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W najnowszym numerze „Informatora Mosińskiego”, znajdziecie Państwo kilka ważnych informacji dotyczących działań mosińskiego samorządu. To przede wszystkim Budżet Obywatelski na
2017 rok, w sprawie którego Rada Miejska w Mosinie, na jednej z majowych sesji, przyjęła stosowną
uchwałę. Z jej treścią, a także zasadami funkcjonowania tego budżetu i jego harmonogramem
prac, można zapoznać się za pośrednictwem wkładki wewnątrz numeru. Znajdziecie tam Państwo formularze związane z realizacją budżetu obywatelskiego. Niezbędnych informacji udzielił także na
łamach „Informatora Mosińskiego” zastępca burmistrza, pan Przemysław Mieloch. W maju szczególnie intensywna była praca Rady Miejskiej, która obradowała na 3 sesjach. Na jednej z nich, Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za wykonanie
budżetu na 2015 rok. W krótkiej rozmowie, burmistrz Jerzy Ryś dzieli się z Państwem
swoją refleksją na temat tego wydarzenia.
Niezwykle istotną sprawą dla wszystkich mieszkańców, są starania burmistrzów
o rekompensatę dla Gminy Mosina, z racji obecności na jej terenie strefy ujęcia ochrony wody Mosina - Krajkowo.
Życząc Państwu udanych wakacji i dobrej pogody, zapraszam na nasze okoliczne plaże,
gdzie można skorzystać z kąpieli, oczywiście pod okiem ratownika.
Joanna Nowaczyk

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z MIEJSC WYZNACZONYCH
DO KĄPIELI NA TERENIE GMINY MOSINA
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O rekompensatę za ochronę ujęcia wody
"Zagrożenia dla ujęcia wody w Mosinie" to
tytuł konferencji, która odbyła się 18 maja
br., a która stała się doskonałą okazją do
zaprezentowania na szerokim forum problematyki związanej z czynnikami
wpływającymi na ochronę wody. Jednym
z istotnych elementów wystąpień była
sprawa wyrównania z tytułu kosztów, jakie
Gmina Mosina ponosi w związku z funkcjonowaniem na jej terenie strefy ochronnej.

Tematyka konferencji
Uczestnicy konferencji podejmowali
szereg tematów. Renata Litwiniuk, Kierownik Działu Zarządzania Środowiskowego z Aquanet SA w Poznaniu,
omawiała istotę funkcjonowania i problemy ochrony ujęcia
wody. Przemysław Mieloch – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, przedstawił problemy z utrzymaniem strefy ochronnej dla
ujęcia wody w Mosinie. Prof. Jan Przybyłek z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza scharakteryzował uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczna ujęcia wody w Mosinie. Prof. Józef Górski z UAM przedstawił zagrożenia dla ujęcia wody. Grażyna Husak-Górna, Wicedyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, opisała uwarunkowania prawne dla
ochrony ujęcia wody. Inżynier Ireneusz Chomicki z Aquanet SA
w Poznaniu przedstawił projekcję scenariuszy dla ujęcia wody
w Mosinie. Mecenas Marek Rackiewicz zajął się kwestią planowania przestrzennego w gminie w kontekście funkcjonowania
ujęć wody.
Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina, w czasie panelu dyskusyjnego z udziałem prelegentów konferencji, scharakteryzował przedmiot zakupu produktu Aquanet SA. Nie jest nim sama
woda (dobro narodowe), a jedynie usługa poboru, uzdatniania
i przesyłu wody.

Prywatyzacja a węgiel brunatny
Przedstawione zagadnienia są bardzo ważne dla funkcjonowania Aquanet, ochrony ujęcia wody. Niedawno pojawiły się
zagrożenia, które mogą zdecydowanie zaburzyć funkcjonowanie Aquanet, jak i Gminy Mosina.
Od kilku miesięcy w mediach, jak i ostatnio w pismach, Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak dopuszcza możliwość prywatyzacji Aquanet. Zapewnia, że Poznań zachowa większość 51
proc. akcji spółki. Jednakże doświadczenie prywatyzowanych
spółek w Polsce pokazuje, iż w zdecydowanej większości podmioty publiczne, z czasem tracą większościowe udziały. Ale nawet jeżeli udałoby się Miastu Poznań utrzymać większość akcji spółki, to i tak zmienia się charakter działania spółki. Dotychczas, mimo szeregu ułomności, Aquanet działa jak spółka
komunalna, w której prezydent, burmistrzowie i wójtowie dokonują szeregu ustaleń na zasadzie porozumienia. Wejście nawet mniejszościowego udziałowca, wymusi urynkowienie
wszelkich usług świadczonych przez Aquanet. Co więcej, pojawi
się dążenie do zwiększenia dochodowości spółki i podniesienia
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cen. Gdyby Aquanet wszedł na giełdę jego wartość sięgałaby kilku miliardów złotych.
Dodatkowym zagrożeniem jest nadal możliwość rozpoczęcia
wydobycia węgla brunatnego na złożu Oczkowice. Trwa procedura wystawiania koncesji na wydobycie węgla. Udokumentowano tam około 1 miliarda ton węgla. Koszt wydobycia
1 tony węgla wynosi 60-80 zł. Wydobycie całego złoża wynosiłoby 60-80 mld zł. Kolejne złoża to wielokrotność przedstawionych kwot.
Oznacza to, że jeżeli złoże w Oczkowicach zostałoby uruchomione oraz gdyby Aquanet został sprywatyzowany, to kopalni węgla opłacałoby się kupić Aquanet. Spółka wodno-kanalizacyjna nie przeszkadzałaby wówczas w uruchamianiu kolejnych złóż węgla. Pokłady węgla sięgają od Oczkowic przez
Czempiń, Mosinę, Puszczykowo, aż do Czarnkowa.

Sprawa rekompensat z Aquanet
Gmina Mosina ponosi większe niż inne gminy koszty wynikające ze strefy ochronnej ujęcia wody. Wiąże się to przede
wszystkim z podniesionymi kosztami budowy dróg, a zwłaszcza ich odwodnieniem. I tak np. dla odwodnienia Nowego Krosna, Gmina będzie zmuszona zbudować szczelny zbiornik na
wodę deszczową za ok. 5 mln zł i później przepompowywać
wodę do kanalizacji deszczowej w ul. Gałczyńskiego. Żadna inna
gmina nie musi ponosić tego rodzaju kosztów. W strefie
ochronnej gmina musi budować kanalizację deszczową w sytuacji, kiedy inne gminy oraz w terenach poza strefą można odwadniać powierzchniowo.
Gmina Mosina nie dość, że ponosi zwiększone koszty funkcjonowania to jeszcze ma ograniczone wpływy z podatków. Strefa utrudnia powstawanie i rozwój firm. Ogranicza to rozwój gminy. Jacek Jaśkowiak, jako pierwszy Prezydent Poznania wyraził
zrozumienie dla oczekiwań gminy w zakresie rodzaju odszkodowań za utrudnienia w rozwoju gminy. Gmina Mosina przygotowuje teraz propozycje, które w najbliższych tygodniach zostaną przedstawione największemu akcjonariuszowi Aquanet –
Miastu Poznań.
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza



INFORMATOR MOSIŃSKI

czerwiec, 2016

O absolutorium – z burmistrzem
Jerzym Rysiem

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje
1 – 30 maja
FINANSE
• zakończyły się prace komisji stałych
związane z oceną wykonania budżetu za
2015 r.. 30 maja 2016 r. Rada Miejska
w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015
r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy
Mosina za 2015 rok,
• sporządzono wniosek o zwrot części wydatków poniesionych w 2015 r.
w ramach funduszu sołeckiego. Wnioskowana kwota zwrotu wynosi 137
683,24 zł.,
• sporządzono i przesłano do RIO w
Poznaniu Bilans skonsolidowany za
2015 r.,
• bieżąca praca Referatu FinansowoBudżetowego związana między innymi
z weryfikacją informacji podatkowych,
rozliczaniem podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, wydawaniem zaświadczeń z zakresu prowadzonych
spraw.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – oczekiwanie na odbiór ze strony nadzoru budowlanego.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• projekt budowy chodnika w ciągu ul.
Ludwikowskiej w Krosinku – I etap:
uzyskano pozwolenie na budowę,
• budowa ul. Wiosny ludów i Sowińskiego w Mosinie – pozwolenie na budowę,
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Na sesji 30 maja, Rada Miejska w Mosinie udzieliła Burmistrzowi Gmina Mosina absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2015. Był to
pierwszy roczny budżet zrealizowany samodzielnie przez Pana – obecnego burmistrza?
Tak, to nasze pierwsze, samodzielne wykonanie budżetu. Było to dla nas duże doświadczenie, ponieważ nie szkoli się kadr na burmistrzów. Każdy, kto wygrywa wybory, przychodzi tutaj i uczy się tej sztuki niemal od samego początku. Chyba że
ktoś miał szansę pracować w samorządzie wcześniej. Mnie się przydało, od strony formalno-prawnej, doświadczenie nabyte we własnej firmie, ale samorząd to
tak duża różnorodność zdarzeń, że nie da się tego porównać do prowadzenia firmy.
Jak przebiegał rok budżetowy 2015?
Zakładaliśmy, że będzie to rok bardzo spokojny i budżet ułożony tak, żeby nie
było żadnego zagrożenia. Żeby można go było realizować z pewnym rozmachem,
ale bez ryzyka. Budżet 2015 został spokojnie zaplanowany i był dobrze prowadzony
przez panią Marię Borowiak, Skarbnika Gminy Mosina. To najważniejsza osoba
w naszym urzędzie, jeśli chodzi o kwestie finansów i budżetu.
Nad tym budżetem pracowaliśmy cały czas, dlatego był zmieniany 18 razy: 9 razy
poprzez uchwały Rady Miejskiej i 9 razy moimi zarządzeniami. Wiele rzeczy nas
zaskakiwało, bo nie był to wbrew pozorom spokojny rok.
Pod koniec ubiegłego roku, zmieniły się przepisy dotyczące prawa budowlanego
i zagospodarowania przestrzennego, co trochę pokrzyżowało nam plany. Mieliśmy też w trakcie realizacji inwestycje, które odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach. Trzeba było je sprawnie zamknąć, dopilnować. To nam się też udało.
Były też zawirowania związane z budynkiem przy ul. Dworcowej, wcale nie takie
małe, bo od przełomu 2014 i 2015 r. bardzo intensywnie pracowaliśmy nad rozwiązaniem kwestii dotyczących spółek lekarskich. To zabierało nam ogromne ilości czasu. Zamiast zarządzać już na bieżąco budżetem, musieliśmy się zastanawiać
jak wybrnąć z tej przypadłości, która pozostała nam w schedzie po poprzednikach.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu, ten temat mamy dość
daleko zaawansowany, możemy więc teraz już na bieżąco zajmować się kwestiami budżetu, który mamy do realizacji w roku bieżącym.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 2015, za które Rada Miejska z kolei udzieliła absolutorium?
Sprawozdanie, które przedstawiamy Radzie i na postawie którego Rada udziela
burmistrzowi absolutorium, to sprawozdanie finansowe i obejmuje tylko i
wyłącznie finanse, a tu się wszystko zgadzało. Poza jedną tylko sprawą, która miała
związek z formą dokumentu i informacjami w nim zawartymi – chodzi o informację o stanie mienia. Tam pojawiły się rzeczy, które nie powinny się pojawić. Z
powodu błędów pisarskich pewne liczby się nie zgadzały. Sygnalizowaliśmy to na
komisjach Rady opiniujących wykonanie budżetu, że to się w przyszłości nie powtórzy, że będziemy pracowali nad formą sprawozdania z wykonania budżetu i dokumentów towarzyszących – jak mają wyglądać. Nie mogliśmy tego zrobić „za pięć
dwunasta”, bo tak można popełnić jeszcze więcej pomyłek. Może i dobrze, że takie błędy wyszły, bo z tej historii wyciągniemy dobre wnioski.
Czy otrzymane absolutorium, to dla burmistrza satysfakcja?
Oczywiście bardzo cieszę się z uzyskanego absolutorium. Jednak co jest ważne
– wykonanie budżetu jest to praca wszystkich ludzi, od najniższego do najwyższego
stanowiska w Urzędzie. Wszyscy wspólnie pracowaliśmy na to, żeby ten budżet w
spokojny sposób zrealizować. Nie jest to absolutorium tylko dla burmistrza, mimo
że formalnie tak jest. Jest to absolutorium nasze, wszystkich pracowników, którzy nad tym czuwali, nie wyłączając także Rady Miejskiej, której rola też była bardzo ważna. To jest sukces nas wszystkich, również i mieszkańców, którzy są niezbędnym elementem samorządu.
Dziękuję za rozmowę
JN
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Budżet obywatelski Gminy
Mosina uchwalony
Rada Miejska w Mosinie w dniu 17 maja 2016 r. podjęła
Uchwałę XXXI/256/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina na temat części
Budżetu Gminy Mosina na 2017 rok, przeznaczonej do
zrealizowania w formie Budżetu Obywatelskiego.
Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem,
w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków z budżetu Gminy Mosina
na cele, które oni sami uznają za najważniejsze dla zamieszkałego obszaru. Wdrożenie
takiego rozwiązania pozwoli mieszkańcom Gminy Mosina uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków w ramach zasad określonych w
załączniku projektu niniejszej uchwały.

Przewidywane korzyści
Warto realizować budżet obywatelski z wielu powodów. W wymiarze wspólnotowym najważniejszym jest integracja społeczności lokalnej. Mieszkańcy bowiem
współdecydują o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, nawzajem poznają swoje potrzeby i znajdują motywację do wspólnego działania. Co więcej, w większym stopniu identyfikują się z miejscem zamieszkania. Dzięki możliwości wywierania wpływu
na zmiany w Gminie Mosina, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani i bardziej odpowiedzialni za wspólną przestrzeń. Istotnym jest również walor edukacyjny.
Udział w tworzeniu budżetu pozwoli mieszkańcom Gminy Mosina lepiej poznać proces zarządzania gminą oraz uwarunkowania finansowe funkcjonowania wspólnoty
samorządowej.
W wymiarze finansowym najważniejszą przesłanką realizacji budżetu obywatelskiego
jest promocja zameldowania w Gminie Mosina. Uczestnikami działań mogą być tylko mieszkańcy zameldowani w Gminie Mosina. Kwota przeznaczona na realizację
zadań budżetu obywatelskiego wynosi 1.202.915 zł. Jest to kwota bardzo duża. Jednakże mamy świadomość, iż na terenie Gminy Mosina żyje niezameldowanych kilka tysięcy mieszkańców. Brak zameldowania tych osób uszczupla budżet gminy o kilka milionów złotych. Budżet obywatelski jest jedną z zachęt, jaką będziemy chcieli
nakłonić mieszkańców do zameldowania.

Zapraszamy!
Budżet obywatelski jest narzędziem, które daje władzom możliwość pełniejszego poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w
zakresie organizowania dialogu z mieszkańcami. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w akcję i zgłaszania propozycji projektów.
Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina znajdują
się we wkładce do „Informatora Mosińskiego”, na stronie www.mosina.pl/bogm, na
Facebook: www.facebook.com/BOGM.MOSINA.
Zapraszamy również na spotkanie poświęcone budżetowi obywatelskiemu. Dotychczas
ustalono spotkania w Radzewicach (6 czerwca, godz. 19.00), Osiedle nr 6 „Za Moreną” (7 czerwca, godz. 18.45), Żabinko (8 czerwca, godz. 18.00), Drużyna/Nowinki (8 czerwca godz. 20.00), Osiedle nr 3 „Strzelnica” (9 czerwca, godz. 18.00), Krosinko (9 czerwca, godz. 19.30), Osiedle nr 1 „Śródmieście” (10 czerwca, godz. 17.30),
Świątniki (10 czerwca, godz. 19.00), Daszewice (20 czerwca, godz. 18.00), Osiedle
nr 5 „Nowe Krosno” (23 czerwca, godz. 18.00). 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
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• budowa ul. Koziej w m. Pecna,
• budowa ul. Dębowej, Jesionowej,
Czereśniowej w Mosinie,
• budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Krosno w ul. Polnej –
uzyskano pozwolenie na budowę,
• budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Borkowice ul. Wierzbowa – uzyskano pozwolenie na budowę,
• budowa sieci wodociągowej do Rogalina Podlesie – Kubalin w m. Babki,
• budowa linii kablowej oświetlenia
drogowego z oprawami led w miejscowości Mosina ul. Sowiniecka i droga do
miejscowości Sowiniec – etap II,
• budowa oświetlenia drogowego Mosina „promenada 2” od ul. Mostowej do
ul. Niezłomnych – etap II – od strony ul.
Rzecznej,
• budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego z oprawami
led w ul. Pożegowskiej w Mosinie – etap
II,
• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia boiska sportowego przy ul.
Poznańskiej 78 w miejscowości Czapury (boisko o nawierzchni sztucznej przy
szkole podstawowej),
• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia drogowego z oprawami led
w Rogalinie tzw. Osada,
• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia drogowego z oprawami led
w ul. Poznańskiej w Rogalinie,
• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia drogowego z oprawami led
w ul. Gruszkowej w Mosinie,
• budowa sieci wodociągowej w ul.
Dolnej w Daszewicach (w trakcie opracowania dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego),
• budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ul.
Brandysa w rejonie ul. Fredry w Mosinie (w trakcie opracowania dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego),
• część sieci kanalizacji deszczowej ul.
Poziomkowa w Mosinie.
• uzgodnienie projektu budowlanowykonawczego na budowę oświetlenia
drogowego typu led w ul. Platanowej
w Mosinie,
• uzgodnienie projektu budowlanowykonawczego na budowę oświetlenia
drogowego typu led w ulicach: Obsta,
Cedrowa, Różańskiego i na przedłużeniu
w ul. Matejki w Mosinie.
Zawarto umowy:
• budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej oraz ul. Chopina-Szyszkowa wraz z
odwodnieniem w m. Mosina – etap II:
budowa ul. Wodnej na odc. od zbiorni-
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ka retencyjnego do ul. Kopernika, wraz
z budową kanalizacji deszczowej na
przepompowni wód deszczowych,
• opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej przy Szkole Podstawowej w Czapurach.
W trakcie procedury przetargowej:
• 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.
Bankowej we Wiórku i ul. Długiej w Radzewicach,
• przebudowa ul. Reja, Reymonta,
Sienkiewicza, Prusa wraz z odwodnieniem w Mosinie – etap II: ulica Prusa,
• budowa ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie,
• budowa ul. Polnej w Krośnie na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Głównej
– etap I: odcinek od km 0+007,00 do km
0+639,77,
• budowa chodnika z jednej strony,
w ciągu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko – etap I: odcinek od km 0+000 do
km 0+309,
• przygotowanie materiałów do opracowania zamówienia robót budowlanych dla rozpoczęcia robót w ul. Skrytej (przyłącze kanalizacji deszczowej
do ul. Strzeleckiej),
• przygotowanie materiałów do opracowania zamówienia robót budowlanych dla kontynuacji budowy chodnika
przez wieś Borkowice,
• sprawdzanie ofert wykonawców na
budowę ul. Wodnej, ul. Prusa, oraz
chodników na ul. Łąkowej i Sosnowej
w Mosinie i Krośnie,
• sieć kanalizacji sanitarnej w Mosinie
ul. Krótka.
Ponadto:
• podpisano umowę na budowę
siłowni zewnętrznej w Żabinku – kontynuacja,
• siłownia w Rogalinku, siłownia
w Pecnej – opracowane projektów
i zgłoszenie do starostwa poznańskiego
celem realizacji,
• przygotowanie umowy na wykonanie stołów i ławek dla Sołectwa Żabinko,
• przyjmowanie i przekazywanie
zgłoszeń o nieświecących źródłach
światła na liniach oświetlenia ulicznego
oraz awarii nieświecących ciągów linii oświetleniowych oświetlenia drogowego na
terenie gminy, będącego własnością
ENEA Oświetlenie,
• bieżące prace związane z KPOŚK,
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Rekrutacja zakończona
W maju została zakończona rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych. Łącznie rodzice złożyli 1264 wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz 242 wnioski o przyjęcie 6-cio i 5-cio latków do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mosina, trafi od
września br. 687 dzieci. Przedszkola publiczne i prywatne prowadzone przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, obejmą opieką 764 dzieci. Na dzieci czekają jeszcze wolne miejsca we wszystkich oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych (dla dzieci 6-cio letnich), w Przedszkolu w Krośnie (1 miejsce), w Przedszkolu nr 3 Integracyjnym w Mosinie (5 miejsc w oddziale specjalnym), w Przedszkolu
nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie (5 miejsc). Wolnymi miejscami dysponuje również
większość przedszkoli prywatnych.
Łącznie od września opieką przedszkolną zostanie objętych w naszej gminie 1451 dzieci. Dla porównania, w szkołach podstawowych będzie 2041
dzieci, a w gimnazjach 791 uczniów.
Na razie jednak przed nami wakacje, na które wszystkim i małym i
nieco większym dzieciom, jak również nauczycielom i pracownikom
oświaty, życzę słońca i tylko radosnych, wakacyjnych przeżyć. 
Anna Balcerek-Kałek

ZUS ostrzega: uważaj komu
udostępniasz dane!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorów spotkań w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE. Poradę w tej sprawie można za darmo uzyskać w najbliższej placówce ZUS.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej docierają sygnały o organizowanych w różnych częściach kraju spotkaniach, które w teorii mają na celu informowanie klientów ZUS i OFE o zasadach dziedziczenia składek w II filarze emerytalnym. W ich trakcie padają sugestie jakoby organizator szkoleń współpracował
z ZUS. Uczestnicy spotkań proszeni są m.in. o podawanie danych osobowych bliskich
uprawnionych do dziedziczenia składek.
Prosimy o daleko idącą ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorów tego typu spotkań. ZUS nie współpracuje z żadnymi firmami w zakresie informowania o zasadach dziedziczenia składek w II filarze emerytalnym. Podawane podczas takich spotkań dane osobowe mogą więc zostać wykorzystane na niekorzyść klientów Zakładu.
Wszyscy zainteresowani sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym zasadami dziedziczenia składek, mogą korzystać z bezpłatnych porad Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bezpośrednio na salach obsługi, bądź za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: (22) 560 16 00. 
Marlena Nowicka
rzeczniczka prasowa
I Oddziału ZUS-u w Poznaniu

Kradzież i dewastacja
Niestety w ostatnim czasie, w naszym mieście miał miejsce kolejny akt wandalizmu. Nieznany sprawca ukradł donicę z mostu pomiędzy Kościołem, a targowiskiem
oraz 26 sztuk pelargonii. Dodatkowo złamano jedno drzewo – lipę rosnącą przy targowisku na Zielonym Rynku. Straty oszacowano łącznie na kwotę 1 723 zł.
Miejska zieleń to ważny element naszego najbliższego krajobrazu. Pełni rolę ekologiczną i estetyczną. Środki wydatkowane na ten cel pochodzą z budżetu Gminy Mosina, który tworzą także podatki mieszkańców. Zdewastowane zostało zatem nasze
wspólne mienie.
Za kwotę 1 723 zł, która wydana zostanie teraz po raz drugi na uzupełnienie zieleni po kradzieży i dewastacji, można by zakupić 4 nowe ławki. 
JN
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Jak przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej?
Rozmowa kwalifikacyjna to już ostatni etap dzielący
kandydata od podjęcia pracy na wymarzonym stanowisku, dlatego warto się do niej porządnie przygotować. Już pierwszym sukcesem jest to, że spośród wielu aplikacji, pracodawca wybrał nasze CV i list motywacyjny. Oznacza to, że jest zainteresowany tym, aby
poznać nas podczas bezpośredniego spotkania. Jak się
do niego przygotować?
Mówi się, że „Jak Cię widzą…”. Coś w tym jest. Odpowiedni strój i autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest bardzo ważna. Wszystko zależy od tego o jakie stanowisko aplikujemy. Z reguły obowiązuje klasyczna elegancja, czyli w przypadku kobiet kostium,
a mężczyzn – najlepiej garnitur. Najlepsze kolory to biele, beże, odcienie szarości, granatu czy czerni. Należy też wziąć pod uwagę, aby makijaż nie był zbyt krzykliwy, biżuteria zbyt wyrazista, a spódnica zbyt krótka.
Kolejny element to odpowiednie przygotowanie się do rozmowy, czyli zebranie jak
największego zasobu informacji na temat firmy, w której ubiegamy się o pracę, profilu jej działalności i wymogów dotyczących danego stanowiska. Pozwoli to pokazać
pracodawcy, że naprawdę jesteśmy zorientowani w temacie i przede wszystkim nie
będziemy zaskoczeni pytaniami. Warto wspomnieć, że poza klasycznymi pytaniami
o dotychczasowe doświadczenie zawodowe, umiejętności czy osiągniecia, pracodawca
zapewne zapyta o oczekiwania względem firmy, w tym o kwestie finansowe. W takiej sytuacji najlepiej wcześniej zrobić rozeznanie rynku i dowiedzieć się jak mniej
więcej kształtują się wynagrodzenia na danym stanowisku, aby podać przedział zarobków, jakie by nas satysfakcjonowały. Należy także pamiętać, że pracodawca może
w sposób praktyczny sprawdzić nasze zadeklarowane w CV umiejętności, poprzez np.
prośbę o przygotowanie formy graficznej na komputerze, przetłumaczenia tekstu na
język obcy czy obsługi jakiegoś urządzenia. W ten sposób uzyskuje potwierdzenie,
że wskazane w życiorysie kwalifikacje są zgodne z prawdą. I jeszcze jedna kwestia –
pamiętajmy, aby na spotkanie rekrutacyjne stawić się na 10-15 minut przed czasem,
aby na spokojnie poczekać na swoją kolej i nie spóźnić się.
Po rozmowie pozostaje już tylko czekać na kontakt od pracodawcy, z nadzieją, że
to właśnie dana osoba pomyślnie przeszła rekrutację i została wybrana
do pracy. 

Karolina Adamczyk–Pięta
Koordynator Gminnego Centrum Informacji w Mosinie

INFORMACJA O WYWIESZENIU
WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH W NAJEM
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu w dniu 25 maja
2016 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie
oraz na stronie internetowej Gminy Mosina:

bip.mosina.wokiss.pl > mienie gminne > najem mienia gminnego
wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych
do wynajmu na okres do 3 lat Zarządzeniem
Nr MK.00501.290.2016.AW z dnia 18 maja 2016 r.
INFORMACJE Z URZĘDU

• sieć wodociągowa w Dymaczewie
Nowym – uzyskanie zgody Aquanet
S.A. na dofinansowanie w kwocie 1 030
000,00 zł netto na budowę sieci wodociągowej, inwestorstwo zastępcze oraz
przygotowywanie dokumentów do porozumienia z Aquanet S.A. i ogłoszenia
przetargu.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wszczęto 12 postępowań o ustalenie
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału
geodezyjnego wraz z przygotowaniem
zleceń i niezbędnych materiałów dla rzeczoznawcy majątkowego,
• podpisano aneks do umowy najmu
drogi dojazdowej od PKP S.A. na potrzeby dojazdu do bazy ZUK,
• zlecono wydzielenie geodezyjne brakujących odcinków projektowanych
dróg publicznych w Krosinku (realizacja
założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krosinko rejon ul. Wiejskiej – Kanał Mosiński),
• ogłoszono wykazy nieruchomości
położonych w Mosinie przeznaczonych
do sprzedaży (rejon ul. Makuszyńskiego, Iłłakowiczówny oraz ul. Wyczółkowskiego),
• przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości położonych w Mosinie – ul. Piaskowa oraz rejon ul. Strzeleckiej,
• wydano dwie decyzje administracyjne
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
• uzyskano dwie decyzje Wojewody
Wielkopolskiego o nabyciu prawa własności nieruchomości przez gminę (tzw.
komunalizacja mienia Skarbu Państwa).

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, użytkowe: przygotowanie dokumentacji i zlecenie prac remontowych pomieszczeń
Urzędu Miejskiego w Mosinie, przygotowanie dokumentacji na prace remontowe pomieszczeń Straży Miejskiej
w Mosinie, procedowanie zakupu krzeseł bankietowych do Świetlicy Wiejskiej w Żabinku,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
zgodne z zapotrzebowaniem, wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni dróg
asfaltowych, malowanie oznakowania
poziomego dróg, przekazanie dokumentacji z pomiarów natężenia ruchu na
skrzyżowaniach dróg z przejazdami kolejowymi,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
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nia: wydano 40 zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego, warunki techniczne dla
przebiegu trasowego 30 urządzeń w pasie drogowym; uzgodniono 7 projektów
tymczasowej organizacji ruchu, w toku
sprawy o likwidację szkód i odszkodowań komunikacyjnych (3), mienia komunalnego (2), prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejowej E –69 realizowaną prze PKP PLK,
• transport: wydłużenie trasy linii komunikacyjnej nr 699,
• place zabaw: zlecono do wyceny
uszkodzenia lub braki elementów na
gminnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i obiektach małej architektury, wynikające z protokołów pokontrolnych, zlecono do wyceny czyszczenie,
uzupełnianie ubytków oraz wymianę
ławek mieszczących się przy pomniku
Tadeusza Kościuszki w Mosinie, wykonano remont placu zabaw przy SP
w Czapurach,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: bieżące utrzymanie,
wykonano naprawę uszkodzonych
opraw lamp ulicznych na promenadzie
między ul. Niezłomnych a ul. Mostwą.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla terenów usytuowanych przy ul. 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 ul. Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą tj.
działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ul. 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 techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E–59
Wrocław – Poznań, ulicą Leśmiana, ul.
Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E–59 Wrocław–
Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla terenów częś-
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Konkursy rozstrzygnięte
W bieżącym roku
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1. Wyniki konkursu w tabeli.
Wszystkim, którzy pozytywnie przeszli zmagania konkursowe gratuluję i życzę, aby przedstawione koncepcje rozwoju szkół i przedszkoli z wersji papierowej stały się szkolną
rzeczywistością. 

Anna Balcerek-Kałek

Kolejny dyżur ZUS w Mosinie
22 czerwca odbędzie się kolejny dyżur ekspertów z I
Oddziału ZUS w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie. Tym razem zapraszamy tych mieszkańców, którzy są zainteresowani informacjami
z zakresu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego.
To już kolejny, ekspercki dyżur pracowników ZUS
z I Oddziału w Poznaniu w Mosinie. Poprzedni
dyżur, który miał miejsce 20 kwietnia, poświęconym był zagadnieniom emerytur i rent. Jak poinformowali zusowscy eksperci udzielających wówczas informacji, mieszkańcy szczególnie zainteresowani byli możliwością
uzyskania emerytury częściowej, która przysługuje ubezpieczonym urodzonym po
dniu 31 grudnia 1948 r. jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
1) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet
i 40 lat dla mężczyzn;
2) osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
mężczyzn.
Emerytura częściowa wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej według zasad przyjętych do obliczenia emerytury przysługującej po ukończeniu pełnego wieku emerytalnego. Osoba będąca pracownikiem która spełnia powyższe warunki może pobierać emeryturę częściową bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
Po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego emerytura częściowa podlega – na wniosek ubezpieczonego – zamianie na pełną emeryturę. Podstawę obliczenia pełnej emerytury pomniejsza się o sumę kwot brutto pobranych emerytur częściowych. Jeżeli
wnioskodawca pozostaje w zatrudnieniu, warunkiem zamiany jest również rozwiązanie
stosunku pracy.
Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców na czerwcowy dyżur, bo jest to okazja, by dowiedzieć szczegółów dotyczących zagadnień związanych z urlopami macierzyńskimi, rodzicielskimi.
Środa, 22 czerwca, godz. 10-14, siedziba Gminnego Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3, I piętro sala nr. 16. 
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Szkoły czekają na środki
W połowie maja Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił długo oczekiwany konkurs dla Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne, w ramach którego można
otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej (WRPO 2014+) na doposażenie pracowni
przedmiotowych, zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie nauczycieli w postaci szkoleń i studiów podyplomowych. Wszystkie działania oscylują wokół tematu przedmiotów ścisłych – matematyki, nauk przyrodniczych. Uzyskanie dotacji w ramach tego
konkursu i realizacja projektu, są warunkiem koniecznym do możliwości aplikowania
w konkursie na rozbudowę szkoły.
W Gminie Mosina istnieje pilna potrzeba doinwestowania Szkół Podstawowych
w Czapurach oraz w Krosinku. W 2015 roku powstała koncepcja opracowania projektu miękkiego dla tych szkół, z myślą o dalszym projekcie: rozbudowie obu placówek. Do tego ważnego konkursu Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi w mosińskim Urzędzie, przygotowywało się od blisko roku. Odbyło spotkania z dyrektorami, przeprowadziło ankiety i diagnozę. – W dostępnej dokumentacji
– informuje Agnieszka Gruszczyńska z Biura – nie funkcjonowały wówczas żadne
ostre ograniczenia. Ogłoszenie konkursu przekreśliło wszystkie plany. W regulaminie
konkursu znalazł się zapis, w myśl którego, ubiegać się o dofinansowanie mogą tylko te szkoły, które w okresie dwóch ostatnich lat osiągnęły co najmniej w jednym
roku wynik edukacyjny (dla szkół podstawowych – sprawdzian szóstoklasisty, dla
gimnazjów – egzamin) poniżej średniego wyniku dla województwa wielkopolskiego.
Jest to obligatoryjne kryterium dostępu – wyjaśnia dalej. Niestety, kryterium tego
nie spełniają szkoły w Czapurach i Krośnie. Obie placówki świetnie edukują dzieci, które na sprawdzianie osiągają wyniki powyżej średniej województwa i powyżej
średniej Gminy. W części pierwszej prym wiedzie Szkoła Podstawowa w Krosinku,
z języków obcych mistrzem jest Szkoła Podstawowa w Czapurach. – Ze względu na
dobre wyniki egzaminacyjne, szkoły nie mogą wziąć udziału w projekcie w ramach
Poddziałania 8.1.2. Tym samym zamknięto Gminie drogę do starania się o środki
z Poddziałania 9.3.3. na rzecz rozbudowy ich budynków – dodaje A. Gruszczyńska.
Jak zapewniają pracownicy Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi, w najbliższym czasie pogłębiona zostanie analiza innych możliwości sfinansowania rozwoju infrastruktury w Czapurach i Krosinku. – Rozbudowa szkół
w Czapurach i w Krosinku rozpocznie się w roku przyszłym, zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym – zapewnia zastępca burmistrza Przemysław Mieloch. 
JN

Mieszkańcy pytają
Czytelnik zgłosił redakcji, że podczas budowy ul. Czereśniowej, ciężki sprzęt budowlany rozjeżdża krawężniki na ul. Skrajnej. Ponadto na ul. Gruszkowej postawione zostały nowe lampy, z których jedna stoi krzywo.
– W związku z tym zgłoszeniem, plac budowy został skontrolowany, a wykonawca pouczony, by nie narażał na uszkodzenie mienia komunalnego – informuje Małgorzata Piotrowska z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.
W sprawie lamp na ul. Gruszkowej, informacji udzieliła Hanna Woźnikiewicz:
Inwestycja ta jest jeszcze w trakcie realizacji. Pionizacja słupów oświetleniowych nastąpi po założeniu na nich opraw.
Mieszkaniec zgłosił zaśmiecone miejsca na terenie lasu w Czapurach, a także
notoryczne spalanie plastików, worków po cemencie i różnego rodzaju opakowań foliowych na terenie budowy deweloperskiej na Osiedlu Leśnym w Czapurach.
Sprawy zostały skierowane do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie, który przekazał je, w trybie urzędowym, Straży Miejskiej w Mosinie. Jak poinformował komendant Straży Miejskiej Andrzej Woźniak,
sprawy są w toku. O ich wynikach – poinformujemy. 

ci 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, łączącej ulicę
Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr
431) z ul. Powstańców Wielkopolskich
w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński,
• MPZP 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 Mosińskim oraz
od północy ul. 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 ul. Poznańską,
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka
i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami,

Oprac. JN

INFORMACJE Z URZĘDU

9

INFORMATOR MOSIŃSKI

Kanałem Mosińskim oraz ul. Łazienną
w Mosinie,
Rozpatrywanie uwag złożonych
w trakcie wyłożenia mpzp 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,
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Kuncewiczowej, Makuszyńskiego, Konopnickiej dla terenu usytuowanego
pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M.
Kuncewiczowej, 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
• przyjmowanie i weryfikacja wniosków o udział w programie likwidacji
wyrobów zawierających azbest (3 wnioski),
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym Centrum Zagospodarowania
Odpadów SELEKT w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt”
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi – dostarczenie 9 psów do schroniska
w Skałowie,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
(9), w sprawie wydawania zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (74),
• przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń
na konkurs „Zielona Gmina” – 3,
• przygotowywanie procedury dot.
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 20152018 z perspektywą do roku 2022,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie
oraz usuwania odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych,
• prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Mosina.

czerwiec, 2016

Z powiatu…
17 kwietnia br., w Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie oraz w Domu Dziecka w Korniku-Bninie, Komisja Oświaty i Wychowania zapoznała się na posiedzeniu
wyjazdowym ze stanem przeprowadzanych remontów i problemami w swojej
działalności, na jakie napotykają te placówki.
27 kwietnia br. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła na sesji uchwałę dotyczącą
powierzenia Gminie Mosina zarządzanie drogą powiatową nr 2464P na odcinku
ul. Długiej w Radzewicach w zakresie: wykonanie III etapu budowy lewostronnego
chodnika w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. Powiat, partycypując w kosztach w wielkości 50%, przeznaczył na to kwotę nie większą niż 50 000 złotych,
pozostałą część wyłoży Gmina Mosina z funduszy własnych.
Na Sesji XVII odbytej w dniu 18 maja, podjęto dwie uchwały dotyczące naszej
gminy.:
1. Dokonano zmiany Uchwały Nr V/51/V/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2466P zmienionej Uchwałą Nr/V 109/V,2015 z dnia
23 września 2015 r. Zmiana polega na przedłużeniu terminu realizacji zadania na
wykonanie projektu, uzyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać m.in.
drogi publiczne w zakresie szerokości chodników i uzyskania decyzji pozwolenia
na budowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.
2. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie preliminarza wydatków na 2016 r.
na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na podstawie pracy komisji powołanej przez Zarząd
Powiatu do rozpatrzenia wniosków, rada uchwaliła i przyznała m.in. dla Gminy
Mosina:
• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Rogalinku – 204 359, 81 zł., na wymianę fundamentu, odtworzenie
muru fundamentowego, schodów i odwodnienia przy kościele.
• Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie ul.
Główna, 40 000 złotych na wymianę podłogi na antresoli poddasza od strony zachodniej.
• Budynek dawnej bożnicy żydowskiej przy ul. Niezłomnych – 10 977,75 złotych,
na aktualizację dokumentacji projektowej – adaptacji poddasza na cele muzealne.
30 maja 2016 r., odbyła się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Poznańskiego
poświęcona zmianie budżetu oraz powierzeniu Gminom Pobiedziska i Murowana Goślina zadań związanych z zarządzaniem
drogami powiatowymi. 
Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu Poznańskiego

Krok do adaptacji
Starostwo Powiatowe pozytywnie oceniło wniosek Gminy Mosina o dofinansowanie
zadania: „Aktualizacja dokumentacji projektowej – adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi żydowskiej z pocz. XX wieku w Mosinie”. – Przyznane dofinansowanie to kwota 10 977,75 zł, tj. 70% wartości projektu – informuje
Katarzyna Lewandowska, koordynator Biura Zarządzania Projektami i Funduszami
Europejskimi.
Dokumentacja na to zadanie została wykonana już w roku 2009. Ponieważ prace
adaptacyjne nie zostały podjęte, wymaga teraz aktualizacji. Ponadto zaistniała także
potrzeba dostosowania projektu do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
- Aktualizacja tej dokumentacji otwiera drogę do starania się o środki zewnętrzne na
realizację tego zadania – informuje dalej K. Lewandowska. 
JN
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Krótko o drogach

SPOTKANIA

• Rozpoczął się III etap budowy ul. Koziej w Pecnej, który kończy 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, ze względu na najbardziej
dla nich dotkliwy problem zalewania wodą opadową.
• Rozpoczęła się budowa ul. Wodnej. Inwestycja obejmie budowę jezdni, kanalizacji deszczowej, chodników i miejsc postojowych.
• Rozpoczęły się roboty na ul. Prusa w Mosinie. Inwestycja obejmie budowę jezdni, chodnika, kanalizacji deszczowej.
• Rozpoczęła się budowa chodnika w ul. Sosnowej w Mosinie (II etap od ul. Jasnej
do lasu). Zawarto już także umowę na wykonanie ul. Łąkowej w Mosinie (od ul. Piaskowej do ul. Brzoskwiniowej).
• Wybrano wykonawcę 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.
• Nastąpiło otwarcie ofert na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 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.
• Trwa procedura przetargowa na chodnik w ul. Ludwikowskiej w Krosinku.
Kolejne przetargi są w przygotowaniu. Będziemy o nich informować. 
Oprac. JN

Powstanie plan utwardzania dróg
Na jednym z majowych posiedzeń Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego, rozpoczęła się dyskusja na temat gminnego programu budowy dróg. To
początek prac nad opracowaniem takiego programu dla Gminy Mosina.
Tomasz Łukowiak, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego: Na posiedzeniu komisji w dniu 11 maja, jednym z punktów naszej pracy była sprawa określenia kryteriów doboru i wyboru kolejności utwardzania
dróg gminnych w aspekcie powstania gminnego planu utwardzania
dróg. W posiedzeniu komisji udział wziął zastępca burmistrza Przemysław Mieloch. Zaproponowano i poddano pod dyskusję następujące kryteria według
ważności: czy droga ma znaczenie tranzytowe dla gminy, czy droga ma znaczenie ponad sołectwo lub osiedle, czy istnieje możliwość dofinansowania zewnętrznego, jak droga wpływa na rozwiązanie układu komunikacyjnego, czy prowadzi do budynków użyteczności publicznej np. szkoła, czy jest kontynuacją ciągu komunikacyjnego, czy pełni funkcje drogi zbiorczej dla kilku ulic, czy łączy drogi lokalne z drogą utwardzoną, jaka jest
gęstość zaludnienia i liczba zameldowanych mieszkańców w przeliczeniu na jednostkę
długości drogi.
W trakcie dyskusji padały też inne propozycje np. wiek drogi, członkowie komisji byli zgodni, że odpowiednio zdefiniowane kryteria, którym przypisane zostaną punkty i wagi wskażą
odpowiednią kolejność utwardzania dróg gminnych. Komisja do tematu utwardzania dróg
gminnych powróci na jednym z posiedzeń w drugiej połowie roku, przedstawiając i poddając pod dyskusję przykładowy plan, w odniesieniu do danego osiedla czy sołectwa. 

INFORMACJE Z URZĘDU

• w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu: podpisanie umowy na finansowanie kontynuacji budowy ul. Strzeleckiej
w Mosinie,
• z Główną Księgową Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
Agnieszką Cieplińską na temat sprawozdania finansowego Związku za rok 2015,
• z przedstawicielami Firmy Inżynieryjno Doradczej BBF Sp. z o.o. w sprawie
postępu projektów kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Wiórek, Babki i Czapury,
• udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Mosińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
• z mecenasem Zbigniewem Jerzmanowskim w sprawie możliwości skorzystania przez Gminę Mosina z usług
Kancelarii Prawnej Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy w zakresie obsługi zamówień publicznych oraz Biura Rady
Miejskiej w Mosinie,
• z Marią Falczyńską – z-cą kierownika
Oddziału Terenowego w Poznaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, Sekcji Gospodarowania Zasobem w sprawie rozważenia możliwości przejęcia przez Gminę działki 50/13 w Rogalinie celem wyremontowania uszkodzonego szamba
lub zrealizowania budowy kompaktowej
oczyszczani ścieków,
• z Prezesem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów
SELEKT Dorotą Lew–Pilarską w sprawach
procedur przekazywania Związkowi deklaracji i innych dokumentów z terenów
gmin,
• udział w Zebraniu Sołtysów Gminy
Mosina, a także w zebraniu Sołtysów
i Przewodniczących Osiedli m.in. w sprawie zasad dotyczących Budżetu Obywatelskiego, planowanego do realizacji
w Gminie Mosina w 2017 r.,
• udział w inauguracyjnym posiedzeniu
pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej,
• udział w Konferencji pn. „Zagrożenia
dla ujęcia wody w Mosinie”, która odbyła
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu -> s……
• udział w spotkaniu roboczym na terenie Firmy Aquanet S.A., którego przedmiotem była analiza działań inwestycyjnych Spółki na lata 2016 – 2025 oraz
kwestie ustalania pul finansowych przez
poszczególne gminy członkowskie,
• spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania w sprawie podpisania umów dotyczących grupowego zakupu energii
elektrycznej. 
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego – opracowała Joanna Nowaczyk
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
Maj
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
trzech sesjach 17, 20 i 30 maja oraz na 10
posiedzeniach komisji stałych. Przebieg
posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Podczas nadzwyczajnej sesji 17 maja,
Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina na temat części
budżetu Gminy Mosina na 2017 rok,
przeznaczonej do zrealizowania w formie
Budżetu Obywatelskiego -> wkładka do
gazety. Podczas uroczystej sesji, która odbyła się 20 maja, wręczono Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej 4 laureatom.
Na kolejnej, absolutoryjnej sesji 30 maja
radni, po wysłuchaniu sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Mosina za
2015 rok, sprawozdania finansowego,
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie, opinii poszczególnych komisji stałych i klubu radnych, podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Mosina za rok 2015 oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Mosina za rok 2015.
Radni, poza kwestiami dotyczącymi udzielenia absolutorium, musieli pochylić się
nad kolejnymi 26 uchwałami. Podjęto
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina”, uchwałę w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – na
wniosek „Majątku Rogalin”, pozostałe
uchwały dotyczyły skarg i pism dwóch
mieszkańców.

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

12

czerwiec, 2016
Terminarz posiedzeń Rady od 14 do 29
czerwca
14 czerwca g. 17.00 – Komisja Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa: kąpieliska
i miejsca wypoczynku w gminie; wieża
pożarnicza w Sulejewie; opiniowanie
projektów uchwał. (posiedzenie wyjazdowe).
15 czerwca, g. 17.30 – Komisja Rewizyjna: kontrola rocznych przychodów
gminy z tytułu podatków od nieruchomości płaconych przez podmioty gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem
wielkopowierzchniowych sklepów, w latach 2013, 2014, 2015, 2016.
15 czerwca, g. 17.30 – Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa: informacja o
budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; spółki wodne (Olszynka, Samica,
Kanał Mosiński, Kanał SzymanowoGrzybno); możliwość oczyszczenia Kanału Mosińskiego z mułu, drzew itd.
16 czerwca, g. 18.00 – Uroczysta sesja
Rady Miejskiej w Mosinie – nagrody i stypendia sportowe, wyróżnienia dla organizacji pozarządowych (Mosiński Ośrodek
Kultury).
20 czerwca, g. 17.30 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: organizacja roku
szkolnego 2016/17 na podstawie arkuszy
organizacji pracy placówek oświatowych;
realizacja innowacji i eksperymentów
pedagogicznych służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży; współpraca gminnych szkół z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Puszczykowie; stan inwestycji oświatowych i plany w roku 2015 (posiedzenie
wyjazdowe: Zespół Szkół w Krośnie).
22 czerwca, g. 17.30 – Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego: opiniowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego; oferta ze strony gminy dla inwestorów
na inwestycje gminne; (tematyka tego posiedzenia może ulec zmianie).
23 czerwca, g. 17.30 – Komisja Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej:
otwarte spotkanie z miłośnikami turystyki
aktywnej m.in. omówienie problemów
związanych z infrastrukturą rowerową
w gminie, możliwości rozwoju. (posiedzenie wyjazdowe: Galeria i Izba Muzealna w Mosinie).
27 czerwca, g. 17.00 – Komisja Budżetu
i Finansów: procedura uchwalania
budżetu; Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego; wykonanie wniosków komisji; opiniowanie projektów uchwał;
sprawy bieżące.
28 czerwca, g. 17.30 – Komisja Ochro-

ny Środowiska i Rolnictwa: konkurs
„Zielona Gmina 2016”. (posiedzenie wyjazdowe).
29 czerwca 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.

O koncepcji pływalni
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na dodatkowym, majowym posiedzeniu zajmowała
się sprawą budowy pływalni w Mosinie.
Tomasz Łukowiak, Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego: Dodatkowe
posiedzenie komisji w dniu 31 maja ,było
poświęcone zapoznaniu się z koncepcją budowy pływalni w Mosinie. W posiedzeniu
udział wziął burmistrz Jerzy Ryś, jego zastępca Przemysław Mieloch, Ryszard Wasiak z Narodowej Agencji Poszanowania
S.A. w Warszawie oraz radni Rady Miejskiej. Było to pierwsze spotkanie, gdzie
w tak szerokim gronie dyskutowaliśmy o budowie pływalni w Mosinie.
Pan Ryszard Wasiak przedstawił wstępną
koncepcję budowy pływalni w dwóch wariantach: jeden piętrowy z kawiarenką na
piętrze, drugi bez piętra, z kawiarenką
przy wejściu. Budynek pływalni to prosta
zwarta bryła kompaktowa, oparta o modułowy układ funkcjonalny (niecka sportowa o wymiarach 25mx12,5m, strefa rekreacji, komunikacja, szatnie, natryski, część
techniczna). Szczegółowa prezentacja koncepcji dołączona została do protokołu z posiedzenia komisji. Koncepcja oraz lokalizacja przy parku „Strzelnica” w centrum
miasta, zakłada nastawienie się na zajęcia
z nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Prelegent przedstawił zakładane nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, wreszcie
szacunkową opłacalność przedsięwzięcia.
Omówił kwestię usytuowania budynku
w terenie, koncepcję zagospodarowania terenu wokół pływalni w parking, budynek
strzelnicy połączony z budynkiem basenu,
skatepark, basen zewnętrzny, wykorzystanie terenu pod prywatną działalność. Odbyła się dyskusja na temat rozwiązań
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www.mosina.pl
i funkcjonalności tego typu obiektów oraz
oczekiwań potencjalnych użytkowników.
Następnie Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz
z gośćmi, pojechała do Kórnickiego Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku, gdzie
kierownik centrum Wojciech Kiełbasiewicz, przedstawił specyfikę funkcjonowania
kórnickiego obiektu. Wskazał płaszczyzny,
na których najłatwiej popełnić błędy przy
budowie pływalni. Wyraził gotowość pomocy w planowaniu budowy pływalni
w Mosinie. Pana Ryszard Wasiak złożył propozycję wyjazdu na pływalnię w Józefowie,
która jest mocno zbliżona do proponowanej w koncepcji dla Mosiny. Do wizyty ma
dojść jeszcze w miesiącu czerwcu.

Laureatom wręczono Medale
Podczas uroczystej sesji, 20 maja, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata
Kaptur z Dziekanem Kapituły Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej Krzysztofem Lipiakiem, wręczyła medale tegorocznym laureatom: Orkiestrze Dętej
ZHP, Marianowi Szczepaniakowi, Dorocie i Jackowi Strzeleckim oraz rodzinie Antoniego Nadolnego uhonorowanego pośmiertnie. Na cześć laureatów wygłoszone zostały laudacje. Historyczną prelekcję
o Jakubie Krotowskim przedstawiła Maria Olejniczak.
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nej satysfakcji, a przede wszystkim dla
nas, dla lokalnej społeczności. Należy im
się za to uznanie i szacunek. Dziękujemy
Druhowie!
Z laudacji wygłoszonej
przez Danutę Białas

Antoni Nadolny
Nic nie starzeje
się szybciej, niż
wdzięczność – powiedział Pliniusz
Starszy rzymski historyk, pisarz, filozof, dowódca floty
i nie miał racji, bo
spotykamy się tu
dzisiaj, by zaświadczyć o naszej nieustannej wdzięczności wobec pana Antoniego Nadolnego. O dobru się nie zapomina przeciwnie – ono wyzwala potrzebę przypominania o nim, dziękowania za
nie, a także na miarę możliwości odwzajemniania go. (…) Niewielu dziś mieszkańców Mosiny zdaje sobie sprawę, że zespoły muzyczne, które istniały na terenie
miasta w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tak naprawdę były późniejszym efektem działań profesora Nadolnego. Do dnia dzisiejszego wielu jego
uczniów pracuje zawodowo czy społecznie w obszarach związanych z muzyką….
Z laudacji wygłoszonej
przez Włodzimierza Gabrielskiego

Orkiestra Dęta ZHP im. Antoniego Jerzaka
Dorota i Jacek Strzeleccy

Siła orkiestry, to ludzie z nią związani.
Ilu w niej grało chłopców? A ilu zagra
jeszcze? W orkiestrze grało i gra kilka pokoleń muzyków: ojcowie, bracia, synowie, córki, wnuki. Początki orkiestry
pamięta dh Marian Kruszona, grający
w niej od 1946 r. Drugie pokolenie muzyków wywodzące się z lat pięćdziesiątych, to druhowie Zbigniew Jasiński,
Tadeusz Matusiak, Józef Skrzypczak,
Jerzy Papierz. Wielu już nie ma pośród
nas, odeszli na Wieczną Wartę, ale są za
nami tak długo, jak długo o nich pamiętamy i wspominamy. Z biegiem lat przychodziły następne pokolenia. Wiekowo
dzielą ich lata, ale tworzą zgrany zespół.
Poświęcają swój czas na ćwiczenie formy
i występy. Robią to społecznie, dla włas-
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Galeria Miejska w Mosinie, dzięki swojej 23-letniej działalności i doskonałemu
prowadzeniu przez panią Dorotę Strzelecką, promuje nasze miasto w Polsce i za
granicą (…). Pani Dorota Strzelecka przez
35 lat swojej pracy w Mosińskim Ośrodku Kultury wykazała się ogromnym zaangażowaniem w działaniu na wielu

płaszczyznach, nie tylko w plastyce, chociaż ona w całej pracy zawodowej zajmuje
najważniejsze miejsce. Galeria ta, to jedna sala o powierzchni 100 metrów kwadratowych, ale promieniuje swoją działalnością na cały kraj…
Z laudacji wygłoszonej
przez Jolantę Szymczak
W 1998 roku Jacek Strzelecki podjął bardzo odważnie ogromne wyzwanie – dla
kościoła pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Mosinie – rozpoczął malowanie
czterech ewangelistów. Na ogromnych
płytach, pokrytych tynkiem umieścił,
w stylistyce barokowej, świętych z ich atrybutami. Przykładał się szczególnie do
tworzenia postaci św. Łukasza, którego atrybutem jest byk. Na tym samym malowidle Jacek Strzelecki umieścił też paletę
i rozpoczęty obraz Madonny. Św. Łukasz
to patron malarzy. Zapewne pomagał
Jackowi Strzeleckiemu w szczęśliwym dokończeniu obrazów w kościele św. Mikołaja w Mosinie…
Z laudacji wygłoszonej
przez Tomasza Stube

Marian Szczepaniak
Trzeba było posiadać ten wyjątkowy bakcyl, być rozmiłowanym w tej
dyscyplinie sportu,
aby nie zrażać się
wieloma trudnościami, rozwijać tę
dyscyplinę i jeszcze odnosić sukcesy. I to
cechowało i było domeną naszego zawodnika, trenera, sędziego działacza
a obecnie Laureata Medalu Rzeczypospolitej - Pana Mariana Szczepaniaka. Cieszymy się też, że kontynuację tej zapoczątkowanej przez Pana pracy, prowadzi
z sukcesami Klub Sportowy UKS „Jedynka” w Mosinie. (…)Musimy jednak
zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko
odbywało się w zupełnie innych realiach. Nasza Mosina nie przekraczała
wielkości 10 tys. mieszkańców. Siatkarki
p. Mariana rozgrywały swoje mecze z podobnymi drużynami z: Poznania, Jarocina, Pleszewa, Trzcianki, Wągrowca, Szamotuł, Gostynia, Ostrzeszowa, Ostrowa, Konina, Turku, Kalisza, Nowego Tomyśla, Złotowa, Połczyna, Piły, Gorzowa,
Goleniowa (…).Wraz z naszym trenerem
promowaliśmy wszędzie nasze miasto
i utożsamialiśmy się z nim. Byliśmy jego
reprezentacją…
Z laudacji wygłoszonej
przez Jolantę Kielan
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Dzień Sąsiada w Krośnie
W sobotnie popołudnie 21 maja, odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Krosno. Miłośnicy
jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy świetlicy wiejskiej w trasę
rajdu, która liczyła ok.12 km, na której przygotowane były liczne
atrakcje i różne niespodzianki. Wśród uczestników nie zabrakło
najmłodszych. Pogoda dopisała i wszyscy ukończyli rajd, mimo niektórych przeszkód… Na mecie na rowerzystów czekały pyszne
kiełbaski z grilla, ogórki i chlebek ze smalcem oraz uroczyste rozdanie nagród i pamiątkowych medali.
Rodzinny Rajd Rowerowy był połączony z Dniem Sąsiada, czyli Wielkim Grillowaniem. Coraz częściej osłabiają się więzi
społeczne, a rosnący indywidualizm prowadzi do coraz częstszego wycofania ludzi z lokalnego życia. Dlatego w Krośnie obchodzony jest już kolejny raz Dzień Sąsiada, warto przynajmniej w
ten jeden dzień w roku zdobyć się na przyjacielski gest – zintegrować
się z sąsiadami, zwłaszcza z tymi, których widujemy od lat, a nie

mieliśmy okazji poznać bliżej. Dzień Sąsiada ma więc na celu zjednoczenie, a jak wiadomo, każdy z nas ma jakiegoś sąsiada. Warto więc razem z nim uczcić ten wyjątkowy dzień i tak też było podczas Wielkiego Grillowania w Krośnie.
Organizatorzy serdecznie dziękują za aktywne uczestnictwo i zapraszają do udziału w kolejnych imprezach w Krośnie. 
Katarzyna Rybicka

Mosiński Klub Żeglarski zaprasza na uroczystość z okazji jubileuszu
25-lecia, 18 czerwca, na Przystań Żeglarską w Dymaczewie Nowym
PROGRAM:
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.

Krótko
o wyborach
15 kwietnia, Zebranie
Wiejskie Sołectwa
Sowinki, Sowiniec
wybrało na czteroletnią
kadencję Sołtysa
i Radę Sołecką
w następującym
składzie:
Klara Kurowska
– Sołtys
Magdalena
Mazurczak,
Wiesława Piechota,
Lidia Senftleben,
Waldemar Szabo
– członkowie
Rady Sołeckiej.
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Żyj smacznie i zdrowo

„Żyj smacznie i zdrowo”, to
tytuł ogólnopolskiego programu
edukacyjnego na temat zdrowego
żywienia. W tym roku miała
miejsce 6. edycja programu,
który realizowany jest w formie
konkursu. Do tegorocznej edycji
przystąpiły też szkoły z Mosiny,
między innymi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.
Korczaka i Gimnazjum z Zespołu
Szkół w Mosinie, które wzięły
wspólnie udział w grze miejskiej.
Grę miejską pod hasłem:
„Śniadanie to ważna sprawa!”,
przygotowały nauczycielki
SOSW Ewa Urbaniak i Monika
Bajstok. W ramach tej gry
uczniowie utworzyli 6-osobowe
zespoły z opiekunem. – Zadaniem uczestników było poruszanie się między punktami kontrolnymi oraz wykonywanie wy-

znaczonych zadań. Za każde wykonane zadanie, uczestnicy otrzymywali określoną liczbę punktów.
Wcześniej otrzymali mapki z rozmieszczeniem poszczególnych
punktów kontrolnych, a w
każdym punkcie odbierali kopertę z zadaniem – wyjaśnia jedna
z nauczycielek, Ewa Urbaniak.
28 kwietnia, uczestnicy gry
miejskiej pojawili się w punktach kontrolnych – mosińskich
sklepach. Używając aplikacji
w telefonie komórkowym
„Zdrowe Zakupy”, uczniowie
musieli sprawdzić, czy wskazane w zadaniu produkty zawierają artykuły szkodliwe i podejrzane dla zdrowia. Innym zadaniem było wypisanie po 3
przykłady ryb słodkowodnych i
ryb morskich, a także rozwiązanie krzyżówki tematycznie
związanej hasłem przewodnim.

Chodząc między punktami,
młodzież rozdawała ulotki promujące zdrowy sposób odżywiania. Po wykonaniu wszystkich
zadań, grupy spotkały się na
„Zielonym Rynku” w Mosinie,
który został udekorowany
uczniowskimi plakatami promującymi zdrowe odżywianie.
Tam nastąpiło podsumowanie i
wykonanie nowych zadań konkursowych: smacznej, zdrowej i
pomysłowej kanapki w formie
szaszłyka oraz kanapek dla gości. Następnym zadaniem było
przedstawienie własnej interpretacji wylosowanego wcześniej
zabawnego hasła, np. „Zamiast
lizaka zjedź buraka!”
– Realizacja opisanych działań
wymagała wielu organizacyjnych
zabiegów, bo gra miejska, to wydarzenie społeczne – mówi Ewa
Urbaniak. – Między innymi potrzebna była zgoda Burmistrza na
udostępnienie „Zielonego Rynku”, a także współpraca właści-

cieli i pracowników sklepów, którzy udzielili nam pomocy przekazując uczniom zadania z kopertami. Do współpracy zaprosiłyśmy również panią pielęgniarkę.
Przeprowadzona gra miejska,
prócz walorów edukacyjnych,
dla uczestników była okazją do
wzajemnej integracji i współpracy ze środowiskiem. Dlatego
wszyscy, zarówno uczniowie,
jak i nauczycielki, są zadowoleni. – Nie znaleźliśmy się co prawda w gronie laureatów tej edycji,
ale pozostało dużo wrażeń i przekazanej uczniom wiedzy na temat
zdrowych posiłków – uważa E.
Urbaniak.
Dobrą wiadomością dla Mosiny jest także to, że wśród nagrodzonych szkół w konkursie
„Żyj smacznie i zdrowo”, znalazło się Gimnazjum nr 1 w Mosinie, które w ramach programu
wykonywało inne zadanie. GraJN
tulujemy! 

A. Lewińskiego – profesora ich
dawnego liceum.
Wiek metrykalny pań, nie
miał nic wspólnego z aktualnym stanem ducha. Trzymały
się formuły: „Nie jestem 70-tką!
Mam 19 lat i 52-letnie doświadczenie.”
Wszystkie jubilatki otrzymały

pamiątki związane z Mosiną,
o co zadbała ich koleżanka Basia, która zorganizowała tę imprezę. Wszystkie też postanowiły spotkać się za rok, już w
charakterze turystek, by zwiedzić okoliczne zabytki oraz
Wielkopolski Park Narodowy. 

Zlot Absolwentek w Mosinie
Zaczęło się tak. Po ukończeniu
mosińskiej podstawówki, sześcioro uczniów z rocznika 1946
wybrało dalszą naukę w Liceum
Pedagogicznym w Poznaniu:
Lucyna Górna, Anna Hyżak,
Krystyna Kaczmarek, Danuta
Kujath, Krystyna Kurzawa
i Ryszard Wosiński. W liceum,
w każdym roczniku funkcjonowały 3 klasy: dwie żeńskie
i jedna koedukacyjna. Żeńska
klasa „b” tego rocznika liczyła
aż 38 dziewcząt. To one właśnie, w liczbie 20, w czerwcu
ubiegłego roku, spotkały w Poznaniu z okazji 50 rocznicy zdania matury. Zjechały z różnych
stron Polski, a jedna – przyje-
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chała nawet z Florydy! Tamto
spotkanie, jak mówią, było dla
nich ogromnym wzruszeniem
i snuciem wspomnień. Stało
się także inspiracją, by wspólnie
obchodzić ich tegoroczne, 70.
urodziny – w Mosinie.
Urodzinowe biesiadowanie
odbyło się w maju, w jednej
z mosińskich restauracji. Spotkanie przebiegało pod hasłem
„Lata 60,”, były więc stosowne
stroje, muzyka i eksponaty. Były
konkursy, występy wokalne
i popisy aktorskie jubilatek.
Był oczywiście urodzinowy tort.
Hitem spotkania stało się odśpiewanie ze „Szkolnego Śpiewnika” trzech utworów z muzyką

JN
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Dyżury przedszkoli
lipiec – sierpień 2016
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dyżury przedszkoli w czasie ferii letnich.     
          !    
Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania
dzieci na dyżury rodzice mogą uzyskać u
dyrektora
 
przedszkola. 

Goście w Daszewicach
W dniach od 21 do 26 kwietnia Zespół Szkół w Daszewicach gościł uczniów oraz nauczycieli ze szkoły Gesamtschule Hemer z Niemiec, w ramach
programu międzynarodowej
wymiany młodzieży. Uczniowie spędzili wspólnie czas,
uczestnicząc w zajęciach integracyjnych, sportowych, animacjach językowych, ognisku, wycieczkach.
Zwiedzili pałac w Rogalinie, pojechali na wycieczkę do Torunia i Bydgoszczy,
a także do Poznania. – Przeżyte wspólnie chwile pozwoliły na lepsze poznanie się grupy – uważa Beata Sokołowska, nauczycielka Zespołu Szkół w Daszewicach. – Młodzież chętnie spotykała się również po zajęciach w szkole,
a niektórzy planują już teraz odwiedziny w trakcie wakacji. Dziękujemy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie wymiany, rodzicom i uczniom
przyjmującym naszych gości, władzom samorządowym Gminy Mosina za przekazanie upominków oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie za dofinansowanie programu – dodaje B. Sokołowska. 

Przedszkolaki pełni optymizmu

Anna Balcerek-Kałek

V Dzień Dziecka na Orliku

Zarząd Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie,
Zespół Szkół w Krośnie, Rada Rodziców Zespołu
Szkół w Krośnie oraz UKS Orlik Mosina zapraszają
na V Dzień Dziecka na Orliku. Impreza rozpocznie się 18 czerwca o godz. 12.00 na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Krośnie, ul. Krasickiego.
W programie tradycyjnie mnóstwo atrakcji: zamek
dmuchany, trampolina, animacje, turniej sportowy,
straż pożarna, motory, quady, paintball, występy artystycznie, konkursy z nagrodami, kucyki, zagroda, ognisko i wiele innych. Zapraszamy! 
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10 maja dzieci z Przedszkola w Krośnie przy ul. Głównej, rozpoczęły po
raz pierwszy obchodzone tam „Święto Optymizmu”. Relację z tego przedszkolnego dnia, przekazała nauczycielka Joanna Spalony:
Na wstępie dzieci z wszystkich grup spotkały się wspólnie w sali, żeby razem
odpowiedzieć na pytanie, czym jest optymizm. Wysłuchały zabawnej definicji optymisty oraz poznały naszych przedszkolnych optymistów. Dowiedziały
się, że „Optymista to ktoś taki, kto nie boi się w ogóle, a nad głową ma zawsze kolorową chmurę” i dlatego, każdy przedszkolak otrzymał na głowę opaskę z kolorową chmurką. Następnie dzieci pięknie wyrecytowały optymistyczny wiersz, który był jednocześnie zaklęciem służącym do otwarcia zaczarowanego pudła z niespodzianką dla przedszkolaków. Były także życzenia uśmiechu
każdego dnia dla wszystkich i wspólne przygotowywanie się do wesołego korowodu ulicami Krosna. W czasie spaceru dzieci obdarowywały mieszkańców
wykonanymi przez siebie optymistycznymi kartkami z życzeniami i sentencjami.
Dzieciom i paniom towarzyszyły kolorowe baloniki, które symbolicznie jako
optymistyczną iskierkę na zakończenie obchodów tego dnia wypuściliśmy do
nieba. Dzień ten przyniósł nam dużo uśmiechu, serdeczności i był przepełniony
wesołą zabawą. 

OŚWIATA/AKTUALNOŚCI
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Gminna
olimpiada
6 maja w hali sportowej Zespołu Szkół
w Daszewicach odbył się finał Gminnej
Mini Olimpiady Sportowej dla uczniów
klas I – III, zorganizowanej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej
w Daszewicach oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mosinie.
Sportowy finał poprzedziły półfinały
w dniu 28 kwietnia, w których udział
wzięło 9 szkół z Gminy Mosina: SP Krosno, SP Krosinko, SP Czapury, SP Pecna, SP
Rogalin, SP Rogalinek, SP nr 1 Mosina, SP
nr 2 Mosina i SP Daszewice. Gościnnie
uczestniczyła też reprezentacja SP nr 2
w Puszczykowie. – Zawodnicy rywalizowali
w dziewięciu konkurencjach, zróżnicowanych pod względem umiejętności – poza
sprawnością ruchową liczyła się również
spostrzegawczość, koordynacja, umiejętność skupienia uwagi. Przeprowadzono:
„Bieg z ringo”, „Podaj dalej”, „Sztafeta

zwinnościowa”, „Toczenie piłki”, „Bieg
z układaniem obrazka”, „Przenoszenie jajka na łyżce”, „Skoki dodawane”, „Rzuty do
kosza”, „Wyścig rydwanów”. Ponadto
uczestnicy zawodów musieli również wykazać się wiedzą teoretyczną, dotyczącą
m.in. igrzysk olimpijskich – zrelacjonowała
te zawody Anna Skrzypczak, nauczyciel
ZS Daszewice.
Spośród wszystkich drużyn do finału zakwalifikowali się ostatecznie uczniowie SP
z Czapur, SP nr 1 z Mosiny i SP nr 2 z Mosiny, SP z Daszewic. – Współzawodnictwo

między uczestnikami było na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy – jednocześnie
świetnie bawiąc się – walczyli bardzo zacięcie i do samego końca nie było wiadomo,
która drużyna zwycięży – opisuje zmagania Anna Skrzypczak.
Ostatecznie w zawodach zwyciężyli
uczniowie z Daszewic. II miejsce zajęła SP
Czapury, miejsce III – SP nr 1 w Mosinie,
a miejsce IV – SP nr 2 w Mosinie.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów sportowych! 
Oprac. JN

Uczniowie o wojnie
„Jasnowłosa prowincja” oraz ,,Moja rodzina w czasie II wojny światowej”, to projekty badawcze realizowane przez uczniów Zespołu
Szkół w Mosinie i Zespołu Szkół w Rogalinku, pod kierunkiem nauczycielki historii Beaty Buchwald. W ostatnim czasie, uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy, m.in. na wystawie w Izbie
Muzealnej w Mosinie.
20 kwietnia w Izbie Muzealnej miał miejsce wernisaż wystawy pt. „II wojna światowa w Mosinie”. Przygotowano ją w oparciu o materiały zebrane w ramach dwóch projektów: „Jasnowłosa
prowincja. Upamiętnienie deportacji obywateli polskich ziem
wcielonych do III Rzeszy” – projektu zrealizowanego przez
uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Mosinie oraz w Rogalinku,
a także projektu „Moja rodzina w czasie II wojny światowej”
zrealizowanego przez uczniów klasy VIc Szkoły Podstawowej nr
2 w Mosinie, we współpracy z Muzeum Martyrologicznym w
Żabikowie. – Wystawa została przygotowana we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz z Izbą Muzealną. Dziękujemy Dyrektorowi oraz Pracownikom MOK-u, a także Pani Józefie RoszakRosic za współpracę przy organizacji wystawy. Szczególne podziękowania kieruję do Świadków wydarzeń, którzy poświęcili nam
swój czas i podzielili się z nami swoją trudną, wojenną historią
– mówi Beata Buchwald, koordynatorka projektów. Obszerna
fotorelacja z wernisażu na stronie:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.59757768708980
2.1073742030.135269153320660&type=3
Z kolei 6 maja w Zespole Szkół w Mosinie, odbyła się prezentacja obu projektów badawczych. Uczniowie gimnazjum wraz
z uczniami szkoły podstawowej przedstawili przebieg prac pro-

OŚWIATA

jektowych, a następnie efekty swojej rocznej pracy. Zaproszeni
goście mieli okazję wysłuchać historii wysiedlonych rodzin, fragmentów wywiadów ze świadkami wydarzeń, a także wojennych
losów uczniowskich rodzin. Uczniowie Maja Słowik i Błażej Garus zaprezentowali swoje wiersze poświęcone ofiarom II wojny światowej, a Natalia Młynarska – fragment swojego opowiadania o wysiedleniu rodzin, napisanego w oparciu o przeprowadzone wywiady. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa,
która od czerwca do końca wakacji będzie prezentowana w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. – Projektu „Jasnowłosa
prowincja” nie daje się odłożyć na półkę – relacjonuje B. Buchwald.
– Otrzymaliśmy od jego autora – Jacka Kubiaka – propozycję, aby
z przetłumaczonymi historiami wysiedlonych rodzin nasi uczniowie pojechali we wrześniu do Niemiec i zaprezentowali je młodzieży niemieckiej. Fotorelacja z uroczystości na stronie:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.60476062970484
1.1073742038.135269153320660&type=3 
Oprac. JN
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STRAŻNICY INTERWENIOWALI
1 MAJA – 1 CZERWCA
• Obsłużono 248 interwencji, w tym 147 porządkowych, 58 drogowych, 17 interwencji w stosunku do zwierząt – odłowiono 7 psów, 1 kota,
6 ptaków, przeprowadzono również 35 innych
zgłoszonych interwencji. 49 razy Straż Miejska
zabezpieczała dojście dzieci do szkół. Nałożono
8 mandatów karnych na kwotę 510 złotych.
• Strażnicy miejscy, działając w ramach zabezpieczenia przydzielonych miejscowości oraz
współdziałając z sołtysami i Referatami UM, przeprowadzili 93 kontrole posesji w miejscowości
Krosno, a 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 354 kontrole obiektów
użyteczności publicznej.
• Zabezpieczono 12 imprez na terenie gminy.
• 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 miesiącu maju osoby ukarane likwidowały nielegalne wysypiska śmieci,
zrywali nielegalnie rozwieszane na słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali chodniki,
zbierali śmieci. 12 ukaranych przepracowało
łącznie 171 godzin na rzecz Gminy Mosina.
Zebrano 32 worki śmieci.
• Przeprowadzono 4 wspólne patrole z Policją,
prowadzono kontrole stanu zabezpieczenia mienia gminnego oraz kontrole kierowców pojazdów
samochodowych.
• W miesiącu maju strażnicy rozpoczęli patrole rowerowe umożliwiające kontrolowanie parków i miejsc trudno dostępnych.
• Z pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania się
osób i pojazdów po terenach objętych systemem
kamer. Zabezpieczano nagrania na potrzeby
Komisariatu Policji w Mosinie.
• W dniu 1 czerwca patrol Straży Miejskiej
w składzie z-ca k-ta Stefan Silski oraz strażniczka mł. specjalista Grażyna Cichocka otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pojawieniu się w rejonie
ul. Dworcowej w Mosinie mężczyzny, który
miał się obnażać i gonić dziewczynki. Na miejscu osoba zgłaszająca wskazała mężczyznę, który na widok patrolu rzucił się do ucieczki. Natychmiast podjęto pościg i ujęto podejrzanego. Powiadomiony o całym zajściu został patrol Policji z Komisariatu Policji w Mosinie, który zatrzymał podejrzanego. Okazało się, że zatrzymany
mężczyzna był również poszukiwany do innych
spraw przez Policję z Poznania.

czerwiec, 2016

Wakacyjne środki przyznane
Podział środków finansowych z budżetu Gminy Mosina na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa organizacji
Hufiec Pozna - Rejon ZHP
Orodek ZHP Mosina
Hufiec Pozna - Rejon ZHP
Orodek ZHP Mosina
Mosi skie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
Mosi skie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie AMBITIO
Grupa Inicjatywna
Baranówko
Wiejskie Stowarzyszenie
Integracyjne WIESTIN
Fundacja Polskich Kawalerów
Malta skich POMOC
MALTASKA
Stowarzyszenie Turystyki i
Rekreacji Wodnej WARTA
RAZEM

Nazwa zadania

Przyznana
kwota dotacji

Wakacje w Krgu Przyjani

4 500,00

Wypoczynek w Szklarskiej
Porbie

5 500,00

Wakacyjne zajcia

2 000,00

Piknik nad jeziorem

800,00

ladami tradycji, obyczajów i
gincych zawodów

1 800,00

Przysta wyobrani

1 000,00

Lato w Wiórku

1 800,00

Zajcia sportowo- rekreacyjne

1 800,00

Spływ Kajakowy
INTEGRACJA 2016

800,00
20 000,00

Rozstrzygnięcie konkursu
W poprzednim numerze „Informatora” ogłosiliśmy konkurs, w którym
należało odpowiedzieć na pytanie – w jakim polskim zespole rockowym
od 1981 r. śpiewa Marek Piekarczyk, który gościł w Mosinie na X Jubileuszowych Dniach Artystycznych z Gitarą.
Prawidłowych odpowiedzi udzielili czytelnicy: Natalia S., Ewa I., Krzysztof Ś., Tomasz P. i Marcin Ż.
Zwycięzcy otrzymali nagrody – zestaw upominków promocyjnych oraz
płytę mosińskiego muzyka Remigiusza Szumana „Opowieści frontowe”
z autografem artysty.
Wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy
i zapraszamy do następnych konkursów. 
Redakcja

VI Piknik – V Rajd
Inwazja motorów w Mosinie
W niedzielę 29 maja, na plac targowy w Mosinie zjechało paręset motocyklistów. Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe zorganizowało tu po raz
szósty dla mieszkańców Mosiny Piknik Motocyklowy, któremu towarzyszył V Rajd o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. W ramach tej imprezy zarządy osiedli nr 1 i nr 4 w Mosinie, przygotowały atrakcje dla najmłodszych
z okazji Dnia Dziecka.
W rajdzie wystartowało 30 załóg. Najlepszym gratulował osobiście burmistrz Jerzy Ryś. Uczestnicy pikniku mieli nie tylko okazję zobaczyć inwazję kilkuset błyszczących maszyn na płycie mosińskiego targowiska. Mogli posłuchać też dobrej muzyki i wziąć udział w ciekawych konkursach. Mogli także odwiedzić stoisko profilaktyki antynowotworowej. Jak zawsze, organizatorzy pamiętali też o szczytnych celach. W ramach imprezy odbywała
się honorowa zbiórka krwi i dawców szpiku kostnego. Zbierano też pieniądze
na Fundację Stworzenia Pana Smolenia. Jak informuje Arkadiusz Cebulski
– prezes Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego, uzbieranych zostało
tysiąc złotych, które w całości zostaną przekazane Fundacji.
Fotoreportaż z imprezy – na okładce gazety. Autorką zdjęć jest Joanna Biba
Stachowiak. 
JN
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Gminne Organizacje Pozarządowe

Mosińskie Spoty Samochodowe
23 kwietnia na płycie Mosińskiego targowiska odbyło się spotkanie motoryzacyjne zorganizowane przez stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe. – Cała inicjatywa wyszła bardzo spontanicznie. Po spotkaniu dwóch kolegów, którzy wpadli na pomysł zebrania lokalnego grona miłośników motoryzacji od razu przeszli do czynów. Najpierw powstał profil na facebook’u, potem odbył się pierwszy spot. Od tego czasu wszystko rozwija się, a z rokiem 2016 nasza nieformalna organizacja przeradza się w formalną
grupę ze swoją misją i celami – relacjonuje Elena Cieleńska z Mosińskich Spotów Samochodowych. – Sobotni, kwietniowy wieczór przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Pojawiło się około 70 samochodów, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Pecnej, która przeprowadziła pogawędkę na temat pierwszej pomocy w czasie wypadku samochodowego, a następnie przeprowadzony został konkurs, w którym do wygrania była
gaśnica oraz apteczki ufundowane przez jedną z firm BHP z Mosiny. Automaniacy pojawili się zarówno z naszej gminy, jak m.in. z Grodziska, Kościana, Stęszewa oraz z Poznania, a także kilka fanklubów konkretnej marki takich jak np. Saab Team Poznań. Pomiędzy rozmowami na tematy motoryzacyjne uczestniczy spotu, mogli wziąć udział
w konkursie wymiany koła na czas. Rywalizacja była zacięta, a o miejscach na podium
zadecydowała dogrywka. Atmosferę podgrzewał fakt, iż do wygrania były kosmetyki samochodowe o wartości 200 zł ufundowane przez głównego sponsora, firmę z Puszczykowa.
W najbliższym czasie stowarzyszenie planuje prowadzić jazdy doszkalające obejmujące
takie tematy jak: kontrolowana jazda w poślizgu czy symulacja wypadku samochodowego. W planach ma także specjalne szkolenia tylko dla kobiet oraz przede wszystkim organizację kolejnych edycji spotów, na których może pojawić się każda osoba
posiadająca samochód bez względu na wiek i rodzaj auta. Informacje dotyczące działalności stowarzyszenia oraz organizowanych imprez można śledzić na jego facebookowym profilu. 

Szlakiem renesansu
Instruktorzy i przyjaciele ZHP powitali
tegoroczny maj na wycieczce „Szlakiem
renesansu”. Odwiedzili Puławy, gdzie
zwiedzili dawną siedzibę Czartoryskich,
renesansowy zamek Firlejów w Janowcu, Kazimierz Dolny nad Wisłą, rezydencję Zamoyskich w Kozłówce i starówkę w Lublinie. W okolicy Lublina
odwiedzili tez miejsce pamięci i męczeństwa – Muzeum w Majdanku. Organizatorem wycieczki była hm. Danuta Białas
z Kręgu Instruktorskiego T.W.A. „Elita”. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

LOTERIA FANTOWA
Loteria fantowa to gra losowa, w której
uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze,
a podmiot urządzający loterię oferuje
wyłącznie wygrane rzeczowe.
Zorganizowanie loterii fantowej wymaga zezwolenia wydanego przez izbę celną
(jeśli pula nagród wynosi co najmniej
4.063,75 zł) lub zgłoszenia jej do urzędu
celnego (jeśli pula nagród jest niższa niż
4.063,75 zł). Izby celne mają też prawo
kontroli czy loterie są organizowane zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.
Loteria o puli nagród mniejszej niż
4.063,75 zł to tzw. mała loteria fantowa.
Plan jej zorganizowania musimy zgłosić do
naczelnika urzędu celnego nie później niż
30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Zgłoszenie tzw. małych loterii fantowych jest zwolnione z opłaty. Jednak uzyskanie zezwolenia na pozostałe loterie fantowe jest płatne – minimalnie 4.063,75 (dla
loterii na terenie więcej niż jednego województwa) i 2031 zł (na terenie jednego województwa).
Jeśli pula nagród jest większa niż 4.063,75
zł to wówczas zysk z loterii jest także opodatkowany podatkiem od gier w wysokości
10% sumy wpływów ze sprzedaży losów.
Przy mniejszej puli nagród, czyli tzw.
małych loteriach fantowych organizator loterii nie płaci tego podatku.
Dla organizacji mających status OPP
przewidziano wyższe limity nagród w loterii – OPP może zorganizować loterię tylko na podstawie zgłoszenia, nawet jeżeli
wartość puli wygranych jest wyższa od
kwoty bazowej, nie może przekroczyć 15krotności tej kwoty (niemal 61 tys. zł). Dodatkowo, łączna wartość puli wygranych,
nie może jednak przekroczyć w ciągu
całego roku 30-krotności kwoty bazowej
(ponad 121 tys. zł). Formularze potrzebne
do zgłoszenia i wnioski o wydane zezwolenia na organizację loterii fantowej są dostępne na stronie Izby Celnej w Poznaniu
oraz Ministerstwa Finansów.
Loteria fantowa jest grą losową o szczególnym charakterze, ponieważ dochód, jaki
zostanie z niej uzyskany musi być przeznaczany w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie
użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
Loterie fantowe mogą być urządzane
przez: osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, ustawa nie wprowadza
ograniczeń dotyczących wieku osób, które mogą w niej uczestniczyć.
Urządzanie loterii fantowej bez dokonania zgłoszenia zagrożone jest karą pieniężną, a także stanowi przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym.
Oprac. Monika Kujawska
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Dni Mosiny 2016

„GIBanie po kanale”

„Dni Mosiny” w dniach 20 – 22 maja, zorganizowały władze samorządowe Gminy Mosina, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Mosiński Ośrodek Kultury. Partnerzy przedsięwzięcia: Fundacja
Rozenblat, Grupa Inicjatywna Baranówko, OSP Pecna oraz członkowie innych OSP z Gminy Mosina, Gminne Centrum Informacji,
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina, Mosiński Klub Żeglarski, Spółdzielnia socjalna PSARVARD, Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, Mosińskie
Towarzystwo Motocyklowe, UKS Mosińska Jedynka, Polski Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Mosinie, Uczniowski
Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”, sekcja taneczna AKTIV Mosina, Zespół Szkół w Krośnie, UKS Orlik Mosina, Krąg Instruktorski T.W.A. Elita, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Gimnazjum
nr 1 w Mosinie. Pomoc organizacyjna: Komisariat Policji Mosina,
Straż Miejska, OSP Gminy Mosina, Zespół Wolontariusza przy
OSiR. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie
tego wydarzenia. Fot: Alicja Bręczewska, Fot: MOK, GIB, PSARVARD 

Zawody Powrotnolotne gołębi Pocztowych o Puchar Burmistrza Gminy Mosina
– Burg (Niemcy) - Mosina

Bezpieczny pokaz z psem

V Zlot Zabytkowych Saabów Mosina 2016

Rajd Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej

Prezentacje estradowe – pokaz form tanecznych w wykonaniu formacji AKTIV
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Koncert Rafała Brzozowskiego z zespołem
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Koncert finałowy – Największe przeboje operetkowe

Pokaz LOFT Pole Dance

Cezary Pazura – Show kabaretowe

Szanty – koncert laureatów konkursu piosenki żeglarskiej „Wiatr i Woda – Żeglarska Przygoda”

Harry Beto „LOFT Salsation”

AKTUALNOŚCI

Bieg „Elegant” na 5

Prezentacje estradowe Zespół Sikorki

Rafał Brzozowski z zespołem

Wernisaż wystawy malarstwa Bogdan Wojtasiak „(nie) koniecznie tak”

Zumba z Leną
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OByWATeL POLAK

St. sierż. Maćkowiak (w środku) z załogą

Albanetta – niewielki płaskowyż w masywie Monte Cassino. W maju 1944 r., stanowiła silny punkt niemieckiej obrony. Zdobyta dopiero przez 6 Batalion Strzelców Karpackich, wspierany czołgami 4 Pułku Pancernego „Skorpion”. O tym natarciu Melchior Wańkowicz napisał: „Jest 4.30. Ledwo
szarzeje (...).Widać jak załogi nakładają
hełmy. W ciemności, w której rozmawiali szeptem, zaambalował czołg Maćkowiaka. Już
ryczą motory całego plutonu ppor. Białkiewicza. Góry naokoło i zaczajeni po nich swoi
i obcy wiedzą; rozpoczyna się dzień bitwy, 18
maja. Ruszył pluton. Przeszli garbek Gardzieli.
Znikli za garbkiem, gdy nagle rozległ się huk
eksplozji i blask wstał zza garbka. Skoczył patrzeć, kto żyw: idący w czole czołg Maćkowiaka wyleciał na minie i pali się. Kierowca porwał za gaśnicę i zgasił. Jadący z tyłu ppor.
Białkiewicz, chcąc ominąć, zboczył z 7-metrowego pasa i również wpadł na minę. Alba-

neta się broni!?...”. Dowódcą czołgu, który
jako pierwszy wjechał na minę, był starszy
sierżant Piotr Maćkowiak. Żołnierz ten pochodził z Mosiny.
Dom przy Lipowej
Urodził się 27 września 1913 r. w Recklinghausen w Niemczech, dokąd jego rodzice jeszcze w XIX w. wyjechali z Wielkopolski za pracą. W 1915 r. matka Marianna
wróciła z dziećmi do Ojczyzny, do rodzinnego
Wilanowa k. Kościana. Ojciec Walenty pozostał w Westfalii, gdzie pracował w kopalni. Chroniło go to przed wcieleniem do niemieckiej armii. Do rodziny mógł dojechać
dopiero po wojnie i potem już razem, w 1921
r., osiedli w Mosinie na tzw. „Kolonii”. Tam
brat Marianny kupił jeden z „bliźniaków”
przy ul. Reymonta, a Maćkowiakowie zamieszkali razem z nim, zajmując piętro
domu. Później, Walenty Maćkowiak sam kupił działkę przy ul. Lipowej – dziś Mickiewicza – i wybudował tam własny dom.
W Mosinie Piotr Maćkowiak ukończył
szkołę powszechną. Potem w Poznaniu
uczył się za ślusarza i w 1932 r. uzyskał tytuł czeladnika. Jako pracę dyplomową, wykonał metalową, nitowaną wycieraczkę
z siatki w kształcie trapezów. Ojciec Walenty położył ją potem przed domową werandą,
żeby służyła rodzinie…
W wieku poborowym, Piotr powołany do
Wojska Polskiego trafił do garnizonu
w Grodnie. W wojsku pozostał, pełniąc dalej służbę zawodową w randze podoficera.
Kiedy wybuchła wojna, otrzymał wojskowy
przydział do ochrony polskiego rządu.
15 lat łagrów

Ze słynnym niedźwiedziem Wojtkiem
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Kampanię wrześniową zakończył przekraczając granicę z Rumunią i został internowany na Węgrzech. Z obozu napisał:

„Kochani rodzice, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piszę pocztówkę, nie wiem, czy
otrzymacie. Jeśli tak, to proszę mi odpisać. Ja
jestem zdrów i wszystkim wam w domu jak
najlepszego życzę. Pozdrawiam wszystkich
mile i serdecznie zapytuję o zdrowie wszystkich. Całuję rodziców, wasz syn kochający
Piotr.”
W listopadzie 1939 r. zdecydował się wrócić pieszo do Mosiny. Gdy doszedł do Polski,
padał już śnieg. Piotr wszedł na tereny zajęte
przez Armię Czerwoną. Strasznie przemókł
i w napotkanej żydowskiej karczmie, chciał
się osuszyć i coś zjeść. Musiał go ktoś zadenuncjować, bo przyszli po niego. Został
aresztowany i przewieziony do Dniepropietrowska. Ze względu na miejsce urodzenia, Sowieci uznali go za
niemieckiego obywatela i
szpiega.
Więzienie,
przesłuchania, proces, wyrok – 15 lat łagrów! Wywieźli go nad rzekę Peczorę, która w ciągu roku zamarza na 8 miesięcy. W łagrze pracował przy budowie
torów kolejowych. Panował tam głód i zmarzlina.
Z powodu szkorbutu Piotr
W służbie II RP
stracił zęby, stracił włosy…
Z Andersem pod Monte Cassino
22 czerwca 1941 r. siły zbrojne III Rzeszy
wkroczyły do ZSRR. Po przywróceniu polskosowieckich stosunków dyplomatycznych
układem Sikorski – Majski i po tzw. „amnestii” dla polskich więźniów i zesłańców, 14
sierpnia rozpoczęto formowanie Armii Polskiej w ZSRR. Dowództwo nad nią objął
zwolniony z Łubianki gen. Władysław Anders. Do tej armii trafił także Piotr Maćkowiak i z nią dotarł do Iraku.
Po sformowaniu 2 Korpusu Polskiego, znalazł się w szeregach 4 Pułku Pancernego
„Skorpion”, 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. Najpierw szkolenie, umundurowanie,
ćwiczenia. Z Iraku przez Palestynę trafił do
Egiptu, skąd w grudniu 1943 r. przetransportowano go do Włoch. W maju 1944 r.,
w czwartej bitwie o przełamanie linii Gustawa, żołnierze Andersa zdobywali Monte
Cassino. Zadaniem 4 Pułku Pancernego,
było zlikwidowanie niemieckiej artylerii,
a tego w warunkach górskich mogły dokonać tylko czołgi. Zgodnie z opisem Wańkowicza, czołg dowodzony przez Piotra wjechał
na minę. Jednak załodze na szczęście nic się
nie stało. Z uszkodzonego już pojazdu, st.
sierż. Maćkowiak zniszczył aż 9 niemieckich
stanowisk artyleryjskich i za ten czyn odznaczony został później Orderem Virtuti Militari. Potem, razem z 4 Pułkiem, wziął
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Po ślubie Piotr nie chciał jednak zostać we
Włoszech, gdzie nie tak dawno rozgrywał się
wojenny teatr. Nie chciał też zamieszkać
w Anglii, bo Anglicy, jak słyszał, nie za dobrze
przyjmowali Polaków. Zdecydował się wyjechać do Argentyny, gdzie z żoną mieli
„metę” u jej rodziny, która tam już mieszkała.
– Ostatecznie osiedlili się w mieście Rosario,
gdzie wujek prowadził swój warsztat – produkował części do zegarków. Miasto to wybrał,
bo było tam duże skupisko polonii...
Obywatel Polak

Z rodziną w Argentynie

udział w kolejnej bitwie kampanii włoskiej
– w bitwie o Ankonę. I tam został ranny...
Żołnierski los
Marian Wilczak jest wnukiem Marianny
Maćkowiak i siostrzeńcem jej syna Piotra.
Rodzinne koleje losów sprawiły, że przejął on
„schedę” po babci i mieszka dziś, razem ze
swoją rodziną, w jej domu przy dawnej Lipowej. Mówi, że tu jest rodzinne gniazdo
i tu pozostały rodzinne pamiątki. Do tego
właśnie domu powracał myślami i w rzeczywistości Piotr Maćkowiak.
Pan Marian utrzymywał bliski kontakt ze
swoim wujem do końca jego życia, choć dzielił ich cały ocean. Po skończonej wojnie Piotr
Maćkowiak wyjechał do Argentyny.
– Po bitwie pod Ankoną, gdzie został ranny, trafił do szpitala, a potem na rekonwalescencję do włoskiej rodzinny w miejscowości Potenza Picena. W rodzinie tej była dziewczyna,
która uczyła go języka włoskiego. To była jego
przyszła żona, Maria Romagnoli – Marian
Wilczak opowiada o dalszych losach wuja
Piotra.

W czasie wizyty w Polsce - 1983 r.

W 1947 r., 2 Korpus Polski został rozwiązany. Część żołnierzy zaczęła powracać
do kraju, jednak wielu zdecydowało się na
emigrację. – Wujek bardzo tęsknił, za rodziną,
za Polską. Pisał z Włoch listy do babci, nie wiedział co robić...On przecież miał wyrok sowieckiego sądu i bał się, że będzie musiał odsiedzieć go do końca. Dlatego nie wrócił – relacjonuje dalej.
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Do Argentyny st. sierż. Maćkowiak wjechał
ze szwajcarskim paszportem, bez obywatelstwa. Polskie obywatelstwo po wojnie odebrała władza ludowa – jemu, jak i innym Polakom walczącym na zachodnim froncie, którzy nie chcieli powrócić do Polski. W Argentynie z kolei, obywatelstwo jest przypisane do miejsca urodzenia, więc jak na ironię, tam znowu wzięto go za obywatela niemieckiego. A przecież był Polakiem!
Już w latach 60. starał się o przywrócenie
swojego prawdziwego obywatelstwa – bezskutecznie. Jednocześnie aktywnie działał
w środowisku polonijnym w Rosario. Przewodniczył tam nawet Związkowi Polaków.
– On cały czas walczył z polską ambasadą,
żeby mieć polskie obywatelstwo – opowiada
Marian Wilczak. – Dopiero w roku 2002 to
obywatelstwo urzędowo mu przywrócono.
Cały czas miał kontakty z Polską. Korespondował z rodziną, z kumplami. W Opolu jest
takie stowarzyszenie „Pancerny Skorpion”, do
którego się zapisał i utrzymywał z nim kontakty. W 2011 roku mówił mi, że żyje ich jeszcze – żołnierzy z 4 Pułku – tylko pięciu.
Polskę Piotr Maćkowiak odwiedził po
wojnie dwa razy. Pierwszy raz – w roku 1983
r., kiedy trwał tu stan wojenny. Pan Marian
odebrał go z lotniska w Warszawie i przywiózł do Mosiny, gdzie jego wuj spędził 2 tygodnie. – Pamiętał wszystko sprzed wojny,
szkołę przy Kościelnej, do której chodził. Poszliśmy na Osową Górę, nad Jezioro Budzyńskie. Minęło 50 lat, a on pamiętał cypel,
gdzie zaczyna się jezioro i że rośnie tam kępka drzew, gdzie on, jako mały chłopiec pasł
kozy. W latach 20. wszyscy mieli tu kozy...
Po raz drugi do Polski przyjechał w roku
1994. Wtedy po drodze odwiedził też Monte Cassino, w 50. rocznicę bitwy. – Trochę nas
uprzedził i przyleciał do Polski wcześniej –
mówi M. Wilczak – Tak tęsknił za Mosiną,
że nie zdążyliśmy po niego przyjechać, bo on
wziął z Warszawy taksówkę. Byliśmy z żoną
i synami na Gliniankach. Wracamy do domu,
a przed furtką – niespodziana! Opowiadaniom
nie było końca...

Co zostało
St. sierż. Maćkowiak doczekał się dwójki
dzieci, trójki wnuków i pięciorga prawnuków,
z których jeden ma na imię Valentino – po
prapradziadku Walentym.
Piotr zmarł w Argentynie w wieku 97 lat,
w roku 2011. – Wujek do końca życia interesował się Polską i bardzo ładnie pisał po polsku. Zachowałem wszystkie jego listy. Raz
w miesiącu rozmawiałem z nim telefonicznie
– wspomina pan Marian.
Dwa lata po śmierci Piotra Maćkowiaka,
jego córka Krystyna i syn Fabio przyjechali
do Mosiny. Po drodze odwiedzili Monte Cas-

90. urodziny Piotra Maćkowiaka

sino, by wypełnić testament ojca i tam pochować jego prochy.
Krystyna i Fabio nie mówili nigdy po polsku. Teraz, gdy nie ma już taty, Fabio chce się
nauczyć. Z Argentyny do Mosiny dalej dochodzą listy, ale pisane już ręką syna Piotra
–żołnierza spod Monte Cassino. Fabio pisze
je po polsku, z pomocą tłumacza internetowego, ręcznie, bardzo starannie. Chce
znów tu przyjechać. Mosina i Polska bardzo
mu się spodobały i nie przypuszczał, że ma
tu aż tak liczną rodzinę.
Kiedy Piotr Maćkowiak, jeszcze przed
wojną, pracował w warsztacie ślusarskim,
wykonał 2 kandelabry do kościoła św. Marcina w Poznaniu. W czasie wojny Niemcy zabrali je do przetopienia na łuski. – Mój brat,
architekt – mówi Marian Wilczak – projektuje dla różnych kościołów. Odnalazł książkę
z ich zdjęciem. I wujek, mając 92 lata, z pamięci narysował, jak wyglądały. Była nawet
taka inicjatywa, by te kandelabry zrekonstruować.
A przed domem przy dawnej Lipowej,
wciąż leży „dyplomowa” wycieraczka świeżo
upieczonego czeladnika. – W czasie wojny,
okupanci przenieśli dziadka z całą rodziną na
Czarnokurz, a w jego domu zamieszkał Niemiec. On też korzystał z tej wycieraczki i po
wojnie ją zostawił – opowiada siostrzeniec
Piotra Maćkowiaka. – Jak dwa lata temu przyjechali Fabio z Krystyną, porobili zdjęcia, bo
nie wierzyli, że to tyle lat po ojcu przetrwało
i jest do dzisiaj. Ot, taki mały przedmiot, który łączy przeszłość z teraźniejszością. 
Joanna Nowaczyk
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Sukcesy judoków

Maria Nurowska
„Bohaterowie są zmęczeni”
Bohaterowie tej książki to dwaj bracia: Leon i Ludwik Niemczykowie. Leon – znany aktor, Ludwik –
legendarny kurier podziemia, który za swoją
działalność przeżył 6 lat w więzieniach UB. Razem
spędzili dzieciństwo i młodość. W czasie wojny walczyli w AK. Brali udział w powstaniu warszawskim.
Po wojnie Ludwik został kurierem i przeprowadzał
ludzi przez granicę. Pomagał ludziom, którzy w tamtej Polsce byli uznawani za wrogów i czekało ich więzienie albo śmierć. W jednej z takich przerzucanych grup znalazł się Leon. Jednak ktoś zdradził. Wszyscy zostali aresztowani. Leonowi udało się dość szybko wyjść na wolność. Ludwik spędził
w więzieniu 6 długich lat. Zdrada poróżniła braci na zawsze. Od tamtej
pory nigdy się już nie spotkali. Wiedli długie życie – Leon w Polsce jako
ceniony aktor, a Ludwik jako emigrant w Kanadzie. Do końca swoich dni
każdy z nich zastanawiał się, kto zdradził. I czy zdrajcą nie był brat. Żaden
z nich jednak nie próbował dociec, jak było naprawdę. Czy słusznie? Na
to pytanie odpowiada Maria Nurowska w swojej książce.
„Bohaterowie są zmęczeni” to barwna opowieść o ludzkich losach
w ciężkich czasach powojennej Polski i mechanizmach, jakie w niej wtedy rządziły ukazanych na przykładzie życia Leona i Ludwika Niemczyków.
Gorąco zachęcam do lektury książki M. Nurowskiej.
Beata Tomczak

Lucie Di Angeli-Ilovan
„Żniwo gniewu"
Ja zatytułowałabym tę książkę "DLACZEGO". Pominę warsztat pisarski, a postaram się uzasadnić
mój pomysł na tytuł. Ta niezwykle ciekawa pozycja
osadzona w realiach II wojny światowej, nastraja
czytelnika bardzo refleksyjnie. Zagłębiając sie w lekturę, zadajemy sobie co chwila pytanie – „dlaczego”:
- totalitaryzm pojawia się cyklicznie w naszych dziejach?
- człowiek, będący istotą myślącą ulega fanatycznym ideom?
- ludzie żyjący obok siebie, w tym samym środowisku i w podobnych warunkach, stają się nagle wrogami?
- agresor wyniszcza infrastrukturę, morduje ludność cywilną?
- w momencie zwrotu akcji, dotychczasowy pokonany działa w ten sam
sposób?
- człowiek staje się zwierzęciem i bez względu na nację i okoliczności,
priorytetem poza mordowaniem pozostaje seks?
- ból, rozpacz, chęć odwetu, bezsilność wyładowuje na słabszych?
- ofiarami stają się nie ci, którzy są sprawcami, lecz kobiety i dzieci?
Jeśli ktoś zechce znaleźć odpowiedzi na tak postawione pytania – zachęcam do lektury.
Wanda Bech

Hyeonseo Lee
„Dziewczyna
o siedmiu imionach”.
Czytając książki takie jak ta, uświadamiam sobie,
jak wielkie mam szczęście w życiu. Gdy ją tylko zobaczyłam, wiedziałam, że muszę przeczytać. To była
jedna z lepszych, małych decyzji w moim życiu.
Hyeonseo Lee to kobieta, która urodziła się i wychowała w Korei Północnej. W latach dziewięćdziesiątych, gdy w Korei wybuchła klęska głodu, Hyeonseo zaczęła się po
raz pierwszy w życiu zastanawiać i zadawać pytania na temat tego, co wmawiali jej od dzieciństwa ludzie odpowiedzialni za jej wychowanie i indoktrynowanie. Jej opowieść uświadomiła mi i zapewne wielu innym czytelnikom, jak mało wiemy o tym dalekim i niebezpiecznym kraju.
Gorąco polecam!
Walentyna Czerwińska

IV Poznańska Dziecięca Liga Judo. Od lewej: Jerzy Koperski, Oscar Piłat,
Kacper Rachel, Jerzy Charkiewicz, Hubert Kaczmarczyk.

W niedzielę 17 kwietnia w hali widowiskowo- sportowej
w Tuliszkowie odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Judo Dzieci
i Młodzików. Organizatorami imprezy był Uczniowski Klub
Sportowy ,,Judo” oraz Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
W turnieju brało udział około 420 zawodników z sześciu polskich województw oraz klub z Niemiec. Wśród zawodników, znaleźli się podopieczni „Akademii Judo-Poznań” trenowani przez Agnieszkę Nowak w Mosinie. Zawody rozegrane zostały na czterech matach, w trzech kategoriach wiekowych i poszczególnych kategoriach wagowych. Zawodnicy walczyli każdy z każdym, systemem
grupowym, a w przypadku dwóch zawodników w kategorii, walczono do dwóch zwycięstw. Na podium znaleźli
się także nasi reprezentanci: Weronika Wojciechowska,
która zdobyła I miejsce oraz Franciszek Napierała, Igor
Pawłowski, Hubert Kaczmarczyk – zdobywcy III miejsca w swoich kategoriach.
Srebrny medal w swojej kategorii wiekowej i wagowej,
wywalczył również mieszkaniec Mosiny Oscar Piłat, zawodnik „Akademii Judo-Poznań”, który trenuje w Poznaniu.

Wyniki klasyfikacji drużynowej:
1. Akademia Judo Poznań
2. PKS Olimpia Poznań
3. UKS Gimnazjon Suchy Las
4. Pałac Młodzieży Łódz
5. UKS Dojo Sobótka
W sobotę 23 kwietnia na obiekcie „Akademii Judo”
w Poznaniu odbyła się „IV Poznańska Dziecięca Liga
Judo”. Ta impreza sportowa odnotowała kolejne sukcesy młodych judoków z Mosiny. Igor Pawłowski, Maksymilian Błaszczyk, Oscar Piłat zdobyli I miejsca, Katarzyna
Kędzierska, Franciszek Napierała – II miejsca, a Weronika Wojciechowska, Tymoteusz Sentfleben, Hubert Kaczmarczyk – III miejsca w swoich kategoriach.

Młodym judokom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. 
Oprac. JN
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SReBRO NA TURNIeJU W BeRLINIe

Szpadziści UKS Muszkieter
Mosina, w niedzielę 8 maja br.
wzięli udział w berlińskim turnieju Nachwuchsturnier der
Schüler und B- Jugend Berliner
Ranglistenturnier im Herrendegen und Damendegen. Najlepszy rezultat osiągnął
najmłodszy reprezentant mosińskich szpadzistów Michał
Karczewski, zajmując w swojej
kategorii wiekowej II miejsce
i zdobywając srebrny medal.
Pozostali nasi zawodnicy
uczestniczący w turnieju zajęli odpowiednio: Zofia Lachowicz – 6 miejsce, Aleksandra
Lange – 11 miejsce, Antoni
Nieckarz – 5 miejsce, Filip Mu-

SPORT/AKTUALNOŚCI

rawski – 6 miejsce, Aleksander
Paszak – 11 miejsce. To pierwszy zagraniczny występ zawodników UKS Muszkieter
Mosina i w dodatku z dobrymi
wynikami. Liczymy na dalsze
równie godne reprezentowanie
mosińskiej szermierki. 

Pecna w czołówce

Drużyna Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w
Pecnej znalazła się w czołówce najlepszych gimnazjów w województwie wielkopolskim. W finale Wojewódzkiej XVII Gimnazjady w Unihokeju Chłopców w Swarzędzu, Gimnazjum w
Pecnej zajęło 4 miejsce!
Skład drużyny: Mateusz Manulewicz, Bartosz Bartkowiak, Wojciech Kimel, Michał Jacyna, Mikołaj Gołąb, Krzysztof Michalski,
Mateusz Dopierała, Filip Gawron, Jacek Roszak, Krzysztof Rynkowski, Kacper Lange, Bartosz Barański, Daniel Czarnecki, Wojciech Gębski, Jakub Brzuska. Zawodników trenuje Mieczysław
Janik.
Drużynie, trenerowi oraz dyrekcji szkoły gratulujemy tego sukcesu! 
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Rowerem po Gminie Mosina

71. rocznica zakończenia
II wojny światowej

Około 200 osób wzięło udział w VIII Mosińskim Rajdzie Rowerowym „ROWEREM PO GMINIE MOSINA”. Organizatorzy tego
cieszącego się coraz większą popularnością rajdu – Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” Ośrodka ZHP Mosina oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mosinie – zapewnili uczestnikom ciekawe atrakcje.
Rajd przebiegał na trasie: Mosina – Krosno – Borkowice – leśniczówka Bieczyny – Bieczyny – Pecna – Nowinki. Rowerzyści
mieli do przejechania 20 km drogami leśnymi i asfaltem. Na mecie przy Świetlicy Wiejskiej w Nowinkach czekała na nich tradycyjna, rajdowa grochówka i konkurs z nagrodami, związany
tematycznie z 95-leciem Mosińskiego Harcerstwa i 70-leciem Orkiestry Dętej im. hm. Antoniego Jerzaka. 

Mieszkaniec Borkowic
w kadrze Polski na Mistrzostwa
Świata w miniżużlu
W dniach 1 – 3
lipca br. w Kumli
(Szwecja) odbędzie się kolejna
edycja FIM Speedway
Youth
Gold
Trophy
85cc, gdzie najlepsi miniżużlowcy świata w wieku
12-16 lat rywalizować będą o tytuł Indywidualnego Mistrza
Świata w klasie 85 ccm.
Po rozegranej 21 maja
w Gdańsku trzeciej rundzie Indywidualnych Mistrzostw Polski, kwalifikację do tych zawodów uzyskał mieszkaniec
naszej Gminy – Wojciech Fajfer z Borkowic, reprezentujący
na co dzień podgorzowski klub
JUST FUN GUKS Speedway
Wawrów.
Niespełna trzynastoletni Wojtek został oficjalnie powołany
przez Polski Związek Motorowy
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do 3-osobowej kadry Polski, będąc aktualnie sklasyfikowanym na drugim
miejscu w kraju wśród zawodników
w klasie 85 ccm.
Warto nadmienić,
że w szwedzkiej
Kumli wystąpi 32
najlepszych zawodników na świecie,
którzy reprezentować będą
8 państw: Danię, Szwecję, Finlandię, Norwegię, Niemcy, Australię, Rosję oraz Polskę.
Do listy tegorocznych sukcesów Wojtka należy dodać, że
wraz ze swoim młodszym bratem Jackiem zajmują aktualnie
trzecią lokatę w klasyfikacji
Pucharu Polski Par Klubowych,
będąc z dużymi szansami medalowymi na koniec rozgrywek.
Trzymamy kciuki za naszego
zawodnika! 

8 maja o godz. 12:00 przed Pomnikiem Pamięci na Placu 20
Października odbyła się uroczystość patriotyczna związana z 71.
rocznicą zakończenia II wojny światowej. Wiązanki kwiatów
i znicze złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Mosina, organizacji kombatanckich i pozarządowych, przedstawiciele instytucji oraz szkół z terenu gminy Mosina. 

IV TURNIeJ RZeźBIARSKI
W SOWINKACh
17 maja w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach, gdzie odbywają się zajęcia warsztatowe w zakresie
garncarstwa i stolarstwa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka
w Mosinie zorganizował czwartą
edycję Turnieju Rzeźbiarskiego
pod nazwą „Zabawy z gliną”.
W turnieju udział wzięła młodzież z Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie, z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Konarzewie,
z Zespołu Szkół Specjalnych nr
102 w Poznaniu oraz uczniowie
Ośrodka. W jury zasiedli: przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, sołtys Sowinek Klara Kurowska oraz wicedyrektor SOSW im. J. Korczaka w Mosinie Renata Pawłowicz. –
Zadaniem zawodników było wykonanie naczynia z gliny. Miała to
być starożytna waza. Poziom umiejętności, jaki prezentowali uczestnicy był bardzo wyrównany – relacjonuje Magdalena AlbrechtWalczak. – Wszyscy wykonali piękne, pomysłowe, estetyczne naczynia. Ostatecznie I miejsce zdobyła uczestniczka Warsztatów Terapii zajęciowej w Konarzewie Mariola Kubiak, II miejsce przypadło Katarzynie Błoniewskiej z Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie, a III miejsce zajęła Marta Zwierzycka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
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Nagroda prezesa IPN
dla Mosinianki
W piątek 20 maja, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Łukasz Kamiński, wręczył przyznane przez siebie co roku Nagrody Honorowe „Świadek Historii”. Wśród laureatów tegorocznej edycji nagród jest mieszkanka Mosiny Barbara Miczko-Malcher.
Barbara Miczko-Malcher jest z wykształcenia polonistką i teatrologiem. Jest także uznaną reportażystką związaną od 1971r. z Polskim Radiem w Poznaniu – obecnie „Radiem Merkury – Poznań”.
W każdą niedzielę, na antenie tego radia prowadzi "Spotkania z kulturą". Zawodowo zajmuje się najczęściej tematami dotyczącymi kultury i historii. Ponadto publikuje wywiady, felietony, wspomnienia
w pismach regionalnych i ogólnopolskich, a także w publikacjach
zbiorowych. Przez piętnaście lat pełniła funkcję jurora w Poetyckim
Konkursie „Autoportret Jesieni” w Krotoszynie. W latach 2008 –
2014 przewodniczyła Kapitule Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej.
Prowadziła zajęcia ze sztuki radiowej na Wydziale Politologii UAM.
Obecnie pełni funkcję prezesa poznańskiego oddziału SDP. Od lat
aktywnie uczestniczy w wielu działaniach społecznych dotyczących
Poznania i gminy, w której mieszka. Jest autorką kilku tysięcy audycji. Wiele z nich to reportaże o tematyce historycznej.
Zrealizowane przez nią audycje były wielokrotnie nagradzane:
„Kędy siew padnie zdrowy” – reportaż zrealizowany w 1981 r., który był pierwszą audycją o poznańskim Czerwcu‘56, nagrodzony został w konkursie na Reportaż Radiowy. Reportaż „Na krótkiej fali
podczas długiej wojny” – opowieść radiotelegrafisty o pierwszym,

Fot. Źródło: IPN. Gala wręczenia nagród „Świadek historii”. Barbara MiczkoMalcher – po środku.

udanym połączeniu Stefana Korbońskiego z Londynem – otrzymał
nagrodę specjalną na w konkursie "Czas miniony – niezapomniany" w 1989 r. Cykl reportaży „Prawo najwyższe – Panis Bene Merentium” przedstawiający losy żołnierzy wyklętych, więźniów
politycznych we Wronkach, otrzymał wyróżnienie w kategorii dokumentu w konkursie na reportaż radiowy w 1990 r. Reportaż "Powrót bohatera" o losach powstańca wielkopolskiego z Mosiny Piotra Mocka, który zginął pod Szubinem, zdobył I nagrodę Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w konkursie dziennikarskim
ogłoszonym na 90 –lecie Powstania Wielkopolskiego.
W 2007 r. Barbara Miczko-Malcher został odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za
pionierskie audycje dokumentalne dotyczące najnowszej historii Polski.
Pani Barbarze gorąco gratulujemy! 
J. Nowaczyk

Damian wielkopolskim
wicemistrzem
24 maja w Pile odbył się Finał
Gimnazjady w lekkiej atletyce. Mocnym akcentem zawodów był mistrzowski rzut
oszczepem Damiana Ludwiczaka, ucznia oddziału trzeciego Gimnazjum nr 2
w Mosinie.
Oszczep Damiana, wkręcając się w powietrze, poszybował na odległość 48,80 m., co pozwoliło naszemu miotaczowi dumnie stanąć na II miejscu podium. Warto podkreślić, iż zdobycie tytułu Wicemistrza Wielkopolski, okupione było trudnym współzawodnictwem – w samym finale wojewódzkim w rzucie oszczepem startowało ponad 40 zawodników. Jednak talent to nie wszystko, przygotowaniem motorycznym Damiana kierował od samego początku
Marcin Kilian – nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum
nr 2. Jest to już drugi sukces trenerski Marcina Kiliana, ponieważ już w 2014 roku na Finale Gimnazjady, Filip Szczepański,
również uczeń naszej szkoły, zdobył Mistrzostwo Województwa
w rzucie oszczepem. Liczymy na dalsze sukcesy mosińskich,
młodocianych oszczepników tym bardziej, że kolejnym gimnazjalistą, mogącym powalczyć w przyszłym roku o podium jest
Jakub Kołodziej z oddziału drugiego, który uplasował się na VII
miejscu. Serdeczne gratulacje! 
Jakub Szeszuła
fot. Marcin Kilian

SUKCESY MIESZKAŃCÓW

Laureatki Arsenału Pamięci
Natalia Grzonkowska, Natalia Młynarska, Maja Słowik,
Urszula Arlt-Stelmachowska, Klaudia Fornalik z Zespołu Szkół
w Mosinie oraz Zuzanna Anioła z Zespołu Szkół
w Rogalinku, uzyskały tytuł Laureatek XV Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał Pamięci. Uczennice, pod opieką merytoryczną nauczycielki Beaty Buchwald, wykonały prace konkursowe, które przyniosły im tak zaszczytny tytuł. W
dniach 21-23 kwietnia laureatki wraz z nauczycielką uczestniczyły w uroczystej gali konkursowej w Łodzi. Głównym
recenzentem prac konkursowych była pani Barbara Wachowicz.

Zapraszamy do Galerii Miejskiej w Mosinie
17 czerwca (piątek) o godz. 18.30 –
na wernisaż prac graficznych Arkadiusza Marcinkowskiego, wystawa
nosi tytuł "Fluctus".
18 czerwca (sobota) o godz. 17.00 –
do Salonu Poetyckiego Galerii Miejskiej
w Mosinie na spotkanie poetycko –
muzyczne z krakowskim poetą, bardem Vladimirem Stockmanem pt. "Pisane balladą" – o powieści, poezji i rosyjskiej balladzie.
25 czerwca (sobota) o godz. 17.00 – na wykład pt. "Skąd wziął
się islam?”. Wykład poprowadzi Kajetan Gosławski, znany mosińskiej publiczności podróżnik, publicysta, fotograf, autor przewodników turystycznych. 
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W MOSINIe Ze ŚMIeCIAMI WALCZONO

Zawsze był to problem. Gdzie to składować? Pół biedy z opakowaniami papierowymi i drewnianymi, które dominowały
w okresie międzywojennym i zaraz po II
wojnie. „Pochłaniały” je z reguły kuchnie
domowe w piecach zwanych „angielkami”. Dymy z kominów snuły się nad zabudowaniami miasteczka. Kto na to zwracał uwagę? Była to tzw. normalka. Szczątki
organiczne typu obierzyny, odpadki warzyw – trafiały na przydomowe kompostowniki. Stamtąd po przegniciu, zakopywano je w ogródkach. Ogródki były podręcznym źródłem warzyw i innej „zieleniny”, potrzebnej do nagotowania zupy,
zwanej po poznańsku repetą albo eintopfem.
Problem zaczynał się z odpadami typu:
gruz, beton, papa z pokryć dachowych,
śmieci bytowe czy nieczystości stałe i płynne. Te ostatnie były z reguły wywożone
przez mosińskich gospodarzy, a później
przez odpowiednią służbę magistracką
w tzw. „kufie” na okoliczne pola. Pozostałe śmieci trafiały do starych zakoli kanału, pozostałych po jego regulacji.
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że
każdy właściciel kamienicy czy domu
musiał dbać o porządek przed swoją posesją, utrzymywać w czystości korytarz,
klatkę schodową, przylegające do domu
podwórze oraz zapewnić lokatorom określony standard życia. Tego wymagały
uchwalone przez Radę Miejską po konsultacjach w 1939 r. przepisy porządkowe,
które obowiązywały także po II wojnie.
Mosińskie ulice inaczej wyglądały wówczas niż w dniu dzisiejszym. Wszystkie wylotowe, jak i niektóre miejskie były brukowane. Były to tzw. „kocie łby”. Pozostałe były piaszczyste i nieutwardzone.
Niektóre jak szosa do Poznania, czy do
Kórnika, miały nawierzchnię szutrową.
Rzadko pojawiały się na ulicach pojazdy
samochodowe. Podstawowym środkiem
transportowym były zaprzęgi konne
z wozami na tzw. sztywnych kołach, robiące podczas jazdy dużo hałasu. Nieliczni
dysponowali wozami na kołach gumowych. Można sobie wyobrazić, jak wyglądały ulice po przejściu zaprzęgów konnych… Trzeba było posprzątać po koniach.
Wraz z moimi braćmi sprzątaliśmy chod-
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nik i ulice przed posesją naszego dziadka
Stasia, rynek 8. Był to swoisty ceremoniał.
W każdą sobotę lub przed świętami najpierw polewaczką ogrodową tj. kanką,
trzeba było zrosić chodnik i jezdnię do
połowy – aby się nie kurzyło. Następnie
przy pomocy brzozowych mioteł, (najlepsze wyrabiał p. Skrzypczak z rynku pod
nr 6) zamiataliśmy tymi „piórami” śmieci z chodnika i od połowy jezdni do rynsztoka. Podgarnialiśmy na kupki, które następnie wynosiliśmy do śmietnika w podwórzu. Podobnie czynili to inni mieszkańcy domów w rynku i na sąsiednich ulicach. Wszyscy sprzątali. A zimą? Trzeba

było po każdych opadach śniegu uprzątnąć
chodnik. Podobnie było podczas roztopów
śniegu. Miał być porządek. Trzeba też
przyznać, że ówcześni milicjanci mosińscy
zwracali baczną uwagę na czystość i porządek przed domami.
A po targowisku? Wcześnie rano we
wtorki i piątki, na obecnej części płyty parkingu i „pod lipkami”, pracownicy porządkowi magistratu rozkładali na tzw. koziołkach zmagazynowane na posesji pod
nr 9 drewniane zbite z desek blaty, które
służyły handlującym jako stoły. Na rynku
odbywał się targ, tzw. „święto dyszla” – nazwa związana jest z ilością podwód konnych, zajmujących cały rynek. Od strony
„szwalni” handlujący wystawiali: mleko,
śmietanę, sery, masło, nabiał, a na rynku
(obecny parking) płody rolne, warzywa,
prosiaki, świnie, króliki, drób. Pomiędzy
handlującymi uwijał się utykający Jan Borchard z nieodłączną torbą, pobierający
opłaty targowe. Rodzynkiem wśród
zwierząt był osiołek p. Wojciechowskiego
z Tylnej, którym się wszyscy interesowali. Około południa targ się kończył i pozostawało po nim pobojowisko śmiecio-

we. Do akcji porządkowej wkraczała magistracka ekipa porządkowa Teodora Kasprzyka: Anielka Stawna, Antoni Siekierczak, Michał Burchard, Stanisław Choryński, Henryk Gauter (przedwojenny
Niemiec, który nie wyjechał po 1945 r.).
To oni, prekursorzy dzisiejszego Zakładu
Usług Komunalnych, nie mając nic innego jak miotły brzozowe, szufle i taczki oraz
platformę konną, którą powoził T. Kasprzyk, porządkowali rynek, jak i miejskie
ulice. Cały ich sprzęt do sprzątania, jak
i stajnia dla koni znajdował się na podwórzu magistrackim z wjazdem od ul.
Poznańskiej, wówczas Armii Czerwonej.
Wzrastająca liczba mieszkańców miasta, rozwój budownictwa, zakładów pracy,
rzemiosła, potrzeby remontowe, rosnące
nowe zadania, nowe urządzenia techniczne – wymuszały ciągłe zmiany. Odeszli od nas pierwsi miejscy sprzątacze …
W funkcjonowaniu miasta nie mogło
być pustki. Konieczność spowodowała powołanie zakładu z właściwym zapleczem,
który zajął ich miejsce. I tak na bazie
ówczesnego zakładu oczyszczania miasta
od 1 stycznia1966 r. działał Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
który od marca 1971 r. mieścił się na Budzyniu. Zakład ten został przekształcony
w 1974 r. w Powiatowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Swarzędzu. Za rok, podobne
powiatowe przedsiębiorstwa zostały
połączone w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Poznaniu. Od 1 stycznia 1976 r. został wyodrębniony z tego Oddział w Mosinie z rejonami działania: Mosina, Puszczykowo, Luboń, Stęszew Dopiewo, Komorniki. Następne przekształcenie zostało dokonane z dniem
1 kwietnia1982 r. kiedy powołano do życia
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mosinie, podporządkowane UMiG w Mosinie. A stąd,
to już tylko maleńki krok do obecnego
ZUK w Mosinie, z jego nieporównywalnym do tego z lat 50. sprzętem, zadaniami i nową bazą przy ul. Sowinieckiej
w Mosinie… Trzeba też zauważyć, że
przez ten czas zakładem kierowali m.in. Teodor Kasprzyk,
Wiktor Adamkiewicz,
Franciszek Hachuła,
Jan Piecek, Andrzej
Okpisz i obecnie Andrzej Strażyński. 
Jacek Szeszuła
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Uhonorowana Medalem Rzeczypospolitej
Mosińskiej pośmiertnie, w 2003 roku.
Urodziła się w 1935 r.
w Pniewach. W 1939 r.
zamieszkała razem z rodzicami w Mosinie. Ojciec Edmund prowadził
piekarnię, matka Helena sprzedawała pieczywo w sklepie. W czasie
okupacji rodzina wysiedlona została do Generalnej Guberni, do
Krakowa, gdzie w roku 1942 Bożena Jakś rozpoczęła naukę
w szkole podstawowej. Kontynuowała ją po wojnie w Mosinie, a potem w Poznaniu, kolejno w Gimnazjum Handlowym, Liceum i Wyższej Szkole Ekonomicznej. W czasie studiów, ojciec Bożeny został zmuszony do zamknięcia sklepu
i pozostał bez pracy. W tej sytuacji Bożena przerwała studia,
by podjąć pracę – jako księgowa w Miejskich Pralniach i Farbiarniach w Poznaniu. Później pracowała na stanowisku kierownika sklepu PSS „Społem”, zawsze z ogromnym zaangażowaniem. W latach 1972-76 otrzymała odznaki „Wzorowego sprzedawcy”, a w roku 1980 – „Zasłużonego pracownika handlu”.
W roku 1954 związała się z chórem pw. św. Cecylii w Mosinie. Dwa lata później zawarła małżeństwo z Tomaszem Jakś,
z którym doczekała się trzech córek. Lubiła pracę społeczną.
W latach 1984-88 i 1988-90 pełniła funkcję radnej Rady Narodowej. Przez dwie kadencje wybierana była na Przewodniczącą Rady Zakładowej w PSS „Społem”. Udzielała się też
w ruchu spółdzielczym. W roku 1981 otrzymała odznakę

U zbiegu ulic Poznańskiej
i Kościelnej, stojący tu parterowy, pięcioosiowy budynek z płytkim ryzalitem
zwieńczonym ozdobnym
szczytem, wzniesiony został
w końcu XIX wieku. Do
czasu odzyskania niepodległości, pełnił funkcję szpitala pw. św. Stanisława.
Oprócz pomocy medycznej
spełniał również rolę przytułku dla starców i ubogich.
W dwudziestoleciu międzywojennym mieściło się tu
przedszkole popularnie
określane mianem ochronki.
W latach 1945-1950 w budynku znajdował ośrodek
zdrowia. Obecnie stanowi
własność prywatną.
Obiekt wpisany został do
Gminnej Ewidencji Zabytków. 

KĄCIK HISTORYCZNY

GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Bożena Jakś
„Zasłużony dla ruchu spółdzielczego”. Jako delegat uczestniczyła w „II Kongresie Spółdzielczości”. W roku 1985 otrzymała medal za szczególny wkład na rzecz rozwoju spółdzielczości „Społem”. Na emeryturę przeszła w roku 1990.
Od lat 70. Bożena Jakś pisała do czasopism i gazet. Spisywała wspomnienia uczestników II wojny światowej.
W 1984 r. zdobyła I miejsce w konkursie ogłoszonym przez
Mosińską Bibliotekę, pracą zatytułowaną „Aura mojego 40lecia w Mosinie”. Od roku 1984 współredagowała gazetę samorządową „Biuletyn Mosiński”. Została wybrana radną
Rady Miejskiej w Mosinie na kadencję 1998 – 2002. Od roku
1990, po powrocie do śpiewania w chórze św. Cecylii,
pełniła w nim funkcje sekretarza.
Bożena Jakś, z wykształcenia była ekonomistką, ale z zamiłowania – humanistką. Swoją wiedzą na temat literatury
dzieliła się ze słuchaczami na okolicznościowych spotkaniach.
To m.in. mickiewiczowskie wieczory – „Kraj lat dziecięcych
i młodzieńczych Adama Mickiewicza” i „Mickiewicz
w Wielkopolsce”. Planowała także zorganizowanie wieczornicy w 150. Rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego. Zginęła tragicznie w Poznaniu, 18 sierpnia 1999 r., podczas zbierania materiałów na to spotkanie.
Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Bronisławę Dawidziuk oraz artykułu z „Biuletynu Mosińskiego” nr 9 (76)
wrzesień 1999 r. 
Oprac. JN

l Szpital św. Stanisława
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KULTURA

LETNIE ATRAKCJE
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji serdecznie zapraszają do udziału w
Akcji Lato. Zaplanowano szereg imprez sportowych, kulturalnych oraz koncerty z udziałem
gwiazd. Zawody, rywalizacje dzieci i młodzieży
oraz turnieje m.in. piłki plażowej. MOK zaprasza
na plenery plastyczne i fotograﬁczne oraz Letnie
Kino na Gliniankach. Szczegóły dostępne będą
na stronach internetowych MOK, OSiR oraz mosina.pl.

MOSINA – ROGALIN 2016

WYSTAWA MALARSTWA

Mosina – Rogalin 2016

Wystawa malarstwa

2 czerwca, godz. 1.00 - otwarcie
Ogólnopolskiej Poplenerowej Wystawy
Malarstwa pt. „Mosina – Rogalin
2016” (dziesięciu autorów); organizator i kurator: Emilia Domańska,
współorganizator: MOK, miejsce: Sala
Kolumnowa Mosińskiego Ośrodka
Kultury

21 czerwca, godz. 1.00 - Otwarcie
ogólnopolskiego pleneru malarskiego
oraz wernisaż wystawy indywidualnej
malarstwa Bogdana Warownego pt.:
„Rogalin”; organizator i kurator: Emilia
Domańska, współorganizator: MOK,
miejsce: Sala Kolumnowa Mosińskiego Ośrodka Kultury

BIKE CROSS MARATON

TURNIEJ PRZEDSZKOLI

19 czerwca w Mosinie odbędzie się już po
raz kolejny Bike Cross Maraton.
Ubiegłoroczna impreza rowerowa skupiła
wokół siebie ponad 600 rowerzystów z terenu całej Polski. Start ma miejsce na Stacji
Turystycznej Osowa Góra w Mosinie. Trasa
biegnie terenami Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Szczegółowe informacje
można uzyskać na stronie: www.bikecrossmaraton.pl oraz www.osirmosina.pl

11 czerwca odbędzie się II Powiatowy Turniej Przedszkoli. W imprezie wezmą udział
przedszkola z terenu gminy i powiatu poznańskiego. Tego dnia na pewno będzie
gwarno i wesoło, a współzawodnictwo będzie unosiło się w powietrzu. Zawody odbędą się na boisku Orlik 2012 w Mosinie
przy ul. Krasickiego 16.

SPORT

Otwarcie sezonu na Gliniankach
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Mosinie zapraszają na „Otwarcie sezonu na Gliniankach ”, które odbędzie się 1 lipca o
godz. 1.00. W ramach atrakcji organizatorzy przygotowali: zajęcia plastyczne dla dzieci, animacje dla
dzieci na plaży, turniej piłki siatkowej plażowej, zajęcia przygotowane przez Adrenalinę Fitness: salsation i cross ﬁt oraz pokazy hydro-odrzutowe.
Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronach internetowych: mosina.pl, kultura.gmina.pl, osirmosina.pl

BEZPŁATNE BADANIA
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc
ZAPRASZA NA
Badanie rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym
w dniu 30 czerwca 2016 roku w godz. 11:00 - 16:00
• Badania RTG dla osób powyżej 18 roku życia wykonywane będą cyfrowym
aparatem rentgenowskim nowej generacji w ambulansie, który stanie przy budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4
• Badanie spirometryczne dla osób powyżej 18 roku życia wykonywane będą
w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4
Zapisy od dnia 6 czerwca do wyczerpania limitu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pokój nr 116 w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerami:
61 8109 562 i 61 8109 563
Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Badania finansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Ośrodek Proﬁlaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań proﬁlaktycznych
dla mieszkańców Gminy Mosina od 50 roku życia.
• 17 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie ul. Dworcowa 4
odbędzie się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców gminy, podczas której
zainteresowanym uczestnikom rozdane zostaną specjalne probówki do
przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (proﬁlaktyka raka jelita grubego),
• 29 czerwca 2016 r. pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA,
w ramach proﬁlaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.
Miejsce pobrania krwi: Przychodnia Medicomplex, Mosina ul. Dworcowa
3 w godzinach 9.00-13.00
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. KREW MOŻNA POBIERAĆ PO ZJEDZENIU POSIŁKU NA WSZYSTKIE BADANIA PROSZĘ ZABRAĆ DOWÓD
OSOBISTY
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała probówki z
kałem. Zapisy od 6 czerwca do wyczerpania limitu w Urzędzie Miejskim w
Mosinie, pokój nr 116 w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerami: 61 8109 562 i 61 8109 563
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego. Badania ﬁnansowane są przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej

12 maja br. w Mosińskim Ośrodku Kultury
miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie
posłów, wybranych w wyborach do pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Mandat poselski otrzymało
20 reprezentantów szkół z terenu gminu
Mosina: Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespołu Szkół w Rogalinku, Zespołu Szkół im.
Adama Wodziczki, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Pecnej oraz
Młodzieży Równać Szanse, działającej w ramach projektu „Młodzieżowy urząd” programu
Równać
Szanse
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz
Grupy Inicjatywnej Baranówko.

Młodzi posłowie złożyli ślubowanie oraz
wybrali Marszałka, którym w wyniku tajnego
głosowania została Olga Jarczyńska. Stanowisko wicemarszałka objęli Jan Koralewski
i Jakub Troszczyński. W uroczystości udział
wzięli m.in. burmistrz Jerzy Ryś i przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur.
Nowopowstały Sejm obradować będzie do
21 czerwca, kiedy to powstanie dokument zawierający wypracowane postulaty. Posłowie
pracujący w Komisjach Sejmowych, skupią się
na najważniejszych problemach młodzieży
z Gminy Mosina. – Nie jest to łatwe zadanie
i wymaga ogromu pracy, ale jest szansą na pokazanie jak my młodzież myślimy i co dla nas
jest ważne. Chcielibyśmy też, aby dorośli
uszanowali nasz pomysł na Gminę oraz zauważyli te potrzeby! – uważają inicjatorzy
przedsięwzięcia.
Przygotowując się do pracy młodzieżowego Sejmu, posiłkowali się wiedzą doświadczonych samorządowców: Bogdana Robakowskiego, Jerzego Falbierskiego, Małgorzaty Kaptur, Romana Kolankiewicza. W realizacji projektu, którego koordynatorem jest
Wojciech Lisiak z Grupy Inicjatywnej Baranówko, pomagały też dyrekcje i nauczyciele
szkół, Mosiński Ośrodek Kultury, Rada Sołec-

ka Sołectwa Krajkowo i jego sołtys Stefan
Antkowiak. Młodzież Równać szanse podkreśla też szczególną pomoc Doroty Lisiak –
prezes stowarzyszenia GIB.
– Mamy nadzieje, że zapoczątkowaliśmy
dobrą zmianę – stwierdzają realizatorzy projektu. – Pani Marszałek i Posłowie Pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej mają wiele do zrobienia. Są głosem swoich szkół, ale i młodzieży z całej Gminy. Dlatego chcemy zachęcić wszystkich kolegów i koleżanki z innych szkół oraz sołectw czy osiedli do włączenia się ze swoimi postulatami w nasze
działanie!
Piszcie
na
adres
mlodziez_sejm@tlen.pl lub kontaktujcie bezpośrednio z wybranymi demokratycznie
Posłami. Odpowiemy na każdego maila. 
Oprac. JN, źródło: http://gib.org.pl/

WyNIKI IMPReZ SPORTOWyCh – Dni Mosiny 2016
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej: 1. Kugiejko i Bułkowski, 2. J.J. Pinkowscy, 3. Szczepański i Skrzypczak, 4. Nowak i Sylwestrzak,
5-6. Jagła i Przybył oraz Trzebniak i Andrzejewski.
Turniej Piłki Nożnej na stadionie OSiR: 1.
Jomax Mosina, 2. Orły Rogalinek, 3. „IKS”
Mosina, 4. Max-Bud Krajkowo, 5. FC Zamiatacze.
Najlepszy Strzelec: Jakub Gościniak
Najlepszy Zawodnik: Maciej Przewłocki
Najlepszy Bramkarz: Marcin Organiściak
Turniej Piłki Koszykowej: 1. Erbol, 2.
Połamany squad, 3. Basketball killaz, 4. Zbieranina.
MVP Turnieju: Mikołaj Serek
Lot gołębi pocztowych z miejscowości
BURG o Puchar Burmistrza Gminy Mosina:
1. Piotr Kujawa, 2. Andrzej Roszak, 3. Mariusz
Hubert Ścigała.
GIBania po kanale: 1. Leszek Kasprzyk i Michał Szymański, 2. Marcin Klemenczak i Maciej Olejniczak, 3. Krzysztof Tyliński i Łukasz
Osiurak.
Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Bur-

AKTUALNOŚCI

mistrza Gminy Mosina:
Seniorzy: I Nowicki Wojciech 1980 pkt, II
Pieczulis Artur 1400 pkt, III Kwaśniewski Tomasz 1340 pkt, IV Zalewska Ewa 1300 pkt, V
Łakomy Stanisław 1300 pkt, VI Mielczarek Jurand 1280 pkt.
Juniorzy: I Kosicki Filip 1620 pkt, II Tyma Nikodem 1480 pkt, III Pentek Adam 1220 pkt.
III Bieg "Elegant na 5" (blisko 1200 zawodników)
Wyniki Open Mężczyzn: 1. Didovodiuk
Dmytro Ivano, Frankovsk MKLUSHESK –
LKB Rudnik, 2. Debenov Evgeniy Winnica
Ahilles Leszno, 3. Pokrop Hubert, Słupca – 33
Baza Lotnictwa Transportowego.
Wyniki Open Kobiet: 1. Ptashuk Katsiaryna Mińsk achiles Leszno, 2. Rybalchenko Tetiana Kharkov Achilles Leszno, 3. Wyrwińska
Jadwiga DRUŻYNA AZS AWF Poznań .
Wyniki Mistrzostwa Polski Elegantów:
Kobiety: 1. Król Małgorzata, Poznań, 2. Bogucka Emilia, Mosina, 3. Palmowska Magdalena, Poznań.
Mężczyźni: 1. Wieczorek Marcin, Mosina, 2.
Piechnik Tomasz, Mosina, 3. Wieczorkowski
Władysław Poznań.
Wyniki klasyfikacji Gminy Mosina o o tytuł „Elegantki” i „Eleganta”:
Kobiety: 1. Wyrwińska Jadwiga, Drużyna, 2.

Załuska-Lipa Agnieszka, Mosina, 3. Owczarek
Beata, Krosinko.
Mężczyźni: 1. Fabisiak Mateusz, Mosina, 2.
Wieczorek Marcin, Mosina, 3. Bugaj Mirosław, Mosina.
Wyniki biegu dziewcząt i chłopców w klasyfikacji dzieci i młodzieży o tytuł „Elegancika”:
Przedszkola: 1. Marta Piotrowska, Filip Gadomski; 2. Martyna Kula, Sergiusz Grendel; 3.
Kalina Kałużna, Wiktor Stachowski; Klasy I:
1. Dominika Florek, Igor Duda; 2. Paulina Kazako, Filip Soćko; 3. Marianna Kilkowska, Szymon Andrzejewski; Klasy II: 1. Zofia Wnęk, Jan
Mróz; 2. Zuzanna Lulka, Mateusz Sitarz, 3.
Malwina Kałużna, Franek Smurawa; Klasy III:
1. Marysia Małecka, Franek Mumot, 2. Maja
Majchrzycka, Marcel Kiszka, 3. Emilia Gilowska, Wojciech Żurawski; Klasy IV-VI: 1. Marysia Wyriwińska, Oliwier Jankowski, 2. Maria Andrzejewska, Kordian Gadomski, 3. Nikola Idkowiak, Maksymilian Jarczyński/Oskar
Pazgrat; Gimnazjum: 1. Paulina Arning/ Natalia Kopeć/ Julia Kopeć/ Natalia Zgoła, Tobiasz
Rybaczewski, 2. Michał Kwiatkowski, 3. Marcin Organiściak.
W konkursie szkół i przedszkoli na najliczniejszy udział w biegu, zwyciężyły: Szkoła
Podstawowa w Krosinku i Przedszkole w
Krośnie. 
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