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październik 2015
Szanowni Czytelnicy!

Październik, to dla mieszkańców naszej
Małej Ojczyzny miesiąc szczególnej pamięci. Co roku, dwudziestego dnia tego
miesiąca odżywają wspomnienia rodzin
i bliskich 15 obywateli naszego miasta
i okolic, rozstrzelanych na rynku przez
hitlerowców. Ten październikowy dzień
skłania do historycznej refleksji, podtrzymuje też pamięć o ofierze naszych przodków za wolność polskiej i mosińskiej ziemi.
W ten dzień, gromadzimy się na miejskim
rynku, podobnie jak 76 lat temu mieszkańcy tego miasta, lecz pod przymusem,
bo mieli być świadkami zbrodni. Dzisiaj
i my dajemy świadectwo tej zbrodni, jako wyraz protestu i zarazem solidarności
z jej ofiarami, ich rodzinami – naszymi współmieszkańcami. Dajmy temu wyraz
i w tym roku, odpowiadając na zaproszenie Burmistrza Gminy Mosina do udziału
w okolicznościowej uroczystości, w dniu 20 października.
Najnowszy numer „Informatora Mosińskiego” otwiera artykuł poświęcony temu
tragicznemu wydarzeniu. Także w kąciku historycznym, Jacek Szeszuła przypomina
o tym, o czym powinniśmy pamiętać szczególnie jesienią. Wrzesień i październik
przypomina nam o okupacyjnych losach mieszkańców Ziemi Mosińskiej, z których
wielu przypłaciło tamtą wojnę życiem.
Za chwilę listopad, kolejny miesiąc refleksji. W Święto Zmarłych przystaniemy
nad grobami naszych bliskich, którzy odeszli.
W takim nastroju zadumy, odsyłam Państwa do październikowego numeru
„Informatora Mosińskiego”. Zapraszam do lektury.
Joanna Nowaczyk
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76. rocznicy rozstrzelania 15 Obywateli Mosiny
i okolicznych miejscowości na Rynku w Mosinie
20 Października 1939 roku.
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Tegoroczna uroczystość rozpocznie się 20 października 2015 r.,
o godz. 17:45 modlitwą przy grobie pomordowanych na mosińskim
cmentarzu, skąd uczestnicy uroczystości przejdą
na Mszę Świętą do kościoła parafialnego.
Po nabożeństwie złożone zostaną wiązanki kwiatów pod miejscem pamięci
na Placu 20 Października.
Zbiórka pocztów sztandarowych przy cmentarzu o godzinie 17:40.
Zapraszamy również do udziału w Sztafecie Pamięci organizowanej przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej osirmosina.pl
/Trasa ok. 15 km, START godz. 17:00, Plac 20 Października w Mosinie/.
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś
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W 76. rocznicę
zbrodni
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Fotokopie listów w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie.

mosina.pl

20 października obchodzić będziemy 76. roczncę rozstrzelania na rynku
w Mosinie 15 obywateli Mosiny i okolic. Tamte tragiczne
wydarzenia, pozostają wciąż
w pamięci mieszkańców, bo
dokonana wówczas zbrodnia
dotknęła ich najbliższych –
członków rodziny i sąsiadów.
„Tannenberg” – tak brzmiał
kryptonim hitlerowskiej akcji,
mającej na celu eksterminację
warstwy przywódczej i inteligencji w całej Wielkopolsce.
Masowych egzekucji dokonano według przygotowanych
wcześniej list proskrypcyjnych
Polaków uznanych z racji swojej przedwojennej działalności
za szczególnie niebezpiecznych
dla III Rzeszy. Wśród nich byli
przedstawiciele duchowieństwa, politycy, ludzie kultury,
nauki i sztuki, przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy
i śląscy itd. Od 1 września
do 25 października 1939 r.,
w wyniku ponad 760 egzekucji,
życie straciło ponad 20 tys. Polaków. W Mosinie rozstrzelani
zostali: Stanisław Kozak, Piotr
Bartkowiak, Stanisław Jaworski, Jan Frąckowiak, Alojzy
Szymański, Stefan Królak,
Franciszek Kołtoniak, Wiktor
Matuszczak, Alojzy Kujath,

AKTUALNOŚCI

Antoni Roszczak, Ludwik Baraniak, Józef Cierżniak, Wincenty Frankowski, Roman
Gawron, Józef Lewandowski
(wg kolejności fotografii).
Mosina, 20 października
1939 r. Na rynku trwają przygotowania do egzekucji. Gdy
do bóżnicy przywieziono
Romana Gawrona – lekarza
z Kórnika z wiadomością
o przeprowadzonej tam wcześniej egzekucji – oni już wiedzieli. To ich ostatnie chwile
życia. Strach, rozpacz, myśl
o najbliższych, potrzeba pożegnania i słowa napisane
na przypadkowych kartkach
papieru…Te ostatnie listy,
z których bije osobista tragedia
i gorączkowe myśli o zbliżającym się końcu, wyniesione
z bóżnicy ukradkiem, są dziś
przejmującym świadectwem
tamtej zbrodni. Znane są
nam listy 3 rozstrzelanych
w Mosinie: Piotra Bartkowiaka, Stanisława Jaworskiego
i Stanisława Kozaka.

List Stanisława Kozaka
(fotokopie jego 2 listów, a także
ich własne odpisy udostępnił
Adam Podsiadły - historyk, badacz dziejów ziemi śremskiej)
„Moja ostatnia wola!
Za wszystko co źle uczyniłem,

łaskawie proszę mi przebaczyć.
Proszę uściskać rodziców, braci
i siostry oraz wszystkich krewnych i znajomych. Tobie Kochana Januś z dziećmi polecam
Bogu i Jego … (słowo nieczytelne) święty, staraj się wychować
nasze dzieci na dzielnych obywateli. Duszę moją polecam Tobie
Kochana Janko.Zwłoki zaś moje
przenieś w chwili uspokojenia
na cmentarz w Czaczu, ażebym
wspólnie z moimi i Twoimi spoczywał na tej ziemi, która nas
wydała. Widocznie Bóg tak
chciał.Her….(dalej nieczytelne)
207 zł / Losków 157 zł / Kolej…
(słowo nieczytelne) / Staraj się jak
możesz. / Uważam (?) że ziemię…
(słowo nieczytelne) będziesz musiała sprzedać. / Ostatnie pożegnanie schowaj na pamiątkę /
Dbaj o dzieci i moją duszę.
20/X 1939 (-) S. Kozak”
Stanisław Kozak - mieszkaniec Mosiny, z zawodu budowniczy, zginął w wieku 33 lat.

List Piotra Bartkowiaka
„Kochana Żono i Dzieci oraz
Ojcze i Teściowo siostry i bracia!
Stoję w obliczu śmierci żegnam
się z wami ostatni raz bo już
się nie zobaczymy. Módlcie się
za mnie za szczęśliwą śmierć.
Już was zostawię na wieki.
Pracujcie byście mieli co jeść,
a Bóg wam Dopomoże. Żegnam się

z wami wasz kochający Ojciec
Bartkowiak Piotr / Grzybno /
Pow. Śrem / Ginę śmiercią nie
wiem za co. Mój Boże / Oddać
na Budzyń / Ciesielski Czesław /
Żegnam was wszystkich bo już
się nie zobaczymy Piotr”.
Piotr Bartkowiak - powstaniec wielkopolski, uczestnik
wojny obronnej 1939, zginął
w wieku 40 lat.

List Stanisława Jaworskiego
„Kochana Żono i Kochany …
Moje kilka słów, to może ostatnie niech Was Pan Jezus …ma
w swojej opiece. Ja wa(am)
Daj(e) moje ostatnie błogosławieństwo. Ciebie Droga Żono
i tobie Kochane Dziatki nie zapominajcie o mnie… Pozdrówcie
Marysie, Mieczka, Anielke, Józefa, Helenę Mieczkową, Franciszka, Adasia, Antosia i wszystkich
krewnych niech o mojej duszy
pamiętają…
Mosina 20/10 1939 Wasz
Kochany Mąż i Ojciec”.
Stanisław Jaworski – współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mosinie, powstaniec wielkopolski.
W okresie międzywojennym,
aktywny uczestnik działalności
politycznej różnych organizacji
w Mosinie. Zginął w wieku 53
lat. 
Joanna Nowaczyk
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październik 2015

Budują światłowód

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania
i decyzje
25 sierpnia - 24 września
FINANSE
• Przedłożono Radzie Miejskiej w Mosinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu informację z wykonania budżetu i WPF za I półrocze 2015r.
• Burmistrz wydał zarządzenie Nr
00501.172.2015 z dnia 2 września 2015
r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Mosina na rok 2015. Dochody i wydatki
zwiększono o kwotę 219.354,38 zł, tj.
o kwotę dotacji celowych na zadania
własne i zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków.
• 31 sierpnia minął termin składania
wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.
W oparciu o złożone wnioski wydane
zostały decyzje ustalające wysokość
zwrotu należnej części podatku. Wypłata ustalonej kwoty dla poszczególnych
producentów rolnych dokonana zostanie
w miesiącu październiku 2015r.
• Na sesję w dniu 24 września 2015r.
przygotowano uchwałę w sprawie WPF
na lata 2015 – 2019 oraz zmianę uchwały budżetowej na rok 2015.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowę kanalizacji deszczowej na ul.
Torowej w Mosinie,
• budowę chodnika na ul. Ptasiej
w Mosinie,
• wykonanie ogrodzenia magazynu przy
budynku MOK w Mosinie,
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
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W miejscowościach Daszewice, Pecna, Rogalin, Rogalinek spółka Webtouch
Sp. z o. o. S.K.A. realizuje budowę nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej „ŚWIATŁOWÓD W KAŻDYM DOMU.” Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i nosi nazwę Działanie 2.8 - „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego”. Wyjaśnijmy
czym jest Internet szerokopasmowy, jakie korzyści niesie podłączenie się do sieci
i w jakiej technologii realizowana będzie inwestycja.
Przede wszystkim otrzymamy dostęp do bardzo szybkiego połączenia z Internetem za pomocą łącza światłowodowego o przepływności co najmniej 30
Mb/s. Czym jest światłowód? – Jest prawie tak cienki jak włos, ale po to, by jak
najlepiej spełniał swoją funkcję naukowcy pracowali nad nim przez kilkadziesiąt lat.
W latach 80. już wiedzieli, że zrewolucjonizuje wiele dziedzin, w tym telekomunikację – wyjaśnia Marta Wojciechowska, pełnomocnik inwestora. – Światłowód
to najlepsze medium, jakie znamy, pozwalające bez straty jakości przesyłać informacje drogą elektroniczną. To dzięki niemu mieszkańcy osiemnastu wielkopolskich
powiatów będą wreszcie mogli korzystać z niezawodnej sieci telekomunikacyjnej.
W ramach prowadzonej inwestycji w wymienionych wyżej miejscowościach,
mieszkańcy mają możliwość realizacji przyłącza do ich domu, bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów. Szczegółowych informacji na temat takiej możliwości
oraz warunków do spełnienia, udziela Paulina Brencz, rzecznik prasowy projektu
„Światłowód do domu”: tel. 725 222 159, e-mail: paulina.brencz@swiatlowoddodomu.pl. 							
JN

Plany zagospodarowania dla Mosiny
Przystąpienie – do sporządzenia mpzp dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej
i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej.
Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XVIII/122/15 z dnia 24 września
br., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie. Z uchwałą oraz załącznikiem można zapoznać się na stronie: www.mosina.pl ->→bip -> prawo ->→uchwały
Rady -> kadencja 2014-2018 -> numer sesji i jej data -> numer uchwały, a także
w Biurze Rady Miejskiej, tel. 61 8109 541.
Do powyższego planu, zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do 9
listopada br. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na
adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wyłożenie – projektu mpzp dla terenów przy ul. Gałczyńskiego.

Od 21 października do 12 listopada 2015r., do publicznego wglądu wyłożony
będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
przy ul. Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką, ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od
linii E-59 Wrocław-Poznań oraz torami linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050
Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również
zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl -> BIP
-> Organy Gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia planistyczne → -> Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 2 listopada br. o godz. 15.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do 27 listopada 2015r. 							
								oprac. JN

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl

Debata z mieszkańcami
W środę, 23 września, w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się debata na
temat możliwości rozwojowych Gminy Mosina do udziału w której, burmistrz
Jerzy Ryś zaprosił mieszkańców. Spotkanie poprowadził Tomasz Łukowiak, przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.
W pierwszej części, zastępca burmistrza Przemysław Mieloch przedstawił analizę kondycji finansowej Gminy Mosiny, a także możliwe kierunki jej rozwoju.
Następnie uczestnicy debaty zgłaszali swoje uwagi i pytania do przedstawionej
problematyki. Poza publiczną dyskusją, mieszkańcy mieli także możliwość złożenia zapytania lub wniosku w sprawach wykraczających poza temat dyskusji, na
które burmistrz zadeklarował udzielenie pisemnej odpowiedzi. Obszerny materiał
dotyczący debaty, jak i jej tematu, opublikowany zostanie w następnym numerze
„Informatora Mosińskiego”.  					
JN

Zbiórka odpadów zielonych
Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do harmonogramu odpadów zielonych. W Mosinie ustalono dodatkowe terminy odbioru odpadów. Terminy dla rejonu
miasta ograniczonego torami kolejowymi (centrum, „Czarnokurz”, Pożegowo, „Za
Moreną”, Leszczyńska i Strzelecka z przyległymi ulicami), to: 7 i 28 października,
4 i 20 listopada; dla rejonu miasta ograniczonego torami kolejowymi Poznań
-Wrocław (Osiedle „Za barwą”, ul. Sowiniecka, Topolowa, Targowa z przyległymi
ulicami) to: 9 i 29 października, 6 i 27 listopada. Ponadto ustalono lokalizację
kontenerów: w Czapurach dla os. Leśnego – Jagodowa przy przedszkolu i koniec
ul. Jagodowej, w Daszewicach dla ul. Słonecznej, Pogodnej, Rogalińskiej – na ul.
Rogalińskiej, w Krośnie dla TBS-ów, os. Miodowego i Olszynka – na ul. Tylna/
Piaskowa, dla Mosiny na Czarnokurzu – ul. Wysoka/Szyszkowa, Sowiniecka 6
g, dla Pecnej – na ul. Kwiatowej. 
   JN

Sprzątaj po swoim psie
Sprzątaj po swoim psie! To ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale także i przede wszystkim – ze
względów zdrowotnych.
Kał psi, czy innych zwierząt, powoduje zagrożenie
zarażenia się chorobami pasożytniczymi i bakteryjnymi,
które mogą przenosić się na inne psy, ale są też groźne
dla ludzi, przede wszystkim dla dzieci. Maluchowi,
który dotknie takiej kupy grozi wiele chorób. Dlatego
tak ważne jest przestrzeganie zakazu wprowadzania
psów m.in. na place zabaw.
W kale zwierząt może znajdować się tak groźny pasożyt, jak glista psia i glista kocia. Jedna
dorosła glista jest w stanie znieść kilkadziesiąt tys. jaj dziennie, które mogą w glebie przeżyć do 10 lat, zachowując zdolność zarażania. Jaja pasożytów z trudem wnikają do gleby
i pozostają w łatwo dostępnej wierzchniej warstwie podłoża. Jedną z wielu chorób
odzwierzęcych jest toksokaroza, wywoływana właśnie przez glisty. W cięższych
przypadkach (lub później zdiagnozowanych) choroba ta powoduje problemy ze
wzrokiem, w tym zaburzenia widzenia, zaćmę, zea a nawet ślepotę. Dlatego:
• nie narażaj zdrowia innych – sprzątaj po swoim psie. Psie kupy wyrzucaj do
koszy na śmieci, albo – jeśli są w pobliżu – do specjalnych koszy na psie odchody.
• Akcesoria do sprzątania możesz kupić w sklepie zoologicznym. Możesz też
użyć zwykłego foliowego woreczka,
• niegularnie odrobaczaj swojego psa lub kota, bo chore zwierzę zagraża zdrowiu
ludzi i innych zwierząt.
Właściciel czworonoga przyłapany na nieposprzątaniu po nim w miejscu publicznym, zapłaci karę. Na postawie Kodeksu Wykroczeń art.145, a także „Regulaminu
utrzymywania porządku i czystości na terenie Gminy Mosina”, służby porządkowe mogą za takie wykroczenie wystawić mandat w wysokości do 500 zł.  JN
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• przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie – uzgodniono projekt,
• budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej
i Krasickiego w Mosinie – uzgodniono
projekt,
• budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Żurawinowej w Czapurach – uzgodniono
projekt,
• budowa ul. Czereśniowej w Mosinie
– odcinek od Targowej do Topolowej,
• chodnik na ul. Ludwikowskiej w Krosinku – projekt w trakcie uzgadniania,
• w trakcie podpisywania umowa
na budowę oświetlenia drogowego
z oprawami LED w Mosinie przy ul.
Porazińskiej”,
• kontynuacja rozbudowy budynku ZS
w Krośnie bud. nr 2 w Mosinie: wybudowano łącznik, trwają prace w kotłowni,
zakończono montaż przegród w szatni
i prace elektryczne wewnątrz budynku,
zamontowano balustrady wewnętrzne
i zewnętrzne - montowane jest oświetlenie zewnętrzne na budynku,
• termomodernizacja budynku ZS 2
w Mosinie: wykonywane są opierzenia
na budynku, wykonywana jest elewacja
wzdłuż wejść do budynku szkoły,
• świetlica w Krośnie: wykonano utwardzenie od strony tarasu, wzdłuż budynku, montaż barierek zabezpieczających
siłownię zewnętrzną,
• konserwacja wieży widokowej,
• przygotowanie do nowych 48 przyłączy z rejonu ulic Konopnickiej Orzeszkowej w Mosinie,
• przygotowania do budowy przyłączy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Drużyna,
Zawarto umowy:
• zagospodarowanie boiska szkolnego SP
nr 1 w Mosinie – boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej,
• wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni ul. Gruszkowej i Czereśniowej (część
od parkingu Aquanet do Gruszkowej)
w Mosinie,
• dostawa mebli i wyposażenia wraz
z rozmieszczeniem oraz montażem dla
szkoły w Krośnie gm. Mosina – budynek
nr 2 w Mosinie /nowy/,
• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia
drogowego w miejscowości Borkowice
w ul. Wierzbowej,
• wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia
drogowego w miejscowości Krosno
na ul. Polnej,
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• wykonanie zjazdu w ul. Krótką
w Rogalinku,
• naprawa urządzenia SZR przy budynku Straży Pożarnej w Mosinie.
Ocena ofert:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej w miejscowości
Mosina rejon ul. Konopnickiej/Orzeszkowej.
Ogłoszono przetarg:
• budowa chodnika w ciągu ul. Szerokiej
w miejscowości Mieczewo; etap III –
chodnik prawostronny na odcinku od
km 0+222,00 do km 0+447,83.
Ponadto:
• trwają przygotowania do przetargu
na wybór wykonawcy dla zadania:
kontynuacja budowy chodnika na ul.
Różanej w Pecnej,
• zakończono prace projektowe i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę
oświetlenia drogowego w Rogalinku
w ul. J. Kostrzewskiego,
• zakończono procedurę wyłożenia do
publicznego wglądu „Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Mosina na lata 2015-2030 – Aktualizacja
dokumentu z roku 2012”,
• przygotowano 70 szt. kopii przyłączy
wody i kanalizacji sanitarnej.

GEODEZJA
I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• zamknięcie przetargu i wyłonienie
nabywcy na nieruchomości gruntowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 działki ewidencyjne)
w Czapurach w rejonie ul. Dębowej,
• zamknięcie trzech przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych
na terenie Gminy Mosina. Wyłoniono
dzierżawców na 12 działek rolnych,
• złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
• wykonanie zjazdu w ul. Krótką
oraz kompletowanie dokumentów do
5 kolejnych wniosków,
• zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu
wykonania operatów szacunkowych
celem ustalenia opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału geodezyjnego
(10 zleceń).

MIENIE
KOMUNALNE

6

październik 2015

Bezpłatne porady prawne
Fundacja Centrum Współpracy Obywatelskiej
Fundacja Centrum Współprcy Obywatelskiej z siedzibą
w Poznaniu, oferuje mieszańcom bezpłatną pomoc prawną. Punkt udzielania porad znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1,
w udostępnionej przez urząd na ten cel Sali Radnego, pokój nr 20. Bezpłatne porady
prawne udzielane są w zakresie: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, spraw alimentacyjnych oraz związanych z pobytem
cudzoziemców na terytorium RP. Aby skorzystać z pomocy w wymienionych sprawach,
należy umówić się na spotkanie z doradcą fundacji telefonicznie, dzwoniąc pod numer
796 738 554, w środy między godziną 17.00, a 20.00. Terminy spotkań przypadają
w poniedziałki, w godzinach od 14.30 do 17.00. W pilnych przypadkach istnieje też
możliwość kontaktu drogą elektroniczną, e-mail: cwo@cwo.org.pl. Fundacja CWO
informuje, że warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady prawnej, jest wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy, a także potwierdzenie sytuacji majątkowej uniemożliwiającej
skorzystanie z usług płatnej kancelarii adwokackiej, czy radcowskiej.

Fundacja „Poznańska Przystań Prawna”
Fundacja „Poznańska Przystań Prawna” proponuje bezpłatne porady prawne,
w ramach programu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podczas
spotkania z doświadczonym prawnikiem omawiana jest konkretna sytuacja, możliwości i zagrożenia z nią związane. Szukamy najlepszych rozwiązań i wskazujemy
jakie działania w konkretnym przypadku należy podjąć.
Dyżury:
• Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Bukowska 27/29, pokój nr 7, Poznań
Poniedziałek 10:00-18:00 / Środa 8:00-16:00
• Urząd Miejski w Kórniku
Sala Urzędu Stanu Cywilnego, Pl. Niepodległości 1 (wejście od parkingu), Kórnik
Czwartek 12:00-15:00
Uwaga! Porady udzielane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem:
731 731 599. 						
JN

Prace na kolei ruszają
Na początku października PKP PLK S.A. podpisały umowę na kontynuację
prac na odcinku Poznań-Czempiń. Modernizację 32-kilometrowego odcinka
dokończy Trakcja PRKiI S.A.
Zarządca infrastruktury podzielił inwestycję na trzy odcinki, aby do końca
2015 r. zrealizować maksymalny zakres prac. Nowy wykonawca – Trakcja PRKiI S.A. dokończy wymianę torów, sieci trakcyjnej oraz remont peronów, stacji
i przystanków na szlaku Luboń – Mosina. Zmodernizowane zostaną też wszystkie
przejazdy kolejowo-drogowe na tej trasie.
Czas realizacji robót to około 11 miesięcy, ich koszt to około 213 mln zł. Po
zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Wrocławiem a Poznaniem wyniesie
ok. 1h 40 min.  							Oprac. JN

Będzie nowy objazd
W związku z przedłużającym się zamknięciem przejazdu kolejowego na ul.
Śremskiej, na nieutwardzonym odcinku ul. Lema układane są płyty betonowe,
które pozostały po wybudowaniu ul. Gałczyńskiego. Umożliwi to alternatywny
objazd zamkniętego przejazdu, który dotychczas prowadził tylko ul. Krosińską,
a także krótsze połączenie Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” ze szkołą przy ul. Sowinieckiej i Osiedlem nr 4 „Za Barwą”. 

INFORMACJE Z URZĘDU
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JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zadbajmy o regulację spraw spadkowych
- to się opłaca
Do Burmistrza Gminy Mosina składane są różnego rodzaju wnioski. W niektórych
sprawach, na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, konieczne jest
przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji. W ramach
takiego postępowania np. w przypadku wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy, konieczne jest zawiadomienie stron postępowania administracyjnego.
Stronami takiego postępowania są wnioskodawca, właściciel działki, na której ma
zostać zlokalizowana inwestycja, a w niektórych przypadkach również właściciele
sąsiednich nieruchomości. Doręczenie pism dotyczących takiej sprawy i decyzji
jest możliwe jednak tylko żyjącemu właścicielowi nieruchomości.
Niestety zdarzają się przypadki, w których prowadząc postępowanie, Burmistrz
Gminy Mosina natrafia na problem nieuregulowanych spraw spadkowych dotyczących własności nieruchomości. Przykładowo zmarł właściciel nieruchomości,
która graniczy z działką, na której inwestor chce zrealizować inwestycję lub
Gmina, czy też inny inwestor chce uzyskać decyzję lokalizacyjną na działce,
do której nie posiada tytułu prawnego. Często żadna z osób zainteresowanych
formalnym przejęciem spadku od kilku, a nawet kilkudziesięciu lat nie zadbała
o to, aby formalnie uzyskać stosowne dokumenty potwierdzające kto nabył spadek
po zmarłym. Polskie przepisy prawa stanowią, że jedynymi dokumentami, które
potwierdzają nabycie spadku po zmarłym jest prawomocne postanowienie sądu
cywilnego o nabyciu spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia
sporządzony przez notariusza (najlepiej udać się do notariusza, aby sprawdził
czy taki akt może on sporządzić).
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że aby ustalić właściwie strony postępowania administracyjnego, Burmistrz Gminy Mosina czy też inny organ, musi dysponować ww. dokumentami. Żaden urzędnik nie może samodzielnie podjąć decyzji
o tym, kto dziedziczy spadek po zmarłym, bowiem należy to do zadań właściwego
sądu lub notariusza. O tym, kto dziedziczy daną nieruchomość, nie świadczy
również to, że zainteresowany mieszka na danej nieruchomości, czy też płaci za
nią podatki. Często mylonymi pojęciami jest stwierdzenie nabycia spadku i dział
spadku, który odstrasza przed regulowaniem kwestii własności nieruchomości.
Dla Burmistrza Gminy Mosina czy też innego organu nie jest ważne jak i kiedy
spadkobiercy podzielą między siebie spadek. Ważne jest to, aby spadkobiercy żyli
i przedstawili uzyskane wcześniej prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia.
Podsumowując, nieuregulowane sprawy spadkowe dot. działek na terenie naszej gminy, powodują znaczne utrudnienia dla inwestora, który chce uzyskać
przykładowo decyzję o warunkach zabudowy lub dla inwestorów, którzy chcą
uzyskać decyzję lokalizacyjną dla przebiegu ważnej dla lokalnej społeczności
inwestycji (np. drogi i innych obiektów infrastruktury technicznej). Regulowanie
spraw spadkowych przyspiesza załatwianie spraw administracyjnych. Umożliwia
również swobodne, bezproblemowe dysponowanie daną nieruchomością, w tym
jej zbywanie przez spadkobierców.
Regulując sprawy spadkowe, należy każdorazowo pamiętać o konieczności
załatwienia spraw związanych z podatkiem od spadków. W tym celu najlepiej
skontaktować się z urzędem skarbowym, który udzieli informacji na temat wystąpienia obowiązku podatkowego i ewentualnych zwolnień od podatku. 

Marcin Buśka
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie
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• zawarcie umów najmu dla: 1 lokalu
socjalnego, 1 lokalu tymczasowego, 14
działek (wynajem gruntów pod garaże,
uprawy ogrodnicze, tereny przemysłowe),
• bieżące utrzymanie dróg zgodnie
z zapotrzebowaniem,
• wydanie 27 zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego, 6 uzgodnień lokalizacji zjazdów indywidualnych lub publicznych
z dróg gminnych, warunków technicznych dla przebiegu trasowego 39 urządzeń w pasie drogowym, uzgodnienie
2 projektów tymczasowej organizacji
ruchu, prowadzenie 3 spraw o likwidację
szkód komunikacyjnych.

PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
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 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 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 Mosina: Gałczyńskiego – Leśmiana dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką,
ul. Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz
z tymi ulicami, bocznicą kolejową od
linii E-59 Wrocław – Poznań oraz torami
linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań,
wyłożenie planu -> art. Plany zagospodarowania dla Mosiny, str. 4,
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej
dla terenu usytuowanego pomiędzy
ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema,
K. Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej
w Mosinie,
• MPZP Mosina: dla terenów zabudowy
techniczno - produkcyjnej i mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej - składanie wsniosków do planu -> art. Plany
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zagospodarowania dla Mosiny, str. 4.
Procedowanych jest obecnie 13 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkuch 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
• współpraca z referatem IK, Strażą
Miejską oraz Spółką AQUANET w zakresie realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• zakończenie procedury aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska na lata
2015-2018 z perspektywą na lata 20192022 oraz sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na
lata 2013 i 2014,
• współpraca z SELEKT-em w zakresie
zagospodarowania odpadami komunalnymi,
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania zezwoleń
na usunięcie drzew i krzewów,
• realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – przyjmowanie i analiza wniosków,
• przyjmowanie i analiza wniosków
o oszacowanie szkód w gospodarstwach
rolnych w wyniku suszy, oraz przygotowanie protokołów zbiorczych.

SPOTKANIA
• z Zastępcą Wójta Gminy Czerwonak,
Ewą Jedlikowską w sprawie różnych
aspektów współpracy pomiędzy gminami Czerwonak i Mosina,
• z przedstawicielami firmy Aquanet
w sprawie kanalizacji sanitarnej na ternie Sołectwa Daszewice,
• na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Mosinie, w celu zapoznania się z kompletną technologią mieszania i uzdatniania wody na terenie w/w obiektu,
• w sprawie budowy basenu sportowo
-rekreacyjnego w Mosinie – koncepcja
basenu ze stali szlachetnej firmy Berndorf,
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Na straganie w dzień targowy

Targowisko w Mosinie jest pewnie tak stare, jak nasze miasto, którego początki
sięgają aż XIV w. Od czasów średniowiecza, obok ratusza i kościoła plac handlowy
był najważniejszym, centralnym punktem w każdym mieście. Tu skupiało się
życie mieszkańców, a jego rytm wyznaczały ustanowione przywilejem miejskim
dni targowe. Z zachowanych dokumentów wiemy, że już w 1429r., kiedy
Władysław Jagiełło nadał Mosinie przywilej lokacyjny przenoszący miasto na
prawo magdeburskie, wydał przy tym zgodę na odbywanie do dwóch jarmarków
rocznie – miało to dla miasta istotne znaczenie gospodarcze. W roku 1774, na
prośbę mieszczan, liczba dozwolonych jarmarków wzrosła do pięciu.
Mosińskie targowisko, zgodnie ze średniowieczną tradycją, długo zlokalizowane
było w rynku, gdzie odbywał się handel w określone dni targowe. Dopiero po
transformacji, na początku lat 90., nowe władze samorządowe przeniosły miejsce
handlu targowego tam, gdzie znajduje się ono obecnie – na plac między Kanałem
Mosiński a ul. Farbiarską. Dla nowych mieszkańców naszej gminy, na pewno
przydatnych będzie kilka praktycznych informacji.
Na targowisku główny handel odbywa się w dni targowe: we wtorki, piątki
i w soboty, w godzinach od 8.00 do 13.00. W pozostałe, robocze dni tygodnia,
na targowisku pojawiają się tylko pojedyncze stoiska.
Co można kupić? Na straganach oferowany jest towar z branży spożywczej:
owoce i warzywa, które sprzedawane są także z „gospodarskich” samochodów
i z „koszyków”, mięso i wędliny przywożone tu w „sklepikach” na kółkach. Na
targowisku można zaopatrzyć się w odzież, galanterię, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego i drogeryjne, a w sezonie wiosennym – artykuły ogrodnicze:
sadzonki warzyw i kwiatów.
Jak dojechać? Na mosińskie targowisko można się dostać samochodem lub innym pojazdem ul. Farbiarską z kierunku zachodniego i ul. Targową z kierunku
przeciwnego. Można też dojść pieszo od rynku ul. Kościelną, następnie udać się
w prawo i dojść kładką nad Kanałem Mosińskim.
Gdzie zaparkować? Nad samym placem targowym znajduje się bezpłatny parking, na który wjeżdża się od ul. Farbiarskiej. Jednak w dni targowe, a zwłaszcza
w sobotę, trudno jest tu znaleźć wolne miejsce. Ponieważ w centrum miasta
obowiązuje płatna strefa parkowania (od pn. do pt. w godz. 9.00–18.00, w soboty
w godz. 9.00 – 14.00), pozostają miejsca płatne: przy ul. Farbiarskiej, trochę dalej
na Dworcowej lub na miejskim rynku – na pl. 20 Października. Jednak całkiem
niedaleko od targowiska – 5 minut drogi pieszo, znajduje się duży parking wyłączony
ze strefy płatnej, zlokalizowany przy ul. Rzecznej nad Kanałem Mosińskim – wjazd
od ul. Mostowej i od ul. Wawrzyniaka. Niewiele dalej znajduje się kilkanaście
miejsc parkingowych przy rondzie Budzyń, także poza strefą płatnego parkowania.
Dla zainteresowanych handlem na mosińskim targowisku, podajemy obowiązujące w roku 2015 stawki opłaty targowej od sprzedaży:
• z własnego straganu ustawionego wyznaczonym miejscu 15 zł,
• z ręki, pojemnika lub koszyka 2 zł,
• z samochodu osobowego 18 zł,
• z samochodu dostawczego lub ciągnika z przyczepą 25 zł,
• z samochodu ciężarowego 54 zł.
Wysokość stawek opłaty targowej ustala Rada Miejska w Mosinie, na podstawie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do końca października, Rada uchwali
stawki opłaty targowej na rok przyszły.
Oprócz opłaty targowej, która wpływa do budżetu gminy, zarządca targowiska – Zakład Usług Komunalnych – pobiera o handlujących opłatę za
prowadzenie targowiska od sprzedaży:
• z własnego straganu ustawionego wyznaczonym miejscu 10 zł,
• z ręki, pojemnika lub koszyka 6 zł,
• z samochodu osobowego 10 zł,
• z samochodu dostawczego lub ciągnika z przyczepą 10 zł,
• z samochodu ciężarowego 6 zł.
Szczegóły dotyczące prowadzeniu handlu na targowisku - pod nr. telefonu: 61
8132 321. 
J. Nowaczyk
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Zwrot subwencji

24 września 2015r. Burmistrz Gminy Mosina otrzymał od Ministerstwa Finansów
– Departament Finansów Samorządu Terytorialnego – wezwanie do zapłaty kwoty
662.412 zł, tytułem zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji
ogólnej za rok 2011. W dniu 2 października br., Gmina Mosina wpłaciła na konto
Ministerstwa Finansów część tej kwoty w wysokości 322.412 zł.
Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej dotyczy Zespołu Szkół w Krośnie,
w skład którego wchodzą dwa budynki: jeden zlokalizowany w Krośnie, przy ul.
Głównej (stary budynek), drugi - w Mosinie, przy ul. Krasickiego. Dla Zespołu
Szkół w Krośnie, Gmina pobierała subwencję zawyżoną, tzn. w wysokości jak
dla szkoły wiejskiej mimo, że w momencie wykazywania danych w systemie
informacji oświatowej na 30 września 2010r., uczniowie uczyli się tylko w budynku
położonym w Mosinie, czyli w mieście. Wykazała to kontrola Kuratorium Oświaty
w Poznania, przeprowadzona w kwietniu 2011r., podczas której stwierdzono, że
wszystkie statutowe zadania Szkoły Podstawowej odbywały się w budynku przy ul.
Krasickiego w Mosinie. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wyniki swojej kontroli
przekazało do Ministra Edukacji Narodowej, a ten z kolei o zaistniałej sytuacji
powiadomił Ministra Finansów.
30 kwietnia 2013r. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o konieczności
zwrotu przez Gminę Mosina nienależnie pobranej części subwencji. 9 lipca br.,
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Gminy Mosina od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2014r.
w sprawie skargi na decyzję Ministerstwa Finansów z 30 kwietnia 2013r. Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego został dostarczony do Urzędu Miejskiego
w Mosinie w dniu 8 września 2015r. Gmina Mosina musi więc zwrócić nienależnie
pobraną kwotę. Burmistrz Jerzy Ryś wystąpił do Ministra Finansów o rozłożenie
kwoty do zapłaty 622.412 zł na raty, zwracając jej część w wysokości 322.412 zł.
Jednocześnie toczy się dalsze postępowanie w sprawie nienależnie uzyskanej części
oświatowej subwencji za rok 2010. Na podstawie dokumentacji dostępnej w Urzędzie
Miejskim w Mosinie.  				
Anna Balcerek-Kałek

Środki do dyspozycji – sprostowanie

W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” nr 5(5), w artykule „Decydujemy wspólne” str.16, w części poświęconej środkom finansowym do dyspozycji
jednostek pomocniczych, napisałam, że: „Podobnie jak w przypadku funduszu sołeckiego, decyzja, jakie potrzeby sołectwa i osiedla zostaną z tych środków zaspokojone,
należy do samych mieszkańców. Procedura wyboru zadań do realizacji, jest tu taka sama,
a warunkiem, by uczestniczyć w decyzji, jest obecność na zebraniu wiejskim lub zebraniu ogólnym mieszkańców osiedla, a także – udział w głosowaniu nad przyjęciem uchwały zebrania.” Stwierdzenie to jest błędne
i oparte zostało na dotychczasowej praktyce sołectw i osiedli. Tymczasem
w ubiegłym roku przy zmianie statutów, wprowadzono zapis regulującegy tę kwestię,
z którego wynika, że Sołtys wraz z Radą Sołecką i odpowiednio Przewodniczący
i Zarząd Osiedla, mogą podjąć decyzję na co wydać środki do dyspozycji bez uchwały
zebrania wiejskiego, czy ogólnego mieszkańców. Obecnie gospodarkę finansowo-budżetową sołectw reguluje § 38 statutów sołectw, a osiedla § 34 statutów osiedli. Na
przykładzie sołectwa, zgodnie z §38: „1. Gospodarkę finansową Sołectwa prowadzi
Sołtys, zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego; 2. Sołtys wraz z Radą Sołecką w
terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy ustala roczny plan
rzeczowo-finansowy Sołectwa, w ramach środków przewidzianych w budżecie
i przekazuje go Burmistrzowi; 3. Zmian w planie rzeczowo-finansowym w ciągu roku
budżetowego dokonuje Sołtys z Radą Sołecką.” Poniżej przedstawiam interpretację
prawną tych zapisów. Dariusz Szymczak, radca prawny: Zgodnie z w/w postanowieniami, Statutu § 38 pkt. 2 i 3, za ustalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz
jego ewentualne zmiany i przekazanie go Burmistrzowi odpowiada Sołtys wraz z Radą
Sołecką. Jednocześnie wykonywanie i wprowadzanie tego planu w życie, Statut w §38
pkt. 1 powierza Sołtysowi, który musi opierać się na uchwałach Zebrania Wiejskiego.
Wnioski końcowe: 1. Ustalenie planu rzeczowo-finansowego Sołectwa jak i również
jego zmiany są zadaniami Sołtysa i Rady Sołeckiej; 2. Odpowiedzialność za gospodarkę
finansową Sołectwa, czyli za wprowadzanie ustalonego planu rzeczowo-finansowego
w życie, realizuje Sołtys zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego. 
J. Nowaczyk

INFORMACJE Z URZĘDU

INFORMATOR MOSIŃSKI
• z Prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mosinie Adamem
Ejchorstem w sprawie możliwości udziału towarzystwa w zwiększeniu zasobów
komunalnych Gminy Mosina,
• z Komendantem Miejskim Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu Witoldem
Rewersem w sprawach związanych
z funkcjonowaniem straży pożarnych
na terenie gminy Mosina,
• wizyta w niemieckiej gminie partnerskiej Seelze,
• z ZTM w sprawie zmiany organizacji
sieci komunikacyjnej na terenie gminy,
• z przedstawicielami Aquanet i firmą
projektową w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sowinkach,
• z przedstawicielami spółki Medicomplex w sprawie wzajemnych rozliczeń
finansowych za paliwo gazowe użyte
do ogrzewania pomieszczeń w budynku
przy ul. Dworcowej 3,
• z przedstawicielami firmy Family
House, w sprawie prawidłowości wzajemnych rozliczeń z tytułu podatku od
nieruchomości,
• podpisanie umowy o dofinansowanie
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
– opracowała Joanna Nowaczyk. 

Konserwacja wieży
Od 9 września br. na pożegowskiej wieży widokowej, wykonywane są prace
konserwacyjno-malarskie, które potrwają do 10 listopada. Do tego czasu obiekt
będzie nieczynny dla zwiedzających.
Prace obejmują wieżę oraz infrastrukturę towarzyszącą, w zakresie: wymiany
zniszczonych elementów, uzupełnienia
gontów dachowych, sprawdzenia wszystkich połączeń, dokręcenia śrub, a także
dwukrotnego malowania środkami impregnującymi.  		
JN
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ELŻBIETA JĘDRZEJCZAK

Na podstawie gotowego projektu budowy ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, 8 sierpnia 2012r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Jednak
środki na wykonanie I etapu tej inwestycji zostały zaplanowane dopiero
w tegorocznym budżecie. W projekcie
przewidziana została jezdnia o szerokości
5 metrów i zgodnie z projektem zadanie
będzie zrealizowane.
Konsekwencją zmiany wymiarów jezdni,
byłaby konieczność opracowania nowego
projektu i uruchomienia ponownie dalszej procedury, co opóźniłoby inwestycję
o ok. 2 lata. Dodatkowo, obowiązujące
również od 2012r., ale wydane już po
uzyskaniu pozwolenia na budowę ul.
Czereśniowej Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
w rejonie Mosina-Krajkowo, nakłada obowiązek na gminę projektowania jezdni
szczelnie oddzielonej od gruntu. Gdyby
opracować nowy projekt, pociągnęłoby
to za sobą znacznie wyższe koszty realizacji tej inwestycji, która musiałaby być
zgodna z rozporządzeniem.
5-metrowa szerokość jezdni na ulicach
osiedlowych jest jednak atutem, gdyż
podnosi bezpieczeństwo wszystkich jej
użytkowników. Wymusza na wszystkich
kierowcach ograniczoną prędkość jazdy,
bez konieczności instalowania progów
zwalniających tak, jak ma to miejsce na ul.
25 stycznia. Obecnie zakończona została
budowa kanalizacji deszczowej w tej ulicy
i wykonawca przystąpi do jej utwardzenia. Miesięczne opóźnienie tej realizacji, spowodowane jest oczekiwaniem
na dostawę nowoczesnych rur GRP
z włókien szklanych stosowanych do
odwodnienia i ich brakiem u jedynego producenta w Polsce. W związku
z opóźnioną dostawą tych rur, budowa
opóźni się o około miesiąc. Wykonawca inwestycji na ul. Czereśniowej został
zobligowany do wykonania harmonogramu robót z terminem ich zakończenia
do końca października. W ramach tego
zadania, na ul. Czereśniowej powstanie
także obustronny chodnik i parking przy
piekarni. 
Na podstawie informacji z Referatu
Inwestycji. JN

ALEKSANDRA TULISZKA

Jakie są przyczyny opóźnienia utwardzenia ulicy Czereśniowej? Dlaczego jezdnia na tej ulicy ma być taka
wąska?

Po służbie emerytura
Zna je niejeden z mieszkańców, bo
od wielu lat pracowały w mosińskim
magistracie: Elżbieta Jędrzejczak –
inspektor ds geodezji i Aleksandra
Tuliszka – kierownik Referatu Organizacyjnego. Przejściem na zasłużoną
emeryturę, zakończyły właśnie swoją
pracę w Urzędzie. Ze świeżo upieczonymi i uśmiechniętymi emerytkami
rozmawiała Joanna Nowaczyk.
Jak zaczęła się Wasza zawodowa przygoda z Urzędem?
Elżbieta Jędrzejczak: Nie była to moja
pierwsza praca. Po maturze, od 1974r.
pracowałam w PSS-ach w Puszczykowie
i równocześnie podjęłam naukę
w Policealnym Studium Budowlanym.
Od 1977r. pracowałam w „Prefabecie”
w Poznaniu jako technik budowlany,
a tu, w Urzędzie, od 1987r.
Aleksandra Tuliszka: Ja, zanim trafiłam do Urzędu,15 lat pracowałam
w Zakładach Rowerowych w Poznaniu,
a w Urzędzie – od 10 maja 1982r.

Czy od początku do emerytury pracowałyście na tych samych stanowiskach?
AT: Nie, na początku pracowałam
w „podatkach od nieruchomości”, a po
niecałym roku przeszłam do Sekretariatu i tu pełniłam funkcję kierownika
Referatu Organizacyjnego – od 83r. do
końca., którego stanowisko mieściło się
w sekretariacie do 1990r.

Czyli przyszły nowe władze i zmieniły
sekretarkę?
AT: Nowe władze nie zmieniły sekretarki, ale uznały, że kierownik Referatu
Organizacynego nie może obsługiwać
Sekretariatu. Jednak najpierw, zaraz po
zmianie władzy, wszyscy dostaliśmy wypowiedzenie i potem część urzędniczej
kadry została przyjęta z powrotem – ja
także.

EJ: Ja od 87 do 90r., pracowałam
w referacie budownictwa. W 90r. dostałam
wypowiedzenie tak jak wszyscy pracownicy i z tym się musiałam pogodzić. Po
urlopie macierzyńskim na syna, wówczas
burmistrzem był pan Robakowski, zostałam przyjęta do Referatu Geodezji. Tak
wróciłam do Urzędu.

Macie ogromne doświadczenie zawodowe
– urzędniczki z krwi i kości. Jak się kiedyś
pracowało w urzędzie, bez komputerów?
AT: Na początku miałyśmy zwykłe maszyny do pisania i kalkę. Na tej maszynie
trzeba było tak dokładnie pisać, że jeśli
kropeczka, krzyżyk, przecinek był nie tak,
to wszystko było zwracane do poprawki.
Naczelnik Jerzy Szyło bardzo dokładnie
czytał wszystkie decyzje, bo nie było ich
aż tyle i każdy błąd był wyłapany.
EJ: Robiłam mało błędów, ale pamiętam, że kiedyś, w decyzji lokalizacyjnej
„sporządzony” napisałam przez „ż”. Zaraz byłam wezwana na dywanik.
AT: Do liczenia były tzw. „kręciołki”,
czyli maszynki, które kręciło się do przodu, do tyłu i cyferki przesuwały się. Nie
było ksera, tylko powielacz, na denaturat.

Ale chyba nie powielało się na nim takich
ilości egzemplarzy, ile dzisiaj zdarza się
kserować w urzędzie?
AT: Oczywiście, że nie. To, co teraz jest
w urzędzie wytwarzane w ciągu tygodnia,
to wtedy było przez 2 miesiące.
EJ: Nie było tyle biurokracji i nie wydawaliśmy tyle decyzji, bo nie było aż
tyle inwestycji, co dziś, nie było tyle podziałów, nie było budownictwa developerskiego.
AT: Potem weszły maszyny do pisania elektryczne, na których można było
wydrukować ileś kopii, miały pamięć
i taśmę do mazania błędów na oryginale.
Było to pewne ułatwienie. Ostatecznie urząd
został skomputeryzowany pod koniec lat 90.
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Wróćmy jeszcze do początków Waszej
pracy. Co jeszcze charakterystycznego
pamiętacie z tamtego okresu?
AT: To, w jaki sposób byliśmy jako
urzędnicy przygotowywani do pracy.
Najpierw były 2-tygodniowe kursy
przygotowawcze na aplikację urzędową, kończące się ustnym egzaminem
z każdego przedmiotu. Ze spraw organizacyjnych, co mi się bardzo podobało,
w poniedziałek, o 9-tej, jak zaczynaliśmy pracę było spotkanie naczelnika ze
wszystkimi kierownikami i podległymi
służbami w jego gabinecie. Wtedy jeżeli
miało się jakąś sprawę do naczelnika to
się ją przedstawiało.

Praca w urzędzie czyni urzędnika osobą
publiczną, rozpoznawalną na ulicy. Czy
to jest miłe, czy uciążliwe?
AT: To jest miłe. Jeszcze do tej pory
każdy o coś zapyta, poradzi się. Pyta
na przykład: „a pani jeszcze pracuje?”
Ja mówię: „nie, jestem na zasłużonej
emeryturze”.
EJ: W tej chwili krótko jestem emerytką, no i już jedna kobieta mówi: „pani
Elu, ja muszę do pani przyjść, bo to użytkowanie wieczyste trzeba załatwić”. Ja
na to: „to zapraszam do pokoju 125, ale
do pana Piotra Sternala albo do pani
Rozalii Skrzypczak, bo ja już jestem na
emeryturze”.

Czyli urzędnik w swoim miejscu zamieszkania, jest trochę takim łącznikiem między urzędem a mieszkańcem?
AT: Tak, ludzie spotykając nas na ulicy,
oczekują rzetelnych informacji, prosto
z urzędu.

Po tylu przepracowanych latach, czy decyzja o przejściu na emeryturę nie była
trudna?
AT: Dla mnie była łatwa, miałam to
zaplanowane rok temu. Przyszedł czas
na odpoczynek – odpoczynek po służbie.
Na emeryturze jest wspaniale...
EJ: Faktycznie, przychodzi taki moment, że trzeba taką decyzje podjąć. Mnie
skłoniły do tej decyzji względy zdrowotne. Ale się nie odżegnuję, jeżeli będę
w urzędzie potrzebna – służę pomocą.

To widać, że jesteście zadowolone
z emerytalnego stanu i myślę też, że po
tylu przepracowanych latach, pozostała
jakaś satysfakcja?
EJ: Czuję satysfakcję z tego, że wielu
osobom wydałam decyzje i to pozytywne, bo rzadko kiedy były negatywne.
AT: Praca w Urzędzie dała mi możli-
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wość poznania bardzo wielu osób, od
młodych po starszych. Tym bardziej, że
brałam udział w poborze wojskowym,
potem udział w tych wszystkich szkoleniach w sprawie wyborów, w sprawie
referendów, od młodych po starsze osoby.
Muszę powiedzieć, że do pracy szło się
z przyjemnością. Bo ta praca była potrzebna, by służyć mieszkańcom.
Dziękuję za rozmowę, a także – za kilkunastoletnią, koleżeńską współpracę. 

Nowi pracownicy
w Urzędzie Miejskim
Od początku tego roku, przybyło kilka
nowych twarzy w mosińskim magistracie, choć stan liczebny kadry urzędniczej
właściwie się nie zmienił. Jak informuje Julia Olejniczak-Kowalska, Sekretarz
Gminy Mosina, obecnie w Urzędzie zatrudnionych jest 88 pracowników, tyle
samo, ile pod koniec roku ubiegłego.
Przedstawiamy nowych pracowników:

Anna Balcerek-Kałek
– kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
Absolwentka WSP
w Zielonej Górze,
kierunek pedagogika w zakresie nauczania początkowego, a także studiów podyplomowych, między innymi
Liderów Oświaty – Colegium Civitas
w Warszawie, Akademii Ekonomicznej
w Katowicach – kierunek: zarządzanie
w oświacie z dydaktyką przedsiębiorczości, Leszczyńskiej PWSzZ – kierunek:
Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół
w Mosinie, a obecnie także trener i mentor w programach Ocenianie Kształtujące i Aktywna Edukacja w Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Agnieszka Gruszczyńska
– podinspektor ds.
zarządzania projektorami i funduszami
europejskimi.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierunek politologia specjalizacja administracja europejska,
z tytułem magistra. Ukończyła Szkołę
Trenerów Biznesu Akademii SET. Poprzednie miejsce pracy – Instytut Zachodni w Poznaniu.

Monika Kujawska –
podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.
Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, z tytułem magistra. Ukończyła także Szkołę Policealną Pracowników
Służb Społecznych. Wcześniej związana
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, była animatorem społeczności lokalnej, koordynatorem ds. Działań
Środowiskowych.

Joanna Pawlicka –
kierownik Referatu
Mienia Komunalnego. Absolwentka
Politech n i k i Po znańskiej na kierunku technologia i organizacja budowy,
z tytułem magistra inżyniera, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na
kierunku zamówienia publiczne. Jest także
rzeczoznawcą kosztorysowym. Wieloletni
pracownik Urzędu Miejskiego w Komornikach, gdzie zajmowała się inwestycjami
i remontami, pełniła także funkcję audytora wewnętrznego.

Henryk Pawlikowski
– specjalista ds.
utrzymania dróg.
Wykształcenie średnie techniczne, specjalność: eksploatacja pojazdów samochodowych. Instruktor nauki jazdy, ze
znajomością zakresu szczegółowych
warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pracował
w spółce Prothima, gdzie zajmował
się administrowaniem budynków biurowo-magazynowych z infrastrukturą
towarzyszącą, a także placami i drogami
wewnętrznymi.

Natalia Rynkowska
- podinspektor ds.
ochrony środowiska.
Absolwentka Uniw e r s y t e t u P r z yrodniczego w Poznaniu, specjalizacja – monitoring
środowiska i oceny środowiskowe,
z tytułem magistra inżyniera. Współautorka prac i publikacji związanych
z ochroną środowiska. Laureatka nagród
i wyróżnień za działalność naukową
i publicystyczną. Poprzednie miejsce pracy – firma inżynieryjno-doradcza BBF. 
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
27 sierpnia - 24 września
Rada Miejska w Mosinie obradowała
na jednej sesji i dziewięciu posiedzeniach komisji stałych. Komisje zajmowały się następującymi tematami:
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na posiedzeniu wyjazdowym w szkole przy ul. Krasickiego
w Mosinie - bezpieczeństwem uczniów
w drodze do szkoły, oceną stanu szlaków
komunikacyjnych do szkół, wychowaniem komunikacyjnym w szkołach oraz
propozycjami do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2016; Komisja Rewizyjna – kontrolą wydatków związanych
z wybranymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego do
końca roku 2014 ; Komisja Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej –
przeglądem infrastruktury turystycznej w Gminie i określeniem potrzeb
inwestycyjnych na rok 2016, środkami
finansowymi w budżecie 2016 na realizację zadań promocyjnych i współpracy samorządowej oraz dotychczasowymi wydatkami na „Informator
Mosiński”; Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu na posiedzeniu wyjazdowym
w Szkole Podstawowej w Krosinku inwestycjami oświatowymi, zapoznaniem się funkcjonowaniem gminnych
przedszkoli (spotkanie z dyrektorami);
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej – profilaktyką zdrowotną
w szkołach, przedszkolach, żłobkach na
terenie Gminy Mosina, organizacjami
pozarządowymi wspierającymi działania
OPS-u; Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – realizacją projektów inwestycji: kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Mosina, budową
oczyszczalni ścieków, zaawansowaniem
prac nad planami zagospodarowania
przestrzennego; Komisja Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego – stanem realizacji inwestycji
w roku 2015; Komisja Budżetu i Finansów – sprawozdaniami za I półrocze
2015r. z: dochodów i wydatków, zbycia mienia komunalnego, wykonania
budżetu, wykonania wydatków niewygasających z roku 2014. 

12

„18-stka” Rady
Na sesji w dniu 24 września, Rada podjęła 13 uchwał w następujących sprawach: „Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022”, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mosina,
wieloletni program osłonowy wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia
posiłku osobom tego pozbawionym,
regulamin udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosiny dla uczniów
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmiana
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015-2019, zmiana
tegorocznego budżetu Gminy Mosina,
zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów
i określenie wysokości wynagrodzenia
za inkaso, udzielnie pomocy finansowej
dla Powiatu Poznańskiego, przekazanie
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zabudowy
techniczno-produkcyjnej i terenów
zabudowy mieszkaniowej z usługami
przy ul. Śremskiej w Mosinie, skargi Tadeusza Vogta z dnia 17 lutego 2014r.
i 9 września 2015r., przystąpienie do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej

z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie
-> str. 4 Plany zagospodarowania dla
Mosiny.
Była to 18. sesja Rady Miejskiej w Mosinie tej kadencji. Zamykając ją, przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata
Kaptur stwierdziła, że „osiemnastka”
oznacza dojrzałość.
Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie: Zamykam 18 sesję Rady
Miejskiej, dodając na
do widzenia, że 18-tka to jest dojrzałość.
Średnio w kadencji jest sześćdziesiąt parę
sesji, wyrośliśmy więc z wieku dziecięcego. Dzisiaj zdaliśmy egzamin dojrzałości
i wkraczamy w dorosłość, w najlepszy
czas w życiu człowieka, kiedy człowiek
jest w wieku produkcyjnym. Także spodziewam się po tym wieku produkcyjnym
naprawdę wiele.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
i stanowisk można zapoznać się
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo, a także w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, tel. 618109 541. 

RADA MIEJSKA
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Terminarz
posiedzeń Rady
od 19 października
do 4 listopada
19 października g. 17.30
– Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
Kultura oraz sport w mieście i gminie;
ciekawe inicjatywy, imprezy, sukcesy
twórców; analiza wykorzystania bazy
sportowo-rekreacyjnej; regulamin świetlic wiejskich.

21 października g. 17.30
– Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:
Informacja o sprzedaży mienia komunalnego oraz o stanie przygotowania
mienia do sprzedaży; sprawy bieżące.

22 października g. 17.30
– Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa:
Podatki i opłaty lokalne na 2016 r.;
Przedstawienie skali dosadzania drzew
i krzewów na terenie gminy Mosina
(jakie gatunki, ile sztuk); Wydatkowanie kwot i wskazanie nowych projektów związanych z tymi nasadzeniami;
sprawy bieżące.

26 października g. 17.00
– Komisja Budżetu i Finansów:
Współpraca z Powiatem Poznańskim
i Radnymi Powiatu Poznańskiego z naszego okręgu; kwartalne sprawozdanie
z wydatków i dochodów; podatki
i opłaty lokalne na rok 2016; wykonanie
wniosków komisji.

27 października g. 17. 30
– Komisja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej:
Spółdzielnie socjalne działające na
terenie Gminy Mosina; profilaktyka
dorosłych mieszkańców naszej gminy
(proponowane programy, badania);
sprawy bieżące.

29 października g. 16.00 Sesja
Rady Miejskiej (Mosiński Ośrodek
Kultury)
4 listopada 2015r. g. 17.30 –
Komisja Rewizyjna:

INFORMATOR MOSIŃSKI

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
Aktualności. Można je również uzyskać
w Biurze Rady tel. 61 8109 541. 

W przedszkolach
są miejsca
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu swoje
posiedzenia odbywa w gminnych placówkach oświatowych.
Roman Kolankiewicz, Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury
i Sportu: Komisja postanowiła,
że poszczególne
posiedzenia będzie odbywać w gminnych placówkach
szkolnych, tak aby z upływem czasu
zapoznać się ze wszystkimi obiektami.
Tematy związane z edukacją stanowią
najobszerniejszą część problematyki,
z którą spotykamy się na komisjach, dlatego poznanie warunków jakich uczą się
dzieci i pracują nauczyciele jest dla nas
bardzo istotne.
Na wrześniowym posiedzeniu, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu spotkała się między innymi z dyrektorami
gminnych przedszkoli, z którymi rozmawiała na temat aktualnych problemów i trosk tych placówek. Mówiono
o tym, że publiczne przedszkola są niedofinansowane, stają się mniej atrakcyjne
w porównaniu z nowymi placówkami,
dzieci przechodzą do innych przedszkoli, z których w chwili obecnej tylko
Przedszkole Integracyjne nr 3 ma pełną
obsadę. Z przedstawionych na tym posiedzeniu danych wynikało, że na terenie
gminy Mosina, jest około 30 wolnych
miejsc we wszystkich przedszkolach,
w tym - w przedszkolach publicznych,
choć jeszcze niedawno miejsc tych było
tam brak. 

Sprzęt dla
szpitala
Na wrześniowej sesji, Rada Miejska
w Mosinie podjęła uchwałę o przekazaniu z budżetu kwoty 25 tys. złotych
na pomoc dla Szpitala w Puszczykowie.
Kwota ta przeznaczona jest na zakup
sprzętu endoskopowego na potrzeby
Oddziału Urologii tej placówki szpitalnej. Pomoc finansowa, uzasadniona
jest społecznym zapotrzebowaniem na
usługi medyczne, z których korzystają
mieszkańcy Gminy Mosina. Wniosek
o środki na ten cel, złożyła Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
a pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budżetu i Finansów. Na posiedzeniu
tej ostatniej, w dniu 21 września, radni postulowali, by co roku, w budżecie
Gminy Mosina były już zawsze zaplanowane takie środki na pomoc Szpitalowi,
w którym leczy się bardzo wielu naszych
mieszkańców.
Samorząd Gminy Mosina od wielu lat
wspiera w ten sposób puszczykowski
Szpital. 
Na podstawie informacji udzielonych
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Mosinie Małgorzatę Kaptur oraz Biuro
Rady Miejskiej opracowała Joanna Nowaczyk.

KOMUNIKAT
25 października br., odbędą się wybory
parlamentarne do Sejmu i Senatu RP.
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7 – 21. Głosowanie odbędzie
się w tych samach lokalach, z wyjątkiem jednej komisji: Komisja Obwodowa nr 12, przenosi się z Przedszkola
do Świetlicy Wiejskiej w Krośnie, ul.
Piaskowa. Szczegółowa informacja
o obwodach głosowania, dostępna jest
na stronie www.mosina.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej, w zakładce Wybory i referenda, a także na tablicach
ogłoszeń. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016
rok.

RADA MIEJSKA

13

INFORMATOR MOSIŃSKI

październik 2015

Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Mosina

Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 578 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl -> mienie gminne -> sprzedaż mienia gminnego
oraz www.mosina.pl -> dla inwestora.

Mosina - w rejonie ul. Śremskiej
Lp.

1.

Nr działki

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

2130/14

4659

PO1M/00044470/6

405 000

40.500

Przeznaczenie: pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 4P/U.
Przetarg w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

Pecna - przy ul. Różanej
Lp.

1.

Nr działki

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

444

1000

PO1M/00031270/0

60.000,00

6.000

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku. Przetarg w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 10.30 w Urzędzie
Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

Czapury - rejon ul. Świerkowej
Lp.

1.

Nr działki

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

235/96

660

PO1M/00031246/3

80 000

8.000

Przeznaczenie: pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem 8MN na rysunku planu. Przetarg w dniu 24 listopada 2015r.
godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

Dymaczewo Stare - w rejonie ul. Bajera
Lp.

1.

Nr działki

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

97/3

2972

PO1M/00031353/6

142.000,00

14.200,00

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego. Przetarg w dniu 24 listopada 2015r.,
godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110.

Dymaczewo Stare - w rejonie ul. Czereśniowej
Lp.
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Nr działki

Powierzchnia
(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1.

42/5;45/9

753

PO1M/00027242/4

48.000,00

4.800

2.

45/3

812

PO1M/00027242/4

57.000,00

5.700

3.

45/4

815

PO1M/00027242/4

55.000,00

5.500

4.

45/5

790

PO1M/00027242/4

53.000,00

5.300

5.

2698/21

1355

PO1M/00021193/3

158.000,00

15.800

AKTUALNOŚCI
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Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową na każdej z działek. Przetarg w dniu 24 listopada 2015r. o godz.
12.30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

W wyżej wymienionych przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium (ze wskazaniem w tytule przelewu numeru geodezyjnego działki, której wpłata wadium dotyczy), nie później niż do dnia 17 listopada 2015r. na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie: GBS Mosina 39 9048
0007 2007 0000 0215 0022 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy). Do wylicytowanej
ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT. 

Otwarcie schroniska
W dniu obchodów Światowego Dnia Zwierząt, 4 października, odbyło się uroczyste otwarcie Schroniska w Skałowie.
Schronisko jest własnością 11 gmin tworzących od 2010 r.
Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”. Gminy
te, to: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik,
Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania schroniska,
w następnym numerze „Informatora”.

Jeszcze o dożynkach
Na przełomie sierpnia i września, sołeckie imprezy zdominowane były przez dożynkowe obrzędy. W poprzednim
numerze przedstawiliśmy relację oraz fotoreportaż z większości takich uroczości. Również w Mieczewie i w Rogalinie,
obchodzono święto plonów. W Rogalinie były to dożynki
parafialne dla sołectw: Rogalin, Świątniki, Radzewice. Wśród
atrakcji mieczewskich dożynek, znalazły się: statuetka dla
najstarszego rolnika - Walentego Matuszewskiego, zawody
traktorów w kilku konkurencjach, konkursy dożynkowe
„Kawał Chłopa Mieczewo 2015”, „Kawał Baby Mieczewo
2015”, a dla najmłodszych - dmuchany zamek z palmami
i małpami, zjeżdżalnia i masa zajęć przygotowanych przez
„Fikołajki” z Kórnika. 

Rogalin

KĄCIK RYSOWNIKA

e..

satyryczni

AKTUALNOŚCI
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fot. Joanna Nowaczyk

Nauczycielskie awanse
W czasie minionych wakacji, kilkunastu nauczycieli szkół
Gminy Mosina zdobyło kolejne szczeble awansu zawodowego. W Kuratorium Oświaty w Poznaniu, trzech nauczycieli
odbyło rozmowę kwalifikacyjną i od 1 września zostało nauczycielami dyplomowanymi. Awans ten uzyskały: Kamila
Pietrzak z Zespołu Szkół w Daszewicach, Maria Lidia Górecka
z Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie oraz Arleta
Dąbrowska-Tatarynowicz z Zespołu Szkół w Mosinie. Lipiec
nie oznaczał również wakacji dla wielu nieco młodszych
stażem nauczycieli, pracujących w naszych gminnych szkołach. W Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyły się egzaminy
dla 10 nauczycieli kontraktowych. Uroczyste wręczenie aktu
nadania nauczyciela mianowanego, połączone ze złożeniem
ślubowania, które odebrał w obecności dyrektorów szkół
i przedszkoli zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, odbyło
się 27 sierpnia. Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego uzyskało 10 osób: Dorota Snuszka – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, Piotr Grzesiewski – nauczyciel historii, Daria
Jurecka – nauczyciel języka angielskiego, wszyscy z Zespołu

Szkół w Krośnie; Agnieszka Jankowska – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej oraz Katarzyna Wójkiewicz-Wincek – peda
gog z Zespół Szkół w Rogalinie; Aleksandra Kurek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Dorota Liphardt – nauczyciel
religii, Beata Sokołowska – nauczyciel języka niemieckiego
oraz Aleksandra Antos – psycholog z Zespół Szkół w Daszewicach; Paulina Zandek – nauczyciel świetlicy Zespół Szkół
w Mosinie. Aby ta ważna w karierze zawodowej każdego
nauczyciela uroczystość została niezapomniana, wykonano
na jej podsumowanie pamiątkowe zdjęcie.
Wszystkim nauczycielom, którzy pomyślnie odbyli rozmowę
kwalifikacyjną lub zdali egzamin gratuluję i życzę równie
kreatywnych pomysłów na pracę z uczniami w tym i w następnych latach szkolnych. 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu
Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zuzanna Anioła
Laureatka ogólnopolskiego konkursu „Historia i życie”
Zuzanna Anioła, uczennica Gimnazjum w Rogalinku, otrzymała I nagrodę w X edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego, zorganizowanego przez Fundację oraz Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs „Historia i życie” skierowany był do młodzieży licealnej. Za zgodą organizatorów, wzięła w nim udział
Zuzanna Anioła, gimnazjalistka z Rogalinka. Na konkurs
wpłynęło 149 prac (22 prace zespołowe). Wśród nich, praca
Zuzanny: Zofia i Józef Skonkowie: „Ocalić od zapomnienia”,
okazała się jedną z dwóch najlepszych prac indywidulanych,
zdobywając w konkursie I miejsce. Jej opiekunem merytorycznym jest nauczycielka historii Beata Buchwald. Gala finałowa
konkursu miała miejsce 2 września, na Zamku Królewskim
w Warszawie. Jego organizatorzy opublikowali prace laureatów
w formie książki oraz e-booka. Z pracą Zuzanny o regionalistach
i pasjonatach z Roglinka Zofii i Józefie Skonka, można zapoznać
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się na stronie: wiedzaipraktyka.pl/konkurs/konkurs_2015_
ebook.pd. Laureatce oraz jej opiekunce serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!  			
JN

OŚWIATA
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Wiórek

Jak to się robi

Nieporządek i śmieci, to częste uwagi mieszkańców, którym
nie podoba się, i słusznie, wygląd wielu miejsc na terenie naszej gminy. Bezsprzecznie, utrzymanie porządku i czystości
w miejscach publicznych to obowiązek naszych włodarzy.
Jednak przy ograniczonych środkach budżetowych, może
być trudne całkowite zaspokojenie społecznych potrzeb
w zakresie utrzymania należytej estetyki otoczenia. Wydaje
się, że w tej kwestii nasze wsie wyprzedzają miasta, a na wiejskich ulicach i to w całej gminie, panuje większy niż w mieście
porządek. Powodem nie jest wcale skierowanie zwiększonych
środków na ten cel na tereny wiejskie. Przyjrzyjmy się zatem,
jak to się robi, odwiedzając dwie wsie: Mieczewo i Wiórek.

jest widok na krajobraz, w którym swoje wody toczy rzeka
Warta. To wszystko starania sołtysa, który zachęcił do społecznej pracy radę sołecką i grupę mieszkańców. W taki właśnie
sposób, swój wizerunek zmieniła też ul. Sosnowa w Wiórku,
wzdłuż której pojawiły się kwiaty i ławeczki, a także okazały
zieleniec. Jak zapewnia pan sołtys, jego wspólne działania
z radą sołecką i mieszkańcami na rzecz poprawy estetyki wsi,
będą kontynuowane.
Marian Osuch, sołtys Sołectwa Wiórek :
W miejscu, gdzie jest teraz punkt widokowy nad Wartą, wcześniej zalegały śmieci. Usunęliśmy rosnące tu topole
i miejsce to zamieniło się w zieleniec. Podobnie było z ul. Sosnową, którą właściciele
leżących przy niej posesji zamienili w ulicę
spacerową i teraz dbają, by taką pozostała. Pytają się mieszkańcy
innych ulic, czy u nich też tak można zrobić. „Proszę bardzo”
– mówię, bo jak się chce to można. O wiele lepiej by się nam
żyło, gdyby wszyscy mieszkańcy gminy angażowali się w dbałość
o ich najbliższe otoczenie. 

fot. Joanna Nowaczyk

fot. Joanna Nowaczyk
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Szeroka jak z obrazka
Wystarczy przejechać choć raz przez Mieczewo by stwierdzić, że o tę wieś na pewno ktoś systematycznie dba. Wykoszone trawy wzdłuż ulic, nigdzie nie widać śmieci, a ulica
Szeroka, z pięknym, zadbanym pasem zieleni, wygląda jak
z przysłowiowego obrazka. Okazuje się, że to efekt społecznej
pracy sołtysa, rady sołeckiej oraz tutejszych mieszkańców,
którzy pomagają w utrzymaniu porządku w miejscach publicznych. Dbają też o najbliższy teren przylegający do ich
posesji. Jak relacjonuje sołtys Mieczewa Bronisław Sznura,
przyjeżdżają tu ludzie z sąsiednich Kamionek, z Borówca
i mówią, że jego wieś wygląda wzorcowo. Ja też tak uważam. Pan Sołtys chwali swoich mieszkańców, którzy włączają
się aktywnie w prace na rzecz swojej miejscowości. I to nie
tylko w porządkowanie i podnoszenie estetyki najbliższego otoczenia, ale także w organizowanie lokalnych imprez
i spotkań.
Bronisław Sznura, sołtys Sołectwa Mieczewo :
Mieliśmy pracownika, opłacanego z naszego funduszu sołeckiego, który porządkował
miejsca publiczne. Teraz robimy to sami,
społecznie. Każdy dba także o porządek
i wykasza trawę przed swoją posesją. Nikogo
nie trzeba „pilnować”, bo jeden mobilizuje
drugiego. Również w czynie społecznym odnowiliśmy niedawno
figurę św. Wawrzyńca stojącą na ulicy Szerokiej.

Spacer po Wiórku
Wiórek, to kolejna wieś, w której zaangażowanie mieszkańców
w sposób widoczny przekłada się na wygląd zewnętrzny tej
miejscowości. Wzdłuż ulicy Poznańskiej, przez całą długość
tej miejscowości, stoją gazony wypełnione kwiatami. Sołtys
Wiórka Marian Osuch wyjaśnia, że posadziła je Rada Sołecka,
ale dbają o nie właściciele posesji. Miejscem wizytowym wsi
jest punkt widokowy nad Wartą. Są tu ławeczki, zieleniec,
a nawet – wytyczono alejki spacerowe. I co najważniejsze,
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Mieczewo
Mieczewo i Wiórek odwiedziła
Joanna Nowaczyk

Przyjemne i pożyteczne

Mieszkańcy Czapur żegnali lato podczas Rodzinnego Festynu, w niedzielę 20 września. Na imprezę zorganizowaną
przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz Proboszcza miejscowej
parafii, mieszkańcy przybyli całymi rodzinami, nie tylko
z Czapur, ale i z Wiórka, Babek, Daszewic. Dla uczestników
„Magicznego Pożegnania Lata” przygotowano atrakcje: dla
dzieci – dmuchany zamek, kule w basenie, hot dogi i popcorn, a dla dorosłych – wojskową grochówkę, wiejski chleb
ze smalcem i domowe wypieki. Jednak główną atrakcją było
spotkanie z iluzjonistą, który przez niemal godzinę zabawiał
wszystkich pokazem magicznych sztuczek.
Za pośrednictwem „Informatora”, organizatorzy imprezy
dziękują wszystkim sponsorom festynu.
W Czapurach, w sobotę 19 września, odbyła się zbiórka
krwi oraz zapisy do Banku Szpiku Kostnego. Na akcję zgłosiły
się 22 osoby chętne, by honorowo oddać krew. Ostatecznie
zebrano 5,5 litra krwi, a w Banku Szpiku zarejestrowały się
3 osoby. – Wszystkim, którzy zdecydowali się na oddanie krwi
i zarejestrowali się do Banku Szpiku oraz tym, którzy mimo
najszczerszych chęci nie mogli tego uczynić, w imieniu Rady
Sołeckiej wsi Czapury, Księdza Proboszcza oraz tych wszystkich, dla których oddana krew będzie niejednokrotnie jedynym
lekarstwem ratującym życie, serdecznie dziękuję. Pragniemy
poinformować, że podobne akcje poboru krwi będą prowadzone
cyklicznie i mamy nadzieję, że odzew ze strony mieszkańców
będzie jeszcze większy – mówi sołtys Waldemar Waligórski. 
Oprac. JN
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„Śródmieście” czeka na zarząd
Zakończył się okres składnia wniosków do budżetu Gminy Mosina na rok 2016. Wnioski takie, przekazali burmistrzowi radni, przewodniczący jednostek pomocniczych
gminy, pracownicy, kierownicy jednostek organizacyjnych
i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Teraz Burmistrz zaprojektuje przyszłoroczny budżet i przekaże go
Radzie Miejskiej pod obrady. W tym projekcie znajdą się
również środki „zabezpieczone” na potrzeby jednostek
pomocniczych. To kwoty zadysponowane przez sołectwa
i osiedla na wybrane przez siebie cele. Takich środków, póki co,
nie przewiduje się dla Osiedla nr 1 „Śródmieście”. Dlaczego?
Kwota do dyspozycji sołectw i osiedli zależy od liczby mieszkańców – to 5 zł w budżecie na każdego z nich.
W przypadku sołectw, nie może ona jednak być mniejsza niż
2 tys., ani przekroczyć 8 tys. zł, (sołectwa dysponują jeszcze
funduszem sołeckim), a w przypadku osiedli musi się mieścić
w przedziale od 4 – 12 tys. zł. Dla Osiedla nr 1 w Mosinie, na rok
2016 została wyliczona kwota 6.470 zł. Jednak by ją zadysponować, zgodnie z osiedlowym statutem, osiedle musi mieć wybrany
zarząd i przewodniczącego, a na Osiedlu nr 1 „Śródmieście”,
jako jedynym w Mosinie, tego zarządu, ani jego przewodniczącego nie ma. Żeby ustanowić zarząd osiedla, w zebraniu, na
którym ma być on wybrany, musi uczestniczyć określona liczba
mieszkańców z prawem wyborczym. Liczbę tę określa Statut
Osiedla, a w przypadku Osiedla nr 1, wystarczy tylko 30 osób
z prawem wyborczym, na 1299 mieszkańców i 1069 z prawem do głosowania. Niestety, mimo podjętej niedawno próby
„reaktywowania” władz tej jednostki pomocniczej, na zorganizowane przez burmistrza zebranie wyborcze nie przyszło
nawet tych 30 osób – mieszkańców Osiedla „Śródmieście”.
Zarządu i przewodniczącego wciąż tam nie ma. Możliwość
zadysponowania środków w budżecie gminy na wybrany przez
osiedle cel, to nie jedyna korzyść z posiadania własnego zarządu. Kompetencje władz jednostki pomocniczej i ich znaczenie
dla życia osiedla, opisane są w osiedlowym Statucie. Zamiast
jednak cytować suchy dokument, zapytajmy o zdanie przedstawicieli innych osiedli, jakie korzyści mają mieszkańcy,
z funkcjonowania zarządu osiedla:
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Irena Rybarczyk, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” : Przewodniczącą tego osidla jestem drugą
kadencję. Przed 2008 rokiem nie funkcjonował tu oficjalny Zarząd. Obecnie, jako
Osiedle realizujemy wiele inicjatyw, które mają na celu ulepszenie funkcjonowania naszej okolicy
w wymiarze infrastruktry oraz integracji mieszkańców. Działalność Osiedla jako jednostki pomocniczej, pomaga również
w informowaniu władz o potrzebach mieszkańców, czy bieżących problemach. Zachęcam wszystkich do zaangażowania
się w życie lokalnej społeczności, którą wspólnie tworzymy.
Arkadiusz Cebulski, Radny Rady Miejskiej
w Mosinie: Uważam, że praca zarządów
osiedli to bardzo cenna inicjatywa. Jesienią ubiegłego roku, próbowaliśmy zachęcić
mieszkańców Osiedla nr 1 „Śródmieście”,
do zainteresowania się zorganizowanym
tam zebraniem wyborczym, by i na tym
osiedlu, taki zarząd zaczął działać. Niestety na zebranie
przyszło tylko 14 osób. A przecież, za pośrednictwem zarządu swojego osiedla, mieszkańcy mają możliwość udziału
w tworzeniu budżetu Gminy. Zarząd Osiedla nr 1, gdyby został
wybrany, m.in. wziąłby udział w tworzeniu nowego regulaminu strefy parkowania, która w całości znajduje się właśnie
na tym osiedlu. Gorąco zachęcam mieszkańców do udziału
w wyborach, a później w pracach Zarządu Osiedla.
Statut Osiedla nr 1 „Śródmieście” dostępny jest w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce: Jednostki pomocnicze ->
Osiedla -> Osiedle nr 1, a także w Biurze Rady Miejskiej,
pokój 21, tel. 61 8109 541. 

WYBORY DO ZARZĄDÓW OSIEDLI

• Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” – 28 października,
godz. 18.00 – budynek B Zespołu Szkół w Krośnie, ul. Krasickiego 16
w Mosinie.
• Osiedle nr 1 „Śródmieście” – 9 listopada, godz. 18.30 – Sala
Kolumnowa Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4.
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O filarach i perspektywach
W dniach 9 - 11 września, mosińska ta w Seelze była okazją do zapoznania Już 27 września, zaledwie kilka dni po
delegacja gościła w niemieckiej, zaprzy- się z funckjonowaniem i działaniami rozmowach przedstawicieli obu samojaźnionej gminie Seelze. Od 2000 roku, niemieckiego samorządu. – Interesował rządów, grupa gimnazjalistów z ZespoGminę Mosina łączy z Seelze umowa nas przede wszystkim ich budżet, jego łu Szkół przy ul. Sowinieckiej w Mosipartnerska. Celem wizyty było omó- stan, podział, a także deficyt, czyli to, nie, odwiedziła zaprzyjaźnioną szkołę
wienie dalszych, możliwych płaszczyzn czym jesteśmy tak bardzo zaintersowani Humboldt-Schule w Seelze. Współpraca
współpracy. Ponieważ po ostatnich u nas. W kwestii zadłużenia, nasza sytu- w ramach podpisanej 15 lat temu umowy
wyborach samorządowych, w Mosinie acja jest lepsza, ale Niemcy z kolei mają jest kontynuowana.
nastąpiła zmiana na fotelu burmistrza, zdecydowanie lepszy stan mienia – ocewizyta była okazją do pierwszego, oso- nia Jerzy Ryś. Burmistrz przyglądał się O wizycie w Seelze:
bistego spotkania Jerzego Rysia z burmi- konkrenym rozwiązaniom wprowadzoWaldemar Demuth, kierownik Ośrodka
strzem Seelze Detlefem Schallhornem. nym przez samorząd Seelze i sposobom Sportu i Rekreacji: Omówiliśmy dotychW naszej delegacji uczestniczyła także finansowania inwestycji. To na przykład czasową współpracę pomiędzy KS 1920
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej wybudowany tam niedawno basen z całą Mosina, a klubem TUS Seelze 1919. PrzeMaria Witkowska oraz przedstawiciele infrastrukturą towarzyszącą, który stał kazaliśmy zaproszenie na Młodzieżowy
gminnej kultury, sportu, szkół i orga- się atrakcją nie tylko dla mieszkańcw, Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się
nizacji pozarządowych.
ale i gości spoza gminy.
w Mosinie pod koniec sierpnia 2016r.
Niemiecka gazeta „Leine-Zeitung”
Marię Witkowską reprezentującą w de- Podjęliśmy też rozmowy co do współpracy
po tej wizycie napisała, że szkoły legacji Radę Miejską, poza sprawami bu- w zakresie sportów walki, a w szczególi harcerstwo to główne filary dotychcza- dżetowymi i inwestycjami, interesowała ności karate. Chęć nawiązania kontaksowej współpracy, istnieje jednak jesz- organizacja tamtejszej Rady, która jest tów zdeklarowały – ze strony niemieckiej
cze wiele jej przestrzeni
Karate – Club Seelze E.V.,
do „zagospodarowania”.
a ze strony polskiej – Klub
Temu służyć miała wizyKarate Dynamic działata mosińskiej delegacji w
jący przy Ośrodku Sportu
Seelze. Burmistrz Jerzy
i Rekreacji w Mosinie. NaRyś potwierdził przytosza delegacja miała także
czone za gazetą słowa. –
możliwość zapoznać się
Doszliśmy do wniosku, że
z bazą sportową gminy
wszystkie dotychczasowe
Seelze.
elementy współpracy bęMarek Dudek, dydziemy podtrzymywać.
rektor Mosi ńsk ieBędzie więc dalsza współgo Ośrodka Kultury:
praca urzędów, czyli moje
W trakcie rozmów ustalikontakty z burmistrzem
liśmy formy współpracy
Detlefem Schallhornem,
w najbliższym okresie.
a także współpraca szkół,
Będzie to m.in. wymiana
organizacji i stowarzyszeń.
informacji na temat doOmówiliśmy także nowe,
robku kulturalnego i armożliwe p łaszczyzny
tystycznego mieszkańców
współpracy, między innaszych gmin, propozycja
nymi w dziedzinie kultury
– Doszliśmy do wniosku, że wszystkie dotychczasowe elementy
współpracy w dziedzinie
i sportu – relacjonuje na
współpracy będziemy podtrzymywać. Będzie więc dalsza współpraca
amatorskiego ruchu artygorąco Burmistrz Gminy
urzędów, czyli moje kontakty z burmistrzem Detlefem Schallhornem,
stycznego, hobbystycznego
Mosina. Pierwszym efeka także współpraca szkół, organizacji i stowarzyszeń. Omówiliśmy także
i kolekcjonerskiego –
tem rozmów w Seelze,
nowe, możliwe płaszczyzny współpracy, między innymi w dziedzinie
w perspektywie zaprobędzie wizyta niemieckultury i sportu - Burmistrz Jerzy Ryś. (na zdjęciu w wydaniu Leine szenie na naszą imprezę
kiego Bractwa Kurkowego
Beitung Seelze razem z Detlefem Schallhornem - burmistrzem Seelze)
„Szeroko na Wąskiej”
w Mosinie. Burmistrzowie
oraz współpracy z Gunteobu gmin chcieliby także, żeby podję- nieco inna niż w polskim samorządzie. rem Geweke – Szkołą Muzyczną w Seelze.
te zostały kontakty między ochotniczą – W Radzie 33-tysięcznego Seelze zasiada Zaprosiliśmy także zespół Saxofresh na
strażą pożarną. – Niemcy duży nacisk 39 radnych, którzy reprezentują partie X Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą
kładą na bezpieczeństwo pożarowe polityczne, a ich praca jest społeczna – w kwietniu przyszłego roku. Zaproszenie
i przewdziwpowdziowe. Są w tym kie- informuje wiceprzewodnicząca mosiń- zostało przyjęte i obecnie ustalamy szczerunku bardzo dobrze wyposażeni, ale od skiej Rady. – Radni pracują w 4 komisjach góły i warunki uczestnictwa niemieckiego
nas też mogą się czegoś nauczyć, bo nasi branżowych. Posiedzenia Rady, podobnie zespołu. 
strażacy są świetnie wyszkoleni – uważa jak u nas odbywają się raz w miesiącu,
Jerzy Ryś. Burmistrz podkreśla, że wizy- a jej kadencja trwa 5 lat – dodaje.
Joanna Nowaczyk
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Strażnicy interweniowali
1 - 24 WRZEŚNIA
Przeprowadzono 163 interwencji porządkowych, 61 interwencji drogowych. W związku
ze zmianą zapisu w Ustawie Prawo o ruchu
drogowym zakazującej Strażom Miejskim
i Gminnym dokonywania kontroli prędkości
z użyciem fotoradaru, od września nie prowadzi się kontroli prędkości. Ukarano 9
osób mandatami karnymi na kwotę 1600
złotych. Wspólnie z Policją Komisariatu
w Mosinie, Straż Miejska zabezpieczyła 7
imprez zorganizowanych dla mieszkańców
Gminy.
Przeprowadzono 23 interwencje w stosunku
do zwierząt, dotyczyły one głównie bezpańskich psów oraz dzików, których odłowienie
przekazano zgodnie z podpisaną umową przez
Urząd Miejski firmie FALCO. Po odłowieniu,
psy zostały umieszczone w mosińskim przytulisku. W stosunku do właścicieli odłowionych
zwierząt, za brak nadzoru nad „pupilami”
wszczęto postępowania wyjaśniające.
Dokonano kontroli 236 posesji. Kontrola
dotyczyła oznakowania posesji, podpisanych
umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, posiadania rachunków od koncesjonowanych wywozicieli oraz ilości posiadanych
psów na posesji.
Wyznaczeni strażnicy miejscy – rewirowi
prowadzili działania w przydzielonych im rewirach, uczestniczyli w zebraniach wiejskich,
byli informowani o problemach, jak również
udzielali wyjaśnień odnośnie zgłaszania działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia
zagrożenia.
Straż Miejska prowadzi działania oraz walczy
z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Oprócz
form restrykcyjnych, nadzoruje i uczestniczy
w sprzątaniu terenów należących do Gminy,
w wyniku czego w maju ukarani przez Sąd
Rejonowy wykonywaniem prac społecznie użytecznych przepracowali 121 godz.,
likwidowali nielegalne wysypiska śmieci,
zrywali nielegalnie rozwieszane na słupach
oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali pozarastane trawą chodniki, kosili trawę, zbierali
śmieci - 19 worków.
W czasie czterech wspólnych patroli z Policją,
prowadzono kontrole stanu zabezpieczeniamienia gminnego oraz kontrole kierowców
pojazdów samochodowych. Z pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania się osób i pojazdów po
terenach objętych systemem kamer, wszelkie
zauważone nieprawidłowości przekazywane
były do patroli Straży Miejskiej i Policji.
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Działania ratowniczo-gaśnicze Jednostki nr 9
PSP w Mosinie oraz gminnych jednostek OSP
w rejonie działania – wrzesień
Państwowa Straż Pożarna – JRG 9 w Mosinie:
• Miejscowe zagrożenia – 10 wyjazdów
• Pożary – 7 wyjazdów
• Alarmy fałszywe – 2 wyjazdy
Ochotnicza Straż Pożarna:
• Pożary – 4 wyjazdy
• Miejscowe zagrożenia – 4 wyjazdy
• Alarmy fałszywe – 2 wyjazdy
W dniu 22 września, w porze nocnej, zapalił się dach budynku przy ul. Sowinieckiej w Mosinie, będący własnością PKP. Obiekt magazynowy o wymiarach
12/6. Ugaszony pożar, zaprószony został prawdopodobnie przez osoby bezdomne,
które tam bytowały. 

Będzie więcej prądu
W sobotę 12 września 2015 r., na terenie JRG 9 w Bolechowie, podczas pikniku
rodzinnego pod hasłem „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, Starosta Poznański
Jan Grabkowski przekazał 3 agregaty prądotwórcze jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Mosina. Taki sprzęt otrzymały OSP Nowinki, Pecna
i Radzewice. Naszym strażakom w Bolechowie towarzyszył burmistrz Jerzy Ryś.
Agregaty prądotwórcze, to ważny sprzęt wspomagający działania ratowniczogaśnicze w sytuacjach, kiedy nie ma dostępu do prądu. – Zasilają nasze urządzenia,
takie jak przecinarka, czy wiertarka, umożliwiają też dobre oświetlenie miejsca zdarzenia. W dzisiejszych czasach to sprzęt niezbędny, by straż pożarna mogła działać
– wyjaśnia Zdzisław Gierek, prezes OSP Pecna. Dodaje też, że otrzymany agregat
bardzo się przyda, bo zastąpi zepsuty. Agregaty są także potrzebne, gdy nastąpi
awaria prądu i zostanie on czasowo wyłączony. To sytuacje, gdy trzeba na przykład
zapewnić zasilanie łóżek ortopedycznych. Wtedy z pomocą i z agregatem przyjeżdża straż pożarna. Sprzęt
ten przydaje się także przy
organizacji różnych imprez
dla mieszkańców, gdzie potrzebne jest plenerowe zasilanie w prąd.
Prądotwórcze agregaty, które otrzymały nasze jednostki
OSP, posłużą do ich działań
na terenie całej gminy.  		
JN

„Łamigłówki” drogowe
Niektórzy kierowcy, zwłaszcza większych samochodów, którzy przejeżdżają przez
skrzyżowanie ul. Niezłomnych z Sowiniecką i Wawrzyniaka, czyli znajdujące się
tam tzw. rondo pinezka zastanawiają się, czy muszą okrążać środkową wysepkę i czy
nie łatwiej byłoby im pokonać to rondo przejeżdżając przez środek. Tę wątpliwość
rozwiewa zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
w Poznaniu kom. Jarosław Nowacki, który stwierdza: „Jest to skrzyżowanie
o ruchu okrężnym, oznakowane znakami pionowymi C-12 (ruch okrężny)
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruch na przedmiotowym skrzyżowaniu
odbywa się wokół wyspy środkowej.” 

BEZPIECZEŃSTWO

mosina.pl

GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Mosiński Chór Kościelny p.w. Świętej Cecylii
Stowarzyszenie działa od 1905 roku. Chór powstał przy parafii Św. Mikołaja
w Mosinie, kiedy to proboszczem był ks. Erazm Kałkowski. Po I wojnie światowej
i odzyskaniu niepodległości, chór został reaktywowany przez trzech powstańców
wielkopolskich: Czesława Palma, Hieronima Wosińskiego i Franciszka Taberskiego.
Zachowana dokumentacja pozwala ustalić, jaka była organizacja i zakres działalności chóru. Zespół śpiewał w kościołach, ale także na uroczystościach państwowych, wystawiał też sztuki teatralne, przygotowywał uroczystości dożynkowe.
Działalność chóru jest rejestrowana na kartach kroniki. W jego zasobach, skatalogowana jest bogata biblioteka nut: utwory sakralne, świeckie, patriotyczne,
a także kompozycje i opracowania dyrygentów: Ignacego Sterczyńskiego, Janusza
Walczaka i Leszka Marciniaka. Chór posiada swój sztandar i wiele odznaczeń,
wyróżnień oraz medali. O zespole napisano trzy prace magisterskie.
Obecnie w chórze śpiewa 31 mieszkańców naszej gminy: czterech chórzystów
w przedziale wiekowym 12-18 lat, dziewięciu w przedziale 20-40 lat oraz osiemnastu – powyżej 40 lat.
Cele działalności tego stowarzyszenia to kultywowanie i propagowanie pieśni
sakralnych i świeckich, koncertowanie, udział w konkursach i eliminacjach, oprawa muzyczna uroczystości państwowych, a także – promowanie Małej Ojczyzny.
W ramach wieloletniej działalności, chór przygotowuje utwory znanych kompozytorów, a także kompozycje i opracowania swoich dyrygentów. Zespół wielokrotnie koncertował w kraju i poza granicami. Śpiewał na koncertach Musica Sacra
w katedrze poznańskiej, koncertował w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
oraz Auli Nowej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Brał udział w Świętach Kwitnącej Magnolii, w połączonych chórach podczas Mszy Św. odprawianych przez
Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu (1983r.) i Koszalinie (1991r.). Koncertował
w Hanowerze, Seelze, Letter i we Włoszech. Brał udział w wielu przeglądach,
konkursach i zjazdach chórów. Występował w audycjach transmitowanych przez
Polskie Radio i Telewizję z Warszawy, Torunia i Kórnika. Pięciokrotnie uczestniczył
w koncertach „Monstratus” na stopniach Bazyliki w Licheniu.
Chór bierze czynny udział w świętach państwowych oraz w uroczystościach
swojej Małej Ojczyzny.
Rodzinną atmosferę w tym stowarzyszeniu umacnia wspólnie spędzony czas,
nie tylko na próbach, ale również na wspólnych wyjazdach wakacyjnych na
warsztaty śpiewacze.
Sukces w jakiejkolwiek dziedzinie jest możliwy tylko wtedy, kiedy przyczynią się
do niego ludzie obdarzeni zdolnościami, pasją, miłośnicy. Chór jest tego znakomitym przykładem. W chórze śpiewacy tworzą najwspanialszy, żywy instrument
dostrajany przez dyrygenta, którym obecnie jest Leszek Marciniak – pochodzący
z Mosiny muzyk, solista i kameralista, członek znanego zespołu wokalnego Affabre Concinui.
Chór pw. św. Cecylii do pełnego brzmienia potrzebuje jeszcze kilku śpiewaków,
których poszukuje wśród mieszkańców Mosiny i okolic. Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: Leszek Marciniak – Dyrygent, tel. 606 670 506 lub e-mail: leszekmarciniak@gmail.com. 
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Organizacje pozarządowe
– co to jest?
Organizacje pozarządowe to wszystkie
podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz
których działalność nie jest nastawiona na
osiąganie zysku. Czasami o organizacjach
pozarządowych mówi się jako o „trzecim
sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw.
• Stowarzyszenie zarejestrowane - to
grupa osób, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny cel. Razem chcą
rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel. Stowarzyszenie jest tworzone przez członków, zorganizowane jest w sposób demokratyczny,
jest organizacją nienastawioną na zysk,
powoływaną w celach niezarobkowych,
ma osobowość prawną, działa w oparciu
o statut, jest rejestrowane w KRS, może
prowadzić działalność gospodarczą.
• Fundacja – instytucja, której podstawą
jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel (dobroczynny, kulturalny, itp.). Fundacja jest powoływana
przez fundatora, ma wyodrębniony majątek, przeznaczonym na jakiś cel społeczny,
realizuje cel społecznie lub gospodarczo
użyteczny, jest organizacją nienastawioną
na zysk, ma osobowość prawną, działa w
oparciu o statut, jest rejestrowana w KRS,
może prowadzić działalność gospodarczą.
• Stowarzyszenie zwykłe – założenie
stowarzyszenia zwykłego jest prostsze
niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. By je powołać wystarczą
już trzy osoby – pełnoletnie, posiadające
obywatelstwo polskie i niepozbawione
praw publicznych. Stowarzyszenia takie
nie mają osobowości prawnej, a więc nie
mogą otrzymywać np. darowizn. Utrzymują się jedynie ze składek członkowskich.
1 października br. Senat przyjął Ustawę z dnia 25 września 2015r. o zmianie
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych innych ustaw, uchwalona na
pos. nr 101. Teraz czeka ona na podpis
Prezydenta RP. Ustawa ta wprowadza wiele
istotnych zmian w dotyczących tworzenia
i funkcjonowania stowarzyszeń. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie miała bardzo długie vacatio legis. Więcej o tym, jak
założyć fundację, stowarzyszenie zwykłe
i stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
w następnych numerach „Informatora
Mosińskiego”. 
Źródło: portal www.ngo.pl
Oprac. Monika Kujawska
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Mistrzostwa w kolarstwie

Forest Run
W sobotę, 19 września, w Wielkopolskim Parku Narodowym już
po raz drugi odbył się bieg przez las, czyli Forest Run. W zawodach
udział wzięło ok. 700 biegaczy i ultramaratończyków, którzy rywalizowali na trzech dystansach: 50 km, 23 km, 12,5 km. Impreza
„Forest Run” organizowana przez Agnieszkę Korpal i Annę Kauz
z Poznania, przy współpracy m.in. mosińskiego OSiR-u, od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczą w niej
zawodnicy z najpopularniejszych klubów biegowych. Powodem są
na pewno walory krajobrazowe tras biegowych, wyznaczonych na
obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku miłośnicy biegania, będą mieli ponownie
okazję, by w ramach tej imprezy pobiec przez las. Wyniki dostępne są na osirmosina.pl 
		
JN

Mistrzostwa w tenisie
W czwartek 1 października, w Gimnazjum w Pecnej rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy Mosina w Drużynowym
Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych. Nasze szkoły rywalizowały w tych zawodach w dwóch kategoriach: dziewcząt
i chłopców. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Mosinie, wyprzedzając gimnazjalistki z Pecnej. I miejsce w kategorii chłopców z kolei zajęło
Gimnazjum w Pecnej, a II i III – kolejno Gimnazjum nr 1
i Zespół Szkół w Mosinie. 
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Lidia Bzdenga-Antoniewicz w kategorii Masters K50 i Irena Grzywacz w kategorii Masters K60+. Na trasie średniej,
7 km, pierwsze miejsca zdobyli: Maria Wyrwińska z Pecnej
– w kategorii K 2002 – 2004 z Pecnej, Jadwiga Wyrwińska
z Pecnej – w kategorii K 2000 – 2001, a także w kategorii
mężczyzn M 2002 – 2004 Hubert Pazgrat z Czapur.
Wśród najmłodszych zawodników, w kategorii wiekowej
2007 – 2009, również pierwsze miejsce zdobył Franciszek
Mumot z Rogalinka.
Organizatorzy dziękują sponsorom sobotniej imprezy oraz:
Policji w Mosinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej,
wolontariuszom OSiR w Mosinie, wolontariuszom WIESTIN
oraz Nadleśnictwu Babki za udostępnienie malowniczych
terenów leśnych. 				
JN

II Ogólnopolski Festiwal Mini Siatkówki
W dniach 27-28 września w Poznaniu na hali widowiskowosportowej ARENA odbył się II Ogólnopolski Festiwal Mini
Siatkówki Chłopców. W sumie w trzech kategoriach wiekowych rywalizowało 75 zespołów z całej Polski: z Kędzierzyna
Koźla, Grudziądza, Darłowa, Kalisza, Turka, Kołobrzegu,
Poznania i wielu innych miejscowości. Mosinę reprezentowały
dwa zespoły w roczniku 2004, uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Mosinie trenujących na co dzień w Sekcji Piłki Siatkowej UKS „Mosińska Jedynka”. W sumie nasi najmłodsi
siatkarze na turnieju rozegrali 16 spotkań, zajmując w swojej
kategorii wiekowej 18 i 22 miejsce. Nie miejsca były jednak
najważniejsze, a sam udział w tak prestiżowym turnieju.
Cieszyć się należy że posiadane umiejętności pozwalają już
rywalizować z najlepszymi na poziomie ogólnopolskim,
a zdobyte w ten sposób doświadczenie na pewno zaprocentuje
w dalszej karierze najmłodszych siatkarzy.  UKS Jedynka

Uczniowie 5 klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

Fot. Archwium UKS Jedynka

W Wiórku, w sobotę 26 września odbyły się IV Otwarte
Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym. W tym roku organizatorzy: Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie, przewidzieli 11 kategorii wiekowych. Łącznie
w zawodach wzięło udział ponad 250 osób – z Gminy Mosina,
jej bliższej i dalszej okolicy, a nawet z miasta Piły.
Wyniki w poszczególnych kategoriach, na poszczególnych
trasach: 7 km, 17,2 km, 34,4 km, dostępne są na stronie
www.osirmosina.pl. Warto jednak wymienić laureatów pierwszych miejsc – naszych mieszkańców. Na trasie dużej – 17,2
km – pierwsze miejsca w kategoriach kobiecych zdominowały panie z Mosiny: Joanna Wojciechowska w kategorii
Elita K30, Agnieszka Załuska-Lipa w kategorii Masters K40,
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fot. Katarzyna Leszczyńska

Galeria w Rogalinie
Od 16 czerwca, po trwającej 2 i pół roku rewaloryzacji można
zwiedzać Pałac w Rogalinie – oddział Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Przez długie lata pałacowe wnętrza „zdobiły” gołe
ściany. Po raz pierwszy od czasów wojny zostały one zagospodarowane. W kolejnych numerach „Informatora Mosińskiego”
przedstawiliśmy kilka odnowionych, pałacowych wnętrz.
Wizytą w Galerii Malarstwa kończymy naszą „wycieczkę”
i zachęcamy, były odwiedzić i zwiedzić to miejsce, które jest
bezsprzecznie zabytkową perełką na terenie naszej Gminy.
Twórcą rogalińskiej galerii był Edward Aleksander Raczyński,
wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, który obrazy zaczął kupować w połowie lat 80.
XIX w. Obecna ekspozycja odtworzona została w oparciu
o przewodnik po galerii z 1926 r. oraz zdjęcia archiwalne.
Po raz pierwszy prezentuje ona blisko 300 prac z tego zbioru
w kształcie zbliżonym do nadanego mu przez kolekcjonera.
W galerii można podziwiać obrazy cenionych malarzy zagranicznych: francuskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich, norweskich i amerykańskich. Możemy tam zobaczyć
reprezentację malarstwa polskiego: Jacka Malczewskiego,
Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Fałata, Olgi Boznańskiej,
Leona Wyczółkowskiego, czy Jana Matejki.
W 1897 r. Raczyński zakupił monumentalny obraz Joanna
d’Arc, pędzla Jana Matejki, największego polskiego malarza
historycznego. Dzieło to swoim ogromem (prawie 5 × 10 m)
przytłoczyło jedną z sal i zadecydowało o wymiarach budynku specjalnie postawionego dla pomieszczenia zbiorów.
Godziny otwarcia Muzeum:
• od 16 stycznia do 30 kwietnia wtorek-niedziela: 10.00 - 16.00,
• od 1 maja do 30 czerwca, 1 września do 30 listopada:
wtorek-piątek 10.00 - 16.00, sobota-niedziela 10.00 - 17.00,
• od 1 lipca do 31 sierpnia: wtorek-niedziela: 10.00 - 17.00.
Muzeum nieczynne jest: w poniedziałki (oprócz Wielkanocnego), a także od 1 grudnia do 15 stycznia, 1 i 11 listopada,
w Wielką Sobotę i w Niedzielę Wielkanocną, w Boże Ciało.
Park udostępniony jest bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia:
• 09:00 - 20:00 (od 1 maja do 30 września),
• 09:00 - 17:00 (od 1 października do 30 kwietnia).
Kasa rozpoczyna sprzedaż biletów o godzinie 9.30, a kończy
pół godziny przed zamknięciem Muzeum. Ostatnie wejście

KULTURA

do pałacu możliwe jest 45 min przed zamknięciem Muzeum,
do galerii obrazów, powozowni, Gabinetu londyńskiego
i galerii antenatów – pół godziny przed zamknięciem.
Informacja dotycząca cen biletów na stronie: rogalin.mnp.
art.pl. Wstęp wolny do Muzeum – w środy.

Konkursy z Rogalinem w tle rozstrzygnięte

„Kryminał z Rogalinem” oraz „Historia Rogalińskich Rodzin” to konkursy z Rogalinem w tle, które w ramach projektu
„Przystanek Kultura 2015” zorganizowały: Mosińska Biblioteka
Publiczna oraz Mosiński Ośrodek Kultury. Ich rozstrzygnięcie
nastąpiło: 23 września w Pałacu w Rogalinie (konkurs literacki)
i 24 września w Bibliotece Raczyńskich (konkurs plastyczny).
Oto wyniki:
„Kryminał z Rogalinem”:
• I miejsce – „Dłoń Protazego” Adriany Surwiło z Warszawy,
• II miejsce – „Podmiana” Sławomir Stawny ze Złotnik,
• III miejsce –„Cerambyx cerdo” Mirosława Laszczaka
z Bielsko-Białej. Wyróżnienia: Marek Chojnacki (Poznań) za
„Procedurę”, Olga Karpińska (Trzemeszno) za pracę bez tytułu
oraz Anna Strzeszewska (Gliwice) za opowiadanie „Śmiertelny
weekend i Studnia Napoleona”. Nagrodzone trzema pierwszymi
miejscami prace znalazły się w okolicznościowej publikacji,
którą można wypożyczyć w Mosińskiej Bibliotece Publicznej.
„Historia Rogalińskich Rodzin”
Kategoria klasy I – III szkół podstawowych: • I miejsce Anna Grabowska (SP3 Luboń), • II miejsce - Oliwia Szulc
(SP1 Mosina), Magdalena Łopusińska (ZS w Mosinie SP2),
• III miejsce - Agata Siekierska (SP2 w Luboniu). Kategoria klas gimnazjum: • I miejsce - Julia Sołtysiak (Gim
nr 1 w Kościanie), • II miejsce - Zofia Przybył (Gim nr 1
w Kościanie), • III miejsce - Małgorzata Ufnalska (Gim nr 26
w Poznaniu). Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: • I miejsce Michał Bloch (ZSZ nr 2 w Poznaniu), • II miejsce - Bartosz Piasta
(ZSZ nr 2 w Poznaniu), • III miejsce - Wojciech Bartkowiak
i Michał Bloch (ZSZ nr 2 w Poznaniu), praca wspólna. W kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych nagród nie przyznano.
Laureatom i organizatorom gratulujemy. 
J. Nowaczyk
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Wystawa Koła Malarskiego
z Rogalinka
W Mosińskim Ośrodku Kultury, swoje prace zaprezentowało
Koło Malarskie z Rogalinka, działające przy Towarzystwie
Dębów Rogalińskich. Od kilkunastu lat koło to prowadzi,
ucząc sztuki malowania, Lucyna Smok – emerytowana nauczycielka i dyrektor szkoły w Rogalinku, pasjonatka malarstwa,
a także założycielka Towarzystwa Dębów Rogalińskich.
Obrazy, które wychodzą spod pędzla jej uczniów, również
pasjonatów sztuk plastycznych w ramach cyklicznych wystaw,
co roku oglądać można w Mosińskim Ośrodku Kultury. 

„SIMONA: OPOWIEŚĆ
O NIEZWYCZAJNYM ŻYCIU
SIMONY KOSSAK”
ANNA KAMIŃSKA
Zapraszamy do poznania losów ostatniej Kossakówny.
Przytoczę tu słowa, które zostały wypowiedziane i napisane
o bohaterce i jej rodzinie opisanej
w tej powieści. „Córka Jerzego,
wnuczka Wojciecha, prawnuczka Juliusza, trzech malarzy rozmiłowanych
w polskim krajobrazie i historii.
Bratanica Marii Pawlikowskiej
Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Miała być synem
i czwartym Kossakiem. Tak jak
przodkowie, dźwigać sztalugi i znane
nazwisko. Wybrała własną drogę. Co
takiego spotkało ją w Krakowie, że
zdecydowała się na ucieczkę? Dlaczego została wydziedziczona? Wreszcie
- czy w „dziczy” odnalazła szczęście?
Ponad trzydzieści lat żyła w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez wody i prądu.
Była naukowcem, ekologiem, autorką
nagradzanych filmów i słuchowisk
radiowych. Aktywnie działała na
rzecz najstarszego lasu w Europie.
Uważała, że należy żyć prosto i blisko
przyrody. Wśród zwierząt znalazła
to, czego nigdy nie doświadczyła od
ludzi”. „Simona…,” autorstwa Anny
Kamińskiej, to fascynujący portret
buntowniczej pasjonatki i silnej
nietuzinkowej kobiety, zrzucającej
ciężarwielkiego nazwiska i szukającej swojego miejsca w świecie”.Ale
nie tylko. To również historia jej
rodziny, upadku starej arystokracji
polskiej oraz tego jak rzeczywistość
PRL-u wymazywała barwny świat
arystokracji krakowskiej. To niezwykle interesująca książka. Proszę dać
się zabrać w tę podróż do „dziczy”.
Katarzyna Nowak
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„KOLOR JEJ SERCA”
BARBARA MUTCH
To wzruszająca opowieść o historii dwóch kobiet i ich przyjaźni
w trudnych czasach apartheidu
w RPA. Autorka wychowała się
w tym kraju, dlatego dobrze zna
realia życia w nim i jego niezbyt
chlubną historię. Bohaterka powieści Cathleen przyjeżdża do
Afryki z Irlandii, aby poślubić
dawno niewidzianego narzeczonego – Edwarda. W nowym kraju czuje się jednak osamotniona.
Jej największą pociechą staje się
przyjaźń z córką czarnoskórej
służącej – Adą. Cathleen traktuje
dziewczynkę jak członka własnej
rodziny. Uczy ją grać na pianinie,
pisać, czytać, a nawet pozwala
podczytywać po kryjomu swój
pamiętnik. Jednakże Edward nie
jest zadowolony z tej sytuacji.
Kiedy Ada dorasta wykorzystuje
nastolatkę. Ada ucieka z domu.
Rodzi dziecko rasy mieszanej,
które nie jest akceptowane ani
przez białych, ani czarnych. Od
tej pory musi dzielnie walczyć
o godne życie dla siebie i swojej
córki. Sytuację komplikuje fakt,
że w tym czasie wchodzi w życie
w RPA apartheid, który kontakty
między ludźmi różnych ras karze
więzieniem. W końcu Cathleen
odszukuje Adę i poznaje prawdę o powodach ucieczki swojej
przyjaciółki. „Kolor jej serca” to
powieść do niespiesznego czytania.
Opowieść o kobietach i ich niezwykłej przyjaźni. O kobietach, które
dzieliła pozycja społeczna, majątek,
rasa, trudna sytuacja historyczna,
a połączyła m.in. miłość do muzyki
Chopina. Gorąco polecam „Kolor
jej serca” Barbary Mutch.
Beata Tomczak

Koncert zespołu
LUXTORPEDA
Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na koncert zespołów:
Luxtorpeda oraz Fuzz – support. Luxtorpeda to Polska grupa
wykonująca muzykę rockową, początkowo występowała pod
nazwą Luxtorpedos. Powstała w sierpniu 2010 roku z inicjatywy Roberta Friedricha, znanego z zespołów: Acid Drinkers,
Arka Noego, Kazik na Żywo, Flapjack, Creation of Death
i 2Tm2,3. 20 listopada start o godz. 17:00, formacje zagrają
w sali reprezentacyjnej MOK. Informacja o biletach oraz
szczegóły kultura.gmina.pl / bilety24.pl. 
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Świadkowie
minionych wieków
W Izbie Muzealnej w Mosinie trwa
wystawa prac Zygmunta Pniewskiego, mosińskiego fotografa, pasjonata
przyrody. Jego fotografie, których
bohaterami są rogalińskie dęby,
oglądać można do 13 grudnia.
Zygmunta Pniewski, mieszkaniec Mosiny, pracował dla Polskiej
Akademii Nauk dokumentując zbiory Zakładu Biologii Rolnej
i Leśnej, a także dla Arkadego Fiedlera, z którym w 1967 roku
wyruszył w daleką podróż do Brazylii, przemierzając szlak Amazonki. Fotografie ilustrujące książkę Arkadego Fiedlera „Piękna,
straszna Amazonka” są jego autorstwa. Jednak największą pasją
Zygmunta Pniewskiego stały się łęgi rogalińskie z monumentalnymi dębami, które fotografuje od pół wieku z tą sama miłością.
Czarno-białe zdjęcia wykonane z wielką precyzją na kliszy fotograficznej w latach 60-tych oraz te dzisiejsze w technice cyfrowej i w kolorze, są zapisem jednego z najpiękniejszych miejsc
w Polsce. Ta przedziwna historia drzew, które „umierają stojąc” uwiecznione na tysiącach zdjęć zapierają dech swoim pięknem, ale i dramatycznym przemijaniem, któremu nie potrafimy
w żaden sposób zapobiec.
Łąki nadwarciańskie to bogaty świat roślin i występujących
tutaj rzadkich gatunków traw, drzew i krzewów, toczy się na nich
życie wielu gatunków rzadkich ptaków i zwierząt. Bogactwo flory
i fauny rogalińskich łąk jest olbrzymie, dlatego trudno wymienić

ich wszystkich mieszkańców. Może poza jednym chronionym
chrząszczem Koziorogiem Dęboszem, który niszczy chronione
dęby, sam będąc pod ochroną. Większość z wymienionych zwierząt znalazła się na zdjęciach Zygmunta Pniewskiego. Zygmunt
Pniewski ze swoją pasją uwieczniania historii dębów rogalińskich,
zajmuje należne mu ważne miejsce wśród miłośników fotografii
przyrodniczej. Poprzez swoje wystawy zawsze nawoływał do
chronienia tego pięknego i niepowtarzalnego miejsca. Zwracał
uwagę zarządzającym miastem i nam mieszkańcom jak ważne
i piękne skarby przyrody znajdują się w naszej gminie, którymi
od dziesiątków lat zachwycają się znani artyści, malarze i poeci.
Być może nie szukał w swojej fotografii artystycznych doznań,
ale stworzył rzecz niepowtarzalną, Jego fotografie stały się dzisiaj
ważnym dokumentem. Przyglądając się z uwagą każdemu zdjęciu
zobaczymy w fotograficznym kadrze porę roku i porę dnia, a na
podstawie pejzażu rozciągających się rozlewisk, wysokich traw,
krzewów i drzew, rozpoznamy miejsce wykonanej fotografii. Porównując zdjęcia z kolejnych lat zauważymy zachodzące zmiany,
na pozór niewidoczne, ale na przestrzeni lat kolosalne. Szukamy
wtedy w pamięci obrazu sprzed lat i porównujemy go ze stanem
obecnym. Tutaj warto odwołać się do zdjęć Zygmunta Pniewskiego – gdyby nie one, być może zapomnielibyśmy jak wyglądały
50 lat temu stare dęby, wijąca się rzeka i ciągle zmieniający się
pejzaż wzdłuż jej brzegów i rozlewisk.
Myślę, że warto żebyśmy zadali sobie wszyscy pytanie, czy
będąc świadkami ciągłych zmian wokół nas jesteśmy w stanie
im zapobiec, by ratować i chronić przyrodę. Również Zygmunt
Pniewski w swoich zdjęciach niezmiennie od wielu lat zadaje
to samo pytanie. 
Dorota Strzelecka

Przestrzenie pejzażu
Na wrześniowej ekspozycji w Galerii Miejskiej w Mosinie, swoje
prace malarskie zaprezentowała Joanna Łosińska-Stefańska, która wystawę zatytułowała „Przestrzenie pejzażu”. O twórczości
artystki w jej katalogu napisał prof. dr hab. Jacek Strzelecki
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także – mosiński
artysta:
Twórczość Joanny Łosińskiej-Stefańskiej z ostatnich lat uświadamia nam starą prawdę – jak wielkie znaczenie dla artysty
i jaki wpływ na wszelkie zmiany sposobu widzenia, rozumienia
i myślenia o sztuce maja podróże artystyczne. Bezpośredni kontakt
z inna kulturą jej zabytkami, dziełami sztuki, ale także z przyrodą, przestrzenią, światłem i lokalnym kolorytem stają się często
pretekstem do przemyśleń nad dotychczasowymi dokonaniami.
Swoistego rodzaju pouczającą lekcją intelektualną, konfrontacją,
a niekiedy staje się powodem metamorfozy, potrzeby zmian, odkrywania nieznanych bądź też po prostu niezauważalnych do tej
pory prawd. Joanna, dla której podróże są wielka życiową pasją
przeżyła właśnie taki rodzaj metamorfozy.
Po latach poszukiwań twórczych w obszarach sztuki figuratywnej, ekspresyjnej, eksperymenty z materią malarską obrazu zafascynowała się pejzażem. Pejzaż kojarzy się nam powszechnie
z widokiem konkretnego, zobaczonego, odtworzonego lub przetworzonego przez artystę za pomocą koloru, światła, iluzji przestrzeni, miejsca. Jest świadectwem tego miejsca, zatrzymanego
czasu w określonej porze dnia i roku. Obrazy Joanny świadomie
zrywają z tym tradycyjnym myśleniem o pejzażu, są raczej próbą
znalezienia zasad i prawidłowości, którym się pejzaż rządzi – są
poszukiwaniem jego IDEI. Zbliża się w tych poszukiwaniach do
poglądów Piotra Potworowskiego, który w swych „Notatkach
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i brudnopisach” z 1959 roku pisał: „Zawsze staram się unikać
rzeczywistości w obrazie i próbuję nowych rozwiązań, nawet najbardziej paradoksalnych. Oczywistość w obrazie nie ma żadnej
wartości.” Joanna za pomocą szpachli lub pędzla buduje swoje
pejzaże. Kierunkami położeń, gestem, materią farby, operuje bardzo zawężoną gamą koloru, niekiedy wręcz waloru. Minimalizacja użytych środków artystycznych, synteza form, powoduje to,
iż Jej obrazy balansują na granicy malarstwa przedstawiającego
i abstrakcyjnego. Joanna nie maluje w plenerze, obrazy nie są notatkami z podróży, nie są też wspomnieniem konkretnych miejsc, są
świadomie zakomponowanym i stworzonym suwerennymi bytami,
które rządzą się własnymi prawami, własną logiką. Lecz mam
nieodparte wrażenie, że nigdy by nie powstały i nie zaistniały
w takiej właśnie formie bez inspiracji wynikającej z życiowej pasji
Joanny – podróży. 
		
Jacek Strzelecki
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Pasja
O swoim życiu mówi żartobliwie, że na pierwszym miejscu jest w nim Pan Bóg, na drugim motorówka
i na trzecim miejscu jest żona. Alojzy Szabelski z Rogalinka jest bohaterem filmu „Drukarz na wodzie”, zrealizowanego
w ramach projektu „Filmowe życiorysy.pl”. Na począku września, w Mosińskim Ośrodku Kultury miała miejsce
premiera filmu o panu Alojzym i o jego pasji.

Woda

Woda, jak mówi, daje radość, ale jest też niebezpieczna.
Alojzy Szabelski wychował się nad wodą, nad rzeką Wartą. – To jedna z najpiękniejszych rzek w ogóle, to są potwierdzenia ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z obcych terenów,
z różnych krajów i mówią, że Warta to jest coś wspaniałego
– stwierdza pan Alojzy. Koledzy motorowodniacy z UKS
„Kotwica” uważają, że w jego życiu „numerem jeden” jest
właśnie woda. Mówią, że on – Alojzy Szabelski – jest „motorem” napędzającym ten klub i mimo swojego wieku,
uczestniczy aktywnie w jego działalności, ze swoim doświadczeniem, i organizacyjnie, i na rzece. Pan Alojzy jest
motorowodniakiem. Pływał po tej rzece przez całe życie
i wciąż pływa. Nie tak dawno, na 80. urodziny, dostał wspaniały
prezent od wnuków - wyremontowaną motorówkę. Motorówka
ma kolor biało-niebieski. – Dla nas, to barwy „kolejorza”, a dla
dziadka – to są bardzo maryjne – tłumaczy wnuk pana Alojzego.

Pan Bóg i przystań

Na pierwszym miejscu więc Pan Bóg – potem motorówka.
Zapewne dlatego właśnie w Rogalinku nad Wartą stanął krzyż.
Stanął, jak wyjaśnia Alojzy Szabelski, żeby ludzie zwrócili
uwagę nie tylko na przyrodę, ale i na Boga, który tę przyrodę stworzył. – Woda dla kajakarzy, dla pływaków – mówi
– ona jest ciągle jakimś niebezpieczeństwem, kto jednak pomyśli, popatrzy na krzyż to zawsze ma to bezpieczeństwo w sobie.
3 września 2009 r., podczas uroczystej Mszy św. nad Wartą w Rogalinku, poświęcona została tam przystań. Przystań
zbudował Alojzy Szabelski i nadał jej imię Jana Pawła II. – Po

26

myśleliśmy, żeby uczcić pontyfikat Jana Pawła II i jego wyprawy
kajakowe, a ponieważ mieliśmy nad samą rzeką Wartą łąkę,
postanowiliśmy zrobić tam przystań – opowiada żona pana
Alojzego, Łucja Szabelska.
Państwo Szabelscy chcieli, by ludzie pływający po Warcie
mogli się tu zatrzymywać, no i zatrzymują się. Pan Alojzy ma
jeszcze jedno marzenie. Chciałby, żeby na przystani pojawiła
się wiata z ławkami. Może znajdzie się ktoś, kto to marzenie
by spełnił...

Drukarz

Alojzy Szabelski o zawodzie drukarza i introligatora wie wszystko. Całe zawodowe życie był introligatorem. Do tego zawodu
namówiła go ciotka, która sama pracowała w introligatorni.
– Kiedy poszedłem do drukarni św. Wojciecha, pod zarządy państwowe, ja z Rogalinka ani nie znałem żarówki, tylko wszystko
było przy lampie naftowej. Dla mnie młodego człowieka, to był
szok – wspomina pan Alojzy początek swojej pracy. Był to rok
1948. – Książki lubiłem – mówi dalej – ale głównie zależało mi na
tym, żeby ozdabiać tę książkę, żeby ona ładnie wyglądała. I ozdabiał. Oprawiał też w Rogalinku, na starych maszynach: książki
i prace dyplomowe. A po przejściu na emeryturę założył mini
muzeum introligatorskie.
Może wszytko zaczęło się od pani Łucji. – Żona już kolekcjonowała pewne rzeczy, ja nie byłem jeszcze w pełni do tego
przekonany – stwierdza pan Alojzy. – Pierwsze to było zbieranie
książek przez żonę. Ja to obserwowałem. Żona przywiązywała
wielką wagę do tego, co jest w rodzinie.
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Kiedy zachorował na kręgosłup, nie mógł już dalej pracować.
– Jak poszedłem na rentę, to wtedy był ten przełom, że czcionka,
wszystko już przejmował komputer. Gdyby pracował dalej, jak
mówi, nic by nie zebrał.

Kolekcjoner

Alojzy Szabelski zaczął gromadzić odchodzące w przeszłość
maszyny drukarskie, introligatorskie. W jego kolekcji jest dzisiaj
cały warsztat poligraficzny, po którym introligator i drukarz
w jednym oprowadza wyjaśniając funkcje poszczególnych
sprzętów. – Maszynę tę dostałem od Ojców Pallotynów, była
cała rozebrana i na nowo musiała być złożona. Jak wyjaśnia
dalej, można ją jeszcze uruchomić, ale koszt uruchomienia
jest już bardzo duży. Ludzie wyrzucali różne sprzęty na złom,
a on jeździł i zbierał, kupował. Zbierał przedmioty, które dziś
mają już wartość historyczną i kulturową, są też świadectwem
minionych czasów – jak ludzie żyli, na czym pracowali, jak
wyglądało gospodarstwo domowe. W jego kolekcji są stare maszyny rolnicze, przedmioty domowego użytku, stuletni warsztat
stolarski i krzyż ze szkoły z Rogalinka z 1875r. Jest też pewna
reprodukcja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, o której pan
Alojzy mówi, że wydrukowaną ją w 1948 r., kiedy rozpoczął
naukę w swoim zawodzie. Ponieważ to były pierwszy dzień
jego nauki, ten obraz bardzo dokładnie zapamiętał. – Poznałem
ten obraz leżący na podwórzu – opowiada – Wyobraźcie sobie,
że przejeżdżam przez wioskę i ten obraz jest wyrzucony z domu,
bo właściciel tego domu zmarł. Ja się pytam, czy ja mogę zabrać
ten obraz. Pozwolili mi zabrać.

W muzeum

Swoją kolekcję zorganizował w prywatne muzeum. Jest to
miejsce, w którym można cofnąć się w czasie. Można tu nie
tylko obejrzeć, dotknąć, ale spróbować i nauczyć się. Bo pan
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Alojzy, oprowadzając po muzealnych zakamarkach, demonstruje działanie eksponowanych sprzętów. Na scenie z filmu,
wycieczka szkolna zwiedza muzeum w Rogalinku, a on pokazuje
uczniom, jak można zszyć i oprawić książkę, co to jest linotyp,
co to jest ślepy tłok. – Ja to nazywam komputer mechaniczny.
Tutaj naciskano na literę i z magazynu wypadała taka matryca, jak tutaj widzicie – opowiada. – Te matryce układały się
w szeregu, a tam jest kociołek z roztopionym ołowiem. Kiedy już
był cały wiersz, robiono odlew. Zecer nie musiał układać literki
po literce, tylko już gotowy zestaw ma do druku.
W muzeum pana Alojzego wiszą stare zegary, wszystkie ustawione na „za pięć dwunasta”. – To jest czas, który biegnie –
wyjaśnia taką pozycję wskazówek dzieciom. – Dla mnie, ten
czas to za pięć dwunasta, to jest 82 lata. Ale wyobraźcie sobie,
że dla mnie wybije godzina dwunasta. Dla was wszystkich kiedyś
wybije.  			
Joanna Nowaczyk
W artykule wykorzystano wypowiedzi, a także kadry z filmu
o Alojzym Szabelskim „Drukarz na wodzie”.

Konkurs dla Czytelników

Ogłaszamy konkurs z nagrodami. By wziąć w nim udział,
wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na następujące pytanie
konkursowe: Kto to jest zecer? Odpowiedź należy przesłać
mailem na adres: informator@mosina.pl, jednak nie wcześniej,
niż od dnia 23 października 2015 r. Nagrodzeni zostaną autorzy 5 pierwszych, prawidłowych odpowiedzi. Do wygrania
– książki wraz z zestawem upominków. Nagrodą specjalną jest
płyta DVD z filmem „Drukarz na wodzie”.
Muzeum Alojzego Szabelskiego można zwiedzać po telefonicznym uzgodnieniu tel.: 61 893 80 08 lub 515 319 421.
Adres: Rogalinek, ul. Gen. W. Sikorskiego 6.
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Chwila refleksji

Jacek Szeszuła

Wrzesień i październik każdego roku kalendarzowego przypominają nam o tragicznych
dniach, które przeżywali mieszkańcy naszego
miasta i okolicy podczas II światowej.
Początek okupacji hitlerowskiej we wrześniu 1939r., pierwsze
aresztowania zakładników w celu spacyfikowania i zastraszenia
mieszkańców, nie zapowiadały tragedii dnia 20 października. Czy
wówczas ktokolwiek zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie niosła ze sobą operacja Tannenberg? Naszych 14 mieszkańców i jeden
kórniczanin stracili życie tamtego dnia. Mosina nie była odosobnionym miastem, które musiało przeżyć taką tragedię. Kolejne lata
okupacji to aresztowania, eksmisje z mieszkań na rzecz przybyłych
z różnych miejscowości obywateli niemieckich, niezależne od
warunków atmosferycznych wysiedlenia do Generalnej Gubernii,
wywózki do pracy przymusowej dla okupanta oraz inne formy
represji i szykan.
Tragicznym okazał się rok 1943, związany z tzw. SACHE
MOSCHIN. Przeprowadzane przez niemiecką policję fale
aresztowań: w styczniu, marcu, kwietniu, związane z domniemanym przez okupanta truciem przez tutejszych Polaków miejscowych Niemców, gospodarskiego bydła na wsiach,
zatruwaniem żywności, kolportażu nielegalnych gazetek
i działalnością tajnej organizacji sabotażowej – dotknęły mieszkańców naszego miasta i okolicy. Wówczas zatrzymano 128
osób. Aresztowanych w tych miesiącach więziono w Forcie VII
w Poznaniu, a na przesłuchania przewożono aresztowanych
do katowni, jaką był Dom Żołnierza. O bestialstwie podczas
prowadzonych przesłuchań i śledztwa świadczy fakt, że już na
początku kwietnia odnotowano pierwsze ofiary śmiertelne wśród
aresztowanych mosinian. Najtragiczniejszymi dniami były 9 i
10 oraz 12 i 18 września 1943r. Wówczas w ramach tzw. „akcji
odwetowej” aresztowano ponad 230 osób o różnej rozpiętości
wieku, w tym 48 dzieci. Kilkoro spośród nich miało zaledwie
kilkanaście miesięcy. Dzieci starsze do 16 lat zostały wywiezione
do utworzonego pod koniec grudnia 1942r. obozu dziecięcego
w Łodzi, a najmłodsze do sierocińców, z przeznaczeniem do
germanizacji. Dzieci z Mosiny w Łodzi zostały nazwane „dziećmi
polskich terrorystów”. Starsze osoby początkowo trafiły do obozu
w pobliskim Żabikowie, gdzie nie przeprowadzano już śledztwa.

28

Z Żabikowa w formowanych transportach wywożono więźniów
z reguły do KL Auschwitz, a stamtąd kierowano ich do innych
obozów koncentracyjnych. Często aresztowano rodziny wielopokoleniowe. Aresztowania roku 1943 objęły ponad 350 mieszkańców, ale też członków ich rodzin mieszkających nie tylko w Mosinie i okolicy, lecz również na terenie GG, jak i przebywających
na pracach przymusowych na terenie ówczesnej Rzeszy. Według
władz okupacyjnych, byli oni niebezpieczni dla narodu niemieckiego. Tragicznym jest fakt, że w wyniku masowych aresztowań
roku 1943, życie straciło ponad 245 mieszkańców Mosiny i okolicy,
w tym 60 osób, o których do dnia dzisiejszego nie potrafimy
nic powiedzieć – gdzie spotkał ich kres życia, gdzie zginęli
i w jakich okolicznościach. To grupa mosinian, która
w sierpniu 1943r. została wywieziona transportem z Fortu VII
w Poznaniu i była widziana na peronie 4a dworca w Poznaniu,
stanowi do dnia dzisiejszego „białą plamę” w naszej historii.
Dlatego, chociaż współczesne życie dostarcza nam wielu nieoczekiwanych problemów
i niespodzianek, warto chociaż kilka chwil
poświęcić na refleksję
dotyczącą tamtych tragicznych dni, od których
dzielą nas już 72 lata.
A czas nieubłagalnie
płynie, zacierając ślady…

Cykl artykułów tego
autora dotyczących tzw.
„Sprawy Mosińskiej”,
ukazał się na łamach
„ Faktów Mosi ń sko
-Puszczykowskich”. Ich
treść dostępna jest również na stronie: http://
www.zolnierzewolnosci.
pl/portal/pl/Fakty_Mosimsko_ Puszczykowskie/3/. 

KĄCIK HISTORYCZNY

mosina.pl

U honorowany Medalem
w roku 2000. Mosiniak od dnia
19 października 1939r., z urodzenia i wyboru, syn Pelagii
i Teodora, pracownika mosińskiego magistratu. Patrząc
z pewnej perspektywy, można
powiedzieć, że na rzecz tego
miasta, gminy i jej mieszkańców działał od zawsze. To nie
chęć zaistnienia, lecz pokazanie, że można propagować różne formy działalności
wciągając w to innych.
Lata 50., to jego działalność w teatrzyku szkolnym. Jest
to też początek przygody śpiewaczej z chórem „Harmonia”.
Na przełomie lat 50. i 60., Andrzej Kasprzyk działał w Młodzieżowym Klubie, w którym próbował swoich zdolności
wokalnych. To właśnie z tego okresu pochodzi śpiewana
przez niego „Ramona”. Wtedy też rozpoczął pracę z bardzo
licznym, bo prawie 40-osobowym chórem kościelnym
w Krośnie. Równolegle do tej działalności, został solistą
zespołu „Nona”, który stał się nieodłącznym składnikiem
kulturowym miasta i promował je na zewnątrz.
Na początku lat 70., Andrzej Kasprzyk związał się z działalnością Ośrodka Kultury w Mosinie, w którym pracuje
do dzisiaj. Początkowo pracował tam społecznie, od roku
1976 jako instruktor, w latach 80. jako kierownik,
a w latach 1989 – 2004 jako dyrektor tej placówki.
Jego najważniejsze inicjatywy to: działalność klubu
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GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Andrzej Kasprzyk
„Piekiełko”, zawiązanie I Towarzystwa Miłośników Mosiny, wydanie pierwszej jednodniówki o Mosinie – gazety „Ziemia Mosińska”, wydanie pierwszej publikacji
książkowej o Mosinie pt. „Szkice z przeszłości Mosiny”,
wprowadzenie regionalnego zwyczaju obchodów Dni
Rzeczypospolitej Mosińskiej i nadanie im odpowiedniej
oprawy, różnorodność pracowni i kół zainteresowań
Ośrodka Kultury, działalność Klubu Hobbystów, Bab
Wspaniałych, Koła Emerytów, uroczyste koncerty, często
w zaskakującej scenerii, wieczornice, spotkania, festyny,
nietypowe scenariusze obchodów świąt i uroczystości,
prace inwestycyjne w ośrodku, modernizacja budynku
itd. Przez 2 kadencje Andrzej Kasprzyk zasiadał także
w Komisji Promocji Gminy Rady Miejskiej w Mosinie.
Jest człowiekiem bardzo towarzyskim, słynącym również z impulsywnego charakteru. Potrafi jednak znaleźć
się w każdej sytuacji ze swoją dowcipną puentą i ciętym
językiem, osobistą dumą i manierami. To pasjonat Ziemi Mosińskiej. Jej poświęcił swoje zainteresowania, czas
oraz zdolności organizacyjne, promując to miasta i jego
mieszkańców. 
Jacek Szeszuła

Zespół sanatoryjny w Ludwikowie

KĄCIK HISTORYCZNY

zmieniał nazwy kilkakrotnie. Obecnie Szpital w Ludwikowie
wchodzi w skład Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
Na jego terenie znajduje się także niewielka kaplica Św.
Michała Archanioła z relikwiami św. Ojca Pio, które przywiezione zostały tu w 2005 r. z San Giovanni Rotondo przez
ks. Marka Rostowskiego.  			
JN

fot. źródło fotopolska.eu

Do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisany został zespół budynków obecnego szpitala
w Ludwikowie: budynek główny – pawilon I oraz dwie leżakownie z 1883 r. (wpis pod nr 1845/A z 1981r.), pawilon
II z lat 1929-1930 oraz willa dyrektora z 1929r. (wpis 108/
Wlkp./A z 2002r.).
Początki sanatorium w Ludwikowie związane są z inwestycją
niemieckiej spółki akcyjnej, która pobudowała tu pensjonat
z restauracją. Piętrowy budynek (obecnie pawilon I szpitala),
stworzony został w stylu szwajcarskim, z drewnianymi balkonami i tarasami. W 1900r. wybudowano drogę dojazdową
z Ludwikowa do Krosinka, a w 1910r. uruchomiono kolej
dojazdową do Osowej Góry, co podniosło atrakcyjność kurortu. Restauracja dla kuracjuszy funkcjonowała w latach
1898-1926. W okresie międzywojennym, obiekty zostały
wyremontowane i 7 stycznia 1927 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie sanatorium „Staszycówka” w Ludwikowie. Z czasem
powstały tu kolejne budynki sanatorium: willa dyrektora,
pawilon II, tzw. szałasy i portiernia.
W czasie II Wojny Światowej szpital pełnił funkcję hitlerowskiego zakładu wynarodowiającego dla dziewczynek,
sanatorium chorób płuc dla dorosłych, a pod koniec wojny
– szpitala wojennego Armii Czerwonej. W 1947r. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych zadecydował o zmianie profilu jego
działalności na sanatorium dziecięce dla dzieci chorych na
gruźlicę. W roku 1966, przemianowano sanatorium dziecięce
na Sanatorium Przeciwgruźlicze dla dorosłych. Później zakład
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KULTURA

WYDARZY SIĘ

SPORT

LEKCJE MUZEALNE

>>

Zachęca my do uczest nic t wa
w lekcjach muzealnych i warsztatach w Muzeum Palac w Rogalinie.
W ofercie również tematyczne zajęcia dotyczące dziejów rezydencji i jej właścicieli, malarstwa polskiego i europejskiego końca XIX
i początku XX wieku w oparciu
o zbiory galerii obrazów, a także
ogrodu i parku pałacowego oraz zabytkowych dębów. Lekcje muzealne
odbywają się od wtorku do piątku
w godzinach otwarcia dla zwiedzających. Więcej informacji na stronie
rogalin.mnp.art.pl/strona/edukacja/
edukacja-od-2015 lub tel. 61 8138 800.

URZĄD I NGO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zaprasza wszystkich chętnych
do udziału w „Sztafecie Pamięci”.
To bieg upamiętniający 15 obywateli
Mosiny i okolic rozstrzelanych przez
hitlerowców na Rynku w Mosinie
20 października 1939r. Trasa biegu
wyniesie 15 km, dołaczyć można do
sztafety w każdym momencie biegu,
który zakończy się symbolicznym złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy o godz. 19:00 pod pominikiem
pamięci. Start biegu godz. 17:00 z Pl.
20 Października w Mosinie. Więcej
szczegółów na osirmosina.pl
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Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z I Urzędem Skarbowym z Poznania, zaprasza na bezpłatne
spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć własna firmę. Spotkanie odbędzie się 21 października 2015r.
w godz. 13.00 – 15.00, w sali 110 Urzędu
Miejskiego w Mosinie. Tematyka: zagadnienia związane z przygotowaniem się
do założenia działalności gospodarczej
oraz formami opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia do 19 października
br. pod numerem telefonu 61 8192-746
lub e-mail: gci@mosina.pl. Liczba miejsc
ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

ZAJĘCIA CERAMICZNE

WYSTAWA

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież
na bezpłatne zajęcia ceramiczne, które odbywają się
w każdą środę w godzinach
16:00-17:30 w pracowni ceramicznej MOK, ul. Dworcowa 4 w Mosinie. Więcej
informacji tel. 61 8132 909.

Do niedzieli, 3 grudnia,
Izba Muzealna w Mosiniezaprasza do odwiedzenia wystawy fotografii Zygmunta
Pniewskiego-Dęby Rogalińskie „Świadkowie minionych
wieków”, ul. Niezłomnych.

HALOWA
LIGA
LATO
POD ŻAGLAMI

SZERMIERKA

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie zaprasza na inaugurację XVII edycji Halowej
Ligii Piłki Nożnej. 6 listopada, godzina 18:30. Wpisowe
dla drużyn 1000zł - zgłoszenia przyjmowane są do 29
października 2015r. tel. 61
8132 903 lub osir@mosina.
pl. Więcej na osirmosina.pl

Klub Szermierczy UKS
MUSZKIET ER zaprasza
wszystkich, a zwłaszcza dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej na zajęcia, które odbywają się w Szkole Podstawowej
nr 2 w Mosinie. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu 502 051 672.

BEZPŁATNE SZKOLENIE

NOWA STRONA WWW

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mosinie wraz z Fundacją
Pomocy Seniorom i Rodzinie
AMA z Poznania zapraszają
mieszkańców Gminy na bezpłatne szkolenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnym seniorem w warunkach
domowych. Miejsce szkolenia:
Mosina. Termin: 19,20,26
i 27 11.15r. w g.16.00-20.00.
Szczegóły tel. 618 192 082.

Od 6 października 2015 r.
Mosińska Biblioteka Publiczna manową stroną www. Jest
ona dostępna pod dawnym
adresem: bibliotekamosina.
pl. Zachęcamy do wypróbowania jej możliwości! Śledźcie
wydarzenia w Bibliotece, zajrzyjcie do katalogu, kliknijcie
na Strefę Czytelnika.

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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KALENDARIUM WYDARZEŃ

mosina.pl
KONTAKTY
DO PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO
W MOSINIE
BURMISTRZ – JERZY RYŚ
61 8109 550
Z-ca Burmistrza
Przemysław Mieloch
61 8109 550
Sekretarz Gminy
Julia Olejniczak-Kowalska
61 8109 550
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Kaptur
61 8109 540
Biuro Rady
Piotr Sokołowski
– Kierownik
61 8109 541
Monika Kujawska
61 8109 540
Biuro Obsługi Interesanta
Danuta Wojciechowska
– Kierownik
61 8109 505
Hanna Barcz
61 8109 506
Punkt Potwierdzenia Profili
Zaufanych
618 1090 508
Urząd Stanu Cywilnego
Marzena Obst
– Kierownik
61 8109 560
Alicja Sroka
61 8109 560
Referat Spraw
Obywatelskich
i Działalności Gospodarczej
Ewa Kula
– Kierownik
61 8109 565
Maria Górna
61 8109 566
Małgorzata Pietrzak
-Doruch
61 8109 565
Barbara Lulka
61 8109 562
Małgorzata Stańczak
61 8109 563
Referat Geodezji
i Nieruchomości
Aleksandra Czuryło
– Kierownik
61 8109 575
Piotr Sternal
61 8109 578
Anna Sobkowiak
(w zastępstwie:
Katarzyna Frydrychowicz)
61 8109 576
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Rozalia Skrzypczak
61 8109 574
Beata Tomczak-Taisner
61 8109 577
Referat Finansowo
- Budżetowy
Maria Borowiak
– Skarbnik
61 8109 510
Agnieszka Chełminiak
61 8109 511
Żaneta Biała
61 8109 513
Katarzyna Marcinkowska
61 8109 521
Monika Smelkowska
-Kaczmarek 			
61 8109 515
Iwona Dubert
61 8109 520
Honorata Przybylska
61 8109 517
Joanna Jarecka
61 8109 514
Anna Sobkowiak
61 8109 519
Renata Pawlikowska
61 8109 516
Mirosława Walasiak
61 8109 518
Zofia Michalak
61 8109 512
Magdalena Batura
(w zastępstwie:
Agnieszka Antoniak)
61 8109 512
Ewelina Waligórska
61 8109 525
Referat Inwestycji
i Rozwoju Gminy
Wojciech Górny
– Kierownik
61 8109 530
Agnieszka Grabarczyk
61 8109 531
Małgorzata Piotrowska
61 8109 532
Maciej Ciesielski
61 8109 535
Hanna Woźnikiewicz
61 8109 536
Biuro Zamówień
Publicznych
Magdalena Rembalska
61 8109 538
Agnieszka Kasprzyk
61 8109 538
Referat Mienia
Komunalnego
Joanna Pawlicka
– Kierownik
61 8109 529

Klaudia Kołodziejczak
61 8109 533
Leszek Najderek
61 8109 534
Agata Wencel-Socha
61 8109 527
Henryk Pawlikowski
61 8109 526
Referat Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
Dominika Grząślewicz
- Gabler
– Kierownik
61 8109 545
Krystyna Panek
61 8109 546
Katarzyna Ochocka
61 8109 547
(w zastępstwie:
Anita Ćwiklińska)
61 8109 547
Natalia Rynkowska
61 8109 547
Referat Organizacyjny
Halina Kałmucka
– sekretariat
61 8109 550
Agnieszka Fajfer
61 8109 556
Magdalena Nowak
61 8109 500
Referat Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu
Anna-Balcerek Kałek
– Kierownik
61 8109 580
Marlena Chmielewska
61 8109 528
Lidia Baraniak
61 8109 581
Katarzyna Leszczyńska
61 8109 569
Anna Wojnowska
61 8109 582
Referat Planowania
Przestrzennego
i Budownictwa
Michalina Szeliga
61 8109 571
Marcin Buśka
61 8109 572
Arleta Kochanowicz
61 8109 573
Referat Zarządzania
Bezpieczeństwem
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Krzysztof Kaczmarek
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
61 8109 503

Koordynator
ds. obsługi mediów
„Informator Mosiński”
Joanna Nowaczyk
61 8109 553
Zespół Informatyków
Administrator
Bezpieczeństwa Informacji
Bartosz Dmochowski
– ABI, kierownik Zespołu
Informatyków
61 8109 522
Mariusz Homenko
- informatyk
Audytor Wewnętrzny
Justyna Kaczmarczyk
61 8109 504
Biuro Zarządzania
Projektami i Funduszami
Europejskimi
Katarzyna Lewandowska
– Koordynator
61 8109 537
Agnieszka Gruszczyńska
61 8109 539
Magdalena Olejniczak
-Salewicz
61 8109 539
Biuro Obsługi Prawnej
Zygmunt Kmiecik
61 8109 568
Gminne Centrum
Informacji
Karolina Adamczyk-Pięta
– Koordynator
61 8192 746
Agata Lubowicka
61 8109 557
(w zastępstwie:
Anna Różańska)
61 8192 746
Straż Miejska
61 8197 855
Andrzej Woźniak
– Komendant
510 143 150
Stefan Silski
730 037 352
Grażyna Cichocka
730 857 365
Włodzimierz Głuchy
501 467 311
Wojciech Kubiak
730 547 024
Mirosław Przynoga
730 838 055
Sławomir Sobkowiak
730 860 599
Mariusz Szczukocki
730 555 117
Dariusz Żurawski
730 882 531
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W SOŁECTWACH
I NA OSIEDLACH
Osiedle nr 3 - Festyn rodzinny

Świątniki - Pożegnanie lata

fot. Tomasz Gratkowski

Mieczewo - III Festiwal Win

Osiedle nr 2 - Zakątek Chopina

Dymaczewo Nowe - Pożegnanie lata

Wiórek - Święto Pyry

Czapury - Pożegnanie lata

