin Lulka z zespołu SPORTECH LUBOŃ, który otrzymał tytuł najlepszego zawodnika oraz
Dariusz Masztalerz (AŁTSAJDER POZNAŃ), który po uzyskaniu 11 bramek w tym sezonie został królem strzelców.

L.p.

Nazwa drużyny

Pkt.

Bilans

1

Ałtsajder Poznań

13

24

41-29

2

Sportech Luboń

14

24

40-33

3

Neopunkt Mosina

13

20

48-36

4

Ferrex Poznań

14

19

41-42

5

Abstynenci Poznań

14

16

37-50

6

Kielich Doznań Puszczykowo

14

8

29-46

Podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek
składamy Dariuszowi Roszak, wszystkim sędziom: Katarzynie
Lisieckiej-Sęk, Panu Szymonowi Lizak, Zbigniewowi Lisieckiemu, Bogdanowi Bernaciak, Michałowi Waskowskiemu
oraz obsłudze medycznej: Krystynie Kosk oraz Michałowi
Janeckiemu. Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękuje za sportową
atmosferę podczas trwania rozgrywek, jednocześnie zapraszając już dzisiaj na kolejną edycję.

SPORT

Meczy

Wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie organizacji rozgrywek w sezonie 2015/2016 serdecznie zapraszamy.
www.osirmosina.pl, mail; osir@mosina.pl,
https://www.facebook.com/OSiRMosina. 

Estera Wekwert
Ośrodek Sportu i Rekreacji
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GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Na terenie naszej gminy działa
ponad 30 organizacji i stowarzyszeń. Ich działalność to nie
tylko realizacja własnych pasji,
ale też aktywizacja społeczności
lokalnej. Chcemy przedstawić
Czytelnikom te działania, prezentując kolejno nasze organizacje i stowarzyszenia. Zaczynamy od Grupy Inicjatywnej
Baranówko, która w ostatnim
czasie zwróciła na siebie uwagę zdobyciem tytułu laureata
w konkursie PISOP na najlepszą
inicjatywę obywatelską.
Grupa Inicjatywna Baranówko –
w skrócie GIB – jako stowarzyszenie

kwiecień 2015
działa od listopada 2011 r. Zaczynem
powstania organizacji była chęć pomocy
ciężko choremu sąsiadowi. Nauczyliśmy
się wtedy jak organizować zbiórki, imprezy charytatywne, ale przede wszystkim jak wygląda cierpienie i że nadzieja
potrafi przekraczać rzeczy niemożliwe.
– mówi Dorota Lisiak , prezes organizacji
Obecnie GIB liczy 26 członków rzeczywistych z Baranówka, Mosiny, Poznania
i Krajkowa. – Działamy trochę inaczej
niż większość organizacji pozarządowych.
Nasze cele główne nie są spolaryzowane,
bo wynikają z różnych pasji – twierdzą
członkowie organizacji. – Chcieliśmy
stworzyć przestrzeń dla każdej grupy społecznej, promując osoby z pomysłem oraz
chęcią do działania. Możemy przy tym
realizować inicjatywy z każdej dziedziny
przestrzeni publicznej – dodają.
Są to zatem działania o charakterze charytatywnym, kulturalno-edukacyjnym,
artystycznym, różnorodne animacje czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży, rehabilitacja, sport itp. Do tej pory to młode
stowarzyszenie ma na swoim koncie 26
takich zrealizowanych pomysłów. W roku
ubiegłym, na 4 z nich GIB pozyskało środki zewnętrzne.. W kalendarzu mamy także
już 4 imprezy stałe, realizowane co roku
– mówi D. Lisiak.
Stowarzyszenie posiada m.in. Certyfikaty z Akademii Zarządzania Finansami
NGO, Działajmy Razem - wielkopolskie

organizacje na rzecz porozumienia
i współpracy, należy do Wielkopolskiej
Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Koalicji Proste
Granty, posiada tytuł Przyjaciela Przedszkola nr 4, a także pełni funkcję Ambasadora FIO w ramach mikrodotacji
„Wielkopolska wiara”. Od października
2014 r. posiada też status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego.
Najbardziej znane inicjatywy to między innymi coroczne „GIBanie po
kanale” – konkurs kajakowy podczas
Dni Mosiny, imprezy charytatywne
dla Przemka z zespołem Czysta Energia, „Kolędnicy”, letnie warsztaty dla
dzieci „Przystań wyobraźni”, „ Badanie wad postawy” w szkole w Krosinku
z 6-mieisęczną rehabilitacją, „Zatańcz
ze zdrowiem” projekt nauki tańca salsy
w Krajkowie z najlepszą szkołą tańca
w Poznaniu, projekty zrealizowane z
grupami nieformalnymi Elegancką Mosiną „O teatrze słów kilka..”– warsztaty
aktorskie z Aleksandrem Machalicą i
Inicjatywą sceniczną FRUU, A la Teatr – projekt „smOKO” – instalacja
artystyczna w ogródku Jordanowskim
przy ul. Solnej w Poznaniu itd., a także - Literackie Ty Ta Te, za który GIB
otrzymała tytuł laureata konkursu PISOP na najlepsze inicjatywy organizacji
pozarządowej w Wielkopolsce. 
JN

Brązowy medalista z Mosiny

Hubert Majewski jest zawodnikiem
mosińskiego Klubu Taekwondo Tiger
Team. Trenuje tam pod okiem Angeliki
Rydlewskiej. Na zawodach Wielkopolska Cup 2015 Puchar Polski Juniorów
i Kadetów w Taekwondo Olimpijskim,
które odbyły się 28 lutego, wywalczył
cenny brązowy medal. To nie pierwszy
sportowy sukces Huberta, który swoją
przygodę z taekwondo rozpoczął 6 lat
temu. Choć swoich sił w sportach walki
próbował najpierw w judo, prawdziwie
zafascynowało go dopiero taekwondo –
tradycyjna sztuka walki w Korei.
– Początkowo trenowałem dla kondycji,
ale po pierwszych zawodach, taekwondo

22

stało się moją prawdziwą pasją – mówi
dziś brązowy medalista. – Ten sport
kształci koordynację ruchową i duchową,
zapewnia mi wewnętrzy spokój. Zdobyte
umiejętności powodują, że czuję się też
bezpieczny – wyjaśnia dalej.
Hubert Majewski jest uczniem I klasy
gimnazjum. Oprócz taekwondo lubi piłkę nożną, a także grę na konsoli. Jednak
na to, jak stwierdza, ma mało czasu,
bo jego większość pochłania szkoła
i taekwondo.
Hubert trenuje kilka razy w tygodniu w
klubie, a także sam, w domu. W swoim
sportowym dossier, ma już inne sukcesy – 20 medali w różnych zawodach,
w tym brązowy medal wywalczony na
międzynarodowych zawodach w Pradze
w roku 2014. Jak wyjaśnia, prócz udziału w rywalizacji, jak każdy zawodnik
taekwondo zdobywa kolejne stopnie
wiedzy i umiejętności, które symbolizuje kolor pasa. Brązowy medalista
zdobył już stopień „2 kup”, czyli pas
o kolorze czerwonym. Jego trenerka,

Angelika Rydlewska posiada „1 dan”
i czarny pas mistrzowski. Czarny pas
to także marzenie Huberta, do którego
ma zamiar dążyć.
Hubertowi i jego trenerce gratulujemy
i czekamy na dalsze sukcesy! 
J. Nowaczyk

Fot. Z archiwum Huberta Majewskiego

Hubert Majewski, młody mieszkaniec Mosiny, zdobył brązowy
medal w zawodach Wielkopolska Cup 2015 Pucharu Polski
w Taekwondo Olimpijskim. To
nie pierwszy sportowy sukces tego
zawodnika, który swoją przygodę
z koreańską sztuką walki rozpoczął przed 6- ciu laty.

SPORT / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Wyróżnienie dla Mieczewa
Stowarzyszenie Miłośników
Mieczewa „Mieczewo-nasze
miejsce” zostało nagrodzone
przez Starostę Poznańskiego
Jana Grabkowskiego za działania na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, aktywizacji
społeczności lokalnej, a także
ochrony środowiska.

Literackie Ty Ta Te – projekt
Grupy Inicjatywnej Baranówko –
uznane zostało za działanie godne
uwagi w konkursie zorganizowanym przez PISOP pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także mediów: „Głosu Wielkopolskiego”,
„Radia Merkury” i TVP Poznań.
PISOP znaczy: poradnictwo, informacje,
szkolenia organizacji pozarządowych. To
stowarzyszenie wspierające działalność
organizacji pozarządowych, w zakresie
ich tworzenia i funkcjonowania, zarządzania projektami społecznymi oraz
pozyskiwania środków na ich realizację.
Z myślą o aktywizacji organizacji pozarządowych właśnie, PISOP zorganizowało
konkurs „Działania Godne Uwagi” na
przeprowadzone najciekawsze inicjatywy.
Wśród 18 laureatów tego konkursu znalazło się stowarzyszenie z naszej gminy
– Grupa Inicjatywna Baranówko.
Z inicjatywą „Literackie Ty Ta Te”, za
która nagrodzono nasze stowarzyszenie
w konkursie PISOP, konkurowało 112
innych inicjatyw. „Literackie Ty Ta Te”
to projekt, w którym młodzież miała
za zadanie zorganizować wydarzenie
kulturalne dla wszystkich mieszkańców
okolicznych miejscowości. To wydarzenie
miało miejsce podczas ubiegłorocznych
„Dni Mosiny”. Zaproszeni do udziału
w projekcie goście, czytali fragmenty literatury polskiej w różnych miejscach publicznych. Wśród owych gości znaleźli się:
Natalia Niemen, Rafał Ziemkiewicz, Aleksander Machalica, Małgorzata Ostrowska,

Michał Kowalonek, Magdalena Pocgaj,
Arkady Fiedler, ks. Edward Majka, Danuta
Białas. Do projektu włączyły się placówki
oświatowe: Szkoła Podstawowa w Krosinku, Przedszkole nr 4, Specjalny Ośrodek
Szkolno- Wychowawczy, Zespół Szkół
przy ul. Sowinieckiej, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Mosińska
Biblioteka Publiczna.
W przedsięwzięciu wziął udział i wsparł
młodzież również arcybiskup Stanisław
Gądecki oraz specjalnie oddelegowany
na tę okoliczność wysłannik kancelarii
prezydenta Bronisława Komorowskiego
Jakub Beczek z Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wygrana
w konkursie to nie tylko wyróżnienie
młodzieży, satysfakcja dla członków
stowarzyszenia., to także promocja dla
całej naszej gminy. Grupa Inicjatywna
Baranówko zaznacza, że nie obyłoby się
bez pomocy internautów z Mosiny, za
co za pośrednictwem gazety składa wyrazy swego podziękowania. My z kolei
gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych,
ciekawych inicjatyw!
Grupę Inicjatywną Baranówko można
spotkać i na bieżąco śledzić na Facebooku (fanpages i profil ogólny). – W trakcie
budowy jest również nasza strona internetowa gib.org.pl, na którą zapraszamy
w maju – informują członkowie. – Jeśli
masz mnóstwo pomysłów, lub chcesz zrobić
coś nietypowego, oryginalnego, twierdzisz
też, że nie ma rzeczy nie możliwych i nie
boisz się przede wszystkim wyzwań, skontaktuj się z nami!
GIB: e-mail: stowarzyszenie_gib@tlen.
pl, kom. 886403411.  		
JN

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
www.mieczewo.com
stowarzyszenie@mieczewo.com
tel. kontaktowy: 535 125 065

Fot. Romuald Świątkowski

Inicjatywa GIB godna uwagi

Co roku, starosta przyznaje nagrody w trzech kategoriach – inicjatywy
obywatelskie, przedsiębiorczość i organizacje pozarządowe. Właśnie w tej
ostatniej, tegoroczna nagroda w roku
2015, przypadła naszemu stowarzyszeniu. Okazją do jej wręczenia było
Spotkanie Noworoczne w Starostwie
Powiatowym z udziałem znaczących
gości, m.in. Wojewody Piotra Florka, Marszałka Marka Woźniaka,
Prezydenta Miasta Poznania Jacka
Jaśkowiaka oraz samorządowców,
przedstawicieli świata polityki, nauki,
duchowieństwa, kultury, dyplomacji
oraz świata finansów i biznesu.
- Cieszę się, że mogłem w imieniu
Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa
przyjąć tak wielkie wyróżnienie. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie
lata angażują się w nasze działania – to
nasza nagroda, nasz sukces! Wyróżnienie to traktuję też jako wyzwanie, niech
ta nagroda będzie dla nas impulsem
do dalszego rozwoju. Nie spoczniemy
na laurach i nadal będziemy mierzyć
wysoko – stwierdził po odebraniu nagrody Roman Kolankiewicz, prezes
stowarzyszenia.
Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia! JN
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LAURY DLA
GIMNAZJALISTÓW
Tytuł laureata wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego zdobyło dwoje uczniów Gimnzjum
nr 1 w Mosinie.

Barbara Adamska – uczennica klasy
IIIa, 7 marca br. została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. To konkurs o bardzo wysokim
poziomie trudności. Basia ma duże zdolności językowe, realizuje indywidualny
tok nauczania języka angielskiego. Andrzej Lemański uczeń klasy IIIc został

„podwójnym” laureatem. 24 stycznia
br. uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym, a 6 marca br.
– w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Barbara Adamska i Andrzej
Lemański są stypendystami Samorządu Gminy Mosina, za sukcesy naukowe
i artystyczne, które osiągnęli w ubiegłym

BARBARA ADAMSKA

kwiecień 2015

ANDRZEJ LEMAŃSKI
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roku szkolnym. Tegoroczne zwycięstwa
w wojewódzkich konkursach, zwalniają ich z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, za którą otrzymują 100%
punktów i pozwolą na wybór dowolnej
szkoły ponadgimnazjalnej. Gratulacje
dla laureatów i ich nauczycieli!

Sukces młodych aktorów z SOSW
Zespół teatralny „kółeczko” ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Mosinie,
znalazł się w gronie laureatów
XIV Przeglądu Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
„Maska” w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach odbywającego się w dniu
11 marca przeglądu, swoje umiejętności prezentowało 11 grup teatralnych:
uczniów szkół specjalnych, ośrodków
szkolno-wychowawczych oraz dorosłych, skupionych w warsztatach terapii
zajęciowej i środowiskowych domach
samopomocy z terenu Wielkopolski.
Uczniowie mosińskiego SOSW przygotowali przedstawienie pt. „Pinokio
i marionetki” na motywach powieści

Carla Collodiego.Swoim świetnym
występem zapewnili sobie miejsce
w gronie laureatów konkursu zajmując
wysokie – III miejsce. Zespół teatralny
„Kółeczko” prowadzą nauczycielki: Elżbieta Majchrzak, Magdalena Albrecht
-Walczak, Marta Jańczak i Magdalena
Grześkowiak.Gorąco gratulujemy tego
osiągnięcia i życzymy dalszych, teatralnych sukcesów!
JN

e..

maj satyryczni

KĄCIK RYSOWNIKA
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SUKCESY MIESZKAŃCÓW

mosina.pl

Wybory do zarządów osiedli
i rad sołeckich

INFORMATOR MOSIŃSKI

Na terenie Gminy Mosina ustanowionych zostało 28 jednostek pomocniczych: 7 osiedli w mieście i 21 sołectw
na wsiach. Jednostki pomocnicze to podstawowe ogniwo wspólnoty samorządo-

wej. Dają możliwość aktywnego udziału mieszkańców w życiu publicznym
i wspierającą działania władz gminy na
recz loklanej społeczności. Te właśnie
zadania, w imieniu osiedli i sołectw realizują zarządy osiedli i rady sołeckie
wybierane przez mieszkańców. Obecnie
na terenie naszej gminy odbywają się

wybory do tych ważnych organów samorządowych. Ty także masz wpływ na to,
kto jako przewodniczący zarządu osiedla
lub sołtys, reprezentować będzie Twoje
osiedle lub Twoje sołectwo. Zachęcamy
do udziału w tych ważnych wyborach!

Sołectwo Wiórek - 28 kwietnia,
godz. 18:00 – świetlica wiejska Wiórek, ul. Podleśna 12

Sołectwo Baranówko - 11 maja,
godz. 19:00 - świetlica wiejska Sowinki 1c

Sołectwo Drużyna, Nowinki - 25
maja, godz. 18:00 - świetlica wiejska
Nowinki, ul. Powstańców Wlkp. 17

Sołectwo Świątniki - 30 kwietnia, godz. 19:00 – świetlica wiejska
Świątniki ul. Kórnicka 8a

Sołectwo Rogalin - 12 maja, godz.
19:00 – Zespół Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2

Sołectwo Rogalinek - 26 maja,
godz. 19:00 – świetlica wiejska Rogalinek, ul. Kościelna 3

Sołectwo Sowinki, Sowiniec 5 maja, godz. 18:00 – świetlica wiejska Sowinki 1c

Sołectwo Krosno - 18 maja, godz.
19:00 – świetlica wiejska Krosno, ul.
Piaskowa 6

Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna - 29 maja, godz. 18:00
– Ośrodek Zdrowia Babki 4c

Sołectwo Daszewice - 7 maja,
godz. 18:00 – świetlica wiejska Daszewice, ul. Piotrowska 4

Sołectwo Dymaczewo Nowe 19 maja, godz. 19:00 – świetlica wiejska Dymaczewo Nowe, ul. Witosa 3

Sołectwo Mieczewo - 8 maja,
godz. 19:00 – świetlica wiejska Mieczewo, ul. Szeroka 3

Sołectwo Dymaczewo Stare - 20
maja, godz. 18:00 – świetlica wiejska
Dymaczewo Stare, ul. Bayera

Terminy
wyborów sołeckich –
kwiecień, maj

Kolejne terminy, w następnym numerze „Informatora”.

UWAGA, KONKURS DLA SOŁECTW

KRÓTKO O WYBORACH

Ruszyła III edycja konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.

Od początku tego roku odbyły się już zebrania wyborcze na Osiedlu nr 1 i Osiedlu nr 5 w Mosinie, a także
w Sołectwie Pecna, Konstantynowo.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz promocja najbardziej aktywnych mieszkańców
terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności
lokalnej. Konkurs obejmuje dwie kategorie: najciekawszy
projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego i najaktywniejszy mieszkaniec wsi.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe
i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego. Ostateczny
termin przyjęcia formularza upływa w dniu 29 maja 2015 r.
Więcej informacji na: www.funduszesoleckie.eu, www.
kss.org.pl, www.wielkopolskie.ksow.pl. Zachęcamy nasze
sołectwa do udziału w konkursie.

SOŁECTWA I OSIEDLA

W dniu 5 marca, mieszkańcy Osiedla nr 5 wybrali na
przewodniczącą zarządu swojego osiedla – Elżbietę Kunaj,
a także zarząd osiedla w składzie: Irena Bazan, Marcin Bąk,
Jakub Modrzyński, Tomasz Stefaniak, Ewa Zalewska, Joanna Żurek. Nie doszło do wyboru przewodniczącego i Zarządu Osiedla
nr 1 w Mosinie, gdyż na zebranie
wyborcze w dniu 13 marca, nie
stawiła się wystarczająca liczba
mieszkańców stanowiąca niezbędne kworum. Wyniki wyborów
sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa
Pecna, Konstantynowo w dniu 21
Elżbieta Kunaj
kwietnia, podamy w następnym
numerze „Informatora”.
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Nasza Rzeczypospolita
3 maja obchodzić będziemy
Święto Narodowe Konstytucji
1791 r. Także tego dnia przypadnie inna, ważna dla nas
rocznica, bo 3 maja 1848 r.
Mosina na kilka dni stała się
stolicą Polski.
Z początkiem 1848 roku, Europę
ogarnęła fala rewolucyjnych wystąpień.
W lutym, trzydniowe walki na ulicach Paryża skłoniły króla Francji do
abdykacji – proklamowano republikę.
Trzynastego dnia marca, rozpoczęła się
rewolucja w Wiedniu, a trzy dni później
– walki w Berlinie. Europejska Wiosna
Ludów, wciągnęła w wir swoich wydarzeń niewielkie miasteczko w zaborze
pruskim – Mosinę, która wpisała się
w narodowe dzieje jako „trzydniowa”
stolica „Polski powstającej”.

Nadzieja na niepodległość

Po nie tak dawnej klęsce powstania
listopadowego, na ziemiach polskich
zaboru pruskiego znów odżyła nadzieja na odzyskanie niepodległości.
W Poznaniu tworzy się Komitet Narodowy, który proklamuje niepodległość
i organizuje oddziały zbrojne pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego.
Jednak dla Mosiny bohaterem powstania
wielkopolskiego 1848 r. stał się Jakub
Krauthofer-Krotowski.

W dniu 11 kwietnia, rokowania
z władzami pruskimi przyniosły ugodę
w Jarosławcu - obietnicę autonomii dla
Wielkiego Księstwa Poznańskiego i urzędów dla Polaków, w zamian za redukcję oddziałów powstańczych do liczby
3 tysięcy. Prusy nie dotrzymują jednak
warunków ugody. 29 kwietnia wojska
pruskie rozgramiają obóz powstańczy
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w Książu, a potem atakują 2 pozostałe
– w Miłosławiu i Wrześni. Następnego
dnia Mierosławski zwycięża Prusaków
pod Miłosławiem, a 2 maja – w bitwie
pod Sokołowem. Jakub Krauthofer Krotowski przyłącza się do sformowanego
pod Trzebawiem oddziału powstańczego dowodzonego przez Włodzimierza
Wilczyńskiego. Razem zajmują Rogalin
i Kórnik. Rogalin, staje się bazą wypadową dla powstańców.

Proklamacja

W Mosinie, tak jak w wielu miastach
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, od
marca urzęduje już Komitet Narodowy w składzie: nauczyciel Wojciech
Rost, krawiec Antoni Adamski, piwowar Stanisław Stefanowicz, garncarze
Jan Kordylewski i Antoni Ruszkiewicz.
3 maja, dochodzi w mieście do wystąpień,
w trakcie których na wezwanie przybywa Jakub Krauthofer-Krotowski wraz ze
swoim powstańczym oddziałem. Tutaj,
w obecności zgromadzonych mieszkańców proklamuje on Rzeczpospolitą Mosińską, a Mosinę ogłasza tymczasową
stolicą polskiego państwa. Nowym

Kiedyś zwykło się mówić o Mosinie –
„trzydniowa stolica Polski”. Jak długo
naprawdę trwał ten epizod, ta krótka
w dziejach chwila nadziei na powrót
własnego państwa?

Na pamiątkę historycznych
wydarzeń czasu Wiosny
Ludów, w roku 1998 Rada
Miejska w Mosinie ustanowiła Medal Rzeczypospolitej
Mosińskiej.
Jeśli przyjąć datę klęski pod Rogalinem, Rzeczpospolita Mosińska istniała
dni 5. Licząc zaś od dnia proklamacji
do 9 maja, czyli daty ostatniej porażki
Krotowskiego pod Trzebawiem i kapitulacji wojsk powstańczych w Bardzie,
Mosina byłaby 6-dniową polską stolicą. Powstanie wielkopolskie 1848 r.,
w tamtych realiach politycznych nie
miało szans powodzenia. Na jakiś więc
czas, skończył się krótki sen o niepodległej Polsce, z centralnym punktem
w Mosinie. Ale nieważne, czy 3, czy
5, czy może 6 dni istniała ta Rzeczpospolita w naszym mieście, bo ważne, że
Mosina stolicą Polski była.

Kiedyś zwykło się mówić
o Mosinie – „trzydniowa stolica Polski”. Jak długo naprawdę trwał ten epizod, ta krótka
w dziejach chwila nadziei na
powrót własnego państwa?
burmistrzem miasta zostaje Wojciech
Rost, któremu nominację wręcza osobiście „pan naczelnik” Krotowski. Na
tym dokumencie, widnieje pieczęć z wizerunkiem orła jagiellońskiego i napisem
„Polska powstająca”...
Doniosłość wydarzeń w Mosinie wpłynęła na wzrost liczebności polskich oddziałów – w Rogalinie stacjonuje już 800
powstańców. Pruskie władze czują zagrożenie. W nocy z 7 na 8 maja, przeciwko powstańcom wyruszają z Poznania:
2 szwadrony kawalerii, 8 kompanii
kawalerii i 4 działa. O siódmej rano,
atakują obóz powstańców w Rogalinie,
zadając im ostatecznie klęskę. Bitwa
przegrana. Kolejny cios czeka Krotowskiego dzień później, w potyczce pod
Trzebawiem, po której będzie musiał ratować się ucieczką i ostatecznie zostanie
pojmany w Konarzewie. W tym samym
dniu powstańcze siły zbrojne złożą broń
w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt
kapitulacyjny.

Pamiątkowy Medal
Na pamiątkę historycznych wydarzeń
czasu Wiosny Ludów, 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
Krauthofer-Krotowski, bohater Wiosny
Ludów. 

Joanna Nowaczyk

KĄCIK HISTORYCZNY

Jest to pierwszy
laureat Medalu przyznanego
mu pośmiertnie
w roku 1999.
Pochodził z rodziny niemieckiej, która spolonizowała się
w ciągu trzech
pokoleń. Jego
pradziad Jan Jerzy
Krauthofer, czeladnik ślusarski,
przybył do stolicy
Wielkopolski z Bawarii, a ojciec Jakuba Kauthofera osiadłszy
w Bninie, ożenił się z Polką - panną Ochocką.
Jak podają źródła biograficzne, urodzony w roku 1806 Jakub,
wychowany został przez matkę w duchu „nie tylko polskim,
ale patriotycznie polskim”. Wybitnie zdolny, ambitny, lecz
pochodzący z ubogiej rodziny chłopak, własnym sumptem
zgromadził środki na studia prawnicze. Po ukończeniu Uniwersytetu Berlińskiego, pracował najpierw w sądzie berlińskim, potem w Poznaniu, gdzie otworzył własną kancelarię
adwokacką.
Działalność polityczną, Krauthofer rozpoczął od publikacji
w „Tygodniku Literackim”, na temat potrzeby przeciwdziałania

Gminne zabytki

Na terenie gminy Mosina, znajduje się kilkanaście cennych budynków wpisanych przez
wojewódzkiego konserwatora do Rejestru
Zabytków. Ponadto w Gminnej Ewidencji
Zabytków zarejestrowano kilkaset zabytkowych obiektów rozsianych po całej gminie.
Na łamach „Informatora” zaprezentujemy
najciekawsze z nich.

Synagoga

Bożnica murowana wzniesiona została w Mosinie dopiero
w 1890 r. na miejsce zbudowanej w 1818 r. bożnicy drewnianej. Pierwsza wzmianka o ludności żydowskiej zamieszkującej Mosinę pochodzi z 1793 r. W spisie przeprowadzonym
przez władze pruskie, wylicza się 20 obywateli wyznania
mojżeszowego na 419 mieszkańców. Spis ludności z 1800
r., podaje, iż w mieście zamieszkuje 25 Żydów – 6 krawców,
3 gorzelników i jednego producenta wina. Od tego czasu
następuje dynamiczny wzrost liczby mieszkańców wyznania mojżeszowego. W roku 1840 – 166 (blisko 16,5% ogółu
mieszkańców), a w roku 1871 – 206 obywateli. To najwięcej
w całej historii miasta.
Systematyczny odpływ ludności żydowskiej z Mosiny rozpoczął się po roku 1871 - po Zjednoczeniu Niemiec i proklamacji II Rzeszy. Zjawisko to wiązało się właśnie z emigracją
żydowskich mieszkańców na teren Niemiec. Masowy charakter
emigracja ta przybrała po zakończeniu I wojny światowej,
w konsekwencji czego w 1921 r. w Mosinie mieszkało zaledwie
22 Żydów. W 1922 r. liczba ta zmalała do 6-ciu. W latach
30. ubiegłego stulecia, w Mosinie nie było już ani jednego
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GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Jakub Krauthofer-Krotowski
germanizacji, po czym zainicjował w poznańskim pałacu Działyńskich polskie zebrania o charakterze popularno-naukowym.
W 1843 roku w „Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego”,
ogłosił artykuł o języku polskim w sądownictwie, domagając
się jego równouprawnienia. Taka polityczna już działalność,
wzbudziła ostrą reakcję władz pruskich – Kratuhofer oddany
został pod stały nadzór policyjny.
Po wypadkach berlińskich, w marcu 1848 roku, początkowo
włączył się w działalność Komitetu Narodowego, a w dniu
1 kwietnia 1848 r., w dowód swej otwarcie polskiej, niepodległościowej postawy, „składając znaki obczyzny”, zmienił
swe niemieckie od czterech pokoleń nazwisko na polskie,
w brzmieniu – „Krotowski”.
Po majowej klęsce pod Rogalinem, Krotowski działał krótki
czas w okolicach Mosiny. Wysłane za nim list gończy doprowadził do aresztowania i osadzenia w poznańskiej cytadeli.
Prusacy kilkakrotnie wytaczali mu procesy polityczne.
W roku 1850 mieszkańcy okręgu pleszewskiego wybrali go
posłem do sejmu pruskiego, na którym postawił wniosek potępiający rozbiory Polski i domagający się jej niepodległości.
Zmarł w 1852 r. 

mieszkańca wyznania mojżeszowego. Synagoga opustoszała,
a władze miasta planowały adaptować ją na swoją siedzibę.
Według niektórych przekazów, w synagodze miała mieścić
się w latach przedwojennych szkoła ewangelicka.
W pierwszych miesiącach okupacji, hitlerowcy zorganizowali
w bóżnicy areszt. Przetrzymywali tu zakładników, m.in. 15
obywateli Mosiny i okolic, rozstrzelanych na mosińskim Rynku
w dniu 20 października 1939 r. W czasie okupacji budynek
został zdewastowany. Prowadził tu działalność niemiecki
warsztat stolarsko-ciesielski.
Po II wojnie światowej, bóżnica kilka razy zmieniała swoje
funkcje. Układ przestrzenny budynku uległ zmianom. Wprowadzono strop, dzieląc jednopiętrowy budynek na dwie kondygnacje. Mieściły się tu: sklep motoryzacyjny, a do początku
lat 80. XX w. sklep elektryczny „Domar”. Na piętrze w latach
50-60. działała harcówka. Obecnie w budynku działalność
prowadzi Galeria Miejska i Izba Muzealna.
Synagoga wpisana została do Rejestru Zabytków w roku
1986 pod numerem 2075/A. 
J. Nowaczyk
Fot. Jerzy Ryś

mosina.pl
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W marcu odbyły się gminne eliminacje XI Międzygminnego Konkursu
„Obycie umila życie”.
W rywalizacji z zasad savoir – vivre’u, udział wzięły: Gimnazjum
nr 1 w Mosinie, Gimnazjum w Daszewicach i w Pecnej oraz SP nr 1
w Mosinie, SP w Czapurach, Daszewicach, Pecnej, Krosinku, Krośnie
i Rogalinie. W finale, który odbędzie
się 5 maja w Hotelu Park w Poznaniu,
gminę Mosina reprezentować będzie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
oraz Gimnazjum im. Orła Białego
w Daszewicach, jako zwycięzcy gminnego etapu w swoich kategoriach.
Życzymy powodzenia! Fotorelacja
z imprezy na stronie www.mosina.pl
w zakładce Relacje.
Zespół Szkół w Mosinie realizuje
projekt „Czy znasz poetów Wielkopolski”, którego celem jest budzenie
wśród uczniów wrażliwości na piękno
poezji, rozwijanie umiejętności recytatorskich oraz pracy z multimediami.
W konkursie udział wzięły gimnazja
z Mosiny, Rogalinka i Daszewic. 11
marca odbył się finał projektu. Oto
zwycięzcy: I miejsce – Gimnazjum nr
2 Mosina, II miejsce – Gimnazjum Daszewice, III miejsce – Gimnazjum nr
1 Mosina, IV miejsce – Gimnazjum
Rogalinek. Gościem spotkania była
poetka Maria Magdalena Pocgaj, która
przewodniczyła konkursowemu jury.
Konkurs dla gimnazjalistów zorganizowały: Grażyna Koralewska (wicedyrektor Zespołu Szkół w Mosinie) oraz
nauczycielki: Mariola Dominiczak
i Wiesława Szubarga. Szczegółowa relacja z tej imprezy znajduje się na stronie
www.mosina.pl w zakładce Relacje.
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Przygoda na Dzikim Zachodzie

Do Zespołu Szkół w Mosinie wiosna przyszła w stylu country. Imprezę na jej powitanie już nie po raz pierwszy zorganizowała tu nauczycielka Ewa Buksalewicz-Moskal.
Tym razem scenerią uczniowskiej rywalizacji był Dziki Zachód. Klasy IV-VI SP nr 2,
podzieliły się na dwie drużyny „czerwonych” i „niebieskich” oraz na dopingujące
im dwie grupy kibiców. Drużyny ścigały się konno, ujeżdżały byka, polowały na
bizona, łapały mustangi i śpiewały znane przeboje country, a kibice rywalizowali
w sile dopingu. Był też konkurs na największą piękność i największego przystojniaka Dzikiego Zachodu. Ostatecznie rywalizację wygrały...obydwie drużyny, gdyż
osiągnęły – jak zapewniła organizatorka – uczciwy remis. To była świetna zabawa!

MOSINA

KROSNO

Fot. Daria Jurecka

Szkoła Podstawowa w Rogalinku,
realizuje ciekawy projekt przybliżający dzieciom dziedzictwo kulturowe
najbliższej okolicy. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty plastyczne
prowadzone przez miejscowych artystów: Jadwigę Anioła, Lucynę Smok
i Monikę Kosicką. W warsztatach
uczestniczyli także rodzice. Zajęcia
dopełniła lekcja historii w klasie I,
a także prezentacja przedmiotów użytkowych z dawnych czasów, które dziś
mają już wartość muzealną. Projekt
„Poznawanie tradycji rękodzielnictwa
naszej wsi” prowadzony jest przez nauczycielkę Gabrielę Matuszak.

powitanie wiosny

MIGAWKI SZKOLNE

Fot. Dariusz Madej

W SKRÓCIE
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Wiosenni odkrywcy

Zespół Szkół w Krośnie, który posiada tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”,
przywitał wiosnę szkolnym konkursem „Mam Talent”. Imprezę przygotowali nauczyciele: Daria Jurecka, Anna Górna i Krzysztof Janiak. Jak się okazało talentów
wśród uczniów szkoły w Krośnie nie zabrakło, dominowały przy tym te wokalne.
A oto największe, szkolne talenty: Daria Czerwińska (I m-ce), Amelia Popovich
(II m-ce), Olga Tuczyńska i duet Zuzanna Rybczyńska i Julia Wilczyńska (III m-ce ex
aequo), Jagoda Hołubowicz, Zosia Mielcarek oraz Julia Grabarkiewicz (wyróżnienie).

KOMUNIKATY
Tu warto zajrzeć: www.encyklopediawielkopolan.pl

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan – w tej wirtualnej encyklopedii redagowanej przez 226 wielkopolskich szkół, między innymi Zespół Szkół w Mosinie,
umieszczane są wpisy poświęcone wybitnym postaciom z Wielkopolski. W tej encyklopedii znajdują się już pierwsze biogramy wybitnych postaci z naszej gminy. Żeby
sprawdzić jakie, wystarczy wejść na stronę encyklopedii i wpisać w wyszukiwarkę
hasło „Mosina”. Efektem dalszej pracy uczniów nad projektem, będą kolejne wpisy.

Dowozy z Krosna do Pecnej

Od 1 września tego roku, Gmina Mosina umożliwi bezpłatny dowóz do Gimnazjum w Pecnej uczniom z Krosna. Absolwenci szkoły podstawowej zamieszkujący tę
wieś, nie zawsze wybierają szkołę gimnazjalną zgodnie ze swoim obwodem - w tym
przypadku jest to Gimnazjum nr 2 w Mosinie. Część młodzieży chce kontynuować
naukę w Gimnazjum w Pecnej, w obiekcie rozbudowanym, wyposażonym w salę
gimnastyczną. Aby umożliwić uczniom klas gimnazjalnych taki właśnie wybór,
od nowego roku szkolnego prowadzone będą dla nich bezpłatne dowozy szkolne
z Krosna do Pecnej.

Projekt „wypędzeni 1939”

Uwaga! Zespół Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej realizuje projekt „wypędzeni 1939”, którego celem jest upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem
wcielonych do Rzeszy. Uczniowe poszukują osób, które mogą opowiedzieć o wysiedleniach do Generalnej Guberni lub wyrzuceniach z domu, bez wskazania nowego
adresu. Kontakt: koordynator projektu Beata Buchwald, tel. 61 8136 717. Szczegóły
o projekcie - www. wypedzeni1939.pl.
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Zespół Szkół Rolniczych
w Grzybnie
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
TECHNIKUM: • technik rolnik •technik architektury krajobrazu •
technik hotelarstwa • technik ogrodnik • technik obsługi turystycznej
• technik agrobiznesu • technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej • technik ochrony środowiska • technik hodowca koni
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: • rolnik • ogrodnik •
stolarz • tapicer • kucharz • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej • mechanik-monter maszyn i urządzeń • mechanik maszyn
i urządzeń drogowych • operator obrabiarek skrawających

OFERTA DLA DOROSŁYCH:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE: • liceum ogólnokształcące
- 2 letnie dla absolwentów ZSZ • liceum ogólnokształcące - 3 letnie
dla absolwentów gimnazjum i SP
SZKOŁY POLICEALNE: • florysta • technik administracji • technik turystyki wiejskiej • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• technik usług kosmetycznych • opiekunka środowiskowa
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE: • rolnik • technik
rolnik • florysta • technik technik hotelarstwa • technik administracji

Zespół Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie
Albert Einstein powiedział: „Nauka w szkołach powinna
być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za
cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Bez wątpienia właśnie
tak jest w naszej szkole. Nauka u Wodziczki nie polega tylko
na siedzeniu w ławkach, ale na zdobywaniu doświadczenia
i poznawaniu świata.
Zajęcia: w firmach logistycznych, hotelach, na poligonach
wojskowych, Międzynarodowych Targach Turystycznych
w Berlinie, w kino, teatrze - to stałe punkty naszego programu nauczania.
Logistyk, hotelarz, wojskowy, fryzjer, kucharz, a może
ślusarz? Zostań, kim tylko zechcesz. To zaledwie garstka
możliwości, które daje Zespół Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie. Nie marnuj czasu na szukanie, zastanów się, co tak
naprawdę daje Tobie satysfakcję, a z pewnością znajdziesz to
u nas. Jeśli chcesz spędzić kolejne lata w kameralnej i przyjaznej atmosferze, a gdy one miną, bez problemu znaleźć pracę
w interesującym zawodzie, dobrze trafiłeś!
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: • profil wojskowy
TECHNIKUM: • technik logistyk • technik hotelarstwa
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik obsługi turystycznej
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HASŁA: • POSIADAMY WŁASNY OŚRODEK EGZAMINACYJNY • Ucz sie pod okiem znakomitych dydaktyków, specjalistów
i praktyków! • Bogata oferta! • Nauka za darmo!
WSPÓŁPRACUJEMY Z UCZELNIAMI: • Wyższa Szkoła Hotelarstawa i Gastronomii w Poznaniu • •Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu • Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
KOŁA ZAINTERESOWAŃ: • Zespół Folklorystyczny „Chabry”
• Koło Hodowców Koni • Koło Teatralne • Wolontariat • Inne
OFERUJEMY: • BEZPROBLEMOWY DOJAZD • darmowy internat
• projekty zagraniczne z udziałem młodzieży (Czechy, Francja,
Hiszpania, Niemcy, Turcja, Włochy)
PROJEKTY: • Erasmus + • Leonardo da Vinci • COMENIUS
• ALBATROS - Profesjonaliści Wspierają Kształcenie Profesjonalistów
• AGRO na 6-stkę

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie
Grzybno 48
63-112 Brodnica
www.zsr-grzybno.pl
www.facebook.com/ZSRwGrzybnie
sekretariat@zsr-grzybno.pl
tel. 61-28-23-533

ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWOD OWA : • k la sy
wielozawodowe - zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: • Liceum
Ogólnokształcące
• Szkoła Policealna
w zawodzie technik
bezpieczeństwa i higieny pracy • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki
ul. Topolowa 2
62-050 Mosina
www.zsmosina.powiat.poznan.pl
tel. 618 132 922
zsmosina@powiat.poznan.pl
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Dni Mosiny odbędą się w tym roku w dniach
od 22 - 24 maja. Święto Gminy Mosina zostanie
zainaugurowane 22 maja uroczystą Sesją Rady
Miejskiej z wręczeniem Medali Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Organizatorzy przygotowują również
szereg ciekawych zdarzeń m.in. pokazy grup
rekonstrukcyjnych „Dzieje Mosiny”. Na scenie
na pl. 20 Października wystąpią między innymi:
Kabaret Marcina Dańca, De Mono, Mateusz
Ziółko. Serdecznie zapraszamy mieszkańców
do uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu,
więcej szczegów na stronie www.mosina.pl.

SALON POETYCKI

WYSTAWA
Galeria Miejska w Mosinie zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa Edmunda Łubowskiego, artysty malarza, grafika, twórcy realizacji
z dziedziny malarstwa ściennego.
Wystawa potrwa do 17 maja 2015r.
Więcej szczegów na stronie www.
kultura.gmina.pl

SPORT

DNI MOSINY
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BIEG ELEGANTA
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24
2015

PRZYLOT OS

Ruszyły zapisy na kolejną edycję biegu „Elegant na 5”, który odbędzie się 24 maja 2015 r.
(niedziela) jako impreza towarzysząca w ramach
tegorocznych Dni Mosiny. Start biegu będzie
miał miejsce na Placu 20 Października w Mosinie. Na bieg mogą zapisywać się uczestnicy
w następujących kategoriach: przedszkola,
kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum oraz OPEN. Zapisy
do 8 maja! Dla każdej kategorii wiekowej przewidziana jest osobna trasa. Rozpoczęcie imprezy
biegami młodzieżowymi odbędzie się o godz.
10:00. Bieg główny na dystansie 5 km. przewidziany jest na godz. 11:00. Szczegółowe zasady
zapisów na bieg w poszczególnych kategoriach
dostępne są na stronie www.osirmosina.pl

W Mosinie w maju odbędzie się jedyny Ogólnopolski Zlot Zabytkowych Skuterów „OSA”.
Zapraszają organizatorzy: Justyna Barska oraz
Krzysztof Rozenblat - Fundacja Rozenblat, którzy obiecują pokazać uczestnikom ładne oraz
ciekawe miejsca w okolicy. Szczegółowy
program dostępny jest na stronie facebook
tego wydarzenia https://www.facebook.com/
events/714214468699463 oraz na stronie internetowej osiara.pl. Miejsce: Plac 20 Października,
start: 1 maja (piątek) godz. 12:00.

Salon Poetycki Galerii Miejskiej
w Mosinie to nowa, cykliczna impreza, którą mieszkańcom proponuje
mosińska galeria. Do salonu, poetów
zaprasza Kalina Izabela Zioło – poetka. My zapraszamy na spotkania
wszystkich wielbicieli pięknego słowa, więcej szczegów na stronie www.
kultura.gmina.pl

GIMNASTYKA

PLAŻÓWKA

OSiR zaprasza wszystkich dorosłych na cykliczne zajęcia „Gimnastyka z elementami rehabilitacji”. Gimnastykę prowadzi Michał
Stachurski, mgr AWF, instruktor
z wieloletnim doświadczeniem. Każdy piątek w godz. 10:15 – 11:45, hala
sportowa OSiR, więcej szczegółów
pod nr tel: 61 8132 903.

7 maja 2015 r. odbędą się Mistrzostwa Gminy Mosina w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców Szkół
Gimnazjalnych. Rozegrają się one na
Stadionie OSiR w Mosinie przy ul.
Konopnickiej 29 o godz. godz. 9:30.
Wszystkich miłośników tego sportu
zapraszamy do kibicowania.

DOPŁATY AQUANET

PRELEKCJA

Pomoc klientom o najniższych dochodach w regulowaniu rachunków
za wodę i ścieki. Wnioski o dopłatę
przyjmowane są do 8 maja 2015r.
Aquanet, ul. Piątkowska 117/119
w Poznaniu. Więcej informacji, w tym
wykaz wymaganych dokumentów,
można uzyskać pod numerem telefonu 61 832 84 20, a także na stronie
internetowej www.funduszwodociagowy.pl.

26 maja w MOK, ul. Dworcowa
4 o godz. 10.00, odbędzie się prelekcja dla mieszkańców na temat
zadrzewień śródpolnych – ich roli
w utrzymaniu i ochronie różnorodności biologicznej oraz korzyści, jakie
niesie za sobą ich obecność w krajobrazie rolniczym. Prelekcji, którą
poprowadzą przedstawiciele Zespołu
Parków Krajobrazowych, towarzyszyć
będzie prezentacja filmu „Sekretne
życie drzew”.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronie Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl.
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Tradycje wielkanocne w Gminie Mosina

Koźlarze z Mieczewa

Siwki z Pożegowa
Nikt tak naprawdę nie pamięta od
kiedy chodzą „Siwki - Oliwki”. Na
pewno tradycja ta istnieje już wiele lat.
– Sądzimy, że pochodzi jeszcze z czasów
przedwojennych – mówi Mateusz Kwaśny, uczestnik pożegowskich przebierańców. „Siwki” to obecnie grupa 10
osób, a każdy ma przydzieloną funkcję.
Dowodzi nimi Konik-Siwek, który składa mieszkańcom świąteczne życzenia.
Cała kompania musi bacznie słuchać
jego poleceń. Siwki chodzą w szyku, by

Niedziela Palmowa

SIWKI W LATACH 60.
Na zdjęciu – Siwki na Pożegowie, lata 60. Czy
ktoś z czytelników rozpoznaje siebie lub inną
osobę na zdjęciu? Redakcja czeka na informacje:
informator@mosina.pl, tel. 530 017 261.

fot. MOK

Odbywający się w Mosinie plenerowy pokaz obrzędów
związanych ze Świętami Wielkanocnymi, można chyba też
zaliczyć do naszej lokalnej tradycji. Choć znacznie młodszej
i nie ludowej, to jednak ubarwiającej ten okołoświąteczny
czas. Organizatorem imprezy wprowadzającej mieszkańców
w nastrój świąt jest Mosiński Ośrodek Kultury. Podczas mosińskiej Niedzieli Palmowej, obejrzeć można ozdoby wielkanocne, przystrojony zgodnie z ludową tradycją świąteczny
stół, najpiękniejszą palmę wyłonioną w drodze konkursu,
rękodzieła lokalnych twórców, z prezentacją ich wytwarzania.
Święto obrzędów wielkanocnych dawniej odbywało się na
miejskim rynku. Od ubiegłego roku impreza zlokalizowana
jest na „Zielonym Rynku” przy targowisku.  JN

fot. ze zbiorów Izby Muzealnej w Mosinie

Nikt nie wie w Mieczewie, kiedy dokładnie zaczęła się ta tradycja. „Najstarsi mieszkańcy wsi pamiętają, że istniała
od zawsze i kolejno w rolę kominiarzy
wcielali się dziadkowie, ojcowie i synowie” – pisze Łukasz Sznura na stronie
www.mieczewo.com. W wielkanocnym
pochodzie przebierańców, w lany poniedziałek przez ulice sołectwa Mieczewo
wędrują: dziad, baba, lajkonik, niedźwiedź i kominiarze. Koźlarze odwiedzają kolejno wszystkie domy, a przed
każdym z nich baba z dziadem tańczą
i zbierają jajka lub pieniądze. Pieniądze
potrzebne są na „mydło”, żeby kominiarze wysmarowani od stóp do głów

nikt nie dobierał się do Micha. – Baba
z dziadem tańczą, kominiarze gonią
i smarują pastą, dając przy okazji niegrzecznym „lanie”, za Boże rany. Wszystko ma charakter humorystyczny, by każdy
był w ten dzień uśmiechnięty – zapewnia Mateusz Kwaśny, który w tym roku
wcielił się w rolę kominiarza. Pozostali
uczestnicy grupy i ich tegoroczne role to:
Koń Siwek - Karol Buczkowski, Kominiarze – Dominik Maćkowiak, Mirosław
Wośkowiak, Michu - Artur Szalczyk,
Baba - Marcin Kwiatkowski, Dziad
– Bartosz Siuda, Grajek – Jan Włodarczak, Poganiacz – Wojciech Paluszkiewicz
i Trup - Hubert Obidziński. Choć w tym
roku nie wystąpił Wojciech Włodarczak,
należy go wymienić jako stałego członka
grupy. Więcej o pożegowskich Siwkach
znaleźć można na fanpage – Siwki Mosina. 
				JN

fot. Angelika Kwaśna

W

drugi dzień świąt, na wielkopolskiej wsi popularne
były także kiedyś pochody przebierańców. W Wielkopolsce
były to pochody z niedźwiedziem lub
siwkiem – przebierańcem uosabiający
siwego konia. Choć zwyczaj ten uległ
już nieco zapomnieniu, w naszej gminie
przetrwał do dziś i nie zanosi się, by miał
zaniknąć. A to dzięki wędrującym ulicami pożegowskim „Siwkom-Oliwkom”
i mieczewskim „Koźlarzom”…

sadzą, mogli się umyć. „Zwyczaj mówi
– pisze dalej Ł. Sznura – że obdarowanie koźlarzy sprowadza na dom i jego
mieszkańców szczęście na cały rok. Także
kierowcy przejeżdżający przez Mieczewo
w świąteczny poniedziałek powinni mieć
przygotowane drobne, żeby móc wspomóc
kominiarzy, bo samochody są przez nich
zatrzymywane. Ale to tak na szczęście!”

fot. Tomasz Gratkowski

Pisanki, kraszanki, święconka,
czy „śmigus-dyngus” w lany poniedziałek, to najbardziej znane
zwyczaje wielkanocne.
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III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI
wych Tobołków Koziołka Matołka.
W Mosinie pojawił się również dodatkowy konkurs kierowany dla najmłodszych pt. TERAZ DZIECI MAJĄ GŁOS!,
w którym to młodzi widzowie wybierali
swojego faworyta spośród najnowszych
polskich animacji dla dzieci. Podczas
Fabryki Animacji odbyły się warsztaty,
z udziałem gościa specjalnego – Moniki

Kuczynieckiej, kierowane dla starszej
młodzieży i dorosłych. Podczas warsztatów realizowany był wideoklip dla
laureata VI Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Gitarowych 2015. Odbyła się
również projekcja zrekonstruowanej cyfrowo wersji Jacka & Placka, kultowej
animacji z muzyką Lady Pank. 

fot.MOK

O

!PLA 2015 jest KONKURSEM
NAJNOWSZEJ POLSKIEJ
ANIMACJI DLA WIDZÓW
16+, ktorego jurorami są wszyscy widzowie biorący udział w projekcjach.
O!PLA w tym roku w marcu, odwiedziła również Mosinę, a nasi widzowie
współdecydowali do kogo powędrowały
statuetki Złotych, Srebrnych i Brązo-

