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21 lutego o godz. 18.00
w programie

m.in. laserowe „show”, a także pokazy sportowe oraz
możliwość zapoznania się z nowym obiektem.

piątek 22 lutego, w nowo otwartej hali odbędzie się pierwszy
zorganizowany w tym miejscu koncert Ani Wyszkoni,
• w sobotę 23 lutego przygotowano dla wszystkich chętnych
otwarte warsztaty sportowe.
•w
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Uczciliśmy
historyczne rocznice
w jubileuszowym
rokU 100-lecia Niepodległości

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
170. rocznica proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej

W minionym, Jubileuszowym Roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości przypadła 100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, a także 170. rocznica
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zarówno wydarzenia
z czasów Wiosny Ludów na Ziemi Mosińskiej, jak i liczny udział
jej mieszkańców w Powstaniu Wielkopolskim, wpisują się w narodowy nurt niepodległościowy polskich dziejów, który ostateczne
przed 100 laty doprowadził do odrodzenia państwa polskiego.
Przeżyliśmy wspólnie wydarzenia upamiętniające te ważne, historyczne rocznice. Oddaliśmy hołd naszym przodkom, którzy
swoim konsekwentnym dążeniem do odzyskania niepodległej
Ojczyzny, tę Niepodległość – także dla nas – wywalczyli. Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad obchodami okrągłej
rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, a także jego
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osobisty udział w mosińskich obchodach upamiętniających wybuch Powstania Wielkopolskiego, jest pewnym zwieńczeniem
naszych starań o kultywowanie pamięci lokalnej i narodowej
o tym, co naszym przodkom zawdzięczamy.
Społeczne zaangażowanie mieszkańców Gminy Mosina w organizację i przebieg obchodów, zarówno 170-lecia Rzeczypospolitej
Mosińskiej, jak i 100. rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopolan,
urzeczywistniło ideę wspólnego uczczenia przez całą społeczność
lokalną tych ważnych dla naszej Małej Ojczyzny rocznic, wpisujących się w ogólnonarodowe świętowanie 100.
rocznicy odzyskania Niepodległości. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
L JOANNA NOWACZYK
d

FABIAN MIELCZAREK,
KRZYSZTOF SITKOWSKI (KPRP),
DARIUSZ MADEJ
27 grudnia 2018 r. Gmina Mosina uczciła 100.
rocznicę zwycięskiego zrywu Wielkopolan.
Hołd ponad stu powstańcom pochowanym
na cmentarzu w Mosinie, a także wszystkim uczestnikom
Powstania Wielkopolskiego złożył Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda. Była to pierwsza, historyczna wizyta
Prezydenta RP w naszym mieście.
Prezydentowi towarzyszyli
w Mosinie: Sekretarze Stanu
Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera i Błażej Spychalski
oraz Podsekretarz Wojciech
Kolarski, Prezes Zarządu
Pa ńst wowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych
Warszawie Marlena Maląg,
Posłowie na Sejm RP Witold
Czarnecki, Jan Dziedziczak,
Tadeusz Dziuba i Bartłomiej
Wróblewski oraz Wojewoda
Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. W mosińskich uroczystościach udział wzięli radni
Rady Miejskiej w Mosinie,
Powiatu Poznańskiego, rodziny Powstańców Wielkopolskich
oraz mieszkańcy naszej i okolicznych gmin.
Tegoroczne, gminne obchody okrągłej rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopolan, odbyły się na placu przy cmentarzu parafialnym
w Mosinie, na którym pochowanych jest ponad stu powstańców. To ich pamięci, a także wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego, poświęcona była „Uroczystość w hołdzie
Powstańcom Wielkopolskim”. Im też, swoim osobistym udziałem w tej uroczystości, oddał hołd Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda. Na grobie poległego powstańca Piotra
Mocka, który jest naszym lokalnym symbolem tego powstania,
Prezydent złożył wiązankę kwiatów.
Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego w zorganizowanym na miejscu uroczystości „Obozie Powstańczym”,
Prezydenta oraz pozostałych gości powitał Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. – Panie Prezydencie! Dla
nas mieszkańców Ziemi Mosińskiej, Pana wizyta ma znaczenie szczególne – powiedział w swoim wystąpieniu Burmistrz.
– Jest to historycznie pierwsza wizyta Prezydenta najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, od momentu odzyskania niepodległości przed
stu laty. Jest to jednocześnie wizyta w dniu 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego oraz w roku obchodów 170. rocznicy
proklamowania Rzeczypospolitej Mosińskiej w czasie Wiosny
Ludów. Witamy w Mosinie, w wielkopolskim mieście, w mieście,
które jak każde w naszym regionie przez lata przygotowywało
się do odzyskania niepodległości. My, mieszkańcy Ziemi Mosińskiej, jesteśmy dumni też z tego, że to właśnie tutaj w 1848 roku
w czasie Wiosny Ludów ogłoszono powstanie Rzeczypospolitej,
a nasze miasto przez kilka dni pełniło funkcję stolicy Polski...
Prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym przemówieniu
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powiedział: - Bardzo dziękuję za zorganizowanie uroczystości
dzisiaj, w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Powstania, w którym – z całą mocą chcę podkreślić – Mosina
wzięła bardzo znaczący udział. Mosina jako miasto, Mosina jako
ci, którzy ją tworzą. Ci, którzy tu wtedy mieszkali, a mieszkają
tutaj od pokoleń – Państwa rodziny, Państwa pradziadkowie,
dziadkowie, ojcowie. Jaki był ten udział? Na cmentarzu, przy
którym jesteśmy, przy którym odbywa się dzisiejsza rekonstrukcja, ponad sto grobów to groby Powstańców Wielkopolskich –
w tym niewielkim wielkopolskim miasteczku...Przypominając, że ziemie te znajdowały się przez 125 lat pod zaborem
pruskim, Prezydent podkreślił, że ich mieszkańcy chcieli do
Polski wrócić i przy każdej nadarzającej się okazji, starali się
Polskę odzyskać, tak,
jak w 1806 r. – To dzięki
zwycięskiemu powstaniu
wielkopolskiemu, tamtemu, powstało Księstwo
Warszawskie. Tak później,
Rzeczpospolita Mosińska,
ten zalążek — jak wszyscy
liczyli wtedy, wolnej Polski
w 1848 roku – stwierdził
w przemówieniu Andrzej
Duda. Prezydent wspomniał także lokalnego bohatera Powstania Wielkopolskiego Piotra Mocka,
na którego grobie złożył
wcześniej wiązankę kwiatów. – Zginął nie tu, w Mosinie, z której pochodził, lecz zginął,
walcząc o to, żeby wyzwolony został Szubin. Poległ. Poległ z bronią
w ręku, walcząc. Trafiony w gardło pociskiem z niemieckiego
pociągu pancernego. Oddał życie za wolną Polskę. Dziękuję, że
wtedy mieszkańcy Mosiny za tą Polską stawali. Wierzę w to, że
także i w waszych sercach i w waszych rodzinach do dzisiaj ten
nie tylko wielki mit patriotyzmu polskiego, ale przede wszystkim
to wielkie stawanie za Polską jest nadal...
W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim uczestnicy uroczystości
zaśpiewali pieśni z okolicznościowego „Śpiewnika Powstańczego”,
a do wspólnego śpiewu jednej z nich, pieśni „Wojenko, wojenko”
w wersji wielkopolskiej, włączył się także sam Pan Prezydent.
Wizyta w mosińskim „Obozie Powstańczym” była okazją do spotkania i rozmów Prezydenta z uczestnikami obozu – rodzinami Powstańców Wielkopolskich, harcerzami, rekonstruktorami i mieszkańcami. Po zakończeniu uroczystości na placu przy mosińskim
cmentarzu Prezydent Andrzej Duda udał się do Urzędu Miejskiego
w Mosinie na spotkanie, w którym obok towarzyszących mu
osób, uczestniczył Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch
i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata
Kaptur. Po wizycie w Mosinie Prezydent udał się do Poznania, gdzie wziął udział w poznańskich uroczystościach rocznicowych. W Mosinie natomiast w dalszej części obchodów,
w Mosińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Zwyciężył
Orzeł Biały” w wykonaniu Chóru Męskiego Kompanii Druha Stuligrosza , a po koncercie w kościele pw. św. Mikołaja
w Mosinie, odprawiona została msza św. w intencji Powstańców
Wielkopolskich.
Podczas obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego przed cmentarzem parafialnym w Mosinie, odsłonięta została
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tablica z wykazem pochowanych na tym cmentarzu powstańców. W ciągu ostatnich dwóch lat ich groby zostały oznakowane
w ramach bezpłatnej akcji prowadzonej przez Gminę Mosina,
a 27 grudnia minionego roku, zapłonęły na nich znicze białe
i czerwone, które w imieniu Prezydenta RP zapalili harcerze. Na
powstańczych mogiłach zapłonęły także znicze od Gminy Mosina
oraz kibiców FC Mosina Lecha Poznań.
„Obóz Powstańczy’”, w którym gościł Prezydent, zorganizowali
dla mieszkańców harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Mosina przy
wsparciu Grupy Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej „Semper Fidelis” z Lubonia w roli Powstańców Wielkopolskich i sióstr PCK
z czasów powstania, która w maju ubiegłego roku wykonała dla
nas historyczną rekonstrukcję proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wsparcia udzielili także: pan Grzegorz Kosowski z Pecnej
i 35. Poznańska Drużyna Harcerska. W obozie obejrzeć można
było lazaret z czasów Powstania Wielkopolskiego zorganizowany przez rekonstruktorów z „Semper Fidelis” i wóz drabiniasty
z „Wiejskiej Zagrody” pana Grzegorza z eksponatami
z okresu powstania. W obozowych namiotach harcerze przygotowali dla uczestników animacje, między innymi naukę wiązania
powstańczego trefla, wykonania rozetki powstańczej, powstańczej
flagi w formie chorągiewki. Dla mieszkańców przygotowano także
ogniska do wspólnego śpiewu i gorącą herbatą, a dodatkową atrakcją była wojskowa grochówka i możliwość zwiedzania pojazdów
wojskowych, zapewnionych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
Mieszkańcy, którzy wzięli udział w uroczystości, otrzymali rozetki
powstańcze, śpiewniki i pocztówkę z wizerunkiem Piotra Mocka
– mosińskiego bohatera zwycięskiego zrywu Wielkopolan, a także
publikację „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” z cyklu
Biblioteka Ziemi Mosińskiej, autorstwa Włodzimierza Gabrielskiego, Przemysława Mielocha, Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły
wydawnictwa Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Mosińska Orkiestra
Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, Chór Męski Kompanii Druha
Stuligrosza, harcerze oraz sami mieszkańcy, wspólnym śpiewem
pieśni powstańczych.
Głównymi organizatorami gminnych obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego byli: Burmistrz Gminy
Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury oraz Hufiec ZHP Mosina.
Mosińskie obchody z udziałem Prezydenta RP były relacjonowane w mediach m.in.: TVP Parlament (retransmisja), Prezydent.pl,
TVP Info, TVN 24, Teleekspress, PANORAMA TVP, Polsat News,
TVP 3 Poznań, Teleskop, Polskie Radio, Radio Poznań, RMF 24. 

AKTUALNOŚCI

INFORMATOR MOSIŃSKI

				

Szanowni Państwo!

Nasze obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
na pewno przejdą do historii Gminy Mosina. Godnie uczciliśmy
pamięć Powstania i jego uczestników, szczególnie tych z naszej
Ziemi Mosińskiej.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy ponieśli wysiłek organizacyjny w przygotowaniu tej ważnej, rocznicowej uroczystości,
a także wizyty Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w naszym mieście: pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie, Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury, parafii pw. św. Mikołaja
w Mosinie, Hufcowi ZHP Mosina, Grupie Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej „Semper Fidelis” z Lubonia, „Wiejskiej Zagrodzie”
z Pecnej, 35. Drużynie Harcerskiej z Poznania, Mosińskiej Orkiestrze Dętej, Chórowi Męskiemu Kompanii Druha Stuligrosza,
wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie,
Pocztom Sztandarowym szkół, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie, naszym służbom
mundurowym: Straży Miejskiej w Mosinie, Policji, Ochotniczym
Strażom Pożarnym oraz Panu Jackowi Szeszule i Panu Włodzimierzowi Gabrielskiemu za pomoc merytoryczną w sprawie grobów Powstańców Wielkopolskich pochowanych na cmentarzu
parafialnym w Mosinie, Klubowi FC Lecha Poznań z Mosiny,
za upamiętnienie jak co roku zwycięskiego zrywu Wielkopolan.
Szczególnie dziękuję Mieszkańcom Gminy Mosina za tak liczny
udział w uroczystościach upamiętniających 100-lecie wybuchu
Powstania Wielkopolskiego! 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystości
w Mosinie z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości dzisiaj, w setną rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Powstania, w którym – z całą
mocą chcę podkreślić – Mosina wzięła bardzo
znaczący udział. Mosina jako miasto, Mosina jako
ci, którzy ją tworzą. Ci, którzy tu wtedy mieszkali,
a mieszkają tutaj od pokoleń – Państwa rodziny,
Państwa pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie.
Jaki był ten udział? Na cmentarzu, przy którym
jesteśmy, przy którym odbywa się dzisiejsza rekonstrukcja,
ponad sto grobów to groby powstańców wielkopolskich –
w tym niewielkim wielkopolskim miasteczku. Można byłoby
więc powiedzieć, że być może nawet większość rodzin miała
swoich przedstawicieli wśród powstańców wielkopolskich. To
pokazuje tę niezwykłą siłę tradycji i polskości – tradycji walki
o Polskę na różne sposoby, jaka tutaj miała miejsce.
Cieszę się, że dzisiaj mogę to tutaj z Państwem tak mocno
podkreślić i dziękuję jeszcze raz za organizację tej uroczystości,
za jej zorganizowanie właśnie jako uroczystości lokalnej, upamiętniającej Państwa bohaterów walki o niepodległą, wolną
Polskę po 125 latach zaborów. Bo ta ziemia 125 lat znajdowała się w zaborze pruskim. Ludzie chcieli do Polski wrócić
i za każdym razem, kiedy tylko widzieli, że nadarzała się taka
okazja, czynili coś, aby starać się tę Polskę odzyskać. Tak jak
w 1806 roku to dzięki tamtemu zwycięskiemu powstaniu
wielkopolskiemu powstało Księstwo Warszawskie, tak później
w 1848 roku, Rzeczpospolita Mosińska, ten zalążek – jak wszyscy wtedy liczyli – wolnej Polski.
Później wreszcie wielkie, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918 roku. Powstanie, bez którego tamta odradzająca się
i odrodzona w efekcie Polska, II Rzeczpospolita, z pewnością
nie byłaby taka jaka ostatecznie się stała. Bo gdyby doszło do
plebiscytów, to wiadomo, że z całą pewnością część Wielkopolski
zostałaby okrojona – tak przynajmniej twierdzą historycy. Myślę,
że śmiało można rzeczywiście taką tezę postawić. To dzięki
bohaterstwu powstańców wielkopolskich II Rzeczpospolita
odzyskała Wielkopolskę. Nie było żadnych wątpliwości, że tu
mieszkają Polacy, którzy chcą żyć w Polsce, w odzyskiwanym
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państwie. Pokazali to, stając z bronią w ręku. Pokazali to,
prowadząc pracę organiczną.
Dziękuję za to, że spotykamy się właśnie tutaj, w Państwa
mieście. Wszystko, co działo się przez tamtą historię, skupia
się jak w soczewce: od wystąpienia zbrojnego, od walki z bronią w ręku, poprzez pracę organiczną, tworzenie organizacji,
banku spółdzielczego, poprzez scouting, harcerstwo, związki
strzeleckie – to wszystko, co jednoczyło Polaków w polskości,
czy wreszcie poprzez walkę przeciwko germanizacji, tę otwartą,
wraz z odmową języka niemieckiego, modlitwy w tym języku,
wraz ze sprzeciwem wobec germanizacji. To wszystko działo
się tutaj.
Dlatego dziękuję Wam. Na Wasze ręce składam dziś podziękowania dla Waszych przodków – dla Waszych pradziadków,
dziadków, ojców za to, że tacy byli; za to, że stawali za Polską,
że się nie bali.
Złożyliśmy przed chwilą wieniec na grobie poległego powstańca wielkopolskiego – wtedy nawet jeszcze nie 22-letniego chłopaka, Piotra Mocka. Zginął nie tu, w Mosinie,
z której pochodził, lecz zginął, walcząc o to, żeby wyzwolony
został Szubin. Poległ. Poległ z bronią w ręku, walcząc. Trafiony
w gardło pociskiem z niemieckiego pociągu pancernego. Oddał
życie za wolną Polskę. Dziękuję, że wtedy mieszkańcy Mosiny
za tą Polską stawali. Wierzę w to, że także i w waszych sercach
i w waszych rodzinach do dzisiaj ten nie tylko wielki mit patriotyzmu polskiego, ale przede wszystkim to wielkie stawanie
za Polską jest nadal.
Dziękuję Wam, że dzisiaj budujecie tę Polskę swoją pracą – jak
przystało na Wielkopolskę, na tę mentalność, którą mają tutaj
ludzie: spokojnej, ciężkiej, wytrwałej i rozsądnej pracy; rozsądku, mądrości i pragmatyzmu, który wyprowadził tę niezwykłą
i historyczną część wspaniałej Polski, z której wyszliśmy, jako
naród, 1052 lata temu. Dziękuję, że stale ją podtrzymujecie, że
o nią dbacie. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny.
Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała powstańcom wielkopolskim! 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Mosina (woj. wielkopolskie), 27 grudnia 2018

AKTUALNOŚCI

mosina.pl

AKTUALNOŚCI

INFORMATOR MOSIŃSKI

7

mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Historyczna wizyta w mosinie
Podczas rocznicowych obchodów, które w tym roku odbywały
się na placu przy cmentarzu parafialnym w Mosinie w okolicznościowym „Obozie Powstańczym”, Prezydent Andrzej Duda oddał
hołd Powstańcom Wielkopolskim z Ziemi Mosińskiej, a na grobie
poległego powstańca Piotra Mocka, który jest naszym lokalnym
symbolem Powstania Wielkopolskiego, złożył wiązankę kwiatów.
Po zakończeniu uroczystości patriotycznej Prezydent Andrzej
Duda udał się do Urzędu Miejskiego w Mosinie na spotkanie,
w którym uczestniczył Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch
i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur.
Mosiński magistrat gościł także Sekretarzy Stanu Kancelarii Prezydenta Andrzeja Derę i Błażeja Spychalskiego oraz Podsekretarza
Wojciecha Kolarskiego, Doradcę Pana Prezydenta Cezarego Kochalskiego, Rektora Politechniki
Poznańskiej prof. Tomasza
Łodygowskiego, Posła na
Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego oraz Wojewodę
Wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmanna.
W ramach spotkania
w Urzędzie, goście poczęstowani zostali obiadem,
a Prezydent i Burmistrz,
przekazali sobie okolicznościowe upominki. Wśród
pamiątek z Mosiny, jakie
otrzymał Andrzej Duda z
rąk Przemysława Mielocha,
znalazły się lokalne numizmaty „1 Mosin”, obraz z krajobrazem miejskim Mosiny autorstwa
artystki z Rogalinka Sylwii Taciak, a także egzemplarz publikacji
„Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” Włodzimierza Gabrielskiego, Przemysława Mielocha, Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły,
z dedykacją od autorów.
W Urzędzie Miejskim Prezydent Andrzej Duda gościł około pół
godziny. – Na rozmowy w tym czasie, tak naprawdę nie było zbyt wiele
czasu – relacjonuje spotkanie w magistracie Burmistrz Przemysław
Mieloch. – Poza luźną wymianą zdań na różne tematy, powiedziałem
Panu Prezydentowi, że jestem z pasji historykiem, ale też samorządowcem i przedstawiłem mu kilka spraw dotyczących samorządów
lokalnych, które można byłoby w ich funkcjonowaniu usprawnić poprzez
zmianę prawa. To, co udało mi się bardziej szczegółowo przedstawić,
to kwestia budowy dróg i niekorzystnych dla gmin zmian interpretacji
w prawie, które są coraz bardziej rygorystyczne i utrudniające prowadzenie inwestycji drogowych. Pan Prezydent poinformował mnie,
że przy jego urzędzie funkcjonuje zespół zajmujący się samorządem
i wskazał siedzącego obok Pana Ministra Andrzeja Derę, z prośbą
o podjęcie z nim kontaktu w przedstawionych przeze mnie kwestiach.
Jestem umówiony z Panem Ministrem na kontakt w sprawie spotkania
w Warszawie – mówi Przemysław Mieloch.
Jak wyjaśnia Burmistrz, na spotkaniu z Ministrem Derą w Warszawie, chce on przedstawić nie tylko kwestię zmiany prawa dotyczącego
budowy dróg, ale także, gospodarki odpadami tak, żeby wszystkie
uczestniczące w niej podmioty były przez prawo równo traktowane.
Kolejnym tematem planowanym do zreferowania Ministrowi, jest
propozycja zachęty dla gmin do przeznaczania w planach miejscowych większej powierzchni terenów pod zalesianie w ramach działań
ograniczających koszty państwa polskiego w związku z emisją CO2.
Taką zachętą mogłyby być zdaniem Burmistrza dotacje finansowe
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wspierające takie działania. – Chcę także wspomnieć
Panu Ministrowi o programie rządowym wymiany pieców na proekologiczne i termomodernizacji „Czyste
powietrze”, w którego sprawie już dwa miesiące temu
pisałem do Ministerstwa Ochrony Środowiska o stworzenie przez rząd możliwości prawnej partycypowania przez
gminę we wkładzie finansowym słabiej usytuowanych
mieszkańców, który jest niezbędny do udziału w tym
programie – wyjaśnia Przemysław Mieloch.
Na temat genezy wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Mosinie
i wyboru jako jej celu małego, wielkopolskiego miasteczka, Burmistrz
Gminy Mosina mówi, że był to owoc licznych wielopoziomowych
uzgodnień, przy czynnym udziale m.in. Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego. – Była to
„historyczna” wizyta Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – stwierdza Burmistrz. – Pierwsza w naszym mieście, dokładnie w dniu
100. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego i na 40 minut przed
godziną jego wybuchu, bo o 16.00
Pan Prezydent wyjeżdżał z Mosiny
do Poznania.
Chociaż wcześniej, Prezydentów
RP gościł dwukrotnie Rogalin położony na terenie gminy Mosina
– w roku 1993 Lech Wałęsa uczestniczył w pogrzebie Prezydenta RP
na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego, a w roku 2015 Bronisław
Komorowski w oficjalnym otwarciu Pałacu w Rogalinie po rewitalizacji, rzeczywiście grudniową wizytę Prezydenta Andrzeja Dudy
jako pierwszą w stolicy Gminy Mosina, można uznać za historyczną.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, Roku Rzeczypospolitej Mosińskiej obchodziliśmy 170. rocznicę jej proklamacji w czasie Wiosny
Ludów. Już wówczas naszym obchodom Prezydent Andrzej Duda
udzielił Narodowego Patronatu w Stulecie Odzyskania Niepodległości. O Rzeczypospolitej Mosińskiej, wspomniał także w swoim
przemówieniu podczas uroczystości patriotycznej w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim w Mosinie 27 grudnia, akcentując duży
wkład mieszkańców Ziemi Mosińskiej w odzyskanie niepodległości.
W mosińskich uroczystościach z udziałem Prezydenta RP, liczny
udział wzięli nasi mieszkańcy. Podkreśliła to mocno Kancelaria Prezydenta RP, dziękując później za dobrą organizację uroczystości, jej
atmosferę, scenografię i ciepłe przyjęcie. – Współpracownicy Pana
Prezydenta bardzo wysoko ocenili to wydarzenie w Mosinie – mówi
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Sam Prezydent RP
Andrzej Duda, na konferencji prasowej podsumowującej obchody
100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Mosinie i w Poznaniu, gdzie brał udział w dalszych uroczystościach po wyjeździe
z naszego miasta, powiedział m.in.: „ ...Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy przyczynili się do ich organizacji, zarówno w Poznaniu, jak
i w Mosinie. Było bardzo dużo osób, które brały udział w tych uroczystościach, mieszkańców — to także dla mnie ogromna satysfakcja. To
także pokazuje, jak bardzo ważny jest ten element naszej historii - Powstanie Wielkopolskie, ważny dla Wielkopolan, ważny dla mieszkańców
Poznania, Mosiny, ale co bardzo mocno chcę podkreślić — mówiłem
to przed momentem pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
w Poznaniu — to bardzo ważny element odzyskania niepodległości
przez Polskę, jeden z fundamentów odzyskania niepodległości...” 
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Powstanie Wielkopolskie – Gmina pamięta!
Chociaż walki zbrojne Powstania Wielkopolskiego ominęły Ziemię
Mosińską, jej mieszkańcy, ówcześni i późniejsi, wzięli w nim czynny
udział, walcząc na powstańczych frontach daleko od domu.
Współczesne badania nad udziałem mieszkańców Mosiny i okolic w zwycięskim zrywie Wielkopolan zapoczątkował w roku 2007
Przemysław Mieloch – historyk, prezes zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Jedynki, obecnie Burmistrz Gminy Mosina. Znanych
było wówczas jedynie ok. 30 nazwisk powstańców z Ziemi Mosińskiej z listy przechowywanej w Izbie Muzealnej w Mosinie. Staraniem Przemysława Mielocha w roku 2008 ukazał się pierwszy zeszyt
z cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” – „Powstańcy Wielkopolscy
z Mosiny i okolic” wydawnictwa Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, w
którym we współautorstwie z Joanną Nowaczyk – badającą równolegle
losy poległego powstańca z Mosiny Piotra Mocka, a także przy współpracy Zygmunta Pohla i Jacka Szeszuły, opracowano 130 biogramów
powstańców związanych z Ziemią Mosińską.
Po roku 2008 badania były kontynuowane, a w roku 2016, z okazji zbliżającej się 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ten sam zespół autorów, do którego dołączył Włodzimierz Gabrielski,
przystąpił do prac nad uzupełnieniem zebranych biogramów o kolejne
nazwiska powstańców. Do 130 biogramów z pierwszej publikacji, dodanych zostało ponad 150 kolejnych, w opracowaniu których największy
wkład wnieśli Włodzimierz Gabrielski i Jacek Szeszuła. W ten sposób w
październiku 2018 r. ukazała się zwarta publikacja, zawierająca blisko
300 nazwisk „Powstańców Wielkopolskich z Mosiny i okolic” jako 8
zeszyt z historycznego cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” pod redakcją Przemysława Mielocha. Publikacja dostępna jest w Mosińskiej
Bibliotece Publicznej, Gminnym Centrum Informacji, a także w wersji
cyfrowej na stronie zolnierzewolnosci.pl->Biblioteka Ziemi Mosińskiej
Przygotowując się do 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, już w roku 2016 Gmina Mosina zainicjowała akcję znakowania
grobów powstańców związanych z Ziemią Mosińską. Oznakowanych
zostało dotąd blisko 100 powstańczych mogił na cmentarzu parafialnym
w Mosinie i Rogalinku. Wcześniej, kilkadziesiąt grobów powstańców
zidentyfikowanych na podstawie publikacji z roku 2008 „Powstańcy
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Wielkopolscy z Mosiny i okolic”, znakowane były
rozetką powstańczą przez Krąg Instruktorski T.W.A.
we współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie. Przed
okrągłą 100. rocznicą, na ulicach upamiętniających
to historyczne wydarzenie, pojawiły się tabliczki z
opisem tych ulic, a w dniu rocznicy przy głównej
bramie cmentarza parafialnego w Mosinie odsłonięta została tablica z wykazem pochowanych w tym
miejscu, zidentyfikowanych dotąd uczestników Powstania Wielkopolskiego, ufundowana przez Gminę Mosina, w której opracowaniu,
a także przy akcji znakowania grobów, pomocy merytorycznej udzielili
Włodzimierz Gabrielski i Jacek Szeszuła.
Na terenie Gminy Mosina zlokalizowane są także inne miejsca pamięci
związane z Powstaniem Wielkopolskim.
• Tablica na Pomniku Pamięci z roku 1973 na rynku w Mosinie poświęcona Powstańcom Wielkopolskim.
• Obelisk z 2009 r. poświęcony poległemu powstańcowi Piotrowi
Mockowi na Osiedlu nr 2 Czarnokurz w Mosinie. W tym roku, także w związku z 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
pamiątkowy kamień został przesunięty w inne, sąsiednie miejsce,
z urządzeniem tu skweru poświęconego powstańcowi. Intencją przedsięwzięcia, było także zapewnienie dogodniejszego i bezpieczniejszego
miejsca dla odwiedzających, a także odbywających się tu manifestacji
rocznicowych.
• Ulice: Piotra Mocka w Mosinie, Powstańców Wielkopolskich
w Mosinie, Drużynie i Nowinkach.
• Kamień z 2009 r. poświęcony powstańcom i uczestnikom walk
w latach 1918 – 21 na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
• Mural na przystanku autobusowym w Rogalinku – wykonany
z własnej inicjatywy i własnym sumptem przez mieszkańców Rogalinka, sympatyków FC Lecha Poznań, z okazji 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
• Co roku w rocznicę powstania, na cmentarzach parafialnych na
terenie gminy, znicze na grobach powstańców zapalają Kibice FC Mosina
Lecha Poznań, a także Gmina Mosina. 
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Rok Rzeczypospolitej Mosińskiej
Pod Patronatem Prezydenta RP i Marszałka
Obchody 170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej w Gminie Mosina, swoim Patronatem Narodowym w Stulecie Niepodległości
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Patronatem Honorowym – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak.
Wydarzenia w ramach obchodów zainaugurowaliśmy 3 maja
w Mosinie, w przypadające w tym dniu Święto Konstytucji oraz
rocznicę proklamacji niepodległej, mosińskiej republiki z czasów
Wiosny Ludów. Podczas uroczystości z udziałem mieszkańców,
przedstawicieli lokalnych środowisk i gości, ówczesny Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś i Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie Małgorzata Kaptur odsłonili w imieniu społeczeństwa tablicę pamiątkową ufundowaną przez Mieszkańców Ziemi
Mosińskiej „Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości, 100. rocznicy zwycięskiego powstania
wielkopolskiego i 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej
Mosińskiej.”
W upamiętnienie 170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej włączyła
się cała społeczność lokalna – Samorząd Gminy Mosina, organizacje i stowarzyszenia, osiedla, sołectwa i szkoły, organizując
festyny, konkursy i inne wydarzenia poświęcone historycznej
rocznicy. Relacje z tych wydarzeń – na stronie mosina.pl w zakładce
Gmina Mosina->170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Kulminacyjnym momentem obchodów rocznicowych był 26
maja czasie Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej.
W tym dniu Burmistrz przekazał klucze do bram miasta Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej, na
szczytną pamiątkę proklamacji przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w dniu 3 maja 1848 roku. Uczestnicy
imprezy plenerowej otrzymali na pamiątkę świeżo wybitą
monetę lokalną „1 Mosin”. Ukazała się także rocznicowa
„jednodniówka” – Gazeta Mosińska, relacjonująca „na
żywo” wydarzenia historyczne sprzed 170 lat.
We współpracy z Pocztą Polską przygotowaliśmy dla mieszkańców filatelistyczne wydawnictwa – kartki pocztowe, koperty
i znaczki, ozdobne rki, datowniki okolicznościowe. Wydawnictwa
dostępne były na obleganym podczas festynu stoisku Poczty Polskiej. Korespondencję wrzuconą tego dnia skrzynki na miejskim
rynku przewiozła Poczta Konna na trasie Mosina – Puszczykowo.
W Parku na Budzyniu, ku pamięci bohatera Wiosny Ludów
- twórcy Rzeczypospolitej Mosińskiej Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, Grupa Pigmaliona z Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu wzniosła jego pomnik w ramach całodniowego happeningu.
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REKONSTRUKCJA
Odtworzenie ustanowienia
Rzeczypospolitej Mosińskiej
w sobotnie popołudnie 26
maja, przyciągnęło licznych
obserwatorów nie tylko
z Mosiny.
Rekonstrukcja cywilno-militarna proklamacji z czasów
Wiosny Ludów, była pierwszym takim wydarzeniem
w Mosinie, ale nie pierwszą jej
inscenizacja. W roku 1983 na
mosińskim rynku wspólnie
z uczniami „dwójki” zaprezentował ją według własnego
scenariusza Jacek Szeszuła –
historyk i regionalista. Napisany przez niego scenariusz, stał
się podstawą do przygotowania rekonstrukcji historycznej
w ramach obchodów 170. rocznicy proklamacji. W sobotę 26 maja
2018 r. byliśmy świadkami niecodziennego widowiska, które wyreżyserował kierujący grupą rekonstruktorów Sergiusz Myszograj.
Kluczowe postaci odegrali Michał Grudziński (oficer pruski) i Andrzej
Lajborek (Krotowski) z Teatru Nowego w Poznaniu. Rolę Wojciecha
Rosta – polskiego burmistrza Mosiny, zagrał Michał Staniszewski
z Teatru Amatorskiego bez Kurtyny. Jako narratorzy opowiadający o przebiegu wydarzeń historycznych wystąpili
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, a w role
mieszkańców XIX-wiecznej Mosiny wcielili się uczniowie
klasy „0”a mosińskiej „dwójki”, instruktorzy Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita Hufca ZHP Mosina i jego przyjaciele,
a także przedstawiciele mosińskiego magistratu i Rady Miejskiej oraz Teatru Amatorskiego bez Kurtyny. Inscenizację wsparły mosińskie bractwa kurkowe – także armatą oraz Stajnia Radi Rogalinek.
Rekonstrukcja proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej została
zarejestrowana na filmie zrealizowanym na zamówienie Gminy
Mosina przez StudioNet24 Dariusza Machelskiego.
Film można obejrzeć na stronie mosina.pl w zakładce Gmina Mosina->170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej.
6 czerwca w Warszawie, w czasie obrad Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski złożył oświadczenie
poselskie w 170. rocznicę proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
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Burmistrz powołał zastępcę
W grudniu 2018 r. Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch powołał na stanowisko swojego zastępcy
Adama Ejchorsta.
Zastępca burmistrza Adam Ejchorst ma 49 lat.
Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), którą ukończył
z tytułem magistra inżyniera na dwóch kierunkach:
leśnictwo i ochrona środowiska. Po studiach, przez
8 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
w Referacie Inwestycji, także na stanowisku zastępcy kierownika tego referatu.
W międzyczasie ukończył studia podyplomowe Planowania przestrzennego na
Politechnice Poznańskiej. Od roku 2007 do momentu powołania na Zastępcę
Burmistrza Gminy Mosina pracował w Mosińskim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. na stanowisku Prezesa Zarządu.
Prywatnie Adam Ejchorst jest miłośnikiem górskich wędrówek, jazdy na nartach,
interesuje się także motoryzacją. Jego żona Barbara pracuje w jednym z mosińskich
banków. Państwo Ejchorst mają dwójkę dzieci - 11-letnią córkę Michalinę i syna
Rafała w wieku lat 13. 					
J. Nowaczyk

Krótko o budowie dróg
• Trwają prace nad budową jednostronnego chodnika w ul. Nadleśnej w Krośnie.
Wykonawca: Firma Drogowa Białobrzyccy z Gniezna. Koszt zadania – kwota
zawarta w umowie: 179 513, 25 zł

ul. Kasprowicza w trakcie robót				

ul. Czarnokurz

• Trwa budowa ul. Kasprowicza w Mosinie – utwardzenie kostką pozbrukową
wraz odwodnieniem. Wykonano już 50% robót – zakończono budowę kanalizacji
deszczowej. Obecnie wykonywane są prace nad podbudową pod nawierzchnię
z kostki pozbrukowej. Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 449 999,99 zł.
• Przekazano plac budowy pod zadanie budowy ul. Cisowej w Mosinie. Prace
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpoczną się w lutym. Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta
w umowie: 200 000,00 zł.
• W grudniu nastąpił odbiór zakończonej budowy ul. Czarnokurz w Mosinie
wraz z odwodnieniem. Wykonawca zadania: Maciej Kubacha MARDROG z Piechanina. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 450 000,00 zł.
Ponadto:
• Trwają prace nad wykonaniem projektu budowy wraz z odwodnieniem ul.
Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku. Projektant wystąpił do właściwych organów o wydanie pierwszych decyzji do projektów. Obecnie projektant takie
uzgodnienia otrzymuje.
• Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Mosinie Budżetu na 2019 rok, przygotowywane będą pilnie przetargi na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych.
• 13 grudnia Rada Miejska podjeła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2466P
w miejscowości Mosina - z przeznaczeniem na przebudowę ul. Sowinieckiej.
Joanna Nowaczyk
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
28 listopada – 11 grudnia
KRONIKA INWESTYCJI
Inwestycje drogowe
• zakończenie budowy ul. Czarnokurz
w Mosinie – prace odbiorowe,
• przekazano plac budowy dla utwardzenia wraz z odwodnieniem ul. Kasprowicza
w Mosinie,
• odebrano budowę ścieżki dydaktycznej
pieszo-rowerowej na Gliniankach,
• przygotowanie porozumienia z Dino Polska na budowę odcinka ul. Konopnickiej w
Mosinie i odcinka ul. Leśnej w Czapurach,
• przeprowadzono procedurę wyboru
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
budowę jednostronnego chodnika na ul.
Nadleśnej w Krośnie wraz z przekazaniem
placu budowy,
• kontynuacja trójstronnych rozmów
przedstawicieli Powiatu Poznańskiego,
Gminy Mosina i Aquanet S.A. w sprawie
przeprowadzenia inwestycji: przebudowa
ul. Sowinieckiej w Mosinie”,
Oświetlenie
• wykonano dokumentację na budowę
oświetlenia drogowego i uzyskano pozwolenie na budowę: Borkowice ul. Mosińska,
• dokonano odbioru monitoringu Sołectwa Czapury,
• w trakcie realizacji budowa oświetlenia
drogowego z oprawami LED w Radzewicach, ul. Wiśniowa.
Budynki i budowle
• kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej – etap
III – SP Rogalinek,
• przygotowanie aneksu do umowy
z EKOBUD s.c. dot. przebudowy budynku
Przedszkola nr 3 w Mosinie,
• rozbudowa SP w Czapurach wraz z salą
gimnastyczną – kontynuacja prac.
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Kanalizacje i wodociągi
• rozpoczęcie prac – budowa przydomowej
oczyszczalni w Mieczewie.
Biuro zamówień publicznych
• podpisano umowy na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej w ramach projektu
„zaprojektuj i wybuduj” - „Niskoemisyjne
przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy mosina – etap I”,
• wybrano ofertę: utwardzenie pozostałej
części targowiska miejskiego w Mosinie
wraz z odwodnieniem tej części terenu;
„Budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej,
Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej wraz
z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII –
roboty drogowe na ul. Cisowej; wykonanie
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Piaskowej wraz
z odwodnieniem w Mosinie,
• przygotowanie postępowania: : rewitalizacji ścieżki Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie w gminie Mosina; : „Budowa
sieci kanalizacji i sieci wodociągowej w
miejscowości Drużyna ul. Krótka Spokojna i Widokowa”; budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku,
• zawarto umowę: budowa jednostronnego
chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w Krośnie,
• ogłoszenie postępowania: budowa dwustronnej ścieżki rowerowej z chodnikiem
etap I od km 0+992 do 1+448,85 km wraz
z przebudową oświetlenia ulicznego w Daszewicach ul. Poznańska (część gminna).
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• przeprowadzenie przetargu ustnego na
dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Dymaczewie Nowym,
• podpisanie umowy „Na dodatkowe
świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Mosina w 2018 roku”,
• korespondencja w sprawie wykupu udziałów w nieruchomościach przeznaczonych
na drogi publiczne gminne w Pecnej,
• ogłoszenie o przetargach na sprzedaż
nieruchomości Pecna, Dymaczewo Stare,
Mosina,
• podział nieruchomości – wydano
4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oraz 5 postanowień o zaopi
niowaniu wstępnych projektów podziału
nieruchomości, wygaszono jedną decyzję
zatwierdzającą projekt podziału,
• korespondencja z Wojewodą Wielkopolskim i Starostą Poznańskim w sprawie
regulacji stanów prawnych nieruchomości
gruntów Skarbu Państwa.
•przygotowanie zgody dla jednostki organizacyjnej na dysponowanie gruntem
na cele urządzenia kąpieliska.
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Badanie Aktywności Ekonomicznej
Ludności
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja
badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Na terenie Gminy Mosina, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.
Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na stronach stat.gov.pl ->badania
gospodarstw domowych i rolnicze oraz poznan.stat.gov.pl->aktualnosci->statystyczne badania ankietowe-styczeń 2019. 
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dofinansowanie z WFOŚiGW
w Poznaniu
W lipcu 2018 r. Gmina Mosina zawarła umowę
o dofinansowanie z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na zadanie „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja
oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina 2018”. Celem zadania
jest między innymi uzupełnienie tlenu w przestrzeniach publicznych stworzenie
specyficznego mikroklimatu-obniżenie temperatury, wzrost wilgotności chroniący przed przegrzaniem, zapobieganie osuwaniu się ziemi, stworzenie nowych siedlisk dla ptaków oraz innych małych zwierząt, stworzenie atrakcyjnych
i „zdrowych” przestrzeni wypoczynku, ochrona i kształtowanie przyrody na
terenach cennych przyrodniczo.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie:
• usunięcie drzew iglastych i liściastych – 63 szt.,
• Usunięcie krzewów iglastych i liściastych – 65 m2,
• Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew liściastych – 113 szt.,
• Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew iglastych – 19 szt..
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia – 190 691,00 zł.
Wysokość dofinansowania – 133 483,70 zł. 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi

Realizacja dotacji na wymianę
pieca 2018
29 maja 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie określania
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
polegających na trwałej likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go
proekologicznymi systemami grzewczymi.
Nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych na proekologiczne
systemy grzewcze został uruchomiony 17 lipca 2018 r. i trwał do 31 lipca 2018 r.
W 2018 roku na realizację zadania Gmina Mosina przeznaczyła 100 000,00 zł.
Złożono 80 wniosków. Zrealizowano 20 inwestycji. Całkowita wysokość przyznanych dotacji wyniosła: 99 916,80 złotych. 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl

Wygaszenie użytkowania
wieczystego
W związku ze zmianą przepisów mającą na celu likwidację użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
Burmistrz Gminy Mosina przedstawia najważniejsze informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
od 1 stycznia 2019 r.
• Zasady przekształcenia reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.
• Przekształcenie następuje z mocy prawa w dniu 1 stycznia 2019 r. i dotyczy
gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
• Podstawą wpisu prawa własności w księdze wieczystej będzie zaświadczenie
wydane przez właściwy organ. Dla gruntów będących własnością Gminy Mosina
zaświadczenie wyda Burmistrz Gminy Mosina, natomiast dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosta Poznański.
• Zaświadczenie zostanie przesłane do dotychczasowego użytkownika wieczystego na adres wskazany w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez
Starostę Poznańskiego oraz do sądu wieczystoksięgowego.
• Zaświadczenie zostanie wydane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy
od daty przekształcenia. Na wniosek właściciela zaświadczenie wydane będzie
nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty otrzymania wniosku.
• W zaświadczeniu znajdą się informacje dotyczące obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Wysokość opłaty jest równa wysokości ostatniej
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i będzie wnoszona przez 20 lat licząc
od dnia przekształcenia.
• W czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty właściciel może pisemnie
zgłosić organowi zamiar jednorazowego wniesienia opłaty.
• Opłatę należną za rok 2019 wnosi się do dnia 29 lutego 2020 r.
• Zaświadczenie będzie stanowiło podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej
roszczenia o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela Rozalia Skrzypczak, Referat Geodezji i Nieruchomości, tel. 61 8109-574. 
Referat Geodezji i Nieruchomości

Złote Gody 2019
Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie uprzejmie prosi pary małżeńskie obchodzące
w 2019 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu
osobiście przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do dnia 31
stycznia 2019 r.
Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń
i zorganizowania uroczystości ich wręczenia.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ustawy dotyczącej
przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego informuje, że nie ma
uprawnień, by skierować do Państwa pisemne zapytanie dotyczące wyrażenia
Państwa zgody na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medali
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Jubilaci którzy nie zgłoszą się osobiście do USC, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się w budynku Urzędu
Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, pokój 112 i 113, tel. (61) 8109 – 560.
Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie obsługuje klientów w poniedziałki w godzinach: 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:00-15:00. 
Marzena Obst
Kierownik USC Mosina
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MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: wykonywanie zadań z Budżetu Obywatelskiego Gminy
Mosina na 2018r. oraz Funduszy Sołeckich, przygotowanie do rozpoczęcia prac
związanych z wzmocnieniem fragmentu
ul. Piaskowej w Radzewicach,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego, decyzje roczne za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, warunki
techniczne dla przebiegu trasowego
urządzeń w pasie drogowym, uzgodniono projekty tymczasowej organizacji
ruchu, lokalizacji zjazdów indywidualnych, w toku 4 sprawy o likwidację
szkód i odszkodowań komunikacyjnych,
• transport, Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, odszkodowania:
toczą się 2 sprawy o likwidację szkód
(odszkodowania komunikacyjne),
• place zabaw, obiekty małej architektury: trwają naprawy po przeglądach
rocznych obiektów małej architektury
będących własnością Gminy Mosina,
toczy się postępowanie dot. wyposażenia placu zabaw w Nowinkach, toczą
się 4 sprawy o likwidację szkód,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: przygotowanie do
do wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług bieżącego utrzymania
i konserwacji oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Mosina, trwa realizacja
montażu dodatkowej lampy na doświetlenie figury w Krajkowie,
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: podpisano umowę na wymianę
stolarki okiennej w budynku Urzędu
Miejskiego w Mosinie (2 etap-1 piętro),
zakończono remont i modernizację sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym
w Pecnej, zakończono remont dachu
i renowację posadzki lastriko świetlicy
wiejskiej w Mieczewie.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Plany miejscowe na etapie rozpatrywania uwag
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni) dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,
• MPZP Rogalin dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Czapury (północny – zachód)
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy
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ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ul.
Poznańską,
• MPZP Krosno – Drużyna dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi
Drużyna, usytuowanych na południe
od północnej granicy działek o nr ewid.
203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 165/2,
71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, Kanałem
Olszynka wraz z tym Kanałem, a ul.
Wierzbową, ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z tą ulicą w Drużynie, linią
PKP – Wrocław – Poznań wraz z tą linią,
• MPZP Mosina PKP dla terenu części
miasta Mosina, obejmującego działki
o nr ewid. 1975/3, 1975/4, 1975/5, 1976,
2010/3, 2011/5, 2011/7, 2011/9, 2012,
2124/1, 2125/1, 2129/4, 2033/1 obręb
Mosina,
• MPZP Drużyna PKP dla terenów części wsi Drużyna, obejmującego działki
o nr ewid. 48/1, 48/14, 49/1, 49/3, 50/1,
427, 450/1, 452, 454 obręb Drużyna,
• MPZP Pecna PKP dla terenu części
wsi Pecna, obejmującego działki o nr
ewid. 76/1, 76/2, 81/1, 82, 83/1, 85/1,
85/2, 87/2, 114/18, 316/2, 317/1, 318/24,
320/1, 321/10, 396/1, 470/1, 471/1,
732/1,obręb Pecna,
• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Plany miejscowe na etapie wyłożenia
• MPZP Krajkowo dla południowo
-zachodnich terenów wsi Krajkowo,
usytuowanych pomiędzy drogami tj.
działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295
obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy oraz granicą administracyjną
wsi,
Dokumenty planistyczne na etapie
opiniowania i uzgadniania
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap, łączącej
ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie
(droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą
mostową przez Kanał Mosiński – etap I,
• MPZP Mosina – Sowiniec dla terenów części miasta Mosina i części wsi
Sowiniec, usytuowanych pomiędzy ul.
Leśmiana i ul. Śremska w Mosinie wraz
z tymi ulicami,
• MPZP Krosinko dla terenów części
wsi Krosinko i terenów części miasta
Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą
wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosina –
Stęszew tj. ul. Wiejską w Krosinku oraz
ul. Marii Konopnickiej w Mosinie wraz
z tą drogą, a Kanałem Mosińskim (po-
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Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Informujemy, że 1 stycznia 2019 r. weszła
w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia
o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których
w chwili składania wniosku co najmniej troje
dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez
względu na wiek tych dzieci w chwili składania
wniosku.
W związku z powyższym modyfikacji ulegają wzory:
• Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby
umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych
dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana
została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/
rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych
w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby
przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.
• Oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano
do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.
Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01
– ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest
konieczne, jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia
nauki) jest składany równocześnie z wnioskiem.
Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej. 

Elektroniczna rekrutacja
do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych, klAS I w szkołach
podstawowych
Szanowni Rodzice.
Na przełomie lutego i marca rozpoczniemy rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolny
(czyli kl. „0”) w szkołach podstawowych. Podobnie
jak w roku ubiegłym rekrutacja będzie odbywała
się w formie naboru elektronicznego. Terminy rekrutacji i sposób wypełniania
wniosków opiszę w kolejnym numerze „Informatora”.
Bez zmian pozostaną zasady rekrutacji. Rodzice dzieci ubiegający się po raz
pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole składają wniosek, natomiast dla dzieci będących już przedszkolakami i chcących
w danym przedszkolu pozostać, składana jest tylko deklaracja (termin wskazuje dyrektor przedszkola). Wnioski będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, drukowane i składane do szkół/przedszkoli. Rodzice składają wniosek tylko
w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku
miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły.
Szczegółowych informacji o rekrutacji dzieci zarówno do przedszkoli, jak i do szkół
podstawowych, udzielą rodzicom dyrektorzy na spotkaniach informacyjnych. 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
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Posiłek w szkole i w domu
– nowy program
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje,
iż w latach 2019 – 2023 realizowany będzie nowy
program „Posiłek w szkole i w domu”.
Program został przygotowany przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez
Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. Jest to rządowy program realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi
dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020 wprowadzony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–
2020”. W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin
w zakresie udzielenia pomocy w formie m.in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego. Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym gorącego posiłku. Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc udzielana będzie m.in. z uwagi na sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę,
przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony
macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomanię, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową oraz przy spełnieniu kryterium
dochodowego – 150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń z pomocy społecznej tj. 792 zł dla osoby w rodzinie, 1051,50 zł
dla osób samotnie gospodarujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 tej ustawy o pomocy społecznej, za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia
społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi, czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające przedstawionego wyżej wsparcia. Przyznanie pomocy
nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania
potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

KOMUNIKAT
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący zadania z ustawy
o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” informuje, że zgodnie z ustawą wypłata świadczeń
będzie dokonywana każdorazowo w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie grudzień, z uwagi na kończący się rok budżetowy, który wymaga
dokonania bilansu i zwrotu pozostałych środków do budżetu.
Wypłaty dokonywane w ostatnim tygodniu miesiąca pozwolą na usprawnienie
wykonywania zadań w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie. 						
OPS Mosina
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(ponowienie opiniowania i uzgadniania w związku z uwzględnieniem części uwag złożonych podczas wyłożenia
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego
wglądu).
Plany miejscowe na etapie sporządzania projektu
• MPZP Żabinko dla terenów wsi Żabinko w granicach obrębu ewidencyjnego
wsi oraz terenów części wsi Sowiniec i
Sowinki,
• MPZP Bolesławiec – Borkowice dla
południowych terenów wsi Bolesławiec
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice,
usytuowanych na południe od Kanału
Mosińskiego wraz z Kanałem Mosińskim,
• MPZP Krosno – Krosinko dla terenów
części wsi Krosno i Krosinko,
• MPZP Pecna dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna,
• MPZP Czapury dla terenów przy ulicy
Poznańskiej w Czapurach,
• MPZP Mosina dla terenów przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie,
• MPZP Mosina, zapoczątkowany
uchwałą nr LXII/728/18 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia
25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie.
Plany wymagające ponowienia procedury planistycznej:
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb
Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
Dymaczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo
Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10,
18 obręb Dymaczewo Nowe.
Procedowanych jest obecnie 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące
wszystkich dokumentów planistycznych,
obszaru objętego planami i etapu ich procedowania, można znaleźć na BIP-ie ->
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-> Organy gminy->Burmistrz->Obwieszczenia planistyczne->Wykaz dokumentów
planistycznych w trakcie sporządzania.
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Konkurs na najlepszą pracę
rozstrzygnięty

OCHRONA ŚRODOWISKA
• prowadzenie spraw związanych
z organizacją systemu odbioru odpadów
komunalnych,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie usunięcia drzew
i krzewów, w zakresie zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w zakresie czasowego
odbioru zwierząt,
• rozliczanie wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina
na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
• realizacja porozumień w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji
zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów,
• przygotowanie projektu Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina
na lata 2019-2022 z perspektywą na lata
2023 – 1026: przekazanie dokumentu
do konsultacji społecznych,
• weryfikacja dokumentacji dotyczącej zadania realizowanego w formule
zaprojektuj i wybuduj dla projektu
zagospodarowania terenu przy Kanale
Mosińskim,
• zlecenie i nadzór nad nasadzeniami
drzew na terenie Gminy Mosina, prowadzenie kontroli wykonania nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni
w środowisku z tytułu decyzji Burmistrza Gminy Mosina zezwalających na
usunięcie drzew
• przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w zakresie nasadzonych w latach
2014-2017 drzew, krzewów oraz bylin.
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
opracowała Joanna Nowaczyk.

Komunikat
Urząd Miejski w Mosinie informuje,
że decyzje w sprawie wymiaru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego na
2019 rok będą doręczane wszystkim podatnikom posiadającym nieruchomości
na terenie Gminy Mosina za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
UM Mosina
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Z inicjatywy Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej poprzedniej kadencji, w roku 2018 Gmina Mosina zapoczątkowała konkurs na najlepsze prace dyplomowe
dotyczące tematyki gminnej. Ubiegłoroczna edycja tego konkursu wyłoniła pierwszych
zwycięzców, którym 13 grudnia 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie wręczono nagrody. Zwycięzcą „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy
Mosina” w roku 2018 został pan Bartosz Gorockiewicz z Poznania za pracę: „Wizualizacja śladów architektonicznych krajobrazu kulturowego wsi Rogalin – idea i projekt”. Przyznane zostały także dwa wyróżnienia - dla pani Małgorzaty Kubiak z Mosiny
za pracę „Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943-1945” oraz dla
pana Tomasza Wróblewskiego z Mosiny za pracę „Proces suburbanizacji na przykładzie
Gmin Mosina i Kórnik”. W ramach pierwszej edycji tego konkursu zgłoszonych zostało
15 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Prace oceniła komisja obradująca
w składzie: Anna Balcerek-Kałek – Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu – przewodnicząca, dr inż. Grzegorz Górecki – pracownik naukowy Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, dr Bartłomiej Kołtus – pracownik naukowy Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małgorzata Kaptur oraz Dominik Michalak – radni Rady
Miejskiej w Mosinie, Michalina Szeliga – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, Joanna Nowaczyk – koordynator ds. obsługi mediów Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Przy omawianiu prac, podczas obrad komisji 26 listopada, wskazywano na
ich mocne strony, jakość merytoryczną, nieścisłości. Podczas podsumowania punktów
każdy z członków komisji zwracał uwagę na wskazania wynikające z regulaminu oceniania
prac, czyli: wartość poznawczą podjętego tematu (od 0 do 20 punktów), przydatność
i zastosowanie w praktyce (od 0 do 20 punktów), wartość źródłową i dokumentacyjną (od
0 do 10 punktów), formę ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu (od 0 do 10 punktów),
oryginalność ujęcia tematu (od 0 do 20 punktów). Celem konkursu „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina” jest podejmowanie wśród młodzieży
akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową
o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie. Zakres tematyczny
prac może obejmować m.in.: turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina,
prace dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym również infrastruktury
technicznej i drogowej. Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie lub magisterskie powinny
być obronione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września roku, w którym składa się
prace. Ocenie będą podlegać m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność
i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu. Autor najlepszej, zdaniem komisji
konkursowej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę
dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej - Uchwała Nr LXII/725/18 i składania prac w II edycji konkursu, która odbędzie się
w październiku 2019 roku. Laureatom, a także wszystkim uczestnikom
pierwszej edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą
Gminy Mosina” składamy gorące gratulacje! 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie

RADA MIEJSKA

mosina.pl

Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
grudzień - styczeń

W grudniu minionego roku odbyły się
pierwsze posiedzenia komisji stałych Rady
Miejskiej w Mosinie kadencji 2018 – 2023,
na których komisje dokonały wyboru
swoich przewodniczących i jej zastępców.
Podczas swojej III sesji, 13 grudnia, Rada
podjęła 6 uchwał. Radni uchwalili „Program
osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023”,
a także podwyższenie do wysokości 150 %
kryterium dochodowego, uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023” ->
s. 17 „Posiłek w domu i w szkole – nowy program”. Rada Miejska wprowadziła uchwałą
zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok
2018 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mosina na lata 2018-2023. Także
na grudniowej sesji radni podjęli uchwałę
w ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich dokonania. Tzw. niewygasy to
27 umów zawartych w 2018 r., na łączną
kwotę ok. 4 mln zł., które nie zostały zrealizowane do końca roku. Zadania te muszą
zostać zakończone do 30 czerwca 2019 r. Dotyczy to 19 projektów: wodociąg i kanalizacja
sanitarna w Daszewicach, ul. Wierzbowa
i w Czapurach, ul. Leśna-Dębowa, projekty
na budowę ulic: Mosina – ul. Chodkiewicza,
II cz. ul. Gruszkowej, Jabłkowa, Łąkowa, Piaskowa, Łazienna, Kanałowa, Żeromskiego,
Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, Grabowa,
Jodłowa, Akacjowa, Czapury – ul. Spokojna,
Rogalinek – ul. Sikorskiego i Podgórna, Krosinko – Stęszewska i Zielona, projekty chodników, projekt pomostu i otoczenia przystani
w Dymaczewie Nowym, projekt przebudowy
szkoły w Rogalinku, projekt sali gimnastycznej w Rogalinie projekt nowego przedszkola
przy ul. Topolowej w Mosinie oraz projekt
oświetlenia ul. Czajkowskiego w Mosinie.
Wśród wydatków niewygasających znalazły się także następujące inwestycje: projekt
i budowa 3 węzłów przesiadkowych – Mosina, Pecna i Drużyna, budowa ul. Kasprowicza, i Cisowej w Mosinie, budowa chodnika w ul. Nadleśnej w Krośnie, budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej
w Daszewicach, termomodernizacja szkoły
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w Rogalinku oraz budowa oświetlenia na ul.
Wiśniowej w Radzewicach. Rada podjęła
także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
na realizację zadania przebudowy drogi
powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina
z przeznaczeniem na zadanie przebudowy
ul. Sowinieckiej w Mosinie. Kolejne podjęte
uchwały to uchwała w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie
na 2019 rok, a także 3 uchwały dotyczące
rozpatrzenia skarg.
Komisja Rewizyjna zamierza przeprowadzić w 2019 r. kontrolę gminnego systemu
gospodarki odpadami, skontrolować wydatki
sołectw, przeanalizować gospodarkę finansową świetlic wiejskich i Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Radni
skontrolują także wydatki na przygotowanie,
druk i kolportaż „Informatora Mosińskiego” w latach 2016 – 2018, przeprowadzą
kontrolę wydatków na budowę hali widowiskowo – sportowej oraz porozumień i umów
zawieranych przez Gminę w latach 2017
i 2018. Grudniowa sesja była także okazją
do wręczenia nagród laureatom konkursu
na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą
Gminy Mosina -> s. 18 ”Konkurs na najlepszą pracę rozstrzygnięty”. Na styczniowych
posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej
w Mosinie, radni pracują nad budżetem Gminy Mosina na rok 2019. Tegoroczny budżet
w ostatecznym kształcie zostanie uchwalony
podczas IV sesji Rady Miejskiej w Mosinie 24
stycznia - godz. 16.00, Sala Reprezentacyjna
Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541. Na
stronie www.mosina.esesja.pl można śledzić nadchodzące posiedzenia komisji oraz
sesje, wraz z załączonymi dokumentami
(projekty uchwał, inne załączniki) oraz
wynikami głosowań w poszczególnych
punktach obrad danej sesji.
Obrady Rady Miejskiej w Mosinie można
śledzić na kanale Rady Miejskiej w Mosinie
na youtube -> Rada Miejska w Mosinie.
Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji
2018-2023

Komisja Budżetu i Finansów
Wiesława Mania
- przewodnicząca
Ewelina Dudek- zastępca
przewodniczącej, Arkadiusz Cebulski, Zbigniew
Grygier, Elżbieta Jarecka, Małgorzata Kap-

tur, Michał Kleiber, Tomasz Łukowiak, Jan
Marciniak, Dominik Michalak, Adam Monikowski, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki,
Jolanta Szymczak, Waldemar Wiązek

Komisja Oświaty, Spraw
Społecznych i Promocji:
Roman
Kolankiewicz
– przewodniczący
Maciej Patela- zastępca
przewodniczącego, Ewelina Dudek, Agnieszka
Gorzyńska, Elżbieta Jarecka, Małgorzata
Kaptur, Michał Kleiber, Marcin Ługawiak,
Wiesława Mania, Dominik Michalak, Adam
Monikowski, Jolanta Szymczak, Waldemar
Waligórski

Komisja Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa
Waldemar Wiązek
– przewodniczący
Michał Kleiber- zastępca
przewodniczącego, Arkadiusz Cebulski, Ewelina
Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Zbigniew Grygier, Łukasz Kasprowicz,
Roman Kolankiewicz, Marcin Ługawiak,
Tomasz Łukowiak, Wiesława Mania, Jan
Marciniak, Adam Monikowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta
Szymczak, Waldemar Waligórski

Komisja Rewizyjna
Andrzej Raźny
– przewodniczący
Zbigniew Grygier - zastępca przewodniczącego,
Marcin Ługawiak, Tomasz
Łukowiak, Jan Marciniak, Ryszard Rybicki,
Waldemar Waligórski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Łukasz Kasprowicz
– przewodniczący
Agnieszka Gorzyńska
– zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Cebulski,
Elżbieta Jarecka, Waldemar
Wiązek 

Oprac. Joanna Nowaczyk
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Informacja o deklaracjach
„śmieciowych”
Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Jednak osoby, które złożyły już wcześniej tę
deklarację po 1 stycznia 2017 r. nie mają obowiązku ponownego
jej składania, o ile nie zmieniły się zawarte w nich dane. Indywidulany numer konta otrzymany po wcześniejszym złożeniu
deklaracji nie zmienia się i jest cały czas aktualny.
Obecnie obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości
zamieszkałych wynoszą :
• 13,00 zł miesięczne za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• 26,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkująca daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty
w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 11 i 13) lub telefoniczny
pod nr 618-109-567 oraz 618-109-545. 
J. Nowaczyk
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Straciła dach nad głową
W pierwszy dzień Nowego Roku, w wyniku katastrofy
budowlanej, mieszkanka Wiórka Danuta Krych straciła
dach nad głową. Wieczorem 1 stycznia, pani Danuta
wróciła z kościoła i zastała zawalony szczyt dachu swojego
domu. Powiedziała potem, że katastrofa, którą zobaczyła,
to jakby czwarta „śmierć”, bo w niedalekiej przeszłości
straciła rodziców, z którymi mieszkała, zmarł także jej brat.
W tym domu Danuta Krych, mieszkała od urodzenia,
prawie 60 lat. Po katastrofie nadzór budowlany wydał
decyzję zakazu wejścia do stuletniego już budynku i remontu dachu, ze względu na zagrożenie jego zawalenia.
Po katastrofie pani Danuta znalazła tymczasowy dach nad
głową przy rodzinie, jednak chciałaby wrócić do Wiórka,
do domu, w którym przeżyła całe życie. Jest osobą samotną, schorowaną, utrzymuje się z niskiej renty i nie jest
w stanie ekonomicznie zmierzyć się z tą sytuacją.
Gmina, której służby zjawiły się na miejscu po katastrofie, udzieli pani Danucie możliwej pomocy, gdy tylko
ustalone zostaną potrzeby. Z pomocą mieszkance Wiórka
wyszedł miejscowy sołtys Marian Osuch, który uruchomił
akcję zbiórki pieniędzy na ten cel. – W zależności od tego
jakie środki zgromadzimy, możemy podjąć decyzję, w jaki
sposób można pomóc, by pani Danuta mogła wrócić do
własnego domu – mówi sołtys Wiórka. – Zwracam się do
mieszkańców nie tylko naszej Gminy, do ludzi dobrej woli,
o udzielenie wsparcia pani Danucie. Bądźmy wrażliwi na
krzywdę ludzką, bo też nie wiadomo co nas jutro spotka.
Osoby, które zechcą udzielić wsparcia akcji pomocy pani
Danucie Krych z Wiórka mogą dokonać wpłaty na utworzone w tym celu specjalne subkonto:

48 9048 0007 2007 0000 0215 0054. 

fot. Straż Miejska w Mosinie

J. Nowaczyk
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27. Finał WOŚP w Mosinie
13 stycznia po raz kolejny graliśmy z Największą Orkiestrą
Świata. I po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy spisali się
znakomicie! W ramach 27. Finału zorganizowanych zostało
wiele wydarzeń, z których dochód przeznaczony został na
cele Fundacji. Rozpoczął Krąg Instruktorski T.W.A. Elita
od grudniowego koncertu kolęd, a w przedfinałowy piątek
Teatr Amatorski Bez Kurtyny wystawił sztukę „Wszyscy
jesteśmy podejrzani”, który po raz kolejny przyciągnął
komplet na salę Mosińskiego Ośrodka Kultury.
W niedzielę natomiast z samego rana na ulice naszej gminy
ruszyło 120 wolontariuszy, którzy mimo kiepskiej aury,
dzielnie kwestowali na rzecz najmłodszych. Jak co roku
mosińska delegatura Automobilklubu Wielkopolskiego zorganizowała Rajd Orkiestrowy, a amatorzy biegania mogli
wziąć udział w Biegu Zimowym po WPN organizowanym
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. W MOK gościliśmy lokalnych artystów. Na scenie wystąpili Activ,
Quick Dance, Re:, MiXer, Daglas, Seba, grupy taneczne
z Angel Dance, Radosław Preisler i Arkadiusz Ławniczak,
Mosińska Orkiestra Dęta oraz na finał zespół Szumni. Od-
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wiedzający nas mieszkańcy mogli zarejestrować się jako
dawcy szpiku dzięki DKMS i wziąć udział w szkoleniu
z pierwszej pomocy prowadzonym przez Pokojowy Patrol.
Podczas 27. Finału zebraliśmy:

87 595,71 zł
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, mieszkańcom
gminy i organizatorom mosińskiego Finału, a także niezastąpionym darczyńcom, którzy co roku wspomagają działania naszego Sztabu. Ten Finał jest inny niż wszystkie.
Wszystkich nas dotknęła informacja o tragicznej śmierci
Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. Łączymy się
w bólu z rodziną zmarłego. Zapewniamy, że mimo to będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!
Do zobaczenia podczas kolejnych Finałów! 
W imieniu Sztabu
Dominik Janik
fot. Sebastian Dacków
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Hej kolęda, kolęda
W sobotę 29 grudnia minionego roku Krąg Instruktorski
T.W.A. Elita zaprosił mieszkańców do „Wspólnego Kolędowania” w Galerii Sztuki w Mosinie. Kolędy i pastorałki, dla
licznie przybyłych do Galerii gości, wykonał okolicznościowy zespół wokalistów i instrumentalistów w składzie: Ewa
Buksalewicz-Moskal, Anna Lewandowska, Iga Lewandowska,
Kinga Tubis, Marzena Wilczak oraz Andrzej Kreczmer, Marcin
Lewandowski i Krzysztof Lipiak, który poprowadził uczestników spotkania poprzez historię kolędy po czasy współczesne.
Jednak to muzyczne, bożonarodzeniowe spotkanie nie było
tylko prezentacją sceniczną artystów, bo niemal każda z przedstawionych kolęd, czy bożonarodzeniowych pieśni, zachęcała
do wspólnego śpiewu. Spotkaniu oraz wspólnemu kolędowaniu
towarzyszyła atmosfera ledwo co minionych świąt, z zapachem
pierników, pomarańczy i blaskiem świec... 
Tekst i fot. J. Nowaczyk

Kolędowanie w Świątnikach
W świąteczny niedzielny wieczór 6 stycznia w świetlicy
w Świątnikach po raz dziewiąty rozbrzmiewały dźwięki znanych i mniej znanych polskich kolęd. Intonowane
i prowadzone przez Carlosa Ramireza i jego utalentowanych
uczniów oraz Scholę Domini zachęcały do wspólnego śpiewania zebranych w miejscowym Centrum. Swym udziałem
zaszczycili nas zaproszeni goście: Anna Bąk – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie, Maria Witkowska –Sołtys Sołectwa Rogalin,
proboszcz parafii św. Marcelina w Rogalinie ksiądz Wojciech Kaźmierczak oraz mieszkańcy Rogalina, Mieczewa,
Radzewic i Świątnik. Dziękujemy szczególnie młodym gitarzystom oraz solistom (Julkowi Paciorkowi, Hani Plenzler
i Kindze Osuch), którzy uświetnili nasze spotkanie. Uzupełnieniem strawy duchowej były równie wspaniałe wypiek
i naszych mieszkanek. Mamy nadzieję spotkać się za rok
w Trzech Króli. 				ICEO Świątniki

Dla Seniorów w Krosinku
6 stycznia w Krosinku odbyło się tradycyjne spotkanie Seniorów
Sołectwa Krosinko, Ludwikowo. Spotkanie dla najstarszych mieszkańców, które odbywa się co roku już od 23 lat, wspólnie z Radą
Sołecką zorganizowała pani sołtys Bernadetta Borkowska oraz
Koło Gospodyń Wiejskich. W miejscowej świetlicy wiejskiej, z tej
okazji gościli proboszcz parafii Krosno ks. Paweł Kujawa, zastępca
burmistrza Adam Ejchorst, radni Marcin Ługawiak i Waldemar
Wiązek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosinku Bogumiła
Woroch, ale przede wszystkim licznie przybyli Seniorzy, bo to im
właśnie dedykowane było to wydarzenie. Uczestnicy spotkania
mieli okazję podziwiać występy artystyczne uczniów SP Krosinko. Dzieci z klasy II przedstawiły jasełka, które przygotowała
z nimi ich wychowawczyni Katarzyna Czaińska. Przed Seniorami
i gośćmi wystąpił także zespół „Quick Dance”. Oprawę słowną
i muzyczną, rzecz jasna w kolędowym klimacie, zapewnił tego
wieczoru Andrzej Kasprzyk z zespołem „Niecierpliwi”. Osobliwą
atrakcją był niewątpliwie pokaz krojenia szynki hiszpańskiej
w wykonaniu mieszkańca Krosinka Mariana Kozielskiego, który
opowiedział także o jej przygotowaniu i tradycjach. Spotkanie
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było okazją do wspólnego kolędowania i noworocznego toastu,
którym towarzyszyły życzenia na cały rok. I jak na tradycję
świąteczną przystało, wszyscy seniorzy obdarowani zostali także
świąteczną paczką. Organizatorzy składają podziękowania za
sponsoring i pomoc w przygotowaniu tego spotkania. 
Oprac. J. Nowaczyk, Fot. fb Bernadetta Borkowska
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Dzień Seniora w Żabinku
4 stycznia w Żabinku odbył się uroczysty Dzień Seniora.
Zaproszeni goście wspólnie z mieszkańcami składali sobie
życzenia łamiąc się opłatkiem życząc sobie zdrowia oraz uśmiechu. Zespoły „Korbolanki” wprowadziły gości w świąteczny
nastrój, a w drugiej części programu pan Damian zaprosił
do tańca i biesiady.
Na stole pojawiły się świąteczne potrawy, a królową kulinarną wieczoru została kutia, którą przygotował radny
Waldemar Wiązek i częstował nią w jakubowym stroju.
Wspólne śpiewy i tańce wprowadziły nas z uśmiechem
w Nowy 2019 rok.
Pan Ignacy Szczepaniak, Senior, na tę okoliczność napisał
wiersze, w tym wiersz o nowym chodniku w Żabinku.
Dla wszystkich gości Andżelika Tomczak przygotowała
upominki – piękne pierniki w kształcie zielonej przyozdobionej choinki. Rozstrzygnięty został także konkurs świąteczny
na przyozdobienie zielonego drzewka lub okna, nawiązujące

do Świąt Bożego Narodzenia. W konkursie I miejsce zajęli
państwo Mateccy, a miejsce II państwo Piaseccy.
Gratulujemy wygranych oraz wspaniałych pomysłów.
Przedstawiciele OSP Żabinko poinformowali podczas spotkania o sprzęcie ratowniczym, który jest w posiadaniu jednostki, a który służy ratowaniu życia.
Dziękuję wszystkim Seniorom za obecność, Radzie Sołeckiej
za pomoc w przygotowaniach, paniom Ani Cieleńskiej, Hani
i Andżelice Tomczak, panu Jerzemu Pol, pani Agnieszce Słomińskiej, panu radnemu Łukaszowi Kasprowiczowi, panom
Józefowi Spychalskiemu i Henrykowi Koszowi. Dziękuję również wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: ks. proboszczowi Waldemarowi Babiczowi, radnym
Tomaszowi Łukowiakowi, Waldemarowi Wiązkowi, Maciej
Pateli oraz pani prezes OSP Żabinko - Agacie Przybylskiej. 
Agnieszka Gorzyńska

Razem można wiele
Wielorodzinny budynek „komunalny” na Pożegowie stoi
na wzniesieniu moreny, vis a vis wieży widokowej. Od 2000
roku jest własnością jego mieszkańców. Wykupili go od Gminy
i założyli wspólnotę mieszkaniową, którą tworzy dziś osiem
mieszkających tu rodzin.
Mieszkańcy budynku postanowili razem zadbać o wspólną
własność. – Budynek był bardzo stary i wymagał remontu,
podjęliśmy więc działania, żeby taki remont przeprowadzić –
mówią członkowie wspólnoty.
W ciągu minionych 18 lat w budynku udało się założyć
nową kanalizację, instalację wodną, nowy dach, bo ten po
każdej wichurze wymagał naprawy. Zmodernizowany został
strych, który zaadoptowano na dodatkowe pomieszczenia,
powiększając w ten sposób własne mieszkania. Żeby wyremontować budynek, odważyli się nawet wziąć wspólny
kredyt. Ostatnią inicjatywą wspólnoty jest modernizacja
nawierzchni przed budynkiem kostką pozbrukową, zakupioną za uzbierane fundusze. – Nawet jeśli mieszka tu wielu
emerytów, wspólnie można wiele – uważają dziś mieszkańcy
domu na Pożegowie.
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Dzięki staraniom pożegowskiej wspólnoty stary budynek
nabrał nowego blasku, a jego mieszkańcom żyje się w nim
przyjemniej i wygodniej. Razem można wiele! 
J. Nowaczyk
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Okruchy dobra w Mosinie

Tradycyjnie w grudniu, społeczność prowadzonego przez powiat poznański Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Mosinie spotkała się w Mosińskim
Ośrodku Kultury, aby wspólnie z przyjaciółmi spędzić ten wyjątkowy czas, czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli m.in.: Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch, Wiceburmistrz Miasta Puszczykowo Władysław Ślisiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata
Kaptur, Zastępca Dyrektora Wydziały Nadzoru Pedagogicznego
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Aleksandra Kuź, a także Dy-

rektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Monika Lis – Nożyńska, Przewodniczący Rady Powiatu Piotr
Burdajewicz oraz licznie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli i instytucji, które od lat wspierają
Ośrodek w realizacji różnych przedsięwzięć.
Na tę okazję uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali
spektakl pt.: „Okruchy dobra”. Głównym jego przesłaniem
było puste miejsce przy stole, które według tradycji pozostawiamy, co roku dla niespodziewanego gościa. Każdy widz
mógł indywidualnie w duchu odpowiedzieć sobie na pytanie,
czy umiałby przyjąć biednego, zbłąkanego, strudzonego wędrowca w noc wigilijną. Przedstawienie zostało wzbogacone
śpiewem, prezentacjami multimedialnymi, a także gestami
Makatonu, jednej z metod pracy stosowanej, na co dzień
w Ośrodku. Spotkanie umilił występ grupy uczniów, którzy
wraz z nauczycielami zaśpiewali przepiękny utwór pt. „Wilijna
Pastorałka”.
Po życzeniach złożonych przez Dyrektor Ośrodka Bożenę
Mazur, a także zaproszonych gości dokonano rozstrzygnięcia
konkursu plastycznego „Święta z Aniołami”.
Efektem konkursu była przepiękna wystawa prac w Sali kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury. Goście mogli dokonać
zakupów na świątecznym kiermaszu, na którym znalazły się
bożonarodzeniowe ozdoby wykonane przez uczniów.
Na zakończenie spotkania ksiądz kanonik Edward Majka
poświęcił opłatki, następnie goście po złożeniu sobie życzeń
zostali zaproszeni na świąteczny poczęstunek. 
Iwona Konieczna

KĄCIK RYSOWNIKA

Konkurs dla
Czytelników
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W poprzednim numerze „Informatora” ogłosiliśmy
konkurs świąteczny, w którym należało odpowiedzieć
na pytanie – z jakiego europejskiego kraju pochodzi
zwyczaj ubierania choinki. Prawidłowych odpowiedzi
udzielili czytelnicy: Monika W., Wojciech W. Beata
W., Iwona Sz. Zwycięzcy otrzymali nagrody – zestaw
upominków wydanych z okazji 170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej, a autor pierwszej nadesłanej odpowiedzi dodatkowo płytę Marcina Lewandowskiego
„Kolędy i Pastorałki” na Fletni Pana. Laureatom
gratulujemy, a wszystkich Czytelników zapraszamy
do udziału w kolejnym konkursie, tym razem związanym z przeżywanymi niedawno obchodami 100.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. By
wziąć w nim udział, wystarczy wymienić prawidłowo dwóch dowódców Powstania Wielkopolskiego.
Odpowiedź należy przesłać mailem na adres:
informator@mosina.pl, jednak nie wcześniej, niż od
dnia 2 lutego 2019 r. Nagrodzeni zostaną autorzy
5 pierwszych, prawidłowych odpowiedzi.
Do wygrania – zestawy upominków, a nagrodą
specjalną dla pierwszej prawidłowej odpowiedzi jest
flaga Powstania Wielkopolskiego oraz książka „Wielka
Księga Niepodległości”.
Redakcja
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Sukcesy mosińskiej
„Jedynki”
Współczesna edukacja mierzy się z rozmaitymi wyzwaniami, wśród których innowacyjność i nieustanny rozwój bez
wątpienia wiodą prym. Mosińska Jedynka nie pozostaje bierna wobec tych wymogów, co potwierdzają kolejne nagrody
i wyróżnienia, które pojawiły się na jej koncie na przestrzeni
ostatnich kilku miesięcy.
Pod koniec września bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr
1 w Mosinie otrzymała wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku, które wręczono dyrektorowi szkoły podczas
uroczystej gali, organizowanej przez Urząd Marszałkowski
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Głównym celem konkursu
było uhonorowanie wielkopolskich przedszkoli i szkół, które
kształtują wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca
nowoczesnego Wielkopolanina.
Kolejne wyróżnienie na koncie szkoły pojawiło się w październiku. Podczas ogólnopolskiego Kongresu Edukacji
Przyszłości w Kielcach w dniach 3 – 4 października 2018
r. rozstrzygnięto konkurs Laur Michała Anioła. Konkurs
jest organizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach oraz Targi Kielce. Jego celem jest promowanie
i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań
z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez
szkoły i placówki oświatowe w kraju. Szkoła Podstawowa nr
1 w Mosinie otrzymała wyróżnienie w kategorii Kreatywna
i Innowacyjna Szkoła, w której nominowanych zostało 49
szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Aby dostać się
do fi nału ogólnopolskiego konkursu, trzeba było uzyskać
nominację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i taką nominację Mosińska Jedynka otrzymała wraz z czterema innymi
placówkami oświatowymi z regionu. Ostatecznie wyróżnienie
zostało przyznane właśnie Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.
Komisja Konkursu kierowała się regulaminem, przyznając
punkty uwzględniające kryteriów takich jak: ludzie z pasją
i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT — technologie informacyjno-komunikacyjne, instrumentarium dydaktyczne —
metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy
organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej
w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów. Zasadniczym zadaniem konkursowym w etapie ogólnopolskim było
przygotowanie filmu prezentującego nieszablonowe rozwiązania

stosowane w naszej szkole. Można go obejrzeć po adresem:
https://vimeo.com/290753611. Kapituła konkursowa doceniła
przykłady nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oraz nowej
technologii, wykorzystywane przez mosińską Jedynkę.
Trzecią nagrodę, będącą jednocześnie podsumowaniem wielu
podejmowanych w szkole działań, Szkoła Podstawowa nr 1
w Mosinie otrzymała 5 grudnia 2018 roku. Podczas uroczystej
gali konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, EduInspiracje 2018 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego
w Warszawie przedstawiciele szkoły mieli zaszczyt odebrać
tego „Edukacyjnego Oscara” w kategorii edukacji szkolnej.
Gala, podczas której ogłaszano wyniki konkursu, odbyła się
pod hasłem „Podziel się Sukcesem”. Celem konkursu było
wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych dofi nansowanych przez FRSE w ramach programu Erasmus+, upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja
dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę
w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi
doświadczeniami i wiedzą. Dla dyrektora i nauczycieli szkoły
szczególnie istotny jest fakt, że szkoła nie była zgłaszana do
konkursu, a działania zapoczątkowane realizacją projektu
Erasmus + „Mózgi w szkole! Wiedza jest potęgą” zostały dostrzeżone przez Kapitułę Konkursu i po poddaniu wymogom
konkursowym ocenione najwyżej w kraju!
Michael Dell, twórca gigantycznego amerykańskiego koncernu
powiedział kiedyś, że „pomysły są powszechnym towarem,
wprowadzanie ich w życie nie jest”. Przynależność do grona
szkół, które aktywnie reagują na wyzwania współczesności,
nieustannie rozwijają się i poszukują nowoczesnych metod
nauczania, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednoczesną
motywacją do dalszej wytężonej pracy. 
Justyna Nojszewska
Ewa A. Szymańska

Sukcesy w Olimpiadzie Historycznej
Zofia Maćkowiak, uczennica klasy IIIB gimnazjum, została zakwalifikowana przez Komitet Centralny Olimpiady
do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Historycznej dla
Gimnazjalistów. Nasza uczennica na etapie okręgowym
zdobyła 141 punkty na 150 możliwych do uzyskania. Na
podkreślenie zasługuje fakt, iż Zosia w etapie ustnym,
który odbył się w Instytucie Historii w Poznaniu, odpowiadając przed komisją złożoną z wykładowców uczelni
otrzymała ocenę celującą, a z testu pisemnego uzyskała
91/100 punktów. Zosia uzyskała jeden z najwyższych wy-
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ników w Polsce i będzie reprezentowała Wielkopolskę na
etapie centralnym, który odbędzie się w dniach od 1-3
marca na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczennicę
przygotowuje p. Beata Buchwald.
Gratulujemy sukcesu i życzymy Zosi powodzenia
w Warszawie. 

Alicja Witucka-Piskorska
SP Nr 2 w Mosinie
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OBRAZ SYLWII NA AUKCJI CHARYTATYWNEJ
W grudniu minionego roku w poznańskim Centrum Kultury
Zamek odbyła się trzecia „Aukcja dla Domu” – charytatywna
aukcja sztuki organizowana przez Fundację Dom Autysty.
Fundacja zbiera środki na budowę pierwszej poznańskiej placówki dla dorosłych autystów. Na aukcji pojawiły się prace
Wilhelma Sasnala, Ewy Kuryluk, Honzy Zamojskiego oraz
innych znakomitych artystów. Wśród 113 licytowanych dzieł
przekazanych na rzecz tego szczytnego celu, znalazła się także
praca artystki z Rogalinka – Sylwii Taciak.
Fundację Dom Autysty założyli rodzice dzieci z autyzmem,
które, nawet gdy dorosną, nigdy nie będą samodzielne. Potrzebują przyszłości dobrego, bezpiecznego domu – miejsca,
w którym będą prowadzili szczęśliwe życie, także wtedy,
kiedy rodziców już nie będzie. Fundacja chce wybudować
taki dom i od kilku lat zbiera na ten cel środki. Miasto Poznań przekazało w użytkowanie wieczyste teren, na którym
powstanie pierwszy w Poznaniu dom dla dorosłych osób
z autyzmem, a Fundacja na jego budowę otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Grudniowa aukcja wspierająca
Fundację w gromadzeniu środków na zapewnienie przyszłości
dzieciom z autyzmem odbyła się
już po raz trzeci. Owocem licytacji
była kwota 101 tys. 700 zł, do której
swoją „cegiełkę” dołożyła artystka
z Rogalinka Sylwia Taciak, przekazując na rzecz aukcji swój obraz
„Poznań, Kazimierz Dolny, Wrocław, Warszawa”. Wśród licytowanych prac znalazła się także ikona
św. Mikołaja, napisana i przekazana
przez Aleksandrę Michalską – opiekunkę artystyczną Sylwii.
Zaprezentowany na zdjęciu obok
krajobraz Mosiny autorstwa Sylwii, został przekazany Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w dniu jego wizyty w Mosinie,
jako upominek od Gminy Mosina. 

Anieli zagrali w Pecnej
3 grudnia, rozśpiewane przedszkolaki z naszej
Gm iny r y wali zował y
w Gminnym Konkursie
„Anieli grają, przedszkolaki
śpiewają”, zorganizowanym
już po raz trzeci przez Szkołę Podstawową w Pecnej.
Na szkolnej scenie zagościła
kolęda i pastorałka, a dzieci,
w zaprezentowanych przez
siebie bożonarodzeniowych piosenkach i nierzadko strojach, wprowadziły widownię w przedświąteczny nastrój. Wszyscy wokaliści
wykonali przygotowane utwory z prawdziwie artystyczną swadą
i za odwagę, a także sceniczny wdzięk należą im się ogromne brawa! Choć wybór najlepszych był trudny dla jurorów, wyłoniono
zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii „dzieci
trzyletnie i czteroletnie” I miejsce zdobyła Antonina Rządkowska,
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II miejsce – Zofia Kołodziej, a miejsce III – Maria Baraniak. W kategorii „dzieci pięcioletnie i sześcioletnie” I miejsce przyznano Lili
Maćkowiak, miejsce II – Amelii Leśniewskiej, a miejsce III – Małgorzacie Żak. Nagrodę specjalną przyznawaną przez Organizatora
otrzymała Julia Kruk. Organizatorem Gminnego Konkursu Anieli
grają, przedszkolaki śpiewają są Szkoła Podstawowa w Pecnej oraz
nauczycielki Kamila Szymczak, Monika Pawlikowska i Karolina Duszyńska wraz z nauczycielami oddziałów przedszkolnych
i wychowankami. Celem konkursu jest integracja społeczności
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół Gminy Mosina,
rozbudzanie w dzieciach chęci wspólnego śpiewania polskich
kolęd i pastorałek oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy uważają, że przygotowania do udziału
w tym konkursie mogą być inspiracją dla rodzin przedszkolaków do wspólnego kolędowania, a okoliczności konkursowe
sprzyjać mogą rozwijaniu zdolności muzycznych i wokalnych
wychowanków, zachęcą ich do występów na scenie, pomagając
w pokonaniu lęku lub nieśmiałości przed publicznymi debiutami. 
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XVI Gminny Przegląd Jasełek
W Mosińskim Ośrodku Kultury, w dniach 17 – 19 grudnia
minionego roku odbył się po raz szesnasty Gminny Przegląd
Jasełek. W przeglądzie wzięło udział 460 dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych Gminy Mosina. Przez dwa dni jury
w składzie: Nina Kasprzyk, Józefa Roszak-Rosić, Joanna
Janecka-Rembowska i Andrzej Kasprzyk, przesłuchało 22
grupy i przyznało miejsca w kilku kategoriach wiekowych.
Wyniki zmagań konkursowych
Przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych: I miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, klasa 0A, pod kierunkiem
p. Ewy Walczak, p. Doroty Szczepaniak i p. Beaty Lenartowskiej-Nieckarz, II miejsce: Prywatne Przedszkole Happy House
w Czapurach, pod kierunkiem p. Barbary Michałowskiej,
p. Irminy Mokijewskiej i p. Martyny Pękały,
II miejsce ex equo Zespół Szkół w Krośnie, Przedszkole
w Krośnie, pod kierunkiem p. Beaty Nowickiej i p. Żanety Kmieć, III miejsce: Publiczne Przedszkole „Słoneczko”
w Mosinie pod kierunkiem p. Anny Potockiej, p. Joanny
Gmerek-Nowak.
Kategoria kl. I – III szkół podstawowych
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Pecnej, kl. II, pod kierunkiem p. Hanny Pawliczak i p. Ireneusza Łuczaka, II miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie, kl. II i III, pod kierunkiem p. Bernadetty Dworzańskiej i p. Bogny Kreczmer.
Kategoria kl. IV – VI szkół podstawowych
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku kl. IV – VI SP, pod kierunkiem p .Doroty Konik i p.
Kamili Ożańskiej, II miejsce: Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku
Ułanów Poznańskich w Krośnie kl. V i VI, pod kierunkiem
p. Katarzyny Jakuboszczak i p. Magdaleny Maciejewskiej
oraz p. Katarzyny Chudzińskiej-Gintrowskiej,
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda
Raczyńskiego w Rogalinie, kl. IV – VI oraz VII i VIII, pod
kierunkiem p. Anny Olejnik.
Kategoria kl. VII, VIII SP i III gimnazjum
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, kl. III gimnazjum i kl. 8 SP, pod kierunkiem p. Agaty Walter, II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach, kl. 3 gimnazjum i kl. 8 SP, pod kierunkiem
p. Doroty Liphardt, Anny Oziemkowskiej.
Specjalne wyróżnienie: dla Zofii Nojszewskiej z kl. 3 gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, za scenariusz.
Laureatom XVI Gminnego Przeglądu Jasełek gratulujemy! 

Opłatek u seniorów
Tradycyjnym opłatkiem podzielili się seniorzy mosińskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W czwartek 10 stycznia, w Mosińskim Ośrodku Kultury
odbyło się świąteczne spotkanie dla członków związku, zorganizowane przez jego zarząd.
Świąteczne i noworoczne życzenia seniorom złożyli Jerzy
Malinowski – prezes ZERiI Oddziału w Mosinie i w imieniu
mosińskiego samorządu Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca
Rady Miejskiej. Spotkaniu towarzyszyły kolędy zaśpiewane przez chór związkowy „Zawsze Młodzi”, a także przez
wszystkich uczestników spotkania, wtórującym chórzystom…
Spotkanie opłatkowe jest tylko jedną z wielu okazji spędzenia wspólnie czasu, jakie seniorom proponuje Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Mosinie, podejmując inicjatywy szczególnie na rzecz przeciwdziałania
społecznemu izolowaniu się osób samotnych. Związek organizuje cotygodniowe spotkania, cykliczne imprezy, takie

właśnie jak spotkania
opłatkowe, czy Dzień
Babci, Dziadka, Dzień
Inwalidy, Dzień Seniora, wspólne wycieczki.
Biu ro Zw ią zku
w Mosińskim Ośrodka
Kultury sala 10 (podziemie) czynne jest we
wtorki, w godz. 10.00
–12 .0 0. Spot ka n ia
związkowe odbywają
się w sali 05 (podziemie), w każdą ostatnią środę miesiąca, od 15.00 do 17.00.
Chór „Zawsze Młodzi” swoje próby odbywa także w Mosińskim Ośrodku Kultury, w sali 10 (podziemie) w każdą środę
od 15.00 – 17.00. 

SP nr 2 laureatem wojewódzkiego konkursu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ogłosił
konkursy, których celem było upamiętnianie 100. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nasza szkoła wzięła
udział w konkursie dotyczącym Tygodnia Obchodów 100.
Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Za działania
pojęte w naszej szkole i współpracę z licznymi instytucjami
oraz za „Wielką lekcję historii. Powstanie Wielkopolskie – Pamiętamy”, zostaliśmy wyróżnieni z grona 30 wielkopolskich
szkól tytułem laureata. Gratulacje oraz certyfikat odebrała
pani Dyrektor Alicja Trybus podczas uroczystej gali, która
odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 
Wiesława Szubarga
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Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych
Gminne Centrum Informacji w Mosinie prowadzi nabór na szkolenia
w ramach projektu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest ukończony 25
rok życia i zamieszkanie na terenie Gminy Mosina. W ramach projektu
przewidziane jest zorganizowane 7 modułów szkoleń, każde trwające 16 godzin, 4 spotkania po 4 godziny. Zajęcia odbywać się będą
w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, Centrum Kształcenia
w Nowinkach, i Internetowym Centrum Edukacyjno- Oświatowym
w Świątnikach.

Rodzaje szkoleń:
Rodzic w Internecie. Szkolenie adresowane do rodziców
i opiekunów dzieci, którzy chcą pełnić rolę przewodnika dziecka
w zakresie bezpiecznego, uważnego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy poznają źródła wartościowych i pochodzących
z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo
w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie nauczą się jak
korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich
jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny,
a także korzystania z usług związanych ze zdrowiem.
Mój biznes w sieci. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać
zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu
usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów
edukacyjnych Internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie
działalności firmy online.
Moje finanse i transakcje w sieci. Szkolenie „Moje finanse i transakcje
w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się skutecznie
załatwiać swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie
potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać
płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz
nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in.
wnioskując o zaświadczenia, czy też występując o dowód osobisty –
wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział
w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie
korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie.
Działam w mediach społecznościowych. Szkolenie „Działam
w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą
nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich
jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej
pracy i w życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą
umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów
społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu,
kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością
oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą
się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem
konta w ePUAP i profilu zaufanego. Tworzę własną stronę internetową
(blog). Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną
stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe
umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać
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nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne,
muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również
rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować
jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki
internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić
w związku z prowadzeniem strony internetowej.
Rolnik w sieci. Szkolenie „Rolnik w sieci” przeznaczone jest dla rolników chcących nauczyć się m.in. wypełniać przez Internet wnioski
o dotacje na swoją działalność lub składać deklaracje podatkowe.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć
przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku lub urzędu. W ramach nauki
pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się
z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.
pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.
pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl,
agropogoda.pl). Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla
ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR
– docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.
Kultura w sieci. Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla
osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w Internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń
i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je
do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami
prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW
i in.). Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury,
w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny,
miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się
w Internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminne Centrum Informacji
w Mosinie, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
szkoleń, tel.: 61 8 192 746. gci@mosina.pl. Zapisy na szkolenia: Gminne
Centrum Informacji w Mosinie, tel.: 61 8 192 746. gci@mosina.pl.
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Świątnikach, tel.:
618 138 063, iceo66@wp.pl
Centrum Kształcenia w Nowinkach, tel.: 530 497 147, ck.nowinki@
wp.pl 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie
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Zadbaj o bezpieczeństwo –
zaproś kominiarza
Przypominamy wszystkim właścicielom budynków, że na
podstawie art. 62 prawa budowlanego, właściciele posesji
mają obowiązek raz w roku skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Taką
kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza
kominiarskiego lub budowlanymi. Częstotliwość czyszczenia
kominów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów. Zgodnie z nim, należy czyścić zarówno przewody
wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo
cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa
razy w roku, przewody te czyści się w domach opalanych
gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. W domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana
w innym budynku, czynność tę można wykonywać rzadziej.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż
zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też
być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy
w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura
palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017
odnotowano 15 235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe,
243 pożary od Urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od
urządzeń na paliwa gazowe.  Oprac. JN

UKS MUSZKIETER — podsumowanie ostatniego kwartału
Ostatnie trzy miesiące minionego roku obfitowały w mosińskim klubie szermierczym w szereg walk, treningów i zawodów. Najmłodsi oraz nowi zawodnicy przygotowywali się
do swych pierwszych startów w zawodach. Starsi szermierze
próbowali swych sił w bardziej wymagających rozgrywkach
dla młodzików oraz juniorów na poziomie Pucharu Polski.
Na wyróżnienie zasługują tutaj starty Zosi Lachowicz
w czterech turniejach z tej kategorii, w tym prestiżowy Turniej
z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warszawie. Choć w żadnym z nich nie udało się zajęć wysokiej lokaty,
to cieszy sam udział naszej szpadzistki w tych imprezach.
W kategorii młodzik ósmą lokatą może pochwalić się Aleksandra Lange w turnieju Toruńska Katarzyna rozegranym
we wrześniu 2018.
Po dłuższej przerwie w rozgrywkach, do startów w zawodach powrócił także Antek Nieckarz. Mimo iż pierwszy po
kontuzji ręki start na arenie ogólnopolskiej nie przyniósł
wysokiej lokaty, to już w regionie Antek po raz kolejny potwierdził swoją mistrzowską pozycję.W listopadzie 2018 r. w
Śremie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Szpadzie.
W tym turnieju wzięło udział większość zawodników naszego
klubu, zajmując wysokie lokaty. W zawodach tych, mimo
regionalnego charakteru, oprócz klubów z Wielkopolski — ze
Śremu, Tarnowa Podgórnego i Mosiny, uczestniczyli również
zawodnicy z Lubina i Szczecina.

AKTUALNOŚCI

Uzyskane rezultaty w kategorii dziewcząt:
rocznik 2003-2004: Zofia Lachowicz – 2 miejsce, Julia Kapturzak – 6 miejsce, Agata Nowicka – 7 miejsce, rocznik 20052006: Aleksandra Lange – 2 miejsce. Wyniki w kategorii
chłopców:rocznik 2005-2006: - Antoni Nieckarz – 1 miejsce,
Filip Górecki – 5 miejsce, Mikołaj Miedziak– 6 miejsce, rocznik 2007-2009: Jan Ćwir – 2 miejsce
Życzymy naszym mosińśkim szpadzistom udanych startów
i wysokich lokat w Nowym 2019 Roku! 
UKS Muszkieter Mosina

31

INFORMATOR MOSIŃSKI

...Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiej
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widziéć...

styczeń 2019

Historia zatoczyła koło

Każdego z takich, jak ty, świat nie może
Od razu przyjąć na spokojne łoże,
I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem,
Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy,
Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem
Później... lub pierwéj...
Cyprian Kamil Norwid (fragment wiersza)
Mosina, 24 stycznia 1919 r. Na cmentarzu parafialnym w Mosinie odbywają się uroczystości pogrzebowe poległego w powstaniu
wielkopolskim starszego strzelca Piotra Mocka, mieszkańca miasta: „...Po solennej mszy św. ks. prob. Kałkowski wstąpił na kazalnicę
i przemówił na cześć młodzieńca, pierwszego z obywateli mosińskich,
który w obronie świętej sprawy poniósł śmierć bohaterską, po czym
żołnierze na barkach unieśli trumnę z kościoła. Otoczyły ją dziewczęta
w bieli z wieńcami i orszak żałobny ruszył w kierunku cmentarza,
ulicą, którą poległy niedawno temu w pamiętnym dniu Nowego Roku
kroczył na czele tej samej rzeszy ludu z pieśnią na ustach i z sztandarem
w ręku w radosnym pochodzie. Jak wtedy z wszystkich okien powiewały
chorągwie narodowe – bohaterowi na chwałę.
Nad grobem towarzysz broni p. Wienckowski
opowiedział przebieg potyczki, w ciągu której
ś.p. Piotr Mocek, walcząc w pierwszym szeregu
zginął ugodzony śmiertelnie w szyję. Wkrótce
ziemia pokryła doczesne szczątki dzielnego żołnierza, druhowie nad świeżą mogiłą dali trzy
salwy honorowe i tłumy rozeszły się powoli, ale
w ślad za nimi szło wspomnienie tego, który niosąc młode swe życie w ofierze, czynem dowiódł,
iż nie na darmo ślubował bronić ojczystej ziemi
„do krwi ostatniej kropli z żył”, a pozostałym dał
przykład chwalebny jak prawy Polak te słowa
pieśni pojmuje”.
***
Jest dziewiąty dzień stycznia i czternasty dzień
powstania. Na dworze panuje wieczorny mrok.
Na Dworcu Głównym w Poznaniu szwadron
kawalerii dowodzony przez Kazimierza Ciążyńskiego czeka na transport. Wreszcie pociąg podjeżdża – trwa załadunek: 110 koni, 2
wozy, kuchnia polowa, do tego 109-ciu konnych strzelców ubranych
w pruskie jeszcze mundury, każdy ma lancę, szablę i karabinek. Tego
samego dnia pociąg odjeżdża w kierunku Szubina. Tam koncentrują
się siły powstańcze, by odbić miasto z rąk Niemców. Tak rozpoczyna
się dwudniowa podróż starszego strzelca Piotra Mocka, 21-letniego
mieszkańca Mosiny, podróż ku przeznaczeniu...
Podróż ku przeznaczeniu
„Każdy, kto we wojsku służył i karabin udźwignąć zdoła, ani chwili
namyślać się nie powinien!(…)Czy nie czytacie, jak zęby szczerzą ku
nam zwalone potęgi pruskie? Jak gotują się, by wydrzeć nam to, co
zdobyliśmy?( …)Zastąpimy im drogę własnymi piersiami i pędzi ziemi nie oddamy” – nawoływał ówczesny Dziennik Poznański, kiedy
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27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło powstanie. Być może na
taką odezwę odpowiedział 21-letni Piotr. Gdy w Nowy Rok, w Mosinie szła do kościoła procesja mieszkańców, on szedł na czele ze
sztandarem w ręku – chciał walczyć o Polskę. Teraz, wraz z setką
towarzyszy zmierza pociągiem ku przeznaczeniu.
Pociąg miał postój w Damasławku. Do Ciążyńskiego nadszedł tam
rozkaz: „Kawalerja pozostaje w pociągu. Konie odpaść. Ludzi odżywić
i czekać rozkazu dalszej jazdy do Kcyni. Na rozkaz Paluch”. Rankiem,
11 stycznia 1919 r., okolice Szubina otacza mgła, która okrywa powstańcze oddziały gotowe na sygnał odbić z rąk niemieckich miasto. Zaledwie 19 kilometrów dalej, ok. 7.30 po rozładunku na stacji
w Kcyni, poznański szwadron rusza do Kołaczkowa. Tam według
planu, ma wysadzić tory, by nie dopuścić niemieckich posiłków
w pociągu pancernym do miasta. Oddział Ciążyńskiego zdobywa
wieś, bierze w niewolę 12 niemieckich żołnierzy, a ułani na rozkaz
zajmują dworzec.
„… Powietrze sprzyjało, pogoda, lekki mróz i mglisto... „– wspominał
jeden z uczestników walk o Szubin. Ponieważ nie udało się „rozerwać”
toru, urządzono „barykadę na szynach z wozów, szyn i podobnych
przedmiotów”. Około 20.00, zbliżył się pociąg z pancerną lokomotywą
od strony Bydgoszczy. Dowódca szwadronu rozkazał: „Nie strzelać,
aż Niemcy opuszczą wagony!” Gdy jednak w kierunku ułanów padły
pierwsze strzały, rozpoczęła się walka – Niemcy wyszli z wagonów
i uderzyli na załogę dworca. Reflektory z pociągu oświetlały polskich
żołnierzy. Wtedy padł strzał, który śmiertelnie ugodził w szyję jednego
z polskich powstańców – Piotra Mocka.
14 stycznia „Dziennik Poznański” donosił
z frontu: „Szubin wzięty 11 bm. o godz. 9.00
wieczorem. Pancerny pociąg niemiecki wrócił do
Bydgoszczy…Wojska nasze walczyły karnie i po
bohatersku. Straty nasze stosunkowo małe…”.
Dziś Kołaczkowo to duża wieś licząca ponad
tysiąc mieszkańców. Niemym świadkiem zdarzeń z roku 1919, jest opustoszały dworzec i kamień na cmentarzu ewangelickim, postawiony
przez Niemców na grobie poległych wówczas
3 żołnierzy niemieckich. Ze szwadronu Ciążyńskiego zginęło 10 ułanów, wśród nich Piotr
Mocek z Mosiny.
przez wichry historii…
– Jak go wieźli z Szubina, to w każdym mieście
dzwony biły – opisywała pogrzeb powstańca
z Mosiny jego siostrzenica Klaudia Thomalla. –
Jak Puszczykówko przestało bić, to Mosina zaczęła. Przy krzyżu na Poznańskiej czekał już ksiądz,
masa ludzi i szereg starszych dziewcząt w białych sukienkach. Moje
dwie kuzynki też były wśród nich. Tak poprowadzili go do kościoła…
Pogrzeb miał uroczysty, opisała go ówczesna poznańska prasa.
W okresie międzywojennym w czasie świąt, jak relacjonuje rodzina,
nad grobem poległego powstańca stawała żołnierska warta honorowa.
Piotr Mocek wymieniony został w nekrologu zbiorowym z Pułku
w „Kurierze Poznańskim” i „Dzienniku Poznańskim” ze stycznia1919
r., wśród poległych na kolumnie pomnika z 1927 r. 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy w Poznaniu, na tablicy z 1939
r. poświęconej poległym ułanom autorstwa prof. M. Kułaka przy
wejściu do z kasyna oficerskiego w koszarach Pułku, na „Liście strat
powstania wielkopolskiego 1918/1919” T. Jabłońskiego, na „Liście
strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920”.
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Podczas okupacji hitlerowskiej, w obawie przed represjami z jakimi
mogła spotkać się rodzina powstańca, ówczesny proboszcz mosińskiej parafii ks. Haendschke wydarł stronę z księgi cmentarnej ze
wpisem o jego pochówku. Rodzina usunęła też tablicę na jego grobie
i ukryła, zakopując gdzieś w okolicy. Gdy w październiku 39 roku
Niemcy dokonali egzekucji na rynku, wśród rozstrzelanych było
przecież aż pięciu wielkopolskich powstańców...
Po II wojnie światowej, w czasach stalinowskich nie czciło się jeszcze
pamięci tego powstania, bo powstańcy, prosto niemal z Wielkopolskiego frontu poszli na wojnę polsko-sowiecką, a bolszewicy bali się
tych żołnierzy jak ognia. Dopiero po śmierci Stalina, gdy nastał czas
odwilży, zwycięski zryw Wielkopolan wrócił do partyjnych łask. Po
1956 roku zaczęto obchodzić rocznice powstania, a jego weterani
cieszyli się znów uznaniem w oficjalnym życiu społeczno-politycznym. I w tym okresie właśnie, w roku 1958, Związek Bojowników
o Wolność i Demokrację Koło w Mosinie zwrócił się z wnioskiem
do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej o nadanie jednej z głównych ulic w mieście nazwy ul. Powstańców Wielkopolskich, a szosie
prowadzącej do Rogalinka – nazwę „Piotra Mocka”, który „przy tej
szosie się urodził i wychował (strażnica kolejowa) i stamtąd zgłosił
się do powstania wielkopolskiego i poległ w dniu 11 stycznia 1919 r.
w Szubinie...” Uchwałę nadającą nazwę ulicy „Piotra Mocka” ówcześni radni podjęli jednogłośnie...
Jeszcze w latach 60. pamiętano w Mosinie o poległym w boju
o Szubin powstańcu, ale jego powrót jako bohatera na należne mu,
trwałe miejsce w pamięci lokalnej jeszcze się nie kończy...

a w maju 2009 r. Rada Miejska w Mosinie uhonorowała go pośmiertnie najwyższym lokalnym wyróżnieniem – Medalem Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Dziś chyba nie ma ucznia w Mosinie i Gminie, który nie
wiedziałby kim był Piotr Mocek. Marszałek Edward Rydz-Śmigły
napisał o poległych w walce o niepodległość Ojczyzny: „...Trzeba,
aby pamięć o nich wiecznie trwała i żyła. W naszych szkołach dzieci
powinny poznawać nazwiska poległych swej gminy, czy miasta. To
powinno wchodzić w program nauki i być pierwszą nauką o Polsce.”
***
Mosina 27 grudnia 2018 r. Przy cmentarzu parafialnym trwa uroczystość z okazji 100. rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopolan.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w asyście warty honorowej
oddaje hołd bohaterowi z Mosiny nad jego mogiłą. – Złożyliśmy
przed chwilą wieniec na grobie poległego powstańca wielkopolskiego,
wtedy nawet jeszcze nie 22-letniego chłopaka, Piotra Mocka – mówił
Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas mosińskiej uroczystości. – Zginął nie tu, w Mosinie, z której pochodził, lecz
zginął, walcząc o to, żeby wyzwolony został Szubin. Poległ. Poległ
z bronią w ręku, walcząc. Trafiony w gardło pociskiem z niemieckiego pociągu pancernego. Oddał życie za wolną Polskę. Dziękuję, że
wtedy mieszkańcy Mosiny za tą Polską stawali. Wierzę w to, że także
i w waszych sercach i w waszych rodzinach do dzisiaj ten nie tylko wielki
mit patriotyzmu polskiego, ale przede wszystkim to wielkie stawanie
za Polską jest nadal...
Historia zatoczyła koło. 

Powrót bohatera
W czasach współczesnych, dziś trudno nawet stwierdzić kiedy,
z tabliczki z nazwą ulicy Piotra Mocka „zniknęło” imię. Z niewiadomych przyczyn jego postać zniknęła też z lokalnej pamięci. Po
transformacji ustrojowej dwukrotnie chciano zmienić nazwę tej
ulicy myśląc, że jej patron „Mocek” był... komunistą.
Na ślad tego powstańca trafiłam już w roku 2002, a przeprowadzone
później badania i odtworzone w ich wyniku losy Piotra Mocka,
doprowadziły do jego grobu na cmentarzu w Mosinie. Dekadę temu
rozpoczął się proces przywracania lokalnej pamięci bohaterowi,

Joanna Nowaczyk
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Żródła: Kurier Poznański Nr 18 oraz Nr 28 z 1919 r.; (Opis pogrzebu Piotra Mocka); Dziennik Poznański R. 61 Nr. 10 oraz NR. 13 z 1919 r; Archiwum Państwowe
w Poznaniu syg. 53/1517: Protokół z VII sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 24
października 1958 r.; Tadeusz Fenrych, Powstanie Wielkopolskie. Front północny,
Wydawnictwo Uniwersytetu Żołnierskiego D.O. Gen. Poznań 1920; Włodzimierz
Lewandowski, Bój o Szubin, Poznań 1937.
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WYDARZY SIĘ

>>

Galeria Sztuki w Mosinie ogłasza
konkurs fotograficzny „Ciekawe
miejsca Gminy Mosina” dla dzieci,
młodzieży oraz pozostałych mieszkańców bez ograniczeń wiekowych.
Celem jest zaprezentowanie najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych zakątków Miasta i Gminy Mosina.
Wszystkie szczegółowe informacje
dotyczące konkursu znajdują się na
stronie internetowej www.galeriamosina.pl/index.php/pl/ oraz Facebook
Galeria Sztuki.

Od stycznia tego roku Mosińska Biblioteka Publiczna uruchomiła nową
usługę! Biblioteka oferuje bezpłatny
dostęp do 20 000 ebooków na platformie LEGIMI. Wystarczy odebrać
w bibliotece bezpłatny kod ważny na
okres miesiąca i zainstalować na dowolnym urządzeniu (laptopie, czytniku, telefonie) aplikację Legimi, by
ściągnąć wybrane książki.
Czytaj, co chcesz i na czym chcesz!
Dobierz rozmiar i krój czcionki,
a także przełączaj pomiędzy dziennym a nocnym trybem czytania.
Zapraszamy do biblioteki po odbiór
kodu dostępu do platformy LEGIMI!

Gminne Centrum Informacji zaprasza na XIII Targi Edukacji i Pracy
w Mosinie. 27 lutego w Mosińskim
Ośrodku Kultury w godz. 9.00-14.00.
Dostępne będą m.in. oferty pracy,
punkty konsultacyjne informujące
jak założyć fi rmę, skąd pozyskać
środki, doradcy zawodowi, przedstawiciele Powiatowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wstęp wolny.
Zapraszamy! Więcej informacji na
gci.mosina.pl.

BADANIA

KONCERT KOLĘD

Bezpłatne badania osteroporozy dla osób po 55.roku
życiaoraz słuchu po 18 roku
życia.30 stycznia w godz.
9-16 parking przed Mosińskim Ośrodkiem Kultury.
Decyduje kolejność zgłoszenia się w dniu badania.

KRÓL PARKU

Stowarzyszenie Muzyczne
Orkiestra Dęta im Antoniego Jerzaka, Mosiński Chór
Kościelny św. Cecylii oraz
Mosiński Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają mieszkańców na „Koncert Kolęd”,
który odbędzie się w piątek 1
lutego o godz. 19.00, w Sali
Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury.

KURS ŻEGLARSKI

O rga n i z owa ne pr z e z
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie biegi odbędą
się w tym roku w terminie
21-22 września 2019r. Więcej informacji na stronie
osirmosina.pl oraz na fb
@OSiRMosina.

Mosińśki Klub Żeglarski
zaprasza zainteresowanych
zdobyciem Patentu Żeglarza
Jachtowego. Zebranie informacyjne 22 lutego 2019r.
o godz. 18:00 przy ul. Konopnickiej 31. Kontakt: 695
261 114.

DYŻUR ZUS

PIERWSZA POMOC

Dyżur eksperta ZUS odbędzie się 21 lutego 2019 r.
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej
3. Więcej informacji pod numerem Gminnego Centrum
Informacji 618192 746.

GCI w Mosinie zaprasza na bezpłatne warsztaty
pt. „PIERWSZA POMOC
W PRAKTYCE” 20 marca 2019 roku, GODZINY:
15.00 - 19.00,MIEJSCE: GCI,
ul. Dworcowa 3, Mosina, I
piętro. Zapisy pod numerem
telefonu: 61 8 192 746 w godz.
7.30-15.30 lub email: gci@
mosina.pl (ilość miejsc ograniczona – grupa do 10 osób).

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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