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Maj to szczególny miesiąc dla mieszkańców Ziemi Mosińskiej. W maju obchodzone są uroczyście ważne, historyczne rocznice, a wśród nich rocznica ustanowienia w czasie Wiosny Ludów Rzeczypospolitej Mosińskiej. Bo przecież nasze miasto, ta mała Mosina, w przeszłości na kilka dni została stolicą Polski. Do tego faktu nawiązują majowe Dni Mosiny, które rozpoczyna uroczysta sesja Rady Miejskiej z wręczeniem Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej. Głównym bohaterem tamtej Rzeczypospolitej był Jakub Krauthofer-Krotowski, powstańczy dowódca, postać bliska naszym
mieszkańcom. Nie wszyscy jednak znają go
dobrze od strony zawodowej. W „Kąciku historycznym” Informatora Mosińskiego, Maria Olejniczak przybliża sylwetkę KrauthoferaKrotowskiego jako utalentowanego prawnika.
Po zapoznaniu się z ważnymi informacjami z mosińskiego magistratu, a także kwietniową pracą Rady Miejskiej, zachęcam do przeczytania innych artykułów, na dalszych stronach gazety. Szczególnie polecam artykuł „Bez kurtyny”, w którym przedstawiam amatorski zespół teatralny z Mosiny, który po sukcesie scenicznym „Pchły
Szachrajki” trudno dziś nazwać amatorskim.
Glinianki posprzątane! Podczas akcji zorganizowanej w jedną z kwietniowych sobót, zebrano śmieci wokół zbiornika wodnego, a także wyłowiono z jego dna. O znaleziskach na gliniankach przeczytacie Państwo w artykule Marleny Chmielewskiej
z mosińskiego magistratu. Teraz bardzo prosimy, by już nie śmiecić w tym pięknym
miejscu i w ten sposób wspólnie zadbać o nasze naturalne środowisko.
Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk
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Majowa Rzeczypospolita
W dniu 3 maja 1848 r. w czasie trwającej w Europie Wiosny
Ludów, Jakub Krauthofer-Krotowski proklamował
w Mosinie niepodległą republikę – Rzeczypospolitą.
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 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”.
Rzeczypospolita Mosińska przetrwała krótko: tylko 5 dni licząc do przegranej
w dniu 8 maja przez powstańców bitwy pod Rogalinem lub 6 dni do ostatecznej
potyczki pod Trzebawiem w dniu 9 maja, po której powstańcze siły zbrojne, złożyły
broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny.
Na pamiątkę tego wydarzenia Rada Miejska w roku 1998 ustanowiła Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznawany co roku za umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Wręczenie tegorocznych Medali nastąpi podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Mosinie 20 maja.
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„Elegant na 5”
22 maja podczas Dni Mosiny po
raz trzeci odbędzie bieg uliczny
„Elegant na 5”. W tym roku po
raz pierwszy ta nabierająca rozmachu impreza, będzie miała
charakter imprezy masowej.
W ostatnich latach biegi w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie. Na ulicach miast
i poza miastem obserwujemy
coraz więcej biegaczy. To rzeczywisty obraz zmian, jakie zachodzą w społecznej świadomości, w której coraz więcej
miejsca zajmuje sportowy styl
życia. Podobnie jak w całej Polsce, także w Mosinie przed kilku laty pojawiły się inicjatywy
biegowe. To na przykład nieformalna grupa pod nazwą
„Mosina biega elegancko”. To
także doroczny bieg uliczny
z okazji Dni Mosiny na dystansie 5 kilometrów, organizowany przez Stowarzyszenie Mosiński Sport oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Ponieważ jednak liczba imprez
biegowych w całej Polsce rośnie
jak grzyby po deszczu, organizator mosińskiego biegu postanowił go wyróżnić, tym co
najbardziej dla nas charakterystyczne – naszym Elegantem
z Mosiny. – Po raz pierwszy
nasz bieg „Elegant na 5” będzie
miał status imprezy masowej, a
trasa – atest Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Planujemy, że w
imprezie udział weźmie ok. 1700
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osób, łącznie z kibicami – informuje Waldemar Demuth, kierownik mosińskiego OSiR-u.
W ramach biegu odbędą się,
także po raz pierwszy, Mistrzostwa Polski „Elegantów”,
w kategorii kobiet i mężczyzn.
By wziąć udział w tej dodatkowej klasyfikacji potrzebny jest
tylko regulaminowy ubiór: biała
wizytowa koszula oraz krawat
lub muszka. Pozostałe elementy stroju są dowolne. Trzeba
także w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć chęć uczestnictwa w tej kategorii. Ponadto
dla uczestników tego biegu z terenu gminy Mosina, przewidziana została dodatkowo kategoria: „Najlepszy mieszkaniec i najlepsza mieszkanka”. –
Dla zwycięzców tej kategorii
przewidziane są dodatkowe nagrody – vouchery ufundowane
przez sponsorów na atrakcyjne
zakupy, a także tytuł „Sportowego Eleganta z Mosiny” –
wyjaśnia dalej W. Demuth.
III bieg „Elegant na 5” po raz

kolejny wpisze się ogólnopolską
akcję Polska Biega, w ramach
której pobiegną dzieci i młodzież. Pierwszy raz w ramach
tego biegu wybrany będzie „Elegancik wśród klas I-III”. Zostanie nim najlepszy biegacz, który prócz statuetki otrzyma nagrodę rzeczową. – Naszym celem jest poprzez taki bieg edukacja dzieci i młodzieży do kultury fizycznej. Chcemy zachęcić
młode pokolenie do aktywnego
spędzenia czasu i w sposób metodyczny edukować, jak należy
właściwie podejmować tego rodzaju aktywność, żeby była
z pożytkiem dla zdrowia – informuje kierownik OSiR-u.
Trasa pobiegnie ulicami Mosiny: pl. 20 PaździernikaNiezłomnych-WawrzyniakaS t r z e l e c k a - K r a s i c k i e go L e s z c z y ń s k a - Ko l e j o w a -

„Elegant na 5” – informacje:
Biegi młodzieżowe organizowane są kategoriach:
przedszkolaki, kl. I-III, kl. IV-VI oraz gimnazjum.
W biegu przedszkolaków rodzice mogą biec z dziećmi. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 19 maja
w hali OSiR w Mosinie. Każde dziecko biorące udział
w biegu otrzyma pamiątkowy medal i numer startowy. Pakiety startowe dla dzieci mogą zostać odebrane w piątek 20 maja (od 19.00 do 22.00) oraz
w sobotę 21 maja (od 11.00 do 19.00) w hali OSiR
w Mosinie. W dniu biegu – 22 maja nie będzie możli-

Dworcowa-pl. 20 Października. Na trasie zagra zespół muzyczny, a przed biegiem uczestników rozgrzeje wykwalifikowany instruktor. – Prosimy
mieszkańców o wyrozumiałość
w utrudnieniach ruchu, których
szczegóły przedstawione są na
wkładce wewnątrz numeru „Informatora Mosińskiego”. Bardzo gorąco zachęcamy też do kibicowania i wspierania biegaczy
na trasie – mówi Waldemar
Demuth.
III bieg „Elegant na 5” jest kolejnym etapem Mosińskiego
Grand Prix 5-10-15. Zdobyte
punkty będą zaliczane do jego
ogólnej klasyfikacji. Ostatnią
odsłoną Grand Prix będzie październikowy Bieg Pamięci na
dystansie 15 km, który odbędzie się 23 października br. 
J. Nowaczyk

wości zapisania dziecka na bieg.
III Bieg „Elegant na 5” na dystansie 5 km odbędzie
się 22 maja o godz. 12:12. Każdy uczestnik biegu
głównego otrzyma biegową koszulkę okolicznościową. Zapisy na bieg trwają do 19 maja. Organizator określił limit 500 uczestników.
Otwarcie biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych):
Hala OSiR w Mosinie przy ul. Szkolnej 1: piątek 20
maja w godz. 18.00 – 21.00; sobota 21 maja w godz.
11.00 – 18.00; Pl. 20 Października: niedziela 22 maja,
w godz. 8.30 – 10.00.
Szczegółowe informacje: na stronie www.biegelegantna5.pl

3

INFORMATOR MOSIŃSKI

maj, 2016

Autobusem 699 do Mosiny i Kórnika

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje
31 marca – 30 kwietnia
FINANSE
• zakończono i przekazano do RIO
w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.,
• sporządzono sprawozdania finansowe za 2015 r. i przekazano do RIO
i Rady Miejskiej w Mosinie,
• sporządzono i przekazano do Wojewody Wielkopolskiego wniosek
o zwrot wydatków poniesionych w
ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.,
• dokonano wypłaty zwrotu części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów
rolnych,
• Burmistrz wydał zarządzenie Nr
00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia
2016 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Mosina na rok 2016.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowa sieci wodociągowej
w Drużynie ul. Graniczna,
• modernizacja punktu widokowego
w Wiórku.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• „Budowa sieci wodociągowej do Rogalina Podlesie – Kubalin w m. Babki,
gm. Mosina”,
• „Budowa oświetlenia drogowego
Mosina PROMENADA 2” od ul. Mostowej do ul. Niezłomnych – etap II,
• „Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego z oprawami LED w ul. Pożegowskiej w Mosinie ” – etap II,
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Od 1 maja br. dotychczasowa linia komunikacyjna nr 699 została wydłużona do
miejscowości Kórnik i obejmuje trasę: Mosina-Puszczykowo-Rogalinek-SasinowoRogalin-Świątniki-Mieczewo-Kórnik. Linię obsługuje Zakład Usług Komunalnych
w Mosinie. – Zmiana ta podyktowana została sytuacją miejscowości Mieczewo, którego mieszkańcy, choć posiadali komunikację z Kórnikiem, liczba kursów do tej miejscowości była zbyt mała w stosunku do faktycznych potrzeb. Z Mieczewa nie można było
też dojechać transportem publicznym do Mosiny, gdzie znajduje się siedziba Gminy i właściwy Urząd. By rozwiązać ten problem, Burmistrz po sprawdzeniu możliwości finansowych, zdecydował o wydłużeniu dotychczasowej linii 699 – informuje Joanna Pawlicka, kierownik Referatu Mienia Komunalnego. Dzięki temu z Mieczewa można dojechać teraz i do Kórnika większą ilością połączeń, i do Mosiny. Autobus zatrzymuje
się także w sąsiednich miejscowościach, które z kolei w wyniku tej zmiany pozyskały
dodatkowo połączenie z Kórnikiem. Według obowiązującej taryfy dla mosińskiej komunikacji gminnej, na linii 699 obowiązuje strefa B, a cena za jednorazowy przejazd
wynosi 3,20 zł za bilet normalny i 2,20 zł za bilet ulgowy. Bilety kupuje się u kierowcy.
Taryfa cen biletów za przejazd gminnym transportem zbiorowym publikowana była
w styczniowym numerze „Informatora Mosińskiego” i jest zgodna z uchwałą nr
XXIV/175/15 Rady Miejskiej w Mosinie: BIP->Prawo-> Uchwały Rady->Kadencja
2014-2018.
W związku z wydłużeniem trasy tej linii, zmienił się jej rozkład jazdy, który opublikujemy poniżej. 
JN

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl
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Tu powstanie hala
Do końca maja nastąpi
otwarcie ofert złożonych w
przetargu na budowę hali
widowiskowo-sportowej
przy ul. Krasickiego w Mosinie. Obiekt ten powstanie
w ramach większego zadania
– rozbudowy zlokalizowanych tam budynków Zespołu Szkół w Krośnie. Hala
widowiskowo-sportowa będzie służyć nie tylko szkole,
ale również wszystkim
mieszkańcom.
Dwukondygnacyjna hala
widowiskowo-sportowa o powierzchni użytkowej 3 855, 2 m2 i kubaturze 25 295,5
m3, która powstanie przy ul. Krasickiego w Mosinie będzie posiadać salę gimnastyczną
o wymiarach 29,53x46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój trenera i magazyn sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety, w tym dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. Na piętrze obiektu będą mieścić się 2 siłownie,
2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala konferencyjna.
Na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób. Dla porównania, w największej
obecnie na terenie gminy Hali Sportowej „Jedynka” jest tylko 150 miejsc siedzących.
W zaprojektowanej, nowej sali będzie możliwość gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę
ręczną. Ponadto projekt przewiduje również odpowiednie warunki techniczne do organizowania imprez nie tylko o charakterze sportowym. Przewidywany czas realizacji
tej inwestycji, to 23 miesiące od chwili podpisania umowy z wyłonionym w przetargu
wykonawcą. 
JN

Składanie uwag do planu – Mieczewo
Jeszcze do 15 maja br w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój 119, w godz. pracy
Urzędu) trwa wyłożenie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo tj. terenów lasów, terenów potencjalnych dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych
na obszarze wsi. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem:
www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy → Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne
→ Plany miejscowe.
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 27 maja 2016 r. Może je złożyć
każdy, kto kwestionuje przyjęte w tym planie ustalenia. 
Oprac. JN

Konkurs Zielona Gmina 2016
W bieżącym roku Konkurs Zielona Gmina rusza już od 2 maja. Burmistrz Gminy
Mosina oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie zapraszają mieszkańców Gminy Mosina, instytucje, organizacje społeczne oraz podmioty
gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w konkursie ZIELONA GMINA 2016.
Kartę zgłoszeniową do udziału w Konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce > Dla Mieszkańca > Wnioski do pobrania > Ochrona Środowiska a także w Urzędzie Miejskim w Mosinie – w biurze Obsługi Interesanta oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. nr 11).
Zgłoszenie do udziału w konkursie można składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1 do 31 maja 2016 r. 
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• „Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia boiska sportowego
przy ul. Poznańskiej 78 w miejscowości
Czapury” (boisko o nawierzchni sztucznej przy SP w Czapurach),
• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia drogowego z oprawami
LED: w Rogalinie – tzw. Osada i ul. Poznańska; w Mosinie – ul. Gruszkowa,
w Mosinie ul. Sowiniecka i droga do
miejscowości Sowiniec – etap II,
• modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – rozbudowa pomieszczenia spotkań wiejskich,
• budowa siłowni zewnętrznej w: Radzewicach, Rogalinku, Rogalinie,
• rozbudowa placu rekreacyjnego
w Pecnej,
• budowa ul. Koziej w Pecnej,
• budowa ul. Dębowej, Jesionowej
i Czereśniowej w Mosinie.
Zawarto umowy:
• budowa oświetlenia drogowego na
terenie gminy – 6 zadań,
• budowa szczelnego zbiornika dla
ścieków deszczowych z dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie (projekt).
Ogłoszono przetarg:
• budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul.
Krasickiego w Mosinie,
• budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie,
• budowa chodników: w ciągu ul.
Łąkowej w Mosinie i ul. Sosnowej
w Mosinie i Krośnie,
• budowa chodników: w ciągu ul.
Bankowej w Wiórku i ul. Długiej w Radzewicach,
• budowa ul. Prusa w Mosinie,
• budowa ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w miejscowości Mosina,
• Budowa ul. Polnej w miejscowości
Krosno na odcinku od ul. Strzeleckiej
do ul. Głównej; etap I – odcinek od km
0+007,00 do km 0+639,77.
W trakcie procedury przetargowej:
• budowa ul. Wodnej w Mosinie na
odc. od zbiornika retencyjnego do ul.
Kopernika wraz z budową kanalizacji
deszczowej na przepompowni wód
deszczowych.
Ponadto:
• przekazywanie zgłoszeń o nieświecących źródłach światła na liniach
oświetlenia ulicznego oraz awarii nieświecących ciągów linii oświetlenio-
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wych oświetlenia drogowego na terenie
gminy , będącego własnością ENEA Oświetlenie,
• uzgadnianie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wydanie 9 decyzji ustalających
opłatę adiacencką z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości wskutek jej podziału geodezyjnego,
• rozstrzygnięcie 2 przetargów na
zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Krosinku oraz w Sowinkach,
• ogłoszenie 2 wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego położonych w Mosinie w rejonie ulicy Piaskowej oraz rejonie ul.
Fiedlera,
• publikacja 7 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu nieograniczonego –
Czapury rejon ul. Dębowej, Mosina rejon ulic Jarzynowej, Bukowej, Kalinowej, Strzeleckiej oraz w Krosinku ul.
Skrzynka,
• podpisanie aktów notarialnych na
zbycie
trzech
nieruchomości
położonych w Mosinie i w Krośnie,
• przygotowanie dokumentacji do nabycia drogi w Pecnej,
• zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu przygotowania 3 operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży nieruchomości gruntowych w Dymaczewie Starym i Pecnej,
• wydanie 17 decyzji zatwierdzających
projekt podziału nieruchomości,
• przygotowanie 5 projektów uchwał
w sprawie nadania nazw ulicom
położonym na terenie Gminy Mosina,
• przeprowadzenie przetargu na
dzierżawę nieruchomości rolnej
w Mieczewie i podpisanie umowy,
• uzyskanie 2 decyzji Wojewody
Wielkopolskiego stwierdzających nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, użytkowe: rozstrzygnięcie postępowania
przetargowego na najem budynku
użytkowego w Czapurach przy ul. Poznańskiej 76,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzy-
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Sprzedaż gruntów rolnych – zmiany
1 maja tego roku zakończyło się 12-letnie moratorium za zakup polskiej ziemi przez
cudzoziemców.
26 kwietnia br. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw popularnie zwana ustawą o obrocie ziemią rolną. Ustawa weszła
w życie z dniem 30 kwietnia br.
Intencją ustawodawcy była ochrona ziemi rolnej przed wykupem przez cudzoziemców
po uwolnieniu rynku. Ustawa ta budzi jednak szereg kontrowersji i uwag zgłaszanych
m.in. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, czy opozycję. Szczególnie problematyczna jest definicja nieruchomości rolnej,
która jest szeroka i oznacza każdy grunt, który może być potencjalnie wykorzystywany na cele rolne niezależnie od położenia np. w centrum miasta. Z Ministerstwa
Rolnictwa dochodzą informacje, że ustawa ta nie będzie docelowym rozwiązaniem
i trwają już prace legislacyjne nad precyzyjnym ustaleniem zasad sprzedaży prywatnych gruntów rolnych.
Główne założenia ustawy z 14 kwietnia o obrocie ziemią rolną to wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na 5 lat z wyjątkiem:
nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. przemysłowe, budownictwa
mieszkaniowego), położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domów,
lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych wraz z niezbędnym gruntem, nieruchomości rolnych o pow. do 2 ha.
Ustawa reguluje też obrót prywatnymi gruntami rolnymi. Co do zasady, nabywcą
prywatnej ziemi rolnej może być rolnik indywidualny (osoba fizyczna gospodarująca
osobiście na gruntach do 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej
od 5 lat zamieszkującą w gminie, gdzie położona jest co najmniej jedna działka jego
gospodarstwa), którego gospodarstwo rodzinne łącznie z nabywaną nieruchomością
nie przekroczy powierzchni 300 ha, przy czym zobowiązany będzie do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego wraz z nabytą nieruchomością przez okres 10 lat od
dnia nabycia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest nabywanie nieruchomości rolnych
m.in.: mniejszych niż 0,3 ha, przez osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, przez Kościoły i związki
wyznaniowe działające na podstawie odrębnych przepisów, w wyniku dziedziczenia
i zapisu windykacyjnego, oraz nabywanie gruntów rolnych zabudowanych budynkami
mieszkalnymi (tzw. siedliska) o pow. do 0,5 ha, nieruchomości rolnych, które w dniu
wejście w życia ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu są przeznaczone na cele inne niż rolne. Agencji Nieruchomości
Rolnych w wielu przypadkach nabycia ziemi rolnej będzie przysługiwało prawo pierwokupu szczegółowo opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11
kwietnia 2003 r. Nabycie (np. dziedziczenie ustawowe, darowizna) nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy nie będzie podlegało pierwszeństwu nabycia przez ANR.
Wejście w życie ustawy o obrocie ziemią rolną może spowodować zawirowania na
rynku obrotu nieruchomości. Na skutek ograniczeń w obrocie ziemią ceny gruntów
budowlanych w miastach, gdzie wbrew pozorom znajdują się wciąż duże zasoby ziemi rolnej, mogą ulec podwyższeniu na skutek zmniejszenia ich podaży. Natomiast ceny
ziemi rolnej na skutek znacznych ograniczeń w obrocie, nałożonych na nabywców
zobowiązaniach związanych z jej nabyciem i trudnościach w interpretacji zapisów nowej ustawy mogą ulec obniżeniu.
Gmina Mosina, wychodząc naprzeciw zapytaniom inwestorów, przygotowuje w drugiej połowie roku ciekawą ofertę nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne dla klientów indywidualnych i deweloperów. Wszystkie zbywane działki wyłączone będą spod rygorów ustawy, ponieważ objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub już wydanymi ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy. Działki, które oferowane będą do sprzedaży
w przetargach, są położne w okolicach ul. Strzeleckiej – Wyczółkowskiego – Kossaka oraz w rejonie ul. Bukowej – Jarzynowej – Kalinowej. Bliższych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, pod numerem telefonu 61 8109 576 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. mienie gminne
sprzedaż mienia gminnego, www.mosina.pl dla inwestora oraz mosina.gratka.pl 
Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
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Krótko o budowie dróg
• Rozpoczął się III etap budowy ul. Koziej w Pecnej, który kończy on tę inwestycję realizowaną z udziałem dotacji rządowej (dawniej tzw. „schetynówka”).
Z dotacji finansowane są: kanalizacja deszczowa i utwardzenie pieszo-jezdni.
• Rozpoczął się II etap budowy ul. Czereśniowej w Mosinie – od ul. Topolowej
do ul. Łąkowej. Do końca tej inwestycji obejmującej nawierzchnię gruntową, pozostanie jeszcze etap III.
• Rozpoczęła się budowa ul. Dębowej i Jesionowej w Mosinie. Ulice te wybrano
jako pierwsze do utwardzenia z ulic między Torową a Leszczyńską.
• Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Wodnej. Inwestycja obejmie budowę
jezdni, kanalizacji deszczowej, chodników i miejsc postojowych.
• W trakcie procedury przetargowej znajduje się zadanie budowy ul. Prusa w Mosinie. Inwestycja obejmie budowę jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej.
• Trwa procedura przetargowa na budowę chodników w ul. Sosnowej (II etap od
ul. Jasnej do lasu) i w ul. Łąkowej w Mosinie (od ul. Piaskowej do ul. Brzoskwiniowej).
• Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Wiosny Ludów w Mosinie. Kanalizacja deszczowa została tu wybudowana w 2014 r. przy okazji budowy ul. Gałczyńskiego. W tej chwili ulica zostanie utwardzona, z fragmentem chodnika.
• Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Polnej w Krośnie. Jest już tam wybudowana kanalizacja deszczowa, teraz zostaną wybudowane przyłącza do tej kanalizacji, a także chodniki, jezdnia i miejsca postojowe.
• Trwa procedura przetargowa na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie. Zadanie to realizowane jest przy współpracy z Powiatem Poznańskim.
• Trwa procedura przetargowa na budowę chodnika w Radzewicach przy ul. Długiej.
To III etap tej inwestycji i zarazem jej dokończenie. Inwestycja dofinansowana jest
przez Powiat Poznański w wysokości 50 000 zł.
• W trakcie procedury przetargowej znajduje się budowa chodnika na nieutwardzonej ul. Bankowej w Wiórku. Będzie to chodnik jednostronny i zwiększy komfort komunikacji pieszej w tej ulicy.
Nie jest to pełna lista drogowych inwestycji zaplanowanych na ten rok. Kolejne
przetargi są w przygotowaniu. Będziemy o nich informować. 
Oprac. JN

Komunikat
W dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Urząd Miejski
w Mosinie będzie nieczynny.
Jednocześnie zawiadamiamy, że dnia 21 maja 2016 r. (sobota)
Urząd będzie czynny w godz. 7.00 – 15.00

Sprostowanie
W numerze 3 (11) „Informatora Mosińskiego”, w informacji o nagrodzie dla Komisariatu Policji w Mosinie napisanej przez Radnego Rady Powiatu Jacka Szeszułę,
popełniona została pomyłka w stopniu służbowym komendanta tego komisariatu,
Artura Radzika. Komendant wymieniony został jako aspirant sztabowy, a w rzeczywistości posiada on stopień komisarza. Za niezamierzoną pomyłkę, także
w imieniu autora, pana komisarza Artura Radzika przepraszam.
Joanna Nowaczyk
Redaktor Naczelny
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manie zgodne z zapotrzebowaniem,
zlecenie – remontu cząstkowego nawierzchni dróg asfaltowych, malowania oznakowania poziomego dróg, pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg z przejazdami kolejowymi,
prace nad zmianami regulaminu płatnej strefy parkowania na terenie Mosiny,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 38 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, warunki techniczne
dla przebiegu trasowego 26 urządzeń
w pasie drogowym; uzgodniono 1 projekt stałej organizacji ruchu, w toku
sprawy o likwidację szkód i odszkodowań komunikacyjnych (3), mienia
komunalnego (2),
• prowadzenie spraw związanych
z modernizacją linii kolejowej E59
realizowaną przez PKP PLK,
• transport: wprowadzenie linii komunikacyjnej zastępczej w związku z
zamknięciem przejazdu kolejowego ->
s.9 „Utrudnienia w obrębie przejazdu”,
• place zabaw: okresowe przeglądy
placów zabaw, siłowni i innych obiektów małej architektury, remont placu
zabaw przy SP w Czapurach.

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie
sporządzania:
• MPZP Mosina Strzelnica II: 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 obejmujących obszar pomiędzy
ulicą Jarzynową, Bukową, Kalinową,
drogą tj. działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ulicą
Strzelecka i Leszczyńską, terenu parku
gminnego „Strzelnica”, usytuowanego
na działce o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz terenu usług na działce o nr
ewid. 1829/3 obręb Mosina,
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy technicznoprodukcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ulicy
Śremskiej w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E–59 Wrocław – Poznań, ulicą Leśmiana, ulicą Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E –
59 Wrocław Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
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oraz terenów części wsi Sowiniec
i Sowinki, dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów części wsi Krosinko oraz części
terenów miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla
terenów części wsi Krosno oraz części
wsi Drużyna, dla terenów części wsi
Krosno,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza zwartymi jednostkami osadniczymi na obszarze
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy
oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap,
łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr
2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59
obręb Dymaczewo Nowe, południową
granicą działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą
Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr
ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe)
i północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo
Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mo-
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„Rodzina 500+” w Gminie
Mosina
1 kwietnia br. rozpoczęła
się realizacja programu
„Rodzina 500+”. Wprowadził on świadczenie opiekuńcze w wysokości 500 zł
na drugie i kolejne dziecko
do 18 roku życia, bez kryterium
dochodowego.
W przypadku ubiegania się
o świadczenie na pierwsze
dziecko, kryterium dochodowe nie może przekraczać 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1 200 zł na osobę w rodzinie. Program „Rodzina 500+”
to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest
pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Zadania z zakresu programu „Rodzina 500+” w naszej Gminie wykonuje Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
Zgodnie z ustawą, wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, w poniedziałki od 8.00
do 16.00. od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00. Termin składania wniosków wyznaczony został do 1 lipca 2016 r., z zachowaniem terminu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie, rozpatrywane będą od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożony będzie wniosek.
Bez żadnych zakłóceń i komplikacji przebiega realizacja rządowego programu „Rodzina 500+” w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski przyjmowane są sprawnie przez
pięciu do sześciu pracowników. Każdy wniosek jest rejestrowany, uzupełniany i przekazywany do dalszego opracowania, który kończy się przygotowaniem projektu decyzji. Pomimo ogromu pracy, w kwietniu pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych
tut. Ośrodka w godzinach od 17.00 do 20.00 pełnili dyżury w świetlicach wiejskich
w następujących miejscowościach: Krosno, Krosinko, Pecna, Czapury, Rogalinek,
Świątniki, Daszewice. Pomagali w wypełnianiu wniosków, przeliczali i kompletowali
dokumenty.
Pomimo nawału pracy z zadowoleniem można powiedzieć, że jedną z pierwszych
gmin w województwie wielkopolskim, które wypłaciły pierwsze świadczenia z programu „Rodzina 500+” była Gmina Mosina. Pierwsze pieniądze przelała na konta
świadczeniobiorców 15 kwietnia br.
Wypłaty dokonywane są w terminach tygodniowych i na dzień 29 kwietnia wypłacono kwotę 247 000 zł na podstawie 251 wydanych decyzji. Łatwo policzyć, że w Gminie Mosina 494 dzieci otrzymało wsparcie z programu „Rodzina 500+”. Jest to niewielki procent, ponieważ na dzień 29 kwietnia wpłynęło 1 812 wniosków, w tym
1 249 w wersji papierowej i 563 w wersji elektronicznej.
Codziennie pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych przyjmują około 40-50 pełnych
wniosków z wymaganymi załącznikami, które przekazane są do obiegu, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną, a następnie do przygotowania projektu decyzji. Pracownicy dokonują także bilansu wpływu wniosków w wersji papierowej i elektronicznej,
ilości wydanych decyzji, ilości wypłaconych świadczeń, wypłaconej kwoty, z uwagi,
iż wymagane jest codzienne przekazywanie sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i raz w tygodniu drogą elektroniczną do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Należy jeszcze raz podkreślić, że realizacja programu przebiega bez zakłóceń, a każdy
klient mający jakiekolwiek wątpliwości otrzymuje profesjonalną pomoc. 

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
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Utrudnienia w obrębie przejazdu
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz dla pieszych w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej.
Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem prac związanych z budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie (droga powiatowa nr 2463P) realizowanego
w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III
odcinek Czempiń – Poznań, od 14 kwietnia br. występują utrudnienia dla pojazdów
oraz pieszych.
Na czas zamknięcia przejazdu kolejowego należy poruszać się po wyznaczonych trasach objazdowych:
• Oznakowanie objazdu tranzytowego zamkniętego odcinka ul. Śremskiej (drogi powiatowej nr 2463P): Jadąc ze strony Poznania należy kierować się drogą wojewódzką nr 431 w kierunku drogi krajowej nr 5 (na skrzyżowaniu ulic Krotowskiego,
Szosy Poznańskiej i Mostowej (Rondo Budzyń) w m. Mosina przez Dymaczewo Stare do skrzyżowania z drogą nr 5 w m. Zaparcin). Następnie drogą krajową nr 5 - relacji Świecie-Lubowaka (do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w m. Głuchowo). Drogą wojewódzką nr 310 - relacji Głuchowo-Czempiń-Śrem –na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową nr 5 w m. Głuchowo do skrzyżowania z drogą powiatową 4062P w m. Śrem
• Oznakowanie objazdu dla ruchu lokalnego zamkniętego odcinka ul. Śremskiej:
Objazd dla ruchu lokalnego został wyznaczony ul. Krosińską w Mosinie, dalej ul. Leśną
w Krośnie oraz ul. Leszczyńską w Mosinie, zgodnie z poniższym schematem oznakowania. Należy zaznaczyć, iż ul. Krosińska posiada ograniczenie tonażu do 3,5t.
• Alternatywna trasa objazdowa dla samochodów osobowych oraz pojazdów powyżej 3,5t może odbywać się wg poniższego schematu: ul. Wawrzyniaka, ul. Sowiniecką, ul. Gałczyńskiego i ul. Lema w Mosinie.

Utrudnienia w ruchu pieszych:
W związku z technologią prac na wiadukcie kolejowym wyznaczono ciągi komunikacyjne dla pieszych do ul. Sowinieckiej w Mosinie. To rozwiązanie tymczasowe.
Jeszcze w maju br. wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania tymczasowego przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Śremskiej.
Na okres czasowego wyłączenia ruchu pieszych w obrębie zamkniętego przejazdu
kolejowego Burmistrz Gminy Mosina z dniem 20 kwietnia br. wprowadził bezpłatną
komunikację autobusową dla Mieszkańców osiedla Nowe Krosno, na trasie Śremska-Lema-Gałczyńskiego-Sowiniecka-Wawrzyniaka-Dworcowa-Kolejowa-SowinieckaGałczyńskiego- Lema-Śremska. 
Oprac. JN

POGOTOWIE DS. ZWIERZĄT DZIKICH
Czym zajmuje się pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich:
• skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających
szans na wyzdrowienie,
• odstrzał redukcyjny oraz przesiedlenie dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie
dla mieszkańców Gminy Mosina (na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).

Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego?
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. Odłowem zwierząt
bezdomnych zajmuje się Straż Miejska w Mosinie.

Do kogo dzwonić?
• Krzysztof Kaczmarek – Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
• Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie – tel. 618 197 855, 501 467 312,
• Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
• Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120. 
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sińskim oraz od północy ulicą Lipową
w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Czapury (północny–zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską,
• 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.
Wyłożenie do publicznego wglądu:
• MPZP Mieczewo (grunty rolne i leśne), dla terenów części wsi Mieczewo
tj. terenów lasów, terenów potencjalnych dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi Mieczewo ->s.
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Kuncewiczowej, Makuszyńskiego, Konopnickiej dla terenu usytuowanego
pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej,
M. Kunczewiczowej, K. Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej w Mosinie.
Procedowanych jest obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego planami i etapu ich procedowania, można znaleźć na BIP-ie
w zakładce: Organy gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne >
Wykaz dokumentów planistycznych
w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• kontrola realizacji nasadzeń z tytułu
decyzji Burmistrza Gminy Mosina zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,
• przygotowanie procedury dotyczącej
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata
2015-2018 z perspektywą na lata 20192022,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym SELEKT w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
• współpraca z Referatem IK oraz

9

INFORMATOR MOSIŃSKI

Spółką Aquanet S.A. w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
(11) i w sprawie wydawania zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (73).
• przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udział w programie likwidacji
wyrobów zawierających azbest (13),
• prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
• przygotowanie wniosków na odstrzał dzików oraz bobrów,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
oraz zmiany stosunków wodnych na
gruncie.

SPOTKANIA
• z Dyrektorem Projektu Ryszardem
Morchałą w sprawie inwestycji na ul.
Śremskiej w celu koordynacji zadań
związanych z mosińskim odcinkiem
remontowanej trasy kolejowej E-59,
• z przedstawicielami Trakcja PRKiI
w sprawie dalszych ustaleń związanych
z opracowaniem i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu dla zadań na
przejazdach kolejowych w Mosinie, organizacji przejścia dla pieszych w okolicach przejazdu na ul. Śremskiej po zakończeniu prac przygotowawczych do
rozpoczęcia budowy tunelu,
• z Markiem Bereżeckim, Zastępcą Dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu w sprawie
projektu przebudowy ul. Sowinieckiej w
Mosinie,
• z Markiem Ignaszewskim, członkiem
Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” w sprawie
możliwości zwołania konferencji
w Mosinie nt. „Elektrociepłownia Geotermalna Szansą Rozwoju Regionu
Wielkopolski”,
• udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zorganizowanym przez Starostę Poznańskiego
w sprawie Punktów Integracji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
• udział w posiedzeniu zwyczajnym
Rady Metropolii Poznań,
• udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów, zarządu powiatu oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
zorganizowanym przez Krystynę
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Rowerzysta na drodze

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon rowerowy. Przypominamy najważniejsze
zasady i przepisy dotyczące poruszania się cyklistów po drogach.
Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego”, tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków
i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem
lub do kontroli ruchu drogowego.
Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza
i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Po ukończeniu 10 roku życia, po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym,
może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze „prawo jazdy” – kartę rowerową.
Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze. Odstępstwem od tego jest posiadanie prawa jazdy kat. AM (14 lat), A1, B1, T (16 lat)
lub ukończenie 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty
rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.

Rower oraz wózek rowerowy musi być wyposażony w:
• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
• sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
o z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
• z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu, powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m. Światła pozycyjne mogą być migające i umieszczone nie
wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Im więcej elementów
odblaskowych na rowerze tym bardziej widoczny jest ten pojazd, a co za tym idzie
kierujący jest bardziej bezpieczny. Kask na głowie i odblaski (np. kamizelka) to nieobowiązkowe, ale bardzo ważne elementy.
Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może
poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym
kierunku.

Z chodnika rowerzysta może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:
- gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
- kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny
wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kie-
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rujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz
nóg na pedałach lub podnóżkach podobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu.
Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru,
jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób
nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc
przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść
z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym.

Zakazy:
• kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
• korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty.
Stosowanie się przez wszystkich do przepisów ruchu drogowego, takt i kultura oraz
szacunek do pozostałych uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą
na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych. 
Źródło: www.wrd.policja.waw.pl

Umowa na dotację podpisana
W kwietniu Gmina Mosina podpisała umowę na dofinansowanie budowy ul. Strzeleckiej
w Mosinie i w Krośnie, która kilka lat temu…już została wybudowana. Teraz do naszego
budżetu wpłynie prawie 3 i pół miliona złotych pochodzących z funduszy unijnych.
W 2010 r. Gmina Mosina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa ul.
Strzeleckiej w Mosinie oraz jej kontynuacja w Krośnie wraz z odwonieniem.” Dofinansowanie miało pochodzić ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek znalazł się wówczas
na 22 miejscu listy rezerwowej i nie uzyskał oczekiwanego dofinansowania. Pomimo to, w 2010 r. Gmina z własnych środków ulicę Strzelecką wraz z odwodnieniem
wybudowała. – W marcu tego roku Urząd Marszałkowski poinformował nas, że
w związku ze zmianą kursu Euro, wystąpią jakieś oszczędności. Zwrócił się także z zapytaniem, czy zrealizowaliśmy to zadanie w ujętym w naszym wniosku zakresie i to
wyłącznie z własnych środków – relacjonuje Katarzyna Lewandowska z Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi. Jak wyjaśnia dalej, pojawiła się
w ten sposób szansa na pozyskanie dotacji, o którą Gmina wystąpiła w roku 2010.
Na początku marca przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego odbyli w Mosinie wizytę monitorującą, w celu skontrolowania zrealizowanego projektu oraz dokumentacji związanej z jego realizacją. Kontrola wypadła pozytywnie. – W połowie marca
dowiedzieliśmy się, że do końca kwietnia trzeba dopełnić wszystkich wymogów proceduralnych, by dofinansowanie uzyskać. Było to bardzo mało czasu, a trzeba było sięgnąć
do całej dokumentacji budowy z 2010 r. – relacjonuje K. Lewandowska.
– Wraz z przygotowaniem dokumentacji, należało złożyć szereg wyjaśnień. Pracę wykonało wspólnie nasze Biuro Zarządzania Projektami, a także Referat Finansowo-Budżetowy i Referat Inwestycji. Wyjaśnienia przedłożyłem dyrektorowi Departamentu Wdrażania
Programu Regionalnego, panu Hubertowi Zobel. Całość prac została oceniona pozytywnie.
Umowa została podpisania. Gorąco dziękuję pracownikom biura i referatów za zaangażowanie i za efekt pracy – powiedział zastępca burmistrza Przemysław Mieloch
28 kwietnia umowa została podpisana. Tym samym do budżetu Gminy Mosina
wpłynie kwota w wysokości 3 402 077, 56 zł, która przeznaczona zostanie na inwestycje. 
J. Nowaczyk

Łybacką – Posła do Parlamentu Europejskiego na temat „Perspektyw europejskich aglomeracji poznańskiej”,
• udział w XVII Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu poświęconej m.in. obchodom 1050
rocznicy Chrztu Polski. Podczas obrad
radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu z okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polski. Na uroczystej Sesji Gminę Mosina reprezentowała także Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur,
• udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin, udziałowców spółki
Aquanet S.A w Urzędzie Gminy Suchy
Las, poruszającym m.in. różne aspekty
wpływu działalności spółki Aquanet S.A.
na politykę gospodarczą i inwestycyjną
gmin oraz na taryfy za ścieki w poszczególnych zlewniach,
• udział w spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Maciejem
Wudarskim oraz przedstawicielami
spółki Aquanet S.A. dotyczącym m.in.
tematu „Białej księgi ochrony złóż kopalin”, ujęcia wody Mosina-Krajkowo, pojęcia wody jako kopaliny oraz
kwestii budowy obwodnic Mosiny jako
elementu układu komunikacyjnego
miasta Poznania,
• z przedstawicielami spółki Aquanet
S.A., z dyrektorem pionu inwestycyjnego Spółki w sprawie realizowanych i planowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aquanet
S.A.,
• z zespołem roboczym spółki Aquanet SA w sprawie Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
(KPOŚK) w sprawie omówienia sposobów weryfikacji danych liczbowych
przyłączy do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu z przedstawicielami UKS „Kotwica” poświęconym możliwościom powstania bazy
dla sekcji motorowodniaków,
• udział w obchodach 76 rocznicy
zbrodni katyńskiej w Poznaniu,
• udział w VI Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” w Skałowie.
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
– opracowała Joanna Nowaczyk.
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
Kwiecień
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
dwóch sesjach 7 i 22 kwietnia oraz na 9
posiedzeniach komisji stałych.
Komisje oprócz spraw bieżących zajmowały się analizą wykonania budżetu
Gminy Mosina za rok 2015 i przyjmowały opinie w tej sprawie. Ponadto zajmowały się następującymi tematami:
Komisja Rewizyjna – kontrolą wykonania budżetu za rok 2015; Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na
posiedzeniu wyjazdowym – oceną stanu
oznakowania ulic w Mosinie; Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2 posiedzeniach – Strategią Gminy Mosina w
odniesieniu do budowy oczyszczalni
ścieków na terenie Krosinka, Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca, Rogalina i Żabinka,
perspektywą budowy własnej kanalizacji
sanitarnej do p. Glinkowskiego, dosadzeniami drzew i krzewów na terenie
gminy Mosina po lecie 2015, ilością zawartych umów oraz rozliczeniem nasadzonych drzew i krzewów, gospodarką
drzewostanem na gruntach należących do
Gminy, opiniowaniem projektu uchwały
w sprawie uchwalenia mpzp dla terenów
przy ul. Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu wyjazdowym w Zespole Szkół w Rogalinku - Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy organów samorządowych z organizacjami
pozarządowymi, oceną realizacji wybranych projektów, które otrzymały dotację,
sprawozdaniem z realizacji uchwały w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie
gminy Mosina; Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – specyfiką
pracy zespołu interdyscyplinarnego; Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i
Ładu Przestrzennego na dwóch posiedzeniach – stanem zaawansowania i terminowości prac nad modernizacją linii
kolejowej Poznań-Kościan, realizacją zadań inwestycyjnych; informacją o sprzedaży mienia komunalnego oraz o stanie
przygotowania mienia do sprzedaży, opi-
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niowaniem projektu uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i Leśmiana
w Mosinie; Komisja Budżetu i Finansów
– analizą pozyskiwania i wykorzystania
środków pozabudżetowych; kwartalnym
sprawozdaniem z dochodów i wydatków,
Budżetem Obywatelskim Gminy Mosina
na rok 2017. Komisja Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej - na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rozwoju
Rady Miasta Puszczkowa i Burmistrzem
Miasta Puszczykowa – dotychczasową
współpracą oraz możliwością podejmowania wspólnych inicjatyw Puszczykowa
i Mosiny -> s.13 „Wspólne spotkanie radnych”.
Podczas nadzwyczajnej sesji 7 kwietnia,
Rada Miejska uchwaliła zmiany do tegorocznego budżetu. Dotyczyły one przeniesienia w planie wydatków majątkowych środków na realizację zadania
„Czarnokurz – budowa odwodnienia i
dróg” - budowa ul. Chopina etap I (kanalizacja deszczowa) i ul. Wodnej II
etap. Na kolejnej, planowej sesji 22
kwietnia radni zapoznali się z informacjami z realizacji uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Mosina w 2015 r. oraz Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. W programie sesyjnym
znalazło się też sprawozdanie z realizacji
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina za II półrocze 2015 r. Na tej
sesji zostały podjęte 32 uchwały. Jedną z
nich było przyznanie Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej. -> s.13 „Medale
przyznane”. Radni nadali nazwy kolejnym ulicom: drodze wewnętrznej w Dymaczewie Nowym – „Szmaragdowa”,
dwóm drogom wewnętrznym w Dymaczewie Starym – „Dereniowa” i „Ognikowa”, drodze wewnętrznej w Rogalinie
– „Jodłowa” i w Sasinowie – „Wierzbowa”. Na tej sesji uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy
Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie. Ponadto Rada Miejska uchwałą przejęła od Powiatu Poznańskiego zadanie z
zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P na odcinku ul. Długiej
w Radzewicach -> s.7 „Krótko o budowie
dróg”. Także uchwałami Rada uzgodniła
prace pielęgnacyjne do wykonania na po-

mnikach przyrody: dębach szypułkowych rosnących w Rogalinku, w Mosinie
i w Sowinkach. Na tej samej sesji radni
zlecili Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności kolejnych dwóch skarg pochodzących od jednego mieszkańca, a
także rozpatrzyli 16 pism złożonych w
dniach od 13 do 31 marca przez tego samego mieszkańca.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo, a także w
Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, tel. 618109 541.

Terminarz posiedzeń
Rady od 12 do 25 maja
12 maja g. 17.30 – Komisja Rewizyjna:
Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina
za 2015 rok; Sprawy bieżące.
19 maja, g. 17.30 – Komisja Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej:
Przygotowanie do sezonu turystycznego
– punkt informacji turystycznej w Rogalinie, współpraca z punktem informacji
turystycznej EKO-info w Puszczykowie
oraz przedsiębiorcami z branży turystycznej; Budżet Obywatelski 2017 (przedstawienie komisji wstępnego regulaminu,
zasad); Sprawy bieżące (w tym m.in.
inicjatywa Nordic walking –podczas rajdu Napoleona, inicjatywa przedstawienia
historii wyrobiska na Gliniankach na tablicach i inne)
20 maja, g. 18.30 – Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej: Wręczenie Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej (Mosiński Ośrodek Kultury).
23 maja, g. 17.00 – Komisja Budżetu i
Finansów: Ocena wykonania budżetu
za rok 2015 – wydatki; Analiza zaległości podatkowych, ulg umorzeń i zwolnień;
Zadłużenia z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych; Sprawy bieżące;
Opiniowanie projektów uchwał.
24 maja, g. 17.30 – Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej: System rehabilitacji szpitalnej, rehabilitacja popołudniowa, weekendowa rehabilitacja
kardiologiczna; Opiniowanie projektów
uchwał; Sprawy bieżące (posiedzenie
wyjazdowe – Szpital Puszczykowo).

RADA MIEJSKA
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25 maja, g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa: Zapoznanie się
z planami miejscowymi na terenie gminy Mosina i stanem ich zaawansowania;
Analiza odbioru odpadów w odniesieniu
do Selektu; Analiza podpisanych umów
związanych z odbiorem odpadów komunalnych przez Gminę Mosina – informacja o przyłączach do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; Sprawy bieżące.
30 maja g. 16.00 Sesja Rady Miejskiej
(Mosiński Ośrodek Kultury).

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane
wyżej terminy mogą ulec zmianie. Bieżące
informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie www.mosina.pl w
zakładce Komunikaty. Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.
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naszym mieście, gra podczas uroczystości
i lokalnych obchodów świąt nadając im
uroczysty i podniosły charakter. Orkiestra promuje Gminą Mosina koncertując w Polsce i za granicą.

Marian Szczepaniak
Trener i działacz sportowy, długoletni
zawodnik MKS Mosina, założyciel i wieloletni kierownik sekcji żeńskiej i męskiej
piłki siatkowej. Prowadził mosińskie
drużyny piłki siatkowej, które osiągały
znaczące sukcesy sportowe.

Antoni Nadolny
W latach 50. poprowadził w Mosinie
Dziecięcy Zespół Muzyczny, który był
muzyczną wizytówką miasta. Muzyk i pedagog, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, w czasie wojny kurier Armii Krajowej.

Dorota i Jacek Strzeleccy

Medale Przyznane

Podczas kwietniowej sesji, Rada Miejska podejmując stosowne uchwały przyznała cztery najwyższe, lokalne wyróżnienia – Medale Rzeczypospolitej
Mosińskiej: Dorocie i Jackowi Strzeleckim, Mosińskiej Orkiestrze Dętej im.
hm. Antoniego Jerzaka, Marianowi Szczepaniakowi i pośmiertnie Antoniemu
Nadolnemu. Wniosek o takich kandydatów do Medalu, na sesji w imieniu Kapituły złożył jej dziekan – Krzysztof Lipiak. W skład Kapituły Medalu Reczypospolitej Mosińskiej wchodzą: Danuta
Białas, Jerzy Falbierski, Krzysztof Lipiak,
Józefa Roszak-Rosić, Jacek Szeszuła. Wręczenie Medali nastąpi podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 20
maja o godz. 18.30.

Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka
W tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. Dawniej harcerska drużyna przy ośrodku ZHP w Mosinie, dziś Stowarzyszenie Muzyczne. Od 70 lat jest obecna w
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Plastycy i animatorzy kultury. Dorota
Strzelecka jest kierownikiem artystycznym
Galerii Miejskiej w Mosinie. Jest autorką
wielu cennych inicjatyw społeczno-kulturalnych: Klubu Kolekcjonerów-Hobbystów, klubu młodzieżowego „Woodstock”, klubu kajakowego „Nektos 2”.
Działalność Galerii, którą prowadzi wykracza daleko poza organizowanie wystaw, oferując mieszkańcom spotkania z
muzyką, poezją, teatrem. Prof. Jacek
Strzelecki – wykładowca Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Był współinicjatorem powołania mosińskiej Galerii i
pozostaje jej artystycznym mentorem, angażując się bezinteresownie w jej rozwój.

Wspólne spotkanie
radnych z Puszczykowa
i Mosiny
14 kwietnia w świetlicy Zespołu Szkół
w Mosinie przy ulicy Sowinieckiej odbyło
się wspólne posiedzenie radnych z komisji
Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa oraz
Komisji Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie.
Wśród zaproszonych gości byli obecni
również burmistrzowie, Andrzej Balcerek
oraz Przemysław Mieloch, a także radny
Powiatu Poznańskiego Jacek Szeszuła.
Podczas spotkania radni wraz z gośćmi
dyskutowali nad nawiązaniem wspólnych
działań w zakresie promocji, turystyki,

wydarzeń kulturalnych oraz rozwiązywania bieżących problemów, tj. modernizacja linii kolejowej, modernizacja
drogi 430 oraz 431, rozwojem węzłów
przesiadkowych w ramach projektu kolei metropolitalnej. Istotnym elementem
dyskusji był temat współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Radni
obu gmin, wspólnie zadeklarowali chęć
współpracy w ramach rozwiązywania
bieżących problemów poprzez prace w
mniejszych grupach problemowych. Mam
nadzieję, że to pierwsze od lat sąsiedzkie
spotkanie przedstawicieli Puszczykowa i
Mosiny zacieśni współpracę oraz poprawi wymianę informacji w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów, jak i nawiązywania kolejnych inicjatyw.
Dominik Michalak
Przewodniczący Komisji
Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej

Na podstawie informacji Przewodniczącej Rady
Małgorzaty Kaptur oraz Biura Rady Miejskiej opracowała Joanna Nowaczyk.

Antoni Jerzak
na „Mosinie”

Mosińska „mennica” Witolda Wilhelma wyemitowała nową edycję „1 Mosina” – naszej lokalnej waluty. Dotychczas
z tego cyklu ukazało się 12 monet. Tym
razem na awersie znalazła się podobizna
Antoniego Jerzaka, patrona Mosińskiej
Orkiestry Dętej, założyciela przedwojennej orkiestry w Mosinie, a po wojnie
– kapelmistrza harcerskiej orkiestry przy
mosińskim ośrodku ZHP.
Antoni Jerzak jest jednym z laureatów
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Odznaczony został także m.in. Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Nowy „Mosin” to gratka dla kolekcjonerów, regionalistów, a także wszystkich
miłośników Ziemi Mosińskiej. 
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Pozostały wspomnienia
Z okazji Jubileuszu 95-lecia Mosińskiego Harcerstwa, w sobotę
16 kwietnia Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” ZHP Mosina zorganizował „Spotkanie Harcerskich Pokoleń przy ognisku”. Początkowo miejscem spotkania miała być strzelnica Bractwa Kurkowego na terenie Szpitala w Ludwikowie. Jednak ze względu na niesprzyjającą aurę, organizatorzy
musieli zrezygnować z rozpalenia ogniska. Spotkanie
odbyło się przy kominku, w auli szpitala. Wśród
uczestników znalazła się także 14-osobowa grupa, która mimo deszczu dotarła na to spotkanie pokonując
trasę okolicznościowego rajdu Nordic Walking z Mosiny do Ludwikowa. – Po powitaniach wszyscy siadali przy
stolikach i zajadając smaczną grochówkę, wspominali swoją
harcerską młodość – opisują wydarzenie Barbara Fengler-Wysiadły
i Danuta Białas. W Ludwikowie spotkali się po latach druhowie, którzy wiele, pięknych, wspólnych chwil spędzili razem na
zbiórkach, obozach i biwakach... – Po poczęstunku – relacjonują
dalej – udaliśmy się do auli, gdzie na środku „rozpalono” ko-

minkowe ognisko. Mając przed sobą specjalnie przygotowane na
tę okazję śpiewniki, zaczęliśmy śpiewać nasze ulubione, harcerskie
piosenki. Ognisko poprowadził Krzysztof Lipiak. Był czas na harcerską gawędę i wspomnienia. Wspominano także tych mosińskich
harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę.
– Jubileusz Mosińskiego Harcerstwa był okazją do spotkania wielu pokoleń harcerzy, od najmłodszych zuchów z 19 Gromady
Zuchowej „Wilczki”, do najstarszych harcerzy, czyli seniorów ZHP. Spędziliśmy wspólnie wspaniałe chwile. Spotkanie zakończyło się Kręgiem Harcerskim i odśpiewaniem „Pieśni pożegnalnej”. Rozeszliśmy się do naszych domów, mając
nadzieję, że za 5 lat z okazji Jubileuszu 100 lat Mosińskiego
Harcerstwa znowu spotkamy się w tym samym gronie przyjaciół – dodają B. Fengler-Wysiadły i D. Białas.
Także z okazji harcerskiego jubileuszu w niedzielę 24 kwietnia, w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie odprawiona została
msza św. dziękczynna „Za to, co w sercu i w głowie”. Drużyny
Ośrodka ZHP Mosina uczciły pamięć harcerzy, którzy odeszli na
wieczną wartę, przy ich grobach na parafialnym cmentarzu. 
Oprac. JN

Ratownicy w przedszkolach
15 kwietnia do Przedszkola im. Janka Wędrowniczka i Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie zawitali goście specjalni – ratownicy medyczni. Przyjęli oni zaproszenie radnych, a zarazem przewodniczących Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej – Jolanty Szymczak i Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej – Dominika Michalaka. Na spotkanie ratownicy przyjechali
prawdziwą karetką pogotowia, która na dzieciach zrobiła ogromne wrażenie.
Powodem zaproszenia było profesjonalne szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jak wszyscy doskonale wiemy dzieci uczą się szybko i należy robić to już
w tak młodym wieku. Mamy nadzieję, że tak zdobyte umiejętności kiedyś mogą
uratować niejedno życie. Podziękowania należą się dyrekcji obu przedszkoli
za ugoszczenie ratowników medycznych z Poznania i samym medykom za ciekawą lekcję ratowania ludzkiego życia. W maju odbędą się kolejne wizyty ratowników w mosińskich przedszkolach. 
Jolanta Szymczak, Dominik Michalak
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Jubileuszowe gitary
Od 8 do 17 kwietnia trwały
X Jubileuszowe Ogólnopolskie
Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie, które zainaugurował koncert jednej z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek Natalii Przybysz z zespołem. Po koncercie w Klubie
Festiwalowym otwarto wystawę
znanego już w Mosinie historyka jazzu Jerzego Reicha. Tym razem była to wystawa okładek
zagranicznych płyt polskich muzyków jazzowych.
W sobotę 9 kwietnia odbył się
VII Wielkopolski Przegląd Kapel
Gitarowych. Na mosińskiej scenie zaprezentowały się zespoły,
które przeszły już wstępne eliminacje – Astrocyte, SZA!, Trajektoria, Eleanor Gray, Camping Hill, M.o.s.s.a.D oraz Nimfo. Jurorami w tegorocznym
przeglądzie byli Krzysztof Toczko /pARTyzant/, Grzegorz Sterna /radio Elka/ oraz Jessica Karlińska /przedstawiciel The Karlin Studio/. Najważniejsze wyróżnienie i I miejsce otrzymał
poznański zespół Eleanor Gray.
Wyróżnieni również zostali muzycy z innego poznańskiego zespołu SZA!. Jury przyznało również nagrody indywidualne. Najlepszymi gitarzystami VII WPKG
zostali:
Łukasz Stemler
/M.o.s.s.a.D/ oraz Marek Baczyński /SZA!/. Tytuł Osobowości Scenicznej VII WPKG
przypadł Hubertowi Błaszczykowi /Camping Hill/. Najlepszym wokalistą VII WPKG został Alan Garstecki /Eleanor
Gray/, a najlepszym perkusistą

Daniel Maliszewski /Eleanor Gray/.
15 kwietnia przed mosińską publicznością zaprezentował się Fismoll
/Arkadiusz Glensk/ z zespołem. Artysta, będący
jednocześnie wokalistą,
instrumentalistą, kompozytorem i autorem tekstów, przeniósł odbiorców
w świat baśni i magii,
tworząc tego dnia niezwykły klimat.
Sobota 16 kwietnia
upłynęła pod znakiem gitary klasycznej. Doskonale znany u nas Carlos Ramirez, wystąpił wraz ze swoimi
uczniami, prezentując swoją
twórczość, a także efekty swojej
pracy z młodzieżą w Mosińskim Ośrodku Kultury. Na scenie
zaprezentowali się goście oraz
uczniowie Carlosa Ramireza:
Radosław Preisler, Weronika Banach, Natalia Jajczyk, Jan Hanćkowiak, Witalis Sąsiadek, Szymon Rodziewicz, Szymon Ciszek.
W niedzielnym koncercie finałowym kończącym X Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni
Artystyczne z Gitarą zaprezentowali się wybitni artyści polskiej sceny muzycznej: Marek
Piekarczyk, Marek Raduli,
Krzysztof Ścierański, Jacek Jaguś,
Bartosz Łęczycki, Tomasz Grabowy, Grzegorz Grzyb, a także
Remigiusz Szuman – mieszkaniec Mosiny, przed dziesięcioma
laty pomysłodawca i inicjator tej
ciekawej imprezy. W koncercie

finałowym wystąpił również zespół Plondra, w którego składzie zagrał mosiński basista Paweł
Stachowiak oraz laureaci VI i VII
Wielkopolskiego Przeglądu Kapel w Mosinie – zespół Ciabatta i Eleanor Gray.
Organizatorzy: Mosiński Ośrodek Kultury i Mosińskie Towarzystwo Gitarowe dziękują za
pomoc i wsparcie w organizacji
X Jubileuszowych Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie.
Honorowego patronatu udzielili: Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego oraz Jerzy Ryś – Burmistrz
Gminy Mosina. Wsparcie finansowe: Województwo Wielkopolskie, Powiat Poznański,
Gmina Mosina oraz sponsorzy.
Partnerzy: Era Jazzu, Związek Artystów Wykonawców STOART,
LongPlay. Patronat medialny:
TVP 3 Poznań, Radio Merkury
Poznań, Radio Afera, Magazyn

Gitarzysta, Gazeta MosińskoPuszczykowska, Informator Mosiński, All In Poznań, So! Music,
Wizjer Turystyczny.pl 
Na podstawie informacji MOK
oprac. JN

Konkurs dla
Czytelników
Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą po raz pierwszy odbyły się 10 lat temu pod
nazwą „Ogólnopolski Festiwal
Gitary bez Barier”. Pomysłodawcą imprezy i dyrektorem pierwszych 2 edycji był
muzyk z Mosiny Remigiusz
Szuman. W roku 2012 wystąpił on gościnnie w koncercie Marka Piekarczyka w Studio im. Agnieszki Osieckiej
radiowej „Trójki”. W tegorocznym koncercie finałowym
X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą znów
wstąpił na jednej scenie z Markiem Piekarczykiem.

Pytanie konkursowe: W
jakim polskim zespole rockowym od 1981 r. śpiewa
Marek Piekarczyk?
Odpowiedzi należy przesyłać
mailem na adres: informator@mosina.pl, jednak nie
wcześniej niż od 20 maja 2016
r. Nagrodzeni zostaną autorzy
5 pierwszych, prawidłowych
odpowiedzi. Do wygrania –
płyta Remigiusza Szumana
„Opowieści frontowe” z autografem artysty.
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OŚWIATA W SKRÓCIE
Gimnazjum w Pecnej, jako jedyna szkoła
z Gminy Mosina, wzięło udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. – Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów staramy się zawsze wspierać ich zainteresowania i poszerzać horyzonty. Stąd udział w Programie, który ma na celu przede wszystkim uatrakcyjnienie księgozbiorów szkolnych
bibliotek i zwiększenie uczniom dostępu do najnowszych publikacji, bliskich problemom młodych czytelników – mówią Małgorzata Schulz i Natalia Wojciak, nauczyciele biblioteki. W grudniu 2015 r. szkoła
złożyła wniosek, który uzyskał dobrą oceny i w konsekwencji przyznano wnioskowaną kwotę. – To dla
nas ogromy sukces znaleźć się w tak zacnym gronie
laureatów, z których wiele to znane w województwie
placówki oświatowe – dodają nauczycielki.
Gimnazjaliści z SOSW zdobyli II miejsce w IX
Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym Szkół Specjalnych! Uczniowie rozwiązywali test dotyczący przepisów ruchu drogowego
i pokonywali tor przeszkód ustawiony przez żandarmerię wojskową. Na końcu udzielali pomocy
przedmedycznej pod okiem ratowników medycznych.
Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie wspominali Powstanie w Getcie Warszawskim.
Uczniowie mieli już wcześniej okazję poznać kulturę żydowską, porozmawiać o obyczajach, strojach
i kulinariach, dzięki debacie zorganizowanej przez
dyrektor ZS – Alicję Trybus. Nauczyciele świetlicy:
Danuta Białas, Anna Sikora i Paulina Mrug przygotowały wspólnie z uczniami plakaty z informacją
o twórcach pochodzenia żydowskiego zasłużonych
dla polskiej kultury, które przybrane żonkilami
uczniowie rozdawali w mosińskich instytucjach. Na
żydowskim cmentarzu w Mosinie złożyli też kwiaty oraz kamyki – symbole pamięci.
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Witek – poeta z Mosiny
31 marca w Gimnazjum
im. Jakuba KrauthoferaKrotowskiego w Mosinie
nastąpiło podsumowanie
projektu „Znamy poetów
z Wielkopolski”. W tym
roku szkolnym jego bohaterem był Wincenty
Różański – poeta z Mosiny.
Na okolicznościowe spotkanie uczniowie zaprosili
żonę nieżyjącego poety
Małgorzatę Kasztelan-Różańską, jego bratową Mirosławę Różańską – żonę
Hieronima, malarza i grafika, Krzysztofa Wiśniewskiego – poetę i przyjaciela „Witka”, a także Esterę Lipiak – nauczycielkę ZS w Mosinie, która była
logopedką poety po doznanym przez niego udarze w 2003 r. Rangi spotkaniu
dodała obecność Burmistrza Gminy Mosina, a także przedstawicieli urzędu i Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
W ramach projektu odbyły się konkursy, do których zaproszenie przyjęły:
Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach
oraz Gimnazjum w Rogalinie. Goście obejrzeli także wystawę poświęconą
poecie i przygotowaną przez Barbarę Fengler-Wysiadły, Barbarę Siwczak
i Magdalenę Solecką ze szkolnej biblioteki. Następnie Krzysztof Wiśniewski wygłosił okolicznościową prelekcję, a Małgorzata Kasztelan-Różańska
opowiedziała, na czym polega bycie muzą poety.
Spotkanie poprowadzili uczniowie kl. 2b, jednocześnie redaktorzy „Głosu
Gimnazjalisty”: Natalia Grzonkowska, Jan Jasiński, Marek Ciorge. . – Choć
projekt poświęcony Wincentemu Różańskiemu dobiegł końca, poezja, którą po
sobie zostawił, jest wieczna – uważa Wiesława Szubarga, polonistka, koordynatorka projektu. – Chociaż poeta należy dziś do świata wielkiego, dla nas
to po prostu Witek, ktoś z sąsiedztwa, ktoś, kto nawet wtedy, gdy opuścił Mosinę, z sentymentem wracał „do skrzypiącej pompy, do ławeczki na rynku, która tak wiele mogłaby opowiedzieć, do zarośniętych brzegów dawnego kanału”.
I podczas gdy Libert, Leśmian i Lenartowicz przechadzają się w jego poetyckim lesie, on sam przechadza się ulicami naszego miasta, uśmiechając się do
nas w nieco tajemniczy sposób.

WyNIKI KONKURSU – ETAP GMINNy
Prezentacja multimedialna:

„Katalog Organizacji
Pozarządowych - Mosina 2016”.
Gmina Mosina planuje wydanie publikacji „Katalog Organizacji Pozarządowych – Mosina 2016”.
Zostanie w niej zaprezentowana oferta działalności
prowadzonej przez stowarzyszenia, fundacje,
związki itp. z terenu gminy Mosina, dlatego też zachęcamy wszystkie NGO do skorzystania z tej formy promocji i przesłania materiałów.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania tego wydawnictwa oraz oświadczenie zostały
zamieszczone na stronie mosina.pl oraz gci.mosina.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 30 maja br. W przypadku pytań - prosimy o kontakt: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 61 8192-746 lub
gci@mosina.pl. 
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I miejsce Gimnazjum nr 1 z Mosiny (skład drużyny: Małgorzata Rydlewska,
Julia Łowińska, Michalina Falbierska), II miejsce Gimnazjum im. Jakuba
Krauthofera-Krotowskiego z Mosiny (skład drużyny: Daria Skibińska, Natalia Skompska, Wiktoria Wojciechowska), III miejsce Gimnazjum Orła
Białego w Daszewicach (skład drużyny: Filip Knoll, Zuzanna Jankowiak, Mateusz Kulwicki), IV miejsce Gimnazjum w Rogalinie (skład drużyny: Marta Duszyńska, Marika Grzelaszyk, Martyna Kaczanowska).
Test z wiedzy o życiu i twórczości Wincentego Różańskiego (rozwiązywały go drużyny przygotowujące prezentacje): I miejsce – Gimnazjum im.
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
III miejsce – Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach.
Konkurs recytatorski: I miejsce – Urszula Arlt-Stelmachowska Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, II miejsce – Sara Wojciechowska Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, III miejsce – Adela
Witkowska Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach.
Grand Prix – Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego (szkoła,
która uzyskała najwięcej punktów). 
Oprac. JN
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GIMNAZJALIśCI Z „JeDyNKI” W KRAJoWeJ

Od września 2015 r. Gimnazjum nr 1 w Mosinie wraz z partnerskimi szkołami z Włoch i Rumunii realizuje program unijny Erasmus+. – Zaplanowany na dwa lata projekt „Mózgi w szkole. Wiedza jest potęgą!” zakłada zdobywanie wiedzy dotyczącej sposobów uczenia się i nauczania oraz zastosowanie ich w codziennej praktyce szkolnej – wyjaśniają Justyna Nojszewska, Agata Walter, jego koordynatorki. W marcu, w ramach tego projektu
11-osobowa grupa uczniów z tego gimnazjum gościła w Rumunii, w mieście Krajowa.
Podczas tygodniowego pobytu mosińscy uczniowie chodzili do
rumuńskiej szkoły, poznawali kraj, przełamywali bariery językowe. – Na początku nie było łatwo. Długa podróż, nocleg w obcych domach, komunikacja po angielsku, trochę po włosku... Jednak już pierwszego dnia powstało motto naszej współpracy, które wyrażało podejście do pojawiających się trudności: „Zawsze jest
jakieś rozwiązanie. Znajdź je!” – relacjonują Justyna Nojszewska i Agata Walter. – W trakcie niezwykłego pobytu w Rumunii
młodzież zaangażowana w projekt miała okazję uczestniczyć
w rozmaitych zajęciach związanych z optymalnym wykorzystaniem możliwości ludzkiego mózgu.
Program wymiany zawierał m.in. warsztaty poświęcone zdro-

wemu odżywianiu, testy sprawdzające typy inteligencji, tworzenie osobistego dziennika projektu przy użyciu techniki
scrapbookingu, przygotowanie gier planszowych o mózgu, program do prezentowania zdjęć Photo Story®, multimedialną lekcję geografii w planetarium. – Ponadto uczniowie z goszczącej nas
rumuńskiej szkoły przygotowali wspaniały pokaz artystyczny, a nasze wspólne spotkanie relacjonowała miejscowa telewizja. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie: spacerowaliśmy po Bukareszcie, mieliśmy warsztaty garncarskie w Horetzu, zobaczyliśmy prawosławny klasztor i kopalnię soli w Ocnele Mari – dodają koordynatorki projektu.
Zdaniem nauczycielek bardzo ważnym elementem spotkania
było budowanie relacji między uczniami z trzech różnych krajów, odznaczających się odmiennym temperamentem, upodobaniami i zwyczajami. Szybko jednak okazało się, że sport, muzyka i taniec to wartości uniwersalne, które łączą wszystkich,
bez względu na wiek, zainteresowania czy narodowość. –
Żałowaliśmy, że ten tydzień tak szybko minął. Niecierpliwie czekamy na październik, bo wtedy znów się spotkamy – tym razem
we Włoszech. 
Oprac. JN

VI Piknik – V Rajd
Motocyklowy
Mosina 2016
Piknik i rajd o Puchar Burmistrza Gminy Mosina odbędzie się w niedzielę 29 maja. Organizatorzy zapewnili mieszkańcom wiele atrakcji: konkursy,
pokazy i dobrą muzykę.

Między innymi uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić stoisko profilaktyki antynowotworowej, a także
skorzystać z badania spirometrycznego. W ramach
Pikniku odbędzie się akcja zbiórki krwi. Przewidziano także atrakcje dla najmłodszych z okazji
Dnia Dziecka. Zapraszamy!

OŚWIATA/AKTUALNOŚCI
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Widowiskowa trzynastka
W sobotę 16 kwietnia hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie stała się prawdziwą taneczną areną. Z czternastu polskich miast
przyjechali do Mosiny uczestnicy XIII Otwartego Turnieju Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów – barwnego, muzycznego widowiska, które od kilkunastu lat jest prawdziwym świętem tańca
w naszym mieście. Co więcej, turniej nabiera coraz większego rozmachu. – Rzeczywiście skala imprezy jest coraz większa – mówi Waldemar Demuth, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.
– W tym roku przyjechało do nas około tysiąca uczestników. To o trzysta osób więcej, niż w roku ubiegłym.
88 występów formacji i 58 solistów – tak w liczbach można podsumować tegoroczny turniej. Po raz kolejny poprowadził go Witek „WITOVS” Ostynowicz. Formacje podzielone zostały na trzy
kategorie wiekowe oraz trzy kategorie taneczne – taneczne formy
kultury ulicznej, inne formy tańca oraz formy klasyczne: jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec
współczesny, itp. – Taniec się bardzo dynamicznie rozwija. Pojawiają
się nowe trendy, co można było zauważyć na tegorocznej imprezie.
Staramy się nadążać za tymi zmianami, stąd tyle kategorii w formule
naszego turnieju – wyjaśnia W. Demuth. Tegoroczni jurorzy:
Małgorzata Makowska (tancerz, choreograf, zdobywczyni wielu
prestiżowych nagród), Paulina Trzewikowska-Knieć (doktor nauk
humanistycznych, autorka licznych publikacji na temat tańca), Abby
Aouragh (instruktor tańca i fitness, choreograf i tancerz, występy
m.in. z Fragma, DJ Bobo, Jeanette Biedermann, współpraca ze stacjami Viva, MTV) oraz Piotr Szwarc (tancerz, Street Dancer, specjalizuje się w tańcu Popping, zwycięzca francuskich zawodów Reen
Dance Battle 2015) obejrzeli 33 występy i przyznali miejsca na podium.
Nagrody Grand Prix w poszczególnych kategoriach wiekowych
wywalczyły zespoły: Lemoniada z Poznania, Harmonic ze Środy
Wielkopolskiej i Puenta z Leszna. Mosińskie, turniejowe sukcesy

to dwa wyróżnienia zdobyte w kategorii „Taneczne formy kultury ulicznej” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie oraz dla Gimnazjum nr 1 w Mosinie. Rywalizacja a następnie wspólna zabawa trwały do późnych godzin wieczornych.
Na XIII Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów
zajrzała poznańska telewizja. Wrażenie na uczestnikach robiła tegoroczna scenografia z wykorzystaniem aktywnych świateł. Widowisko oglądało setki kibiców, którzy mogli podziwiać najlepsze polskie zespoły taneczne, a także solistów.– Nasze młode tancerki z UKS Mosińska Jedynka, miały także okazję zaprezentować swój
artystyczny dorobek i porównać go z dorobkiem rówieśników z innych
polskich miast – dodaje kierownik OSiR.
Taka impreza to ogromny wysiłek organizacyjny, któremu sprostało 60 organizatorów i wolontariuszy działających przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. Organizatorzy: Gimnazjum nr 1,
Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół w Mosinie, Uczniowski Klub
Sportowy „Mosińska Jedynka”, Stowarzyszenie „MOSIŃSKI
SPORT” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji dziękują wszystkim sponsorom, służbom porządkowym: Policji i Straży Miejskiej w Mosinie oraz wolontariuszom. Bez zaangażowania tych wszystkich osób
tegoroczny turniej tańca nie mógłby się odbyć.
Szczegółowa klasyfikacja zwycięzców turnieju dostępna jest na
JN
www.mosina.pl, a także www.osir.mosina.pl. 

Wiosenne porządki na Gliniankach

Mosińskie Glinianki to bardzo atrakcyjny turystycznie teren. Miejsce to doceniają już od
lat mieszkańcy Gminy Mosina,
miasta Poznania oraz okolicznych gmin. Spotkać tu można
wielu rowerzystów, biegaczy i
wędkarzy. W sezonie letnim
wiele osób korzysta z kąpieli w
Gliniankach pod okiem ratowników. I choć wydawać by
się mogło, że wszyscy odwiedzający te tak piękne rekreacyjne tereny będą dbali o przyrodę, to niestety wiosenna akcja sprzątania Glinianek, którą
w dniu 23 kwietnia zorganizował Urząd Miejski w Mosinie

1

wraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pokazała jak wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestii
edukacji ekologicznej. Zebranych kilkanaście worków śmieci w zaledwie 3 godziny z pewnością nie jest powodem do
dumy, choć cieszy fakt, że na jakiś czas teren ten pozostanie
uporządkowany.
W akcji sprzątania Glinianek, a w szczególności terenów
wokół wieży widokowej, parkingów, dróg dojazdowych,
ścieżek spacerowych, przyległych lasów oraz samego akwenu udział wzięli nurkowie z
Kościańskiego Klubu Płetwonurków
Triton
–
pomysłodawcy akcji oraz z poznańskiej szkoły nurkowania
DiveTours, a także liczni wędkarze z Koła PZW nr 27 Mosina-Miasto i inni mieszkańcy.
Wśród zebranych i wyłowionych śmieci przeważały opa-

kowania po produktach
spożywczych, plastikowe butelki, puszki, folie, szkło, metalowe części samochodowe,
a także opony. Znalazła się
m.in. metalowa kanka na mleko, płetwa oraz okulary przeciwsłoneczne.
Gorący apel kierujemy w
tym miejscu do wszystkich odwiedzających mosińskie Glinianki, by pamiętali o zacho-

waniu porządku i czystości,
tak aby miejsce to było wizytówką turystyczną naszej gminy, a nie powodem do wstydu.
Organizatorzy akcji składają
serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom za ich
zaangażowanie i bezinteresowną pomoc. 
Marlena Chmielewska
Referat Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu

AKTUALNOŚCI

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

IV AMAToRSKI TURNIeJ TeNISA STołoWeGo
roku nagrodę specjalną, PingPong Majstra Osiedla za Moreną 2016, przyznano w kategorii Kobiet oraz OPEN 30+.
Zdobywcami tego tytułu zostali Beata Sobisiak oraz Przemysław Mieloch. Akademia
Sportu Mosina ufundowała
również puchar dla uczestników z kategorii Junior 12+,
a jego zdobywcą został Maciej
Owsianny. Wśród uczestni-

ków najstarszej kategorii zrodził się pomysł wspólnych
gier kilka razy w miesiącu –
bardzo się z tego cieszymy.
Gratulujemy i do zobaczenia
za rok. Serdecznie podziękowania dla wszystkich sponsorów oraz partnerów tego
wydarzenia! 
Zarząd Osiedla nr 6
„Za Moreną” w Mosinie

Wyniki poszczególnych grup:
Jak co roku w marcu spotkaliśmy się na kolejnej edycji
Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie. Czwarta
edycja zgromadziła ponad 40

uczestników oraz jak zwykle
wielu kibiców. W przyjaznej
oraz integracyjnej atmosferze
mieszkańcy rywalizowali w
4 kategoriach: kobiety, juniorzy 12+, młodzież 18+ oraz
kategoria OPEN 30+. W tym

Kobiety: 1. Julia Tomyślak, 2. Jolanta Wieczorek, 3. Natalia Wieczorek.
Junior: 1. Marcin Organiściak, 2. Maciej Owsianny, 3. Michał
Dłużewski.
Młodzież 18+: 1. Bartosz Tyma, 2. Piotr Skrzypek, 3. Adam Robakowski.
OPEN 30+: 1.Jakub Todryk, 2. Grzegorz Wojna, 3. Wojciech Wolny.
Nagroda specjalna: Beata Sobisiak, Przemysław Mieloch.
Nagroda specjalna Akademii Sportu Mosina: Maciej Owsianny.

Pasjonaci wśród
nas
Iwona Hertig, nauczycielka Zespołu
Szkół w Mosinie organizuje dla uczniów
spotkania z ludźmi obdarzonymi pasją.
Niedawno gościem takiego właśnie spotkania była dyrektor tej placówki, Alicja
Trybus, która poza codzienną pracą zawodową realizuje własne, interesujące
pasje. Przekonali się o tym uczniowie klas
drugich podczas niecodziennego spotkania z panią dyrektor, połączonego z wystawą jej obrazów. Wydarzenie zrelacjonowały Marta Skornia i Natalia Grzonkowska z redakcji ukazującego się
w szkole „Głosu Gimnazjalisty”:
Na początku spotkania pani dyrektor odpowiadała na zadawane przez uczniów pytania. Potem mali poeci zaprezentowali napisane przez siebie wiersze, na podstawie
których pani Alicja Trybus próbowała odgadnąć opisywaną porę roku. Każda poprawna odpowiedź była źródłem radości dla
dzieci, że ich przekaz słowny jest jasny i czytelny. Następnie bohaterka spotkania opowiedziała w niezwykle barwny sposób
o swej wielkiej pasji, czyli o malowaniu.
Przedstawiła swoje ulubione prace, powiedziała, w jaki sposób powstały jej obrazy oraz co stało się inspiracją do ich namalowania. Zwróciła uwagę, że dla niej
bardzo istotny jest bliski kontakt z przyrodą. Stara się obserwować ją o różnych po-

AKTUALNOŚCI

rach dnia, gdyż te same miejsca zaskakują
ją swym wyglądem w zależności od chwili, co wiąże się ze zmienną grą światła i cienia.
Kolejnym elementem spotkania była prezentacja, którą przygotowała i przedstawiła
publiczności pani dyrektor, opowiadając o
swej innej wielkiej pasji, jaką są podróże.
Z niezwykłym zaangażowaniem mówiła o
podróżach po Polsce oraz o licznych wyprawach zagranicznych. Oglądane podczas
podróży miejsca oraz spotkania z ciekawymi ludźmi zawsze stanowią dla niej inspirację do twórczej pracy.
Po zakończonej prezentacji odbyła się

krótka przerwa. Następnie dzieci, pod
czujnym okiem pani dyrektor, wzięły udział
w malarskich warsztatach. Każde z dzieci miało za zadanie namalować plażę. Krok
po kroku pani Alicja Trybus instruowała
adeptów sztuki malarskiej, w jaki sposób
należy to czynić i na co przede wszystkim
powinno zwrócić się uwagę. Młodzi twórcy z pasją godną prawdziwych artystów
malowali swoje obrazy. Być może w przyszłości, któreś z nich będzie bohaterem spotkania poprowadzonego przez panią Iwonę
Hertig? 
Marta Skornia i Natalia Grzonkowska
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Strażnicy interweniowali
kwiecień
Obsłużono 198 interwencji, w tym 115 porządkowych, 59 drogowe, 20 w stosunku do zwierząt
– odłowiono 15 psów. Przeprowadzono również 35
innych zgłoszonych interwencji. 62 razy Straż Miejska zabezpieczała dojście dzieci do szkół. Nałożono
9 mandatów karnych na kwotę 750 złotych.
Strażnicy miejscy działając w ramach zabezpieczenia przydzielonych miejscowości oraz
współdziałając z sołtysami i innymi Referatami UM,
przeprowadzili 153 kontroli posesji, w tym: podłączenie do kanalizacji sanitarnej, ilość osób zamieszkujących posesję, oznaczenie posesji, prawidłowe
podłączenie do posesji zasilania energetycznego
(czy rosnące drzewa nie dotykają linii energetycznej
zasilającej posesję), jak również prowadzili kontrolę
zwracając szczególną uwagę na porządek przed
posesjami. Przeprowadzono 431 kontroli obiektów
użyteczności publicznej. Zabezpieczono 15 imprez
na terenie gminy.

maj, 2016

Interwencje Jednostki Ratowniczo
– Gaśniczej nr 9 w Mosinie oraz gminnych jednostek
ochotniczej Straży Pożarnej w rejonie działania – kwiecień
• Miejscowe zagrożenia: 28 wyjazdów,
• Pożary: 10 wyjazdów,
• Alarmy fałszywe: 7 wyjazdy.
„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata.” Dosłownie, jak
w polskim starym przysłowiu kolejny miesiąc roku objawił nam się
zmienną aurą pogodową, co również było widoczne w pracy strażaków. W
owym miesiącu straż pożarna brała udział w zdarzeniach drogowych czego powodem były często przygruntowe przymrozki, jednak niestety w dużym
stopniu powodem wypadków oraz kolizji była nieostrożność kierujących
w ruchu komunikacyjnym. Nie zabrakło też niestety przedsmaku lata w zawodzie ratowników SP i strażacy często w ostatnim okresie wyjeżdżali do
pożaru traw.
• 1 kwietnia strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Pecna na ul. Mosińskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów SP zastano rozbity samochód osobowy marki BMW, który uderzył przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która została zabrana
do szpitala przez zespół ZRM przed przybyciem zastępów SP.

Straż Miejska przy pomocy osób ukaranych przez
Sąd Rejonowy wykonywaniem prac społecznie
użytecznych prowadzi działania oraz walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Oprócz form restrykcyjnych, nadzoruje i uczestniczy w sprzątaniu terenów należących do Gminy, w wyniku czego w marcu osoby ukarane likwidowały nielegalne wysypiska śmieci, zrywali nielegalnie rozwieszane na
słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali chodniki, zbierali śmieci. 11 ukaranych przepracowało
łącznie 196 godzin na rzecz Gminy Mosina. Zebrano
64 worki śmieci.
W czasie 10 wspólnych patroli z Policją prowadzono
kontrole stanu zabezpieczenia mienia gminnego oraz
kontrole kierowców pojazdów samochodowych. Z
pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania się osób i pojazdów
po terenach objętych systemem kamer.
22 kwietnia udzielono pomocy wspólnocie mieszkaniowej osiedla w Rogalinie, której zawaliło się
szambo. Poprzez odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, powiadomienie właściciela terenu o katastrofie budowlanej oraz doprowadzenie do skierowania w miejsce zdarzenia firmy, której zadaniem
jest odbudowa zniszczonego obiektu.
Z pomocą monitoringu miejskiego prowadzono
nadzór dotyczący przemieszczania się osób i pojazdów po terenach objętych systemem kamer. Ujawniono pisanie czarnymi flamastrami po drewnianych
słupach stanowiących obiekt „tężni” w „Ptasim Parku” przez młodych mężczyzn. Szybka reakcja operatorki miejskiego monitoringu, powiadomienie
wspólnego patrolu funkcjonariusza Policji Komisariatu w Mosinie i funkcjonariusza Straży Miejskiej
doprowadziła do ujęcia sprawców. Powiadomiono
rodziców sprawców i doprowadzono do likwidacji
napisów oraz odmalowania mienia gminnego. 
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• 3 kwietnia strażacy zostali zadysponowani do podobnego wypadku drogowego w miejscowości Drużyna na ulicę Główną. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że samochód marki Peugeot 106 wypadł z drogi
i uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego kierowca został uwięziony w pojeździe, natomiast pasażerka wydostała się z niego o własnych siłach.
Zastępy SP wykonali dostęp do osoby pozostającej w pojeździe i we współpracowały z Zespołem Ratownictwa Medycznego ewakuowali ją na zewnątrz.
• 28 kwietnia strażacy udali się do wypadku drogowego z udziałem motocyklisty w miejscowości Krosno. Po dojeździe na miejsce zgłoszenia okazało się na szczęście, że doszło tylko do kolizji samochodu osobowego z motorowerem. W kolizji poza stratami materialnymi nikt nie ucierpiał.
Powyższe zdarzenia pokazują, iż w przeważającym stopniu ucierpiały bardziej pojazdy niż ludzie. Nie zapominajmy jednak o innych uczestnikach ruchu i o tym, że okres pięknej pogody skłania nas do „ciężkiej nogi”, która
nie idzie w parze z rozwagą, a na pewno nie pomaga, to w szybkiej reakcji
kierowcy. Pamiętajmy o motocyklistach, którzy właśnie wyczyścili swoje piękne maszyny, aby wyjechać na drogi. Zła ocena sytuacji i oni nie mają żadnych szans w zderzeniu z samochodem osobowym – TO NIE PRĘDKOŚĆ
ZABIJA TYLKO JEJ GWAŁTOWNA UTRATA! 

BEZPIECZEŃSTWO

www.mosina.pl
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Gminne Organizacje Pozarządowe

Koło emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogalinku
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogalinku obchodziło niedawno 10-lecie
swojej działalności. Z tej okazji 2 kwietnia odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem
delegacji Zarządu Oddziału Rejonowego z Mosiny, przedstawicieli sąsiedniego Koła z
Rogalina, miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, księdza kanonika Jerzego Stachowiaka
oraz radnego Zbigniewa Grygiera.
Jubileuszowe spotkanie było okazją do złożenia członkom Koła gratulacji i w drugą
stronę – podziękowań za wspieranie jego działalności. W programie znalazła się część
artystyczna w wykonaniu mosińskiego Teatru „Bez Kurtyny”. Swoje sceniczne próby przedstawili także początkujących aktorzy z Koła w Rogalinku, którzy zaprezentowali skrócone strofy poezji Fredry, Brzechwy, Tuwima, czyli wiersze z czasów ich młodości. Po
części artystycznej goście i członkowie Koła zasiedli do wspólnego biesiadowania przy
zastawionym stole. Był też czas na wspomnienia, snucie planów na przyszłość i na
wspólną, taneczną zabawę.
– Nasze Koło liczy 27 członków – informuje Emilia Stolarczyk, sekretarz KERiI
w Rogalinku. – Współpracujemy z Kołem Gospodyń Wiejskich, którego przewodniczącą
jest sołtys Dorota Domagała. Obszarem działalności Koła jest przede wszystkim aktywizacja społeczna członków poprzez zapewnienie im korzystnego dla zdrowia fizycznego i psychicznego spędzania wolnego czasu. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
uczestnicząc w różnych zajęciach, aby w dobie komputeryzacji i starzejącego się społeczeństwa być jak najdłużej samodzielnym i samowystarczalnym – kontynuuje pani sekretarz.
Obecny zarząd Koła nr 7 stanowią: Zbigniew Bołoszko – przewodniczący, Czesław Witczak – jego zastępca, Dorota Domagała – skarbnik, Emilia Stolarczyk – sekretarz. 

Powitanie wiosny
w WPN
Umówiliśmy się z Wiosną, że wybuchnie całą swą okazałością w dniu
3 kwietnia br.
Dotrzymała słowa, co wykorzystaliśmy organizując rajd samochodów zabytkowych (i nie tylko) dookoła Wielkopolskiego Parku Narodowego. Celem rajdu była promocja walorów naszej gminy. Gospodarzami imprezy byli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mosińskiej oraz Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, a uczestnikami – mieszkańcy Mosiny, Gostynia, Swarzędza, Poznania, Biedruska i Suchego Lasu.
Trasa wiodła z Mosiny do studni Napoleona i na wieżę widokową na wzgórzu Pożegowskim, dalej do Jezior, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Przyrodnicze oraz tajemnicze
zakamarki gmachu Dyrekcji WPN.
Udało się też dostrzec ruiny zameczku Klaudyny Potockiej na Wyspie Zamkowej. Kolejnym etapem była wieża-mauzoleum Bierbaumów w Szreniawie.
Zakończenie przy ognisku nad Jeziorem Chomęcickim, połączone z obszernym testem
wiedzy o odwiedzonych miejscach, smażeniem kiełbasek i nagrodami ufundowanymi przez
Urząd Miasta w Mosinie, zwieńczyło ten piekny dzień. 
Wanda Bech

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wolontariusz w organizacji
pozarządowej
– obowiązki organizacji
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się
w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Centrum Wolontariatu
definiuje "wolontariat" jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na
rzecz innych, wykraczającą poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Przed przystąpieniem do współpracy strony muszą zawrzeć porozumienie o współpracy, które określać będzie warunki, przedmiot
i zakres współpracy. W zależności od czasu
trwania współpracy taka umowa być ustna
(jeśli współpraca będzie trwała krócej niż 30
dni) lub pisemna (obligatoryjnie, gdy
współpraca trwa powyżej 30 dni lub gdy wolontariusz zażyczy sobie formy pisemnej).
Wolontariusz nie jest pracownikiem, bo za
swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia.
Wykonuje on swoje świadczenia na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę.
Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu wolontariackim oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizacja korzystająca z pomocy wolontariusza musi poinformować go o bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania świadczeń oraz musi zapewnić takie warunki. Powierzając wolontariuszowi do
wykonania zadanie, należy zaopatrzyć go w
odpowiednie środki ochrony osobistej. Od
specyfiki pacy zależeć będzie jakie środki
ochrony należy zagwarantować wolontariuszowi.
Na życzenie wolontariusza organizacja ma
obowiązek wystawić mu zaświadczenie potwierdzające współpracę lub (również na
życzenie wolontariusza) przygotować opinię
o sposobie wykonywania przez niego zadań.
Ustawa o wolontariacie nakłada na organizację obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Jeżeli czas współpracy jest krótszy niż 30 dni
kalendarzowych ubezpieczenie to należy
wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30
dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane
przez państwo polskie na podstawie znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej
(ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków
lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach). W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie z wolontariuszem porozumienia o współpracy, które
jest niejako promesą polisy ubezpieczeniowej. Ustawodawca nie wskazuje konieczności
wykupienia ubezpieczenia OC na okoliczność współpracy z wolontariuszami. Warto
jednak zadbać o takie ubezpieczenie, gdyż
chroni ono korzystającego przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, w wyniku
działań wolontariuszy. 
Oprac. Monika Kujawska
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W salonie poetyckim
Kolejne spotkania w Salonie Poetyckim Galerii Miejskiej w Mosinie odbyły się w marcu i kwietniu.
„Wierszem opowiem ci świat” to tytuł marcowego spotkania z
poezją Dariusza Tomasza Lebiody i Kaliny Izabeli Zioła, opisującą
ich własne podróże. Wiersze „z podróży” tych dwojga poetów recytowali oni sami, a do własnej muzyki zaśpiewał je poznański bard
Tomasz Bateńczuk. W czasie tego wieczoru miłym akcentem było
wręczenie Dariuszowi Tomaszowi Lebiodzie z rąk przewodniczącej Kapituły DOBRE SERCE, Nagrodę Ludzi Życzliwych. Statuetkę Nagrody DOBRE SERCE wykonał poznański rzeźbiarz Kazimierz Rafalik.
W kwietniu Salon Poetycki Galerii Miejskiej w Mosinie odwiedził warszawski bard Stanisław Klawe, który opowiedział o swojej drodze twórczej oraz zaśpiewał ballady: z muzyką własną do
słów wielkich poetów, a także autorskie pieśni.
Stanisław Klawe to poeta, kompozytor, autor tekstów kabaretowych. Jak sam mówi, z zawodu jest zakładaczem kabaretów (takich jak Piosenkariat, Zjednoczenie Satyryczne POLŻART, Pod

Okiem), które rozwijały się pięknie, ale krótko (stąd zawód). Obok
własnych ballad i piosenek kabaretowych wykonuje także własne kompozycje stworzone do wierszy polskich poetów – Cz. Miłosza
(sławna Piosenka o porcelanie), A. Mickiewicza, J. Słowackiego,
W. Szymborskiej, Z. Herberta, K.I. Gałczyńskiego, J. Iwaszkiewicza, J. Lechonia i innych. Autor od lat występujący w audycji satyrycznej ZSYP w Pierwszym Programie Polskiego Radia i w radiowej „Trójce”. Laureat m.in. Festiwalu Piosenki Studenckiej w
Krakowie, FAMY, Festiwalu Piosenki Prawdziwej. 
JN

Galeria Miejska w Mosinie zaprasza na cykl:
„Spotkań z filmem i jego twórcami”
10 maja 2016 r. o godz. 18.30 (wtorek)
Pokaz filmów dyplomowych studentów Wydziału Animacji
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W pokazie udział
wezmą zaproszeni profesorowie uczelni UAP Jacek Adamczak,
Maciej Ćwiek, Piotr Muszalski. Po zakończeniu projekcji zapraszamy do dyskusji.

11 maja 2016 r. (środa)
Od godz. 9.00 do 14.30 – pokaz filmów dyplomowych studentów Wydziału Animacji UAP dla publiczności.
Godz. 17.00 – spotkanie z Kierownikiem Pracowni Animacji UAP dr hab. Piotrem Muszalskim prof. nadzw. UAP, który
zaprasza na wykład o historii animacji, połączony z pokazem
zabytkowych urządzeń i aparatów do realizacji pierwszych ani-

„Outsider” to tytuł kwietniowej wystawy malarstwa, zaprezentowanej w Galerii Miejskiej w
Mosinie. Autorką prac jest Beata Cedrzyńska, która do Mosiny przyjechała z Gdańska.
Beata Cedrzyńska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, świeżo upieczonym doktorem habilitowanym w
dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP. Jest także autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w
kraju i za granicą, laureatką wielu nagród.
Na wystawie w mosińskiej galerii artystka zaprezentowała kilka swoich prac w cyklu, który zatytułowała „Outsider”. Tytułowym outsiderem jest człowiek sportretowany w zderzeniu
z rzeczywistością. Tę rzeczywistość Beata Cedrzyńska na swoich obrazach wychodząc od czerwieni i barwy niebieskiej aż po
fiolet. Dorota Grubba-Thiede o twórczości tej artystki napisała:
„Obcując z obrazami Beaty Cedrzyńskiej doznaje się wrażenia mo-

outsider
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macji zatytułowany: „Latarnie magiczne. Animacja przedkinematograficzna. Iluzja ruchu”.

13 maja (piątek) o godz. 18.30
Spotkanie autorskie z Grażyną Banaszkiewicz – dziennikarką,
reżyserką telewizyjną, dokumentalistką, fotografikiem, a także
poetką. Prezentacji będzie towarzyszyła autorska wystawa fotografii pt.: „Ludzie sztuki”, która została zrealizowana dzięki pomocy Fundacji Rozwoju Miasta Poznania i Studia FOTOMA. W trakcie spotkania odbędzie się projekcja filmu
Grażyny Banaszkiewicz pt.: „Szaleńcy na wolności”(2012 r.)
o ludziach sztuki wywodzących się z legendarnego międzynarodowego interdyscyplinarnego ruchu artystycznego FLUXUS. Wyprodukowany przez Fundację UAP. 

cowania: nas z obrazem, obrazu
z nami. Ponieważ są ogromne,
mogłyby być totalne, jednak ich
ezoteryczne
rozproszenie,
mgławicowość (potencjalnie)
monolitowych struktur, łagodzi
napór, zamienia w relację wzajemnego przymierzania, na podobieństwo spotkania z natarczywym wiatrem, który choć
przylega, dotyka – nie przewraca.”
Kolejny wernisaż w Galerii
Miejskiej w czasie Dni Mosiny,
21 maja (sobota), godz. 17.30
– Bogdan Wojtasiak, malarstwo. Zapraszamy! 
JN

KULTURA
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225 Rocznica Uchwalenia Konstytucji
W Święto 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja na placu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki
w Mosinie, w dniu 3 maja zebrały się delegacje władz samorządowych Gminy Mosina, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, służb
mundurowych, oświaty, sołtys Mosiny z partnerskiej
Gminy Witnica oraz mieszkańcy. Zgromadzenie patriotyczne uświetnił występ Adeli Witkowskiej – uczennicy ze
szkoły w Daszewicach.
Po wystąpieniu okolicznościowym burmistrza Jerzego Rysia, pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i znicze.
Następnie w asyście Orkiestry, oddziału kawalerii oraz motocyklistów Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego,
zgromadzenie przemaszerowało ulicami miasta do kościoła
parafialnego, gdzie w intencji Ojczyzny odprawiona została uroczysta Msza Święta.
Oprawę uroczystości zapewnili: Adela Witkowska, Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Mosiński
Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii w Mosinie, Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie, Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe, Mosińsko-Puszczykowskie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie, Związek Strzelecki „STRZELEC” w oddział Mosina-Puszczykowo, OSP Pecna, uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie. 

4 maja – Dzień Strażaka
Z okazji święta strażaków składam wyrazy szacunku i uznania dla
wszystkich osób zawodowo i ochotniczo związanych ze służbą na
rzecz społeczeństwa i naszej Gminy. Dziękuję za zaangażowanie i
poświęcenie dla lokalnej społeczności, za każdorazowo udzielone
wsparcie zarówno w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia, jak również za pomoc w zabezpieczeniach wielu wydarzeń.
W Międzynarodowym Dniu Strażaka, życzę wszystkim tyle
samo powrotów, ile wyjazdów na akcje oraz wytrwałości i opieki Świętego Floriana w wypełnianiu strażackiej służby. 
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś
ze współpracownikami

Pamięci Wacława Foltyna

Fot. Gminny Dzień Strażaka w Krajkowie –
uroczystości w dniu 2 maja.

MoNIToR STRAŻACKI

Informujemy mieszkańców, że Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach wydała I numer bezpłatnego kwartalnika " Monitor
Strażacki", w którym są zamieszczone wszelkie informacje o działalności tego stowarzyszenia.
28 kwietnia w Rogalinie, w ramach akcji „Katyń – ocalić od
zapomnienia”, posadzono symboliczny Dąb Pamięci poświęcony
pamięci zamordowanego w Katyniu kapitana Wacława Foltyna, który urodził się w Kubalinie. Tablicę ufundowało Koło
Łowieckie JAWOR. 

KULTURA/AKTUALNOŚCI

Broszura dostępna na fanpagu OSP Radzewice, ICEO w Świątnikach oraz miejscowych sklepach. Redakcji życzymy sukcesów i wytrwałości przy wydawaniu "Monitora Strażackiego". 
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Książki Remigiusza Mroza
Remigiusz Mróz – nazwisko to pojawiło się
nie tak dawno, a już jest bardzo znane. Pomimo młodego wieku (ma 29 lat) posiada
spory dorobek literacki. W swojej twórczości sięga po różne gatunki literackie: powieść
historyczną, kryminał prawniczy, science
fiction, a tym, co je wszystkie łączy, jest wartka akcja. Ma niezwykle lekkie pióro. Zachęcam do lektury trylogii z komisarzem Forstem. Do tej pory ukazały się dwa tomy: „Ekspozycja” i „Przewieszenie”. Wydarzenia z pierwszej części są punktem wyjścia dla wydarzeń z drugiej części i wciąż ciągną się za głównym bohaterem, wspomnianym już komisarzem Forstem. Jest to postać barwna, pewny siebie młody prawnik, czasem bezczelny, niepokorny a przy tym sprytny, inteligentny i uparcie dążący do celu. W pewnym momencie ze ścigającego staje się ściganym. Książki obfitują w nagłe zwroty akcji, cały czas
trzymają w napięciu. Mistrzowsko prowadzona narracja, przedstawiająca
spojrzenia na wydarzenia z różnych perspektyw: zarówno mordercy jak i
ścigających, czy prokuratora sprawia, że od lektury nie można się oderwać.
Remigiusz Mróz udawadnia, że Polacy potrafią tworzyć literaturę na światowym poziomie.
Eleonora Talarczyk

Ałbena Grabowska
„Stulecie Winnych”
Przejmujący kawał historii, wyjątkowa i
spójna fabuła, ciekawi i rozmaici bohaterowie, ich przyziemne, a jakże aktualne problemy, interesująco splecione wydarzenia i
losy fikcyjne z autentycznymi. Książka
opowiada o pogmatwanych losach ludzkich
i dramatycznych czasach - I wojnie światowej i tworzeniu się nowej Polski, które zostało przerwane we wrześniu 1939 roku.
Historia rodu Winnych, skomplikowana, często bolesna i trudna, ma w
sobie tak wiele ciepła, magii i zwyczajnego ludzkiego piękna opartego na
mocnych rodzinnych więziach, że czyta się ją, zapominając o Bożym świecie.
Helena Dziublewska

Mary Chamberlain
„Krawcowa z Dachau”
Beletrystyka osadzona w realiach historycznych i geograficznych. Fikcyjna postać
bohaterki, doskonale wpleciona w epokę i
wydarzenia z nią związane. Po mistrzowsku
pokazane życie przedwojennego Londynu,
w którym dorasta niezwykle uzdolniona artystycznie dziewczyna, krawcowa, pochodząca z biednej dzielnicy.
Chęć wyrwania się ze środowiska, marzenie o rozwoju własnym ograniczone czasem, miejscem, pochodzeniem. Pierwsze uczucie, rozpacz, wojna, tułaczka, ciąża i utrata dziecka, niewolnicza praca w Dachau. Ciągła
nadzieja na odnalezienie dziecka i stanie się kimś w nowej, powojennej
rzeczywistości prowadzi do tragedii. Od lektury nie można się oderwać –
polecam.
Wanda Bech
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Mosińska autorka po czesku
Książka Zofii Staniszewskiej „Dzieci w sieci
dobrych manier”, która
ukazała się w ubiegłym
nakładem wydawnictwa
Debit, doczekała się
tłumaczenia na język czeski.
Przypomnijmy, że autorka jest mieszkanką naszej gminy, na co dzień
pracuje w Mosińskiej
Bibliotece Publicznej.
Poza tym pisze wiersze, dramaty, bajki i baśnie terapeutyczne. „Dzieci w sieci dobrych manier” to 5 pozycja
książkowa w dorobku tej mosińskiej autorki.
Jest to swoisty przewodnik po internetowym życiu przeznaczony dla dzieci w wieku 9-12 lat. Autorka w przystępny i zabawny sposób zgłębia tajniki etykiety w sieci, zajmując się kulturą wpisów na portalach społecznościowych i blogach, a także użytkowaniem smartfonów
i tabletów. Porusza również tak istotny temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Zofii Staniszewskiej
gratulujemy sukcesu wydawniczego książki i życzymy dalszych twórczych osiągnięć. 
JN

UKS MUSZKIeTeR
na TARNoVIA CUP 2016
Tegoroczny turniej
szpadowy w Tarnowie
Podgórnym został rozegrany 9 kwietnia
i zgromadził zawodników z Warszawy,
Szczecina, Wadowic,
Lubina, Świdnicy, Tarnowa Podgórnego
i z Mosiny. Zawodnicy
UKS MUSZKIETER MOSINA stanęli do boju w trzech kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, zdobywając
wysokie miejsca w klasyfikacji. Najlepszy występ zaliczył
Aleksander Paszak, który w kategorii zuch zajął II miejsce. Brązowe medale w swoich kategoriach zdobyli Zofia
Lachowicz, Kacper Kaczmarek i Antoni Nieckarz. Kilku
innych naszych zawodników zajęło również wysokie
miejsca w pucharowej „ósemce”. Byli to Zofia Pohl (kat.
zuch) – V miejsce, Magdalena Żerdzińska (kat. zuch) – VII
miejsce, Filip Murawski (kat. dzieci) – V miejsce, Aleksandra Lange (kat. dzieci) – VI miejsce. Pozostali nasi
szpadziści w swoich kategoriach wiekowych zajęli kolejno
pozycje: Michał Karczewski (kat. zuch) – miejsce XII, Ewa
Bech (kat. zuch) – miejsce XIV, Mateusz Nowicki (kat. dzieci) – miejsce XIII, Mikołaj Nowicki (kat. młodzik) – miejsce XI. Trener Jarosław Roszak nie ukrywał zadowolenia
z występu swoich zawodników. Jest to jak na razie najlepszy w tym roku występ mosińskich szermierzy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Srebrna drużyna
z „jedynki”
Drużyna mosińskiej „jedynki” zdobyła
II miejsce w Finale Wojewódzkim XVII
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Aerobiku
Grupowym. 5 kwietnia w Hali Widowiskowej „Arena” w Poznaniu zaprezentowało się 21 zespołów ze szkół podstawowych, wyłonionych w eliminacjach powiatowych i strefowych. Dziewczęta reprezentujące Szkołę Podstawową nr 1 wywalczyły dla Mosiny
srebrny medal! – W rywalizacji, od paru
lat biorą udział profesjonalne zespoły
sportowe, trenujące pokrewne dyscypliny
– gimnastykę artystyczną i sportową,
czy akrobatykę, toteż konkurencja na
tych zawodach jest bardzo duża. – wyjaśnia Justyna Siwierska, trenerka naszego zespołu. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 już od wielu lat liczy się w tej rywalizacji. W roku ubiegłym dziewczęta uplasowały się na 7 pozycji. Wcześniej dwukrotnie zdobyły brązowy medal, a w roku 2014 – medal złoty.
Srebrna drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie wystąpiła w składzie: Marysia Andrzejewska, Nikola Idkowiak, Julia
Mikołajczak, Martyna Todryk, Martyna Kordylewska, Wiktoria Rożek, Jagoda Haracewiat, Wiktoria Matecka, Zuzanna Pawlaczyk, Ola Szłapka oraz Maria Małecka. Drużynie oraz trenerce gorąco gratulujemy. 
JN

Szczęśliwa „trzynastka”
13 kwietnia drużyna Unihokeja Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej zdobyła I miejsce
w Finale Rejonu Poznań Teren Zachodni. – Jest to bardzo
duże osiągnięcie naszej młodzieży i ich trenera Mieczysława
Janika – stwierdza Lidia Szyrej, dyrektor placówki. – Robert Korzeniowski powiedział: „Wielkich sukcesów nie
osiąga się ani szybko, ani w pojedynkę”. Umiejętność
współpracy, oddanie i pracowitość zaowocowały w osiągniętym sukcesie. Nikt mistrzem się nie rodzi – dlatego Ci, którzy triumfują osiągnęli sukces, nie tylko dzięki talentowi, ale
przede wszystkim dzięki wytrwałej ciężkiej pracy. Uprawianie sportu wymaga wielu poświęceń, wyrzeczeń, a także umiejętności przezwyciężania własnych słabości. To kolejny
wielki sukces naszych uczniów. Warto było – gratulacje! Brawa dla młodzieży! Brawa dla trenera! 

Zawodniczka z Mosiny
w Mistrzostwach Województwa
7 kwietnia w Gnieźnie odbyły się XVIII Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym – „Sprawni Razem”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie reprezentowała Mariola Kubiak przedstawicielka Klubu Olimpiad Specjalnych ELEGANT Mosina, która wcześniej zdobyła I miejsce w zawodach rejonowych i zakwalifikowała się do rozgrywek
na szczeblu wojewódzkim. W stojącym na bardzo wysokim poziomie Turnieju zawodniczka
z Mosiny zajęła wysokie 7 miejsce Serdecznie jej gratulujemy. Opiekunem Marioli był nauczyciel w-f Łukasz Jankowiak. 
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Spotykają się od dwóch lat, prawie w każdy piątek.
Po tygodniu wzmożonych obowiązków, oddają się
tu swojej dawnej lub dopiero odkrytej pasji.
W ubiegłym roku na scenie Mosińskiego Ośrodka
Kultury pokazali swój premierowy spektakl –
„Pchłę Szachrajkę”. I choć nie wierzyli do końca
w sukces, ta sztuka podbiła serca mosińskiej widowni. Teatr „Bez Kurtyny” przywrócił Mosinie
dawną, aktorską tradycję. Tworzą go amatorzy
z jednym tylko fachowcem, którzy na scenie i poza
nią stali się grupą przyjaciół.
Ab ovo
Zaczęło się od Aleksandra Fredry, prawie
3 lata temu. Na Narodowe Czytanie strof
tego pisarza, do Biblioteki w Mosinie przyszła Joanna Kaczmarek. Tam właśnie
wpadła na pomysł, by w mieście powstał
teatr. – Panie, które się zebrały bardzo pięknie czytały. Tak sobie pomyślałam, że wszystko już w Mosinie jest, tylko nie ma teatru.
A przecież to na tyle duże miasto, by swoją
grupę teatralną miało – opowiada pani Joanna, która wtedy jeszcze nie wiedziała, że
w Mosinie już kiedyś teatr był. Tamten pomysł podsunęło jej też doświadczenie, bo
teatrem zajmowała się jeszcze w technikum.
– Mieliśmy amatorską grupę teatralną, którą
prowadził nasz polonista. Co prawda nie było
sukcesów jak teraz, z naszą grupą, ale chodziło
bardziej o satysfakcję – mówi dalej.
Joanna Kaczmarek jako czytelniczka poszła ze swoim pomysłem do Krystyny
Przynogi – dyrektora mosińskiej Biblioteki.
– Pomysł od razu mi się spodobał – wspomina
pani Krystyna. – Ja się zgodziłam, żeby coś
takiego było przy Bibliotece, chociaż obawiałam się, że to może nie wypalić. Ale jak
się okazało niepotrzebnie.
W tworzenie grupy teatralnej zaangażowała się Zofia Staniszewska, bibliotekarka, także pisarka, autorka kilku już
książek. Informację o całej inicjatywie
ogłosiły na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu
Książki, który zbiera się w Bibliotece, że zapraszają wszystkich chętnych. – Na jedno
z pierwszych spotkań przyszła pani Ola i pokazała zdjęcia teatru, który w Mosinie istniał
jeszcze przed wojną, o czym nie miałam
wcześniej pojęcia – dodaje Joanna Kaczmarek.
Teatr powraca
W okresie międzywojennym, w sali tanecznej restauracji Feliksa Hoffmana przy
ulicy Kościelnej w Mosinie wystawiano dramaty, komedie, a nawet wodewile. Przygotowywali je członkowie działających tu
prężnie organizacji: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Chóru Kościelnego,
Przysposobienia Kolejowego, harcerzy, czy
towarzystwa „Sokół”. Także po wojnie,
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w latach 1946-1954, mosiński teatr amatorski wystawiał sztuki, ale potem jego
działalność zamarła...
Aleksandra Pruchniewska jest emerytowanym dyrektorem Biblioteki w Mosinie.
– Dotarła do mnie wiadomość, że ma tu powstać teatr – opowiada. – Jako starej bibliotekarce zaraz mi zaświtało, że ja przecież
coś na ten temat wiem. W pracy magisterskiej
mam wypowiedź pana Fabiana Roszaka, który był mózgiem powojennego teatru, tu w Mosinie, więc z ciekawości przyszłam na to spotkanie, przedtem odwiedzając Izbę Muzealną.
Podczas spotkania pani Ola rozdała fotosy
z dawnych przedstawień i opowiedziała o mosińskim teatrze, a nowa inicjatywa miała się
stać kontynuacją tradycji.
Z początku tworzący się zespół skupił się
przy Bibliotece. Później wsparł go Ośrodek
Kultury, który udostępnił salę i dał ogłoszenie, że w piątki odbywają się tu warsztaty
teatralne. Bo na początku były warsztaty,
oswajanie się z ciałem i z głosem. – Stwierdziliśmy, że musimy się dużo nauczyć, pod
każdym względem. Od edycji głosu przez organizację – tłumaczy Zofia Staniszewska. –
Zaprosiliśmy fachowca, by nas poprowadził
i to był strzał w dziesiątkę.
Twarda ręka reżysera
Danuta Nowak-Połczyńska, znakomity
mezzosopran, śpiewaczka operowa, pieśniarka. To właśnie ją początkujący aktorzy
poprosili o pomoc, a ona się zgodziła.
W amatorskim teatrze została reżyserem. –
Ja po raz pierwszy w życiu coś takiego robiłam. Mam doświadczenie na scenie, ale to
ktoś zawsze mną kierował, a teraz musiałam pokierować ja jakąś grupą ludzi. –
wspomina pani Danuta. Półtora roku, była
to, jak mówi, ciężka harówka. W końcu są
to amatorzy, a ona chciała, żeby było pro-

fesjonalnie. – Jestem osobą wymagającą, więc
nie było łatwo – uważa D. Nowak-Połczyńska. – Nieraz ścieraliśmy się, a ja prowadziłam
ich twardą ręką, ale wymagałam tak, jak
w prawdziwym teatrze. Traktowałam ich
jak aktorów.
– Pani musiałaby być tu w czasie prób – mówią pozostali członkowie zespołu. – Dana
setki razy wbiegała na scenę. Wbiegała i wybiegała. Ustawiała nas wszystkich, a za sekundę była już z powrotem. To wulkan
energii. Wyreżyserowałaby nawet oblężenie
Kamieńca! – uważają. – Prawda jest taka –
odpowiada na to pani reżyser – że to była
nasza wspólna robota. Gdyby nie było Asi,
która to wymyśliła, gdyby nie było ludzi, którzy chcą to robić, albo muszą bo... dostali polecenie, to nic by nie było, bo ludzie muszą
chcieć. Dlaczego zatem chcą?
Z polecenia i nie tylko
Eleonora Talarczyk i jej córka Karolina na
co dzień pracują w Bibliotece. Obydwie mówią, że są w tej grupie dla wsparcia, ale która którą miała wspierać, nie mogą ustalić.
Eleonora dodaje żartobliwie, że otrzymała
też polecenie służbowe, od swojej szefowej.
Widać aktorskie walory tej „warszawianki”
dostrzegło oko samej dyrektorki. – Krysia
na początku też chodziła jako aktorka, potem
się wycofała. Ja ją bardzo chwaliłam, ale
uciekła – mówi pani reżyser.
Karolina Talarczyk-Wieczorek dodaje, że
co do niej samej, to była jej decyzja, bez polecenia, ale zawsze raźniej, jak już mama tu
jest. Poza tym lubi sobie wyobrażać, że zrobiła to dla swoich dzieci. – Dzieciom się podobam, innej popularności nie potrzebuję. Do
służbowego polecenia przyznaje się znów Michał Staniszewski i mówi, że dostał je od żony.
Doświadczeń scenicznych wcześniej nie
miał. – Raz jedyny, w ogólniaku, wypchnęła
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mnie polonistka, żebym powiedział coś na rozpoczęcie roku – tak sobie przypomina.
A żona Zofia tłumaczy wydane mu „polecenie”: – Znamy się z mężem z harcerstwa,
gdzie odgrywało się różne scenki i zawsze
uważałam że on ma talent.
Marcinowi Kasprzykowi także to żona powiedziała, że ma przyjść na próbę i przyszedł. – Spodobało mi się od samego początku
i zaczęło nabierać rozpędu, więc zostałem.
Okazało się, że w życiu zawodowym strasznie duże zamieszanie, a teatr stał się odskocznią od tego co robię na co dzień, od tych
stresów i zajęć – mówi teraz.
– Ja się zgłosiłam dobrowolnie – z zadowoleniem stwierdza Jolanta Ossowska.
Kiedyś, dawno temu, tańczyła przez chwilę w „Wielkopolsce”, a później – taniec towarzyski. Kiedy się dowiedziała, że w Mosinie powstaje teatr postanowiła: „spróbuję czy się nadam”, no i nadała się – nawet
do roli głównej, samej Pchły. Podobnie
Dorota Antkowiak szukała czegoś takiego
dla siebie. – Tak jak Jola przyszłam tu z własnej i nieprzymuszonej woli. Urodziłam się
w realiach, w których nie udało mi się takiego
wykształcenia pozyskać, ale gdzieś tam amatorsko zawsze mnie to ciągnęło. Kamila
Grzelczak nie wie, co właściwie chciała w tym
teatrze. Została „warszawianką”, bo chciała
jak najmniej mówić. – Okazało się, że mówię grupowo, ale i tak mnie ludzie rozpoznają.
Zauważają jak się poruszałam na scenie, a to
zawdzięczam Danie. Bo chociaż nic nie mówiłam, to dostawałam „oremus”: „No jak Ty
chodzisz!”.
Piotra Demutha namówiły koleżanki
z Biblioteki i nie musiały długo namawiać.
– Lubię wyzwania, więc pojawiłem się na
pierwszej i kolejnej próbie uczestnicząc w zajęciach i poza sceną. Przebrnąłem przez kilka ról, które mi bardzo szybko odebrano. Piotr
w końcu został scenicznym „sędzią”, acz-
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kolwiek sam podkreśla, że lepiej się czuje
w roli technicznej i organizacyjnej, patrząc
na wszystko „z zewnątrz”. Joanna Niemczewska została w zespole inspicjentem,
choć też można ją dojrzeć na scenie. – Namówiła mnie Zosia. Może dlatego, że jestem
zodiakalną panną, postanowiłam, że będę pomagała, notowała i układała. Hanna Pawliczak przyszła ostatnia. – Właściwie poproszono mnie o pomoc, żebym zastąpiła kogoś na próbie, gdzie stanęłam przed faktem
dokonanym, że już mam zostać. Ponieważ
w szkole uczestniczyła w akademiach i teatrzykach, a jako nauczycielka prowadziła
szkolne kółko teatralne, to już nosiła w sobie tego bakcyla. – Spektakl jak spektakl, ale
same te próby, te nasze pomysły, jakaś odskocznia od życia codziennego, to mi bardzo
odpowiada. Wreszcie pani Ola, jak mówi
reszta zespołu, jego dobra dusza. Nie poszła
na pierwsze spotkanie z zamiarem, że zagra,
ale by przypomnieć, że był już teatr w Mosinie, a potem się wciągnęła. – Jak wyszło,
że mogą być jakieś role niemówione, co bardzo mi odpowiadało, to zostałam. W domu
wszyscy przyjęli to z wielkim zdziwieniem.
Mąż mówi – „Ty na starość, no jak Ty się tam
odnajdujesz”. Przed premierą mówię do
męża, żeby przyszedł bliżej, żeby widział.
On na to – „Nie, bo jak się pomylisz to ja
umrę i jak mnie będą wynosić”. A syn po premierze był zadowolony. Dodać tu trzeba,
że syn pani Oli to Marek Pruchniewski,
uznany polski dramaturg. – Jeśli chodzi
o „Pchłę Szachrajkę”, to Markowi najbardziej
podobała się scena z pociągu. Powiedział, że
Kantor przy niej wysiada!
Fenomen Szachrajki
„Pchła Szachrajka” według Brzechwy to
był drugi strzał w dziesiątkę, choć na początku sądzili, że przyjdzie tylko rodzina,

przyjdą znajomi i sala się jakoś wypełni. –
Myśleliśmy, że jakieś plakaty będziemy musieli rozwieszać na mieście, a jak wydrukowałam wejściówki, od razu były już wszystkie pozamawiane – opowiada Z. Staniszewska.
Premiera odbyła się w grudniu ubiegłego
roku i do tej pory było już 5 spektakli.
I ciągle jest pełna sala. Ludzie przychodzą
nawet po raz drugi, żeby jeszcze raz zobaczyć. – To się rozchodzi jakoś pocztą pantoflową. Jak rozwieszamy plakaty, to od razu z
adnotacją, że wejściówek już nie ma –
tłumaczą aktorzy.
Na czym polega ten fenomen? Pewnie na
tym, że jest to spektakl dla każdego. W innych miejscach śmieją się dzieci, a w innych
dorośli. – Po każdym spektaklu przychodzi do
biblioteki mnóstwo ludzi i opowiadają, jak się
ubawili, jak popłakali ze śmiechu, przekazują
gratulacje dla całego zespołu. To miłe sprawić, że ktoś się uśmiechnie, a nie wierzyliśmy – relacjonuje pani Zosia. Spektakl
w reżyserii Danuty Nowak-Połczyńskiej ma
jeszcze inny walor. Mnóstwo w nim pomysłowości i inwencji reżyserskiej, ale także
– co podkreśla pani reżyser – także inwencji samych aktorów. Grę tych ostatnich, trudno dziś już nazwać amatorską. Na scenie widać, jak sami dobrze się bawią, a to może
oznaczać, że są zgranym zespołem. Potwierdzają to i mówią, że to nie tylko grupa teatralna, ale i przyjacielska. Świetnie się rozumieją i dobrze ze sobą bawią, mimo różnic
wiekowych, które im nie przeszkadzają.
MOK udostępnia salę bezpłatnie i wejściówki na spektakl są też bezpłatne, bo Teatr
„Bez Kurtyny” pracuje na rzecz mieszkańców. Jednak prócz satysfakcji jaką z tego ma
zespół, ponosi on także koszty. – Stroje
uszyła nam miejscowa firma, a instrumenty
wypożyczyła rodzina pana Zygmunta Pohla,
z jego domowego muzeum – chcielibyśmy za
to bardzo serdecznie podziękować – mówi
pani Danuta. Mnóstwo rzeczy dokupowaliśmy z własnych pieniędzy, także rekwizyty
– dodaje Zofia Staniszewska. – Mieszkańcy
wpłacają więc darowizny na rozwój teatru,
które chętnie przyjmujemy i to nie są pieniądze
dla nas, tylko na teatr. Możemy podziękować
tym ludziom, bo po powrocie z naszego
spektaklu potrafili sobie zadać trud, żeby te
pieniążki wpłacić. Choć teatr ma już jakieś
dalsze plany, których nie chce na razie zdradzić, „Pchłę Szachrajkę” będzie jeszcze
grać, bo ludzie wciąż się o nią pytają. To znaczy, że jest zapotrzebowanie i takie oczekiwanie. – Po dwóch latach pracy, po premierowym spektaklu i reakcji widzów zobaczyłem, że to miało sens – mówi Piotr Demuth. – A tego samego dnia na Starym Rynku w Poznaniu usłyszałem: „Dzień dobry panie sędzio!”. 
Joanna Nowaczyk
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l Adwokat

J. Krotowski: Album 700-lecie miasta Mosina.

Jakub Krauthofer-Krotowski (1806-1852) – prawnik, twórca Rzeczypospolitej Mosińskiej, uhonorowany pośmiertnie Medalem Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Żył, pracował i działał w okresie poznańskiej Wiosny Ludów.
Sylwetka jego była niewielkiego wzrostu,
szczupłej, ale zwinnej postaci. Twarz przyjemna, śmiałe i bystre spojrzenie połączone z temperamentem południowca, wiecznie zajętego, nigdzie niemogącego znaleźć
odpoczynku. Typowy romantyk czujący
najpierw sercem, a później głową. Zawsze
czynny i ambitny, był jednocześnie bardzo
porywczy i skory do kłótni. Nie szczędził
jednak sił i środków na pracę społeczną,
a kwestia narodowa wypełniała całe jego
jestestwo. Elegant z Mosiny – wypisz wymaluj!
Po ukończeniu Gimnazjum Królewskiego w Poznaniu przez krótki czas pracował
w biurze poznańskiego adwokata Wacława
Przepałkowskiego. Wtedy zrodził się pomysł podjęcia przez niego studiów prawniczych. Edukacja przebiegała prawdopodobnie tak, jak w przypadku innych uzdolnionych Wielkopolan. Kształcił się na
jednym z niemieckich uniwersytetów.
Mogło to być w Berlinie lub we Wrocławiu.
W ukończeniu studiów wspomagał go finansowo hr. Tytus Działyński z Kórnika.
Po studiach, w grudniu 1829 r., Krotowski
rozpoczął pracę w Królewskim Sądzie
Okręgowym w Poznaniu. W krótkim czasie, bo już ok. 1834 r. posiadał własną,
dobrze zorganizowaną kancelarię adwokacką i notarialną oraz liczną klientelę.
Należał do grona poznańskich intelektualistów, wśród których powstała myśl
stworzenia instytucji zastępującej w Poznaniu uniwersytet. Miały to być cykle
wykładów dla inteligencji z różnych dyiedyien nauki. Krauthofera poproszono
o wykłady z dziedziny encyklopedii i metodologii prawa. Z tego okresu znana jest
też jego bezprzykładna walka o równouprawnienie w sądownictwie języka polskiego z niemieckim – walka zakończona
sukcesem.
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Krotowski

Krauthofer-Krotowski prowadził kancelarię przez 11 lat. Rejestr spraw z okresu
całej działalności świadczy o dużej popularności poznańskiego adwokata. Sprawy
swoje powierzali mu głównie Polacy, przeważali ziemianie, dzierżawcy i rzemieślnicy. Załatwiał również sprawy chłopskie
i co najciekawsze udawali się do niego z interesami koledzy po fachu. Z jego usług korzystali przedstawiciele znanych rodzin
wielkopolskich – Karol Libelt, Maciej
Mielżyński, Aleksander Guttry, Emila
Szczaniecka. Wielokrotnie wyciągał
z opresji Walentego Stefańskiego – przywódcę Poznańskiego Związku Plebejuszu,
znanego księgarza i wydawcę.
Zasłynął jednak Krauthofer jako obrońca w sprawach politycznych, występując
w procesach, które władze pruskie wytoczyły mu samemu, ale też innym po roku
1848. Wspaniale bronił wspomnianego
Stefańskiego w procesie o obrazę majestatu. Obraza dotyczyła zamieszczenia
w niemieckiej gazecie Zeitung de Osten,
której był odpowiedzialnym nakładcą
wstępnego artykułu dotyczącego sprzeczności ówczesnej polityki rządu pruskiego
z obiecaną wolnością konstytucyjną. Oczywiście Stefański został uniewinniony. Z tą
historią autorkę łączy szczególny sentyment, bo Walenty Stefański był bratem jej
praprababki ze strony ojca.
Krotowski był erudytą i świetnym
mówcą. Znał też prawo pruskie jak nikt
inny. Mowy obronne wygłaszał zawsze w
języku polskim. Oczywiście powoływał się
w tej kwestii na pruskie przepisy. „Mam
prawo – mówił – decydować o języku, bo ja
mogę umieć po niemiecku, ale prokurator
musi umieć po polsku – reprezentuje bowiem
rząd, który nam zagwarantował język polski
i jego używanie w sądownictwie.” Prawdziwym majstersztykiem była mowa
obronna wygłoszona podczas procesu wytoczonego Krauthoferowi w 1849 r. Proces
ten przybrał rozmiary, jakich się prokuratura nie spodziewała i niewątpliwie nie
życzyła. Krauthofer przemawiał ok. 5 godzin i dzięki jego kunsztowi prawniczemu,
mowa obronna stała się narodową manifestacją i symbolicznym aktem oskarżenia
skierowanym przeciwko tym, którzy
z całą surowością zdławili ruch 1848,
a jeszcze teraz po czasie atakowali jego
uczestników. Był wreszcie ów proces sukcesem polskich prawników (obrońca posiłkowym był również prawnik Władysław
Niegolewski), skoro ława przysięgłych
składająca się w większości z Niemców
orzekła „obżałowany nie jest winny”.
Kancelarię swoją prowadził Krauthofer
do 17 lipca 1852 r. i zapewne również do
tego roku wykonywał zawód adwokata.
Wtedy też stan jego zdrowia znacznie się
pogorszył – chorował na serce. Mimo le-

Walenty Stefański: z albumu rodzinnego Marii Olejniczak

czenia w Berlinie i przeprowadzonej operacji zmarł 4 sierpnia 1852 r., jak podaje
Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego
„na skutek rozdęcia żyły sercowej”. Pochowany został pod Berlinem.
Jak go postrzegano? Jak go oceniono?
Współcześni mu uważali KrauthoferaKrotowskiego za fenomenalnego, zdolnego
i wyróżniającego się pod każdym względem. Jeżeli, w niektórych wypadkach
wyrażano się o nim nieprzychylnie, to nikt
nie mógł mu zarzucić uchybień w wykonywaniu zawodu. „Znakomity prawnik i
adwokat. Znany jest zdecydowany i konsekwentny charakter Krotowskiego nie
mniej jak jego zręczność prawnicza jako
obrońcy, daleka przecież od zwykłej u
prawników suchości i odznaczająca się raczej śmiałym przeplataniem humoru i
gryzącego dowcipu z wywodem ściśle prawnym” – pisał o nim Goniec Polski z 5 października 1850 r. Faktycznie Krotowski był
osobistością jak na owe czasy niespotykaną i wybijająca się. Nie wszystkie jego
posunięcia kończyły się sukcesem, jednak
za to, co starał się osiągnąć, zyskał miano dobrego Polaka, obywatela, a za naszą
sprawą Mosiniaka. 

Maria Olejniczak
Autorka jest historykiem,
emerytowanym nauczycielem historii w mosińskich
szkołach.
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Uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej pośmiertnie,
w roku 2003.
Urodziła się 24 kwietnia 1956 r.
w Mosinie. Ukończyła Szkołę Podstawową w Mosinie, Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. W 1979
r. otrzymała dyplom magistra pedagogiki specjalnej na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej w Mosinie, gdzie dała
się poznać jako wspaniały pedagog i wychowawca. W szkole tej przepracowała cały okres swojej aktywności zawodowej. Była wielkim przyjacielem dzieci, szczególnie tych, które wymagały większej opieki i zainteresowania. Zawsze w centrum jej zainteresowań były dzieci specjalnej troski, z nimi
pracowała na co dzień w szkole, im też organizowała czas wolny i wakacyjny wypoczynek. Przez kilka lat była organizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla osób głęboko upośledzonych oraz obozów letnich dla dzieci z „Nieprzetartego Szlaku”.
Od najmłodszych lat Dorota Lisek była społecznikiem, pracowała w różnych organizacjach. Najbliższy jej sercu był jednak zawsze Związek Harcerstwa Polskiego. Z chwilą wstąpienia do 17 Drużyny Zuchowej „Niezapominajki” związała się
z harcerstwem na zawsze. Pełniąc różnorodne funkcje instruktorskie, zdobywała kolejne stopnie harcerskiego wtajemniczenia, by w krótkim czasie uzyskać najwyższy stopień
instruktorski harcmistrza oraz stanąć na czele mosińskich har-
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GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Dorota Lisek
cerzy. Od 1984 r. pełniła funkcję Komendanta Hufca ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. Za bezinteresowną, pełną zaangażowania pracę na rzecz harcerstwa, szkoły i środowiska była wielokrotnie wyróżniana, m.in.: otrzymała Złotą Odznakę za Zasługi dla Poznańskiej Chorągwi ZHP.
Była człowiekiem o wielkim sercu, pogodna, wrażliwa na
ludzkie sprawy, życzliwa, wyrozumiała dla ludzkich ułomności oraz bardzo skromna. Dla przyjaciół po dzień dzisiejszy jest
wzorem człowieka troszczącego się o innych, pomagającego
wszystkim, którzy tej pomocy szczególnie potrzebowali. Przy
tak wielu obowiązkach zawsze znajdowała czas dla każdego,
kto jej potrzebował, okazując pogodę ducha i autentyczną
życzliwość. Dla każdego potrafiła znaleźć uśmiech i dobre
słowo.
2 stycznia 1990 roku druhna Dorotka nagle opuściła nasze
szeregi, odeszła na wieczną wartę. Odeszła Komendantka, która była sercem naszej harcerskiej rodziny, ale nadal żyć będzie w pokoleniach następnych. Zuchy, harcerze i instruktorzy
ze Szczepu Harcerskiego „WATRA”, 21 kwietnia 1995 r. przyjęli imię hm. Doroty Lisek. Stało się ono wyzwaniem i wielkim zobowiązaniem do kontynuowania ideałów harcerskich,
którymi w swoim życiu kierowała się Dorota Lisek.
hm. Danuta Białas

l Szkoła katolicka
Historia państwowego szkolnictwa
w Mosinie sięga roku 1804, kiedy to na
wniosek hrabiego Potworowskiego
utworzono szkołę w tej miejscowości. Po
10 latach budynek, w którym odbywała się nauka nie spełniał już swoich
funkcji, dlatego zlikwidowano go w 1835
r. i rozpoczęto budowę nowego. I ten po
ponad półwiecznym użytkowaniu stał się
ruiną. Obecny budynek, na miejscu
wcześniejszego, wzniesiono w 1893 r. Jest
on jednym z największych budynków
szkolnych na terenie dawnego powiatu
Poznań-Zachód.
W jego poprzecznym skrzydle znajdowały się 4 izby lekcyjne, natomiast
w podłużnym – 4 mieszkania dla
nauczycieli. Izby lekcyjne na piętrze
doświetlało 5 okien, natomiast na parterze 4, gdyż skrajną oś zajmowało wejście do budynku, prowadzące do sieni na przestrzał. Docenić należy dekorację obiektu – motyw krzyża greckiego i samo zwieńczenie budowli
w postaci metalowego krzyża łacińskiego. W szkole tej uczyło
się 326 dzieci.

KĄCIK HISTORYCZNY

Szkolny budynek z końca XIX w. przy ul. Kościelnej w Mosinie do dziś pełni funkcje oświatowe. Mieści
się w nim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.
Obiekt ten znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Oprac. JN Źródło: Michał Hirsch, Pruskie budownictwo szkolne
ma przełomie XIX i XX wieku na terenach wiejskich dawnego
powiatu Poznań-Zachód.
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KULTURA

Dni Mosiny 20 – 22 maja
Zapraszamy na Dni Mosiny, które w tym roku odbędą się w dniach 20 do 22 maja. Zainauguruje
je w piątek, Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, na
której wręczone zostaną Medale Rzeczypospolitej
Mosińskiej. W programie czeka nas wiele atrakcji,
o których przeczytać można w dołączonym programie. Będzie to bieg uliczny „Elegant na 5”, a
także inne rywalizacje sportowe. Na scenie dla
mieszkańców wystąpi m.in. Rafał Brzozowski i
Cezary Pazura. Zapraszamy.

IZBA MUZEALNA

„Ogłoszenia, Komunikaty, Reklamy
w mosińskich Wiadomościach
Parafialnych”

WYSTAWA W GALERII

Wystawa w Galerii

W maju, w Izbie Muzealnej w Mosinie
nastąpi otwarcie kolejnej, prezentowanej tu
wystawy zatytułowanej „Ogłoszenia, Komunikaty, Reklamy w mosińskich
Wiadomościach Parafialnych. Piątek, 20
maja, godz. 17.00, Izba Muealna – ul.
Niezłomnych 1.

Galeria Miejska w Mosinie proponuje nową
wystawę, której wernisaż odbędzie się 21
maja o godz. 17.30. Tym razem jest to wystawa malarstwa Bogdana Wojtasiaka zatytułowana „(nie)koniecznie tak”. Artysta
ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych w Poznaniu dyplomem z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a w 1977 r. Obecnie jest profesorem
Uniwersytet Artystycznego w Poznaniu.
Maluje i rysuje. Swoje prace prezentował na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

ZLOT AUT

NAPRAWA ROWERóW

SPORT

Bieg „Hekatomba 2016”
Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa
„Mieczewo - nasze miejsce”. Partnerzy: serwis
www.mieczewo.com, Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Mosinie.
Bieg odbędzie się w sobotę 1 czerwca w Mieczewie, na dystansie 7 km (trasa po terenie leśnym) i
15 km (trasa po terenie leśnym i polnym). Szczegółowy przebieg trasy oraz regulamin na
www.bieg.mieczewo.com. Zgłoszenia do biegów
przyjmowane są drogą elektroniczną na wymienionej wyżej stronie do 1 czerwca 2016 r.

URZĄD I NGO

21 maja w ramach Dni Mosiny o
godz.14.30 na Rynku w Mosinie pojawią
się zabytkowe samochody Saab. To piąta,
jubileuszowa impreza w naszym mieście.
Saabzlot organizowany przez Fundację Rozenblat. To największe tego typu spotkanie
w Europie. Uczestnicy będą uczestniczyli w
pogoni za „latającym lisem”, mieszkańcy
Mosiny wybiorą najładniejsze auto zlotu.
Wśród właścicieli będą między innymi
Mistrzowie Skandynawii i Polski w rajdach
oraz znani aktorzy ﬁlmowi. Zapraszamy!

Bezpłatne szkolenie komputerowe
w Mosinie – Certyﬁkat ECDL Base
Gminne Centrum Informacji w Mosinie we
współpracy z Firmą J&C GROUP zaprasza zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnym szkoleniu
komputerowym, zakończonym uzyskaniem Certyﬁkatu ECDL Base. Szkolenie jest ﬁnansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 i odbywać się będzie na
terenie Mosiny w 12 osobowych grupach. Pierwszy
etap rekrutacji zakończył się sporym sukcesem, dlatego rozpoczynamy nabór do kolejnych grup. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i
dokumentach projektowych na www.gci.mosina.pl
oraz www.mosina.pl. Harmonogram spotkań zostanie
ustalony po zebraniu ostatecznej grupy uczestników i
dostosowany do ich potrzeb.
Rekrutacja trwa do 27 maja br. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie,
tel. 61 192-746 lub gci@mosina.pl. Zapraszamy do
udziału.

Otwarcie Stacji Naprawy Rowerów
Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną serdecznie
zaprasza na oﬁcjalne otwarcie Publicznej
Stacji Naprawy Rowerów, które odbędzie
się 29 maja (niedziela) od godziny 13 do
16 - skwer przy ulicy 25stycznia/Budzyńska w Mosinie. Przyjedź rowerem! Pokażmy,
że Mosina jest przyjazna rowerzystom.

Zaproszenie
dla nauczycieli

Komunikat
W dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Urząd
Miejski w Mosinie będzie nieczynny.
Jednocześnie zawiadamiamy, że dnia 21
maja 2016 r. (sobota) Urząd będzie czynny
w godz. 7.00 – 15.00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Janusza Korczaka w Mosinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie
zapraszają nauczycieli przedszkoli na spotkanie pt. „Jest mi trudno, jest mi źle – zauważ to proszę Cię” poświęcone
problemom dzieci w wieku przedszkolnym.
Termin i miejsce: 19 maja, godz. 16.00, sala
gimnastyczna SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie ul. Topolowa. (Zaburzenia
dzieci w wieku przedszkolnym: opóźniony
rozwój mowy, autyzm, zaburzenia integracji
sensorycznej, zerwane więzi; Pomoc oferowana dziecku z zaburzeniami – wczesne
wspomaganie rozwoju. Zgłoszenia udziału
w spotkaniu należy przesłać do 29 kwietnia
2016 na adres e: mail wczesnewspomaganie.soswmosina@gmail.com.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.o sirmosina.pl
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Szanty na jubileusz
„Wiatr i woda – żeglarska przygoda”, to hasło przewodnie konkursu piosenki dla dzieci i młodzieży
zorganizowanego przez Mosiński Klub Żeglarski.
11 kwietnia, na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury, 152 uczestników – solistów i członków zespołów – zaśpiewało żeglarską szantę. Ta niezwykle
udana impreza była elementem obchodów 25-lecia
działalności Klubu żeglarzy na mosińskiej ziemi i
na wodzie.
Białe żagle załopotały na scenie Ośrodka Kultury w Mosinie, kiedy komandor Mosińskiego
Klubu Żeglarskiego Paweł Maciejewski, pokładowym dzwonem wybijał na niej „szklanki”. Był
to sygnał do rozpoczęcia niecodziennego rejsu –
konkursu żeglarskiej piosenki pod hasłem „Wiatr i woda – żeglarska przygoda”. Do tej muzycznej rywalizacji stanęło 152
uczestników podzielonych na kategorie wiekowe, solistów i zespoły. Na scenicznym pokładzie zaroiło się od żeglarzy, marynarzy, a nawet piratów. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zaśpiewali znane
i mniej znane szanty, te tradycyjne i bardziej
współczesne piosenki. Towarzyszył im akompaniament, nierzadko gitarowy. W śwait żeglarskiej przygody przeniosły widzów nie tylko
dźwięki muzyki, ale także sceniczne stroje, elementy scenografii, a nawet mini inscenizacje
przygotowane przez występujących. Tu należy
pochwalić także nauczycieli, zwłaszcza tych
młodszych dzieci, za wykazaną, własną inwencję. Dzięki temu ten konkurs żeglarskiej piosenki
zamienił się w barwne widowisko.
Imprezę poprowadził Paweł Kuleszewicz. Konkursowiczów oceniało jury w składzie Michał
Wilczak, Tomasz Kandulski i Joanna Nowaczyk.
Trudność oceny polegała na tym, że poziom konkursu był bardzo wyrównany i jak stwierdzili jurorzy – także wysoki. Ostatecznie wśród tylu dobrych wykonawców, wyłonili najlepszych.
Poniżej laureaci czołowych miejsc: W kategorii „solista” klas 0III: I miejsce – Oliwia Garbarek, klasa III SP2 w Mosinie; II miejsce – Hanna Wieczorek, klasa II SP „Pod Lipami” Krosinko oraz

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 25-LECIA KLUBU
W DNIU 18 CZERWCA
11.00 Regaty Pokoleń
15.00 Uroczysta część obchodów 25-lecia Wręczenie Złotych
Odznak MKŻ oraz Medali Jubileuszu 25-lecia
17.00 Koncert laureatów konkursu szantowego. Rozdanie nagród laureatom konkursu szantowego i plastycznego. Ogłoszenie wyników regat
19.00 Szanty open
20.00 Koncert zespołu szantowego „Grupa trzymająca ster”
22.00 Koncert zespołu szantowego „Po Trzecie”
Atrakcje towarzyszące: Wystawa prac plastycznych o tematyce marynistycznej. Prezentacja multimedialna związana
z MKŻ. Ognisko, pływanie żaglówkami.

AKTUALNOŚCI

Zofia Pohl, klasa III SP w Mosinie; III miejsce – Jakub Kurek,
klasa III SP Czapury oraz Agata Kilian, klasa II SP2 w Mosinie.
W kategorii „zespół” klas 0-III: I miejsce – Klasa Ic SP2 w Mosinie, II miejsce – Klasa II d SP Krosno, III miejsce – klasa „0”
SP 1 w Mosinie.
W kategorii „soliści” klas IV –VI: I miejsce – Karolina Duraj, kl. IV SP Krosno; II
miejsce – Gabriela Skuła kl. V SP2 w Mosinie; III miejsce – Hanna Nowicka, kl. VI
SP2 w Mosinie.
W kategorii „zespół” klas IV – VI: I miejsce – Zespół Muzyczny "Ósemka" SP1 w
Mosinie oraz „TRIO Sióstr Lange” Zuzanna, Michalina, Aleksandra Lange, SP2
w Mosinie; III miejsce – Iga Lewandowska i Katarzyna Tomczak, SP2 w Mosinie.
W kategorii „soliści” gimnazjum – wszyscy laureaci reprezentowali Gimnazjum z
Zespołu Szkół w Mosinie: I miejsce – Daria Czerwińska, klasa I; II miejsce – Zofia
Czaplicka, klasa I; III miejsce – Weronika
Szóstak, klasa I.
W kategorii „zespół” zwycięzcą został duet: Zuzanna Pelińska
i Weronika Szóstak, klasa I.
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. Im, a także wszystkim
uczestnikom oraz organizatorom gorąco gratulujemy!
Kwietniowy konkurs piosenki żeglarskiej był elementem obchodów 25-lecia działalności Mosińskiego Klubu Żeglarskiego.
W roku 1991, w Dymaczewie Starym nad Jeziorem Dymaczewskim powstała pierwsza baza świeżo zarejestrowanego Klubu. Od ćwierćwiecza mosińscy żeglarze propagują wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców naszej gminy żeglarską filozofię i umiejętności żeglowania. Tegoroczne obchody tej znaczącej rocznicy powstania MKŻ, rozpoczęły się już
w styczniu – „Balem Komandora”. Po konkursie piosenki żeglarskiej Klub proponuje następne „rocznicowe” atrakcje. – Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków na główną uroczystość
jubileuszową, w sobotę 18 czerwca, na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym – mówi komandor Paweł Maciejewski.
– W tym dniu nie zabraknie atrakcji, a wśród nich ognisko i żeglarska szanta. Dla chętnych będzie także okazja, by popływać naszymi żaglówkami. 
J. Nowaczyk
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