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Burmistrz Gminy Mosina – Przemysław Mieloch
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Straż Miejska:     61 8 197 85, 501 467 312
Zarządzanie Kryzysowe:      608 406 012

Policja:      997 

REQUIEM MOZARTA 
w Kościele p.w. Św. Mikołaja w Mosinie

9 marca o godz. 19.00 

W całej wielowiekowej historii muzyki trudno o dzieło, które niezmiennie fascynując
kolejne pokolenia melomanów i muzyków wzbudza jednocześnie tyle wyjątkowych
emocji.

Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta – jego ostatnie dzieło. 
Z powstaniem Requiem związanych jest wiele legend i nie do końca odkrytych

tajemnic. Mozart rozpoczął pracę nad nią jesienią 1791 roku i już kilka dni pó-
źniej, koło 20 listopada zapadł na ciężką i gwałtownie wyniszczającą chorobę. 

Mimo tego kontynuował pracę. 4 grudnia odbyła się (według słów współpra-
cownika Mozarta) próba śpiewana Requiem podczas której Mozart wybuchnął
płaczem, przeczuwając swą śmierć. Umarł tej samej nocy, nie dokończywszy swe-
go wybitnego dzieła.

Wspaniałe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonają wybitni soliści:
Anna Budzyńska /sopran/, Jan Jakub Monowid /kontratenor/, Chaoran Zuo
/tenor/, Jarosław Bręk /bas/ z udziałem Cooperate Orchestra pod dyrekcją
Adama Domurata  oraz Chór Akademii Medycznej w Poznaniu przygotowany
i prowadzony przez profesora Przemysława Pałkę. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości Gminy Mosina do udziału 
w tym wyjątkowym wydarzeniu muzycznym. Koncert w dniu 9 marca 2019
r. o godz. 19.00 – bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej. 
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Gmina Mosina otrzymała ponad 6 i pół
miliona złotych dofinansowania na budo-
wę szczelnego zbiornika wód deszczowych
dla odwodnienia dróg na osiedlu nr 
5 „nowe Krosno” w Mosinie. Środki te po-
chodzą z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu operacyjnego na lata 2014-2020,
w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

W ramach zadania dofinansowanego
przez Ue,  na osiedlu nr 5 „nowe Krosno”
powstanie szczelny zbiornik wód deszczo-
wych o powierzchni 3 tys. m2 i pojemnoś-
ci ponad 7 tys. m3 dla odwodnienia osied-
lowych dróg. Wybudowane zostaną także
urządzenia towarzyszące dla odprowadza-
nia i retencjonowania ścieków deszczowych
z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
odwadniającej utwardzone powierzchnie
ulic i chodników, m.in. w ulicach: Bolesława
Leśmiana, Śremskiej, jasnej, Polnej, Leśnej.
inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń:
rurociągów kanalizacji deszczowej, dwóch
przepompowni wód opadowych. a także in-

stalację zasilania energetycznego i przebu-
dowy odcinka istniejącej linii napowietrz-
nej 15 kV.

Celem projektu, który zrealizowany zo-
stanie w oparciu o pozyskane dofinanso-
wanie i środki własne Gminy, jest kontro-
lowane odprowadzenie nadmiaru wód de-
szczowych i powierzchniowych oraz zapo-
bieganie podtapianiu gruntów ornych, łąk
i zabudowań w rejonie ulic Leśmiana,
Śremskiej i jasnej. Budowa szczelnego zbior-
nika retencyjnego ma znacząco ograniczyć
ryzyko wystąpienia powodzi lub lokal-
nych podtopień w sytuacji wystąpienia in-
tensywnych deszczy.

Całkowita wartość projektu – budowy
szczelnego zbiornika wód deszczowych dla
odwodnienia dróg na osiedlu nr 5 „nowe
Krosno” w Mosinie to 7 790 788,89 zł. Wy-
sokość dofinansowania wynosi 6 622 170,
55 zł. Pozostałe środki na realizację zadania
pochodzić będą z budżetu Gminy Mosina.

obecnie przygotowywane są dokumenty
do podpisania umowy o dofinansowanie.

Przewidywany czas realizacji tej inwestycji
to 18 miesięcy od jej podpisania.

Joanna Nowaczyk

Pozyskaliśmy 
ponad 6 i pół miliona złotych

Skuteczne działanie

Wydawało się, że szanse na uzyskanie
dofinansowania są niewielkie. Uznałem
jednak, że trzeba podjąć wyzwanie
i złożyć wniosek. stawką jest szybsze od-
blokowanie budowy dróg na osiedlu nr
5 „nowe Krosno”. Wniosek został przy-
jęty i obecnie trwają przygotowania do
podpisania umowy.

inwestycja powinna zostać zrealizo-
wana do końca 2020 r.

Przemysław Mieloch
Burmistrz 

Gminy Mosina 
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dochody gminy wynoszą 
153 509 230,88 zł, w tym:
bieżące 133 658 343,16 zł 
a  majątkowe 19 850 887,72 zł.
Wydatki kształtują się nastę-
pująco: 156 101 320,01 zł, 
w tym bieżące 117 743 296,52 zł,
a majątkowe 38 358 023,49 zł.

Baza oświatowa
Wśród wydatków inwestycyj-

nych chciałbym wskazać naj-
ważniejsze obszary. Przede
wszystkim minęliśmy półmetek
w zakresie inwestycji oświato-
wych. W ostatnich czterech la-
tach wybudowaliśmy ii etap
szkoły przy ul. Krasickiego, roz-
budowaliśmy szkołę w Krosin-
ku. dokonaliśmy termomo-
dernizacji szkół „jedynki” 
i „dwójki”. Przed chwilą odda-
liśmy halę widowiskowo-spor-
tową przy ul. Krasickiego. obec-
nie trwają prace budowlane
związane z rozbudową szkoły 
w Czapurach wraz z budową
sali gimnastycznej oraz prace
termomodernizacyjne w części
szkoły w Rogalinku. W bu-
dżecie na rok 2019 założono
projekt rozbiórki i rozbudowy

części szkoły w Rogalinku.
Trwają prace nad projektem
sali gimnastycznej w Rogalinie.
Przeznaczono również środki na
termomodernizację szkoły 
w daszewicach. na realizację
czeka również projekt sali gim-
nastycznej w Krosinku, co na-
stąpi po zmianie planu miej-
scowego. Po realizacji wymie-
nionych przedsięwzięć Gmina
Mosina będzie dysponowała
rozbudowaną i zmodernizo-
waną bazą oświatową, która bę-
dzie wymagała już zdecydowa-
nie mniejszych nakładów in-
westycyjnych.

nakładów będą wymagały
jeszcze przedszkola, poprzez
zbudowanie na nowo powięk-
szonego przedszkola „integra-
cyjnego” przy ul. Topolowej
oraz remonty pozostałych
przedszkoli.

Pływalnia

Funkcje oświatowe, jak i rek-
reacyjne i sportowe będzie
spełniała pływalnia. jest goto-
wy projekt z pozwoleniem na
budowę. Zadanie będzie reali-

zowane przez spółkę prawa
handlowego. Środki na ten cel
zostały zapewnione w budżecie
roku 2019 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w latach
2020 i 2021.

drogi i komunikacja
Wraz ze zmniejszaniem

nakładów na oświatę, zwięk-

szane będą nakłady na drogi
i komunikację. największym
wydatkiem roku 2019 będzie
budowa trzech stacji przesiad-
kowych w Mosinie, drużynie 
i Pecnej – ponad 8,7 mln zł. Po-
wiat Poznański w ramach tego
projektu będzie realizował frag-
menty drogowe w Pecnej 
i drużynie, przeznaczając na to
dodatkowe środki. Po zrealizo-
waniu tego zadania oraz mo-
dernizacji odcinka kolejowego
między Czempiniem a Kościa-
nem będzie uruchomiona kolej
metropolitalna. Przeznaczyliś-
my również środki na projekt
przedłużenia tunelu kolejowe-
go w kierunku ZUK.

Kolejnym dużym zadaniem
będzie modernizacja ul. sowi-
nieckiej wraz z wymianą rur
wodociągowych, kanalizacji
deszczowej i częściową bu-
dową kanalizacji sanitarnej.
Zadanie będzie realizowane 
z połączonych środków Gminy
Mosina, Powiatu Poznańskiego
i Aquanet. W czasie dwóch lat
będzie wydanych na to zadanie
łącznie prawie 10 mln zł.

niezwykle istotne dla ruchu
w Mosinie jest projektowanie
i rozpoczęcie budowy „czer-
wonki” oraz projektowanie

Wyzwania inwestycyjne roku 2019
Budżet roku 2019 to owoc prac przełomu kadencji. Projekt budżetu został złożony 14 listopada przez burmistrza Jerzego Rysia. W trakcie prac
nad budżetem zostały naniesione korekty zaproponowane przez radnych, jak i przez obecnego burmistrza.
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obwodnicy wschodnio-
południowej Mosiny. Podsta-
wowym celem obu zadań jest
wyprowadzenie części ruchu
pojazdów przed skrzyżowa-
niem dróg wojewódzkich 430
i 431, na którym tworzy się
korek sięgający często poza
granice miasta.

Ważne dla odblokowania bu-
dowy dróg wraz z odwodnie-
niem na osiedlu nr 5 „nowe
Krosno” jest sprawa pozyska-
nia dofinansowania zewnętrz-
nego (szerzej na str. 3).

spośród pozostałych zadań
drogowych (tabela na str. 16)
chciałbym zatrzymać się na
dwóch. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa najważniejsza
będzie budowa kładki pieszo-
rowerowej nad Kanałem Mo-
sińskim w ciągu ul. Lipowej 
w Krosinku. Z kolei budowę
ścieżek pieszorowerowych po-
między miejscowościami gmi-
ny, rozpoczynamy od projek-
towania wspólnie ze staros-
twem Powiatowym ścieżki 
z Żabinka do Mosiny, która zo-
stanie wybudowana na pro-
jektowanej rurze kanalizacji
sanitarnej między Żabinkiem 
a Mosiną. 

inwestycje społeczne
Gmina Mosina zabezpieczyła

środki na budowę Środowisko-
wego domu samopomocy, 
w którym opiekę znajdą osoby
niepełnosprawne po 24 roku
życia o różnym stopniu nie-
pełnosprawności, w tym pod-
opieczni, którzy mogliby się za-
kwalifikować do warsztatów
terapii zajęciowej. jeden ośro-
dek zapewni wsparcie w wielu
wymiarach.

W minionym roku wyre-
montowaliśmy z pomocą m.in.
środków Ue świetlice w Mie-
czewie, daszewicach i Broko-
wicach. W bieżącym roku prze-
widujemy remont i rozbudowę
świetlicy w sowinkach. Bę-
dziemy pochylali się nad po-
zostałymi świetlicami, co znaj-
dzie swój wyraz w projekcie
budżetu na rok 2020.
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Wodociągi 
i kanalizacja 
sanitarna

najważniejszymi zadaniami
będą realizowane wraz ze
spółką Aquanet – magistrala
wodna Krosno-Borkowice-
Bolesławiec oraz budowa ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągu
w Krosinku (ii etap).

Gmina rozpoczyna prace pro-
jektowe nad modernizacją uję-
cia wody w Rogalinie wraz z in-
wentaryzacją sieci wodociągo-
wej. Gmina pragnie zachować
odrębne ujęcie, niezależne od
Aquanetu. Przed nami stają
jeszcze prace projektowe i pó-
źniej budowa sieci kanalizacji 
z oczyszczalniami kompakto-
wymi dla miejscowości dyma-
czewo stare, dymaczewo nowe,
Borkowice i Bolesławiec z jed-
nej strony, a z drugiej – dla Ro-
galina, Świątnik, Mieczewa i Ra-
dzewic.

Rekreacja
i turystyka

W roku 2019 dokończymy za-
danie budowy pieszorowero-
wej ścieżki dydaktycznej na
„Gliniankach” i na podejściu do
„szwedzkich gór”. To realizacja
kolejnego etapu budowy infra-
struktury turystyczno-rekrea-
cyjnej na Pożegowie. Realizuje-
my również rozwój systemów
zieleni miejskiej poprzez za-
gospodarowanie terenów nad
Kanałem Mosińskim od strony
tzw. osiedla sportowców. do-
celowo zamierzamy połączyć te-
reny wzdłuż Kanału Mosiń-
skiego od Mosiny przez Kro-
sinko do dymaczewa starego.

W budżecie również zostały
zagwarantowane środki na
zagospodarowanie „Parku
strzelnica”.

Przedstawiłem najważniejsze
wyzwania inwestycyjne budżetu
roku 2019. Za miesiąc podejmę
kolejne zagadnienia wynikające
z zapisów budżetowych.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 14 grudnia 
– 23 stycznia

FINANSE
• sporządzono i przesłano: do Rio 
w Poznaniu sprawozdanie z wykonania
budżetu za miesiąc grudzień 2018 r.; do
GUs w Warszawie sprawozdanie o pra-
cujących, wynagrodzeniach i czasie pra-
cy za rok 2018, 
• udział w posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej, których głównym tematem
było omówienie projektu budżetu na
2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2019–2023,
• zaktualizowano dane dotyczące po-
datków: od nieruchomości, rolnego,
leśnego i od środków transportowych na
2018 r. w oparciu o dane z ewidencji
gruntów, zawiadomienia starosty Po-
wiatowego, złożone informacje i dekla-
racje podatkowe, stanowiące podstawę
do wydania decyzji podatkowych na
2019 r.

KRONIKA INWESTYCJI
inWeStycJe dRogoWe

• odebrano roboty budowlane związa-
ne z utwardzeniem i odwodnieniem ul.
Czarnokurz w Mosinie,  

• kontynuacja robót związanych z:
utwardzeniem i odwodnieniem ul. Kas-
prowicza w Mosinie – zakończono ro-
boty kanalizacyjne; budową chodnika 
w ciągu ul. nadleśnej w Krośnie,

• przekazano plac budowy dla utwar-
dzenia ul. Cisowej w Mosinie,

• przygotowano przetarg dla zamó-
wienia publicznego na budowę kładki
pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej 
w Krosinku, 

• kontynuacja trójstronnych rozmów

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPURACH

dobiegają końca prace wykończeniowe
w budynku dydaktycznym.

Trwa budowa hali sportowej, która
obecnie znajduje się w stanie surowym za-
mkniętym.

Obiekt oświatowy w Czapurach wzbogaci
się m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1 salę dla dzie-
ci przedszkolnych, bibliotekę, świetlicę,
stołówkę, a także salę gimnastyczną o po-
wierzchni 696,26 m2. Koszt zadania: 
10 642 504,96 zł

oddanie do użytku inwestycji planowane jest do 1 września tego roku. �

HALA GOTOWA

Zakończyła się budowa hali widowi-
skowo-sportowej przy ul. Krasickiego w
Mosinie. Hala została oddana do użytku,
a po feriach zimowych odbyły się w niej już
pierwsze zajęcia wychowania fizycznego dla
uczniów szkoły Podstawowej w Krośnie.

Prace nad budową hali widowiskowo-
sportowej w Mosinie trwały dwa i pół
roku. na inwestycję, której koszt wyniósł
blisko 12 milionów złotych, Gmina Mo-
sina otrzymała dofinansowanie – 2 500
000 zł ze środków Unii europejskiej.
obiekt służyć będzie zarówno uczniom, jak
i wszystkim mieszkańcom Gminy.

dwukondygnacyjna hala widowisko-
wo-sportowa o powierzchni użytkowej 
3 855,2 m2 i kubaturze 25 295,5 m3 po-
siada salę gimnastyczną o wymiarach
29,53 x 46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe,
pokój trenera i magazyn sprzętu, kotłownie,
hall z szatniami oraz ogólnodostępne toa-
lety, w tym dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. na piętrze obiektu mieszczą
się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz sala konferencyj-
na. na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób.

Administratorem obiektu jest ośrodek sportu i Rekreacji w Mosinie. szczegóły dotyczące
rezerwacji godzin na hali, oferty rekreacyjno-sportowej, cennika oraz zasad korzysta-
nia z obiektu udziela administrator pod numerem 61 8132 903 od 15 lutego.

Oficjalne otwarcie hali dla mieszkańców – 21 lutego o godz. 18.00 > str 19 za-
proszenie. �

Joanna Nowaczyk
Fot. A. Grabarczyk, J. Nowaczyk 

(UM); fb. SP Krosno

Inwestycje kubaturowe
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przedstawicieli powiatu poznańskiego,
Gminy Mosina i Aquanet s.A. w sprawie
przeprowadzenia inwestycji: „Przebu-
dowa ul. sowinieckiej w Mosinie”,

• przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej do realizacji rewitalizacji ścieżki
osowa Góra - jezioro Budzyńskie. 

ośWietlenie

• zakończono budowę i dokonano od-
bioru budowy oświetlenia drogowego 
z oprawami Led w Radzewicach, ul.
Wiśniowa. 

inWeStycJe kuBatuRoWe 

• rozbudowa szkoły Podstawowej
wraz z salą gimnastyczną w Czapurach
– kontynuacja prac, 

• budowa hali widowiskowo-sporto-
wej w Mosinie – uzyskano pozwolenie
na użytkowanie obiektu, 

• opracowywany jest projekt na bu-
dowę hali sportowej przy sP w Rogali-
nie, 

• wykonano prace związane z na-
prawą dachu na budynku sP nr 2 w Mo-
sinie,

• uzgadnianie koncepcji projektowej
Przedszkola nr 3 w Mosinie oraz Śro-
dowiskowego domu samopomocy,

• niskoemisyjne przedsięwzięcia 
w zakresie transportu zbiorowego na te-
renie gminy Mosina - etap i – budowa
zintegrowanych węzłów przesiadko-
wych w Mosinie, drużynie, Pecnej w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj"- przeka-
zanie wykonawcy dokumentacji za-
wierającej: koncepcję projektową dla zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego,
program funkcjonalno użytkowy dla
węzła przesiadkowego, zgody PKP na
dysponowanie  wszystkimi niezbędny-
mi nieruchomościami, decyzje o usta-
lenie lokalizacji inwestycji celu pub-
licznego, mapę do celów  projekto-
wych,

• kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności pub-
licznej – etap iii – sP Rogalinek.

kanalizacJe i Wodociągi

• trwają prace przy budowie kanalizacji
deszczowej w daszewicach ul. Poznań-
ska etap i – zakończenie planowane
24.02.2019.

trwają prace nad budową jednostronnego
chodnika w ul. nadleśnej w krośnie. obecnie
ze względu na zimowe warunki atmosfe-
ryczne, roboty zostały chwilowo wstrzymane.

Wykonawca: Firma Drogowa Białobrzyccy
z Gniezna 
Koszt zadania – kwota zawarta 
w umowie: 179 513,25 zł

Trwa budowa ul. Kasprowicza w Mosinie
– utwardzenie kostką pozbrukową wraz
odwodnieniem. Wykonano już 50%
robót – zakończono budowę kanalizacji
deszczowej. obecnie ze względu na zi-
mowe warunki atmosferyczne, roboty zos-
tały chwilowo wstrzymane.

Wykonawca: Maciej Kubacha ARDROG 
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 atmosfe-
rycznych rozpoczną się w lutym.

Wykonawca: Maciej Kubacha
MARDROG z Piechanina. 
Koszt zadania – kwota zawarta 
w umowie: 200 000,00 zł.

Ponadto:
Trwają prace nad wykonaniem projektu
budowy wraz z odwodnieniem ul. sikor-
skiego i ul. Podgórnej w Rogalinku. Pro-
jektant wystąpił do właściwych organów
o wydanie pierwszych decyzji do projek-
tów. obecnie projektant takie uzgodnie-
nia otrzymuje.
Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Mo-
sinie budżetu na 2019 rok, rozpoczęły się
przygotowania do pierwszych przetargów
na realizację kolejnych zadań inwestycyj-
nych. W najbliższych dniach ogłoszony
zostanie przetarg na wykonanie projektu
budowy ul. Lema w Mosinie wraz z infra-
strukturą towarzyszącą – wodociągiem,
kanalizacją sanitarną, telekomunikacyjną,
oświetleniem drogowym.
Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na budowę ul. jaworowej 
w Mosinie. Urząd Miejski prosi miesz-
kańców tej ulicy  wykonanie zaległych
przyłączy. Kolejną ulicą przygotowywaną
do przetargu na wykonawcę jej budowy
będzie ul. Lipowa w Mosinie. �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe - ul. Kasprowicza w Mosinie

inwestycje drogowe - ul. Nadleśna w Krośnie

Przypominamy mieszkańcom, że osoby, które złożyły już deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.

Numery telefonów w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pod którymi można uzys-
kać informacje w przypadku pytań lub wątpliwości: 618-109-519 oraz 618-109-
525. �

JN

Komunikat w sprawie 
deklaracji śmieciowych
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BIURO ZAMóWIEń PUBlICZNyCh
• przygotowanie przetargu: rewitalizacji

ścieżki osowa Góra – jezioro Budzyń-
skie; budowa kładki pieszo-rowerowej 
w ciągu ul. Lipowej w Krosinku,

• podpisano umowę: „Budowa ul.
Torowej, jesionowej, Cisowej, dębowej,
strzałowej i ogrodowej wraz z odwod-
nieniem w Mosinie, etap Viii – roboty
drogowe na ul. Cisowej”, 

• unieważniono postępowanie: Budo-
wa dwustronnej ścieżki rowerowej 
z chodnikiem etap i od km 0+992 do
1+448,85 km wraz z przebudowa oś-
wietlenia ulicznego w daszewicach ul.
Poznańska (część gminna).

GEODEZJA I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• rozstrzygnięcie zapytania ofertowe-
go na wykonywanie operatów szacun-
kowych o wartości nieruchomości dla
Urzędu Miejskiego w roku 2019. Przy-
gotowanie i podpisanie umowy na wy-
konywanie usługi,

• wszczęcie 11 postępowań administ-
racyjnych o ustalenie opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości wskutek podziału geodezyjnego;
przygotowanie materiałów dla rzeczo-
znawcy majątkowego na potrzeby wy-
konania operatów szacunkowych,

• podział nieruchomości – wydano
10 decyzji zatwierdzających podziały nie-
ruchomości, zaopiniowano 6 wstęp-
nych projektów podziału nieruchomości
w drodze postanowienia,

• korespondencja z właścicielami grun-
tów przeznaczonych pod drogi publicz-
ne w planie miejscowym w Pecnej 
w sprawie ich nabycia,

• przeprowadzenie 2 przetargów na
sprzedaż nieruchomości w Mosinie –
przygotowanie protokołów, publikacja
wyników.

• oględziny wywłaszczanej na rzecz
Gminy Mosina nieruchomości.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użyt-

kowe: wykonano wymianę stolarki
okiennej w budynku Urzędu Miejskie-
go w Mosinie (2 etap – i piętro); przy-
gotowano procedurę i wybrano wyko-
nawcę na remont pomieszczenia 
w świetlicy w daszewicach; przygoto-
wano procedurę remontu pomieszczeń

informujemy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74 obręb Sowiniec, zainicjowanego uchwałą
Rady Miejskiej w Mosinie nr lXXi/846/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie:
www.mosina.pl > BiP > Prawo > Uchwały Rady > Kadencja 2014 – 2018 > LXXi sesja
Rady Miejskiej w Mosinie - 27.06.2018 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miej-
ski w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1 w terminie do dnia 28 lutego 2019
r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. � Oprac. JN

Przystąpienie do sporządzenia
planu – Sowiniec

W styczniowym numerze „informatora Mosińskiego” przekazaliśmy ważne informacje
dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości z dniem 1 stycznia 2019 r. na styczniowej sesji, Rada Miejska w Mosinie pod-
jęła uchwałę, w której określiła wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za
użytkowanie wieczyste.   

W związku z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2019 r.  z mocy prawa grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe będących w użytkowaniu wieczystym 
w prawo własności tych gruntów, nowy właściciel zobowiązany jest do ponosze-
nia opłaty przekształceniowej, w wysokości ostatniej opłaty rocznej za użytkowa-
nie wieczyste przez kolejnych 20 lat. istnieje także możliwość uiszczenia opłaty jed-
norazowo. Taki zamiar należy zgłosić pisemnie i można to zrobić w każdym cza-
sie trwania obowiązku wnoszenia opłaty. 

Za wniesienie opłaty jednorazowej w ciągu trzech pierwszych lat po prze-
kształceniu przysługuje bonifikata. na podstawie Uchwały nr IV/20/19 Rady Miej-
skiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzie-
lenia i wysokości bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej wynosi:

1) 80% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,
w którym nastąpiło przekształcenie (2019 r.);

2) 65% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim
roku po przekształceniu (2020 r.);

3) 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim
roku po przekształceniu (2021 r.).

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej jest złożenie przez upraw-
nionego pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o za-
miarze wniesienia opłaty jednorazowej, oraz brak zaległości z tytułu opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia w następnych latach.  

szczegółowych informacji udzieli Państwu pani Rozalia skrzypczak, Referat
Geodezji i nieruchomości, tel. 061 8109-549. �

Referat Geodezji i Nieruchomości

Bonifikata od opłaty jednorazowej

Komunikat
Urząd Miejski w Mosinie informuje, że

decyzje w sprawie wymiaru podatku od

nieruchomości, rolnego i leśnego na
2019 rok będą doręczane wszystkim po-
datnikom posiadającym nieruchomoś-
ci na terenie gminy Mosina za pośred-
nictwem Poczty Polskiej s.A. �
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świetlicy w Mieczewie; przygotowano
procedurę remontu elewacji świetlicy 
w Czapurach,

• transport, strefa Płatnego Parkowa-
nia niestrzeżonego, odszkodowania:
przygotowanie sprawozdań w zakresie
transportu do Ministra infrastruktury
i Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego, przygotowanie umów na świad-
czenie usług transportowych przez ope-
ratora gminnego na rok 2019,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
nia: wydawanie zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, wystawianie decyzji
rocznych za wbudowanie urządzeń 
w pas drogowy, wydawanie warunków
technicznych dla przebiegu trasowego
urządzeń w pasie drogowym, uzgad-
nianie projektów tymczasowej organi-
zacji ruchu, uzgadnianie lokalizacji zjaz-
dów indywidualnych,

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: zakończono doposażenie placu
zabaw w nowinkach, zakończono mon-
taż huśtawki na placu zabaw w Mosinie
ul. nizinna,

• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: zakończono montaż
dodatkowej lampy na doświetlenie fi-
gury w Krajkowie.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Plany miejscowe na etapie rozpatrywa-
nia uwag:

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni) dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północ-
nego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,

• MPZP Rogalin dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi,

• MPZP Czapury (północny–zachód)
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poz-
nańską,

• 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 Ka-
nałem, a ul. Wierzbową, ul. Powstańców
Wielkopolskich wraz z tą ulicą 
w drużynie, linią PKP – Wrocław – Poz-
nań wraz z tą linią,

na terenie naszej gminy można zauważyć, że
część mieszkańców, chcąc zabezpieczyć po-
sesje przed zanieczyszczeniem lub upiększyć
teren otaczający ich nieruchomość, decyduje
się na nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż
swoich ogrodzeń. 

drogi lokalne są jednak często bardzo
wąskie, dlatego samowolne posadzenie
nawet małej rośliny - drzewka, tui czy by-
lin, po latach będzie powodowało ograni-
czenie widoczności oraz zwężenie drogi. 
W konsekwencji doprowadzi do obniżenia
bezpieczeństwa kierowców, jak i pieszych.
Z kolei konieczne później usunięcie takich
okazów nastręczy problemów – formalno-
prawnych (konieczność uzyskania sto-
sownych zezwoleń), finansowych i inwe-
stycyjnych. 

oprócz takich niewłaściwych nasadzeń
występują również przypadki lokalizowa-
nia w pasie drogowym innych elementów,
takich jak kamienie, słupki, krawężniki. na
poboczu magazynowany jest często też
gruz, palety z kostką brukową, czy drew-
nem. należy mieć świadomość, że takie sa-
mowolne działania mogą nieść za sobą sze-
reg negatywnych konsekwencji karnych i fi-
nansowych. Ustawa o drogach publicznych
jednoznacznie zakazuje dokonywania 
w pasie drogowym czynności, które
mogłyby powodować niszczenie lub uszko-

dzenie drogi i jej urządzeń albo zmniej-
szenie jej trwałości oraz zagrażać bezpie-
czeństwu ruchu drogowego. od tego zakazu
ustawodawca wprowadził jednak wyjątek,
umożliwiając zajęcie pasa drogowego na
czas określony przy uzyskaniu stosownej
zgody od zarządcy drogi. Uzyskanie takie-
go zezwolenia wiąże się jednak z opłatami,
gdyż za zajęcie pasa drogowego pobiera się
opłatę ustalaną jako iloczyn liczby metrów
kwadratowych zajętej powierzchni pasa
drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2

pasa drogowego i liczby dni zajmowania
pasa drogowego. natomiast zajęcie pasa dro-
gowego bez zezwolenia zarządcy drogi
może skutkować wymierzeniem kary pie-
niężnej w wysokości 10-krotności opłaty.

Apelujemy do mieszkańców, którzy
zajmują pas drogowy w niewłaściwy,
czy niezgodny z prawem sposób, jak 
w opisanych wyżej przypadkach, 
o uprzątnięcie terenu przed swoją posesją
– usunięcie postawionych elementów
oraz przesadzenie nasadzonej roślinnoś-
ci na teren prywatny. Uporządkowanie
pasa drogowego uchroni przed ewen-
tualnymi konsekwencjami prawnymi, 
a przede wszystkim przyczyni się do po-
prawy bezpieczeństwa na drogach lo-
kalnych, ułatwiając komfort korzystania
z nich �

Urząd Miejski w Mosinie

Bezpieczeństwo a pas drogowy

Strony do naboru elektronicznego: 
do przedszkoli www.mosina.przedszkola.vnabor.pl
do klas i szkół podstawowych: www.mosina.podstawowe.vnabor.pl �

Rekrutacja do przedszkoli 
i kl. I na rok szkolny 2019/2020

– ważne terminy
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• MPZP Mosina PKP dla terenu częś-
ci 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 kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina.

Plany miejscowe na etapie wyłożenia:

• MPZP Krajkowo dla południowo-za-
chodnich terenów wsi Krajkowo, usy-
tuowanych pomiędzy drogami tj.
działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295
obręb Krajkowo, granicą administra-
cyjną Gminy oraz granicą administra-
cyjną wsi – składanie uwag do dnia 
11 lutego 2019 r.

dokumenty planistyczne na etapie 
opiniowania i uzgadniania:

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina, łączącej ul.
Piotra Mocka w Mosinie (droga woje-
wódzka nr 431) z ul. Powstańców Wiel-
kopolskich w nowinkach – drużynie
(droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą
mostową przez Kanał Mosiński – etap
i, 

• MPZP Mosina – sowiniec dla tere-
nów części miasta Mosina i części wsi so-
winiec, usytuowanych pomiędzy ul.
Leśmiana i ul. Śremską 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-
nowienie opiniowania i uzgadniania 
w związku z uwzględnieniem części
uwag złożonych podczas wyłożenia
projektu planu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko do pub-
licznego wglądu).

Burmistrz gminy Mosina, z uwagi na liczne zgłoszenia do urzędu Miejskiego w Mosinie,
w sprawie przerastających gałęzi drzew i krzewów na drogi i chodniki z prywatnych po-
sesji, apeluje do mieszkańców gminy Mosina o przycięcie gałęzi drzew i krzewów prze-
rastających poza granice ich nieruchomości.

nadmierny rozrost gałęzi bardzo często ogranicza widoczność na drodze, stwarzając za-
grożenie dla użytkowników drogi. niejednokrotnie przerastające gałęzie są powodem
uszkodzeń pojazdów poruszających się po drogach. stan zdrowotny drzew
i krzewów powinien być monitorowany na bieżąco tak, aby nie powodował jakiego-
kolwiek zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub uszkodzenia mienia osób trzecich. 
Zgodnie z art. 144 ustawy Kodeks cywilny „właściciel nieruchomości powinien przy
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzys-
tanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gos-
podarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.
Przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych w obrębie korony drzew (z wyjątkiem drzew
uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków) nie wymaga zezwolenia. Wyjątek stanowią tereny wpisane do re-
jestru zabytków, gdzie każde działanie związane z utrzymaniem i konserwacją zie-
leni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów
posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że
będą one wykonane według wskazań zawartych w ustawie o ochronie przyrody 
i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.  jeśli właściciel drzew nie posiada odpo-
wiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom. 
Zakres możliwych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew,
został ograniczony w ustawie o ochronie przyrody. Prace w obrębie korony drzewa
nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony,
która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:
1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż wykonanie powyższego obo-
wiązku, podlegać będzie kontroli straży Miejskiej w Mosinie.
W trosce o wspólne dobro, Burmistrz Gminy Mosina zwraca się do Państwa o utrzy-
mywanie drzew i krzewów przerastających na sąsiednie nieruchomości w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, tak by nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa oraz
ograniczenia swobodnego korzystania z nieruchomości sąsiednich. �

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przycinanie gałęzi naD drogą
obowiązkiem właściciela posesji

Szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego
uM w Poznaniu zaprasza Wielkopolan na
bezpłatne badanie przesiewowe w kierunku
tętniaków aorty brzusznej. 

na bezpłatne badania przesiewowe za-
praszamy osoby, które osiągnęły wiek 65
lat i powyżej oraz spełniają co najmniej
trzy spośród poniższych czynników ry-
zyka:

•    płeć męska,
•    choroba wieńcowa,
•    palenie tytoniu,
•    nadciśnienie tętnicze,

•    hiperlipidemia.

Wystarczy zarejestrować się na badanie
dzwoniąc pod numer infolinii (numer in-
folinii 514 198 499, czynny pon-pt.
7:30-12:00 oraz 16:00-17:00.

Badania są wykonywane w ramach
projektu realizowanego ze środków fi-
nansowych będących w dyspozycji Mi-
nistra Zdrowia w ramach „Programu Pro-
filaktyki i Leczenia Chorób Układu ser-
cowo-naczyniowego PoLKARd na lata
2017-2020”. �

Bezpłatne badania 
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Plany miejscowe na etapie sporządzania
projektu:

• MPZP Żabinko dla terenów wsi
Żabinko w granicach obrębu ewiden-
cyjnego wsi oraz terenów części wsi so-
winiec i sowinki,

• MZP Bolesławiec – Borkowice dla
południowych terenów wsi Bolesławiec
oraz zachodnich terenów wsi Borkowi-
ce, usytuowanych na południe od Ka-
nału Mosińskiego wraz z Kanałem Mo-
sińskim,

• MPZP Krosno – Krosinko  dla tere-
nów części wsi Krosno i Krosinko,

• MPZP Pecna dla zachodnich
i północnych terenów wsi Pecna,

• MPZP Czapury dla terenów przy ul.
Poznańskiej w Czapurach,

• MPZP Mosina dla terenów przy je-
ziorze Budzyńskim w Mosinie,

• MPZP Mosina dla terenów przy ul.
sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana
w Mosinie.

Plany miejscowe wymagające ponowie-
nia procedury planistycznej:

• MPZP dymaczewo nowe dla tere-
nów przy jeziorze dymaczewskim w dy-
maczewie nowym, usytuowanych po-
między drogą wojewódzką nr 431 stę-
szew – Mosina – Kórnik (zachodnią gra-
nicą działki o nr ewid. 84 obręb dyma-
czewo nowe), wschodnią granicą działek
o nr ewid. 60 i 59 obręb dymaczewo
nowe, południową granicą działki o nr
ewid. 58 obręb dymaczewo nowe, za-
chodnią granicą jeziora dymaczew-
skiego (działki o nr ewid. 318 obręb dy-
maczewo nowe) i północnymi grani-
cami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb dymaczewo nowe.

Procedowanych jest obecnie 20 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BiP -> organy gminy-
>Burmistrz->obwieszczenia planistycz-
ne->Wykaz dokumentów planistycz-
nych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• organizacja systemu gospodarki od-

Gmina chce wspomóc program
„czyste powietrze”, 

Metropolia pójdzie śladem Mosiny
trwa nabór wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięć osób fizycznych w ramach
rządowego programu „czyste powietrze”.  

W ramach cyklu spotkań informa-
cyjnych o wdrażanym programie, pro-
wadzonych przez Ministerstwo Śro-
dowiska na terenie całego kraju, 
w październiku minionego roku takie
spotkanie odbyło się również w Mo-
sinie. eksperci Wojewódzkiego Fundu-
szu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego inspekto-
ra ochrony Środowiska przedstawili
na nim informacje z zakresu edukacji
ekologicznej, skutków wysokiej i niskiej
emisji spalin oraz smogu,  a także
możliwości uzyskania dofinansowania
z programu „Czyste powietrze”. obec-
ny na spotkaniu Burmistrz Gminy Mo-
sina Przemysław Mieloch (wówczas za-
stępca burmistrza) zwrócił się do eks-
pertów z zapytaniem o możliwość
wsparcia przez Gminę Mosina rządo-
wego programu poprzez udział we
wkładzie własnym swoich mieszkań-
ców, którego wymagana wysokość może
przekraczać możliwości niektórych 
z nich. Ponieważ obecni na spotkaniu
eksperci nie udzieli odpowiedzi, wska-
zując na brak kompetencji w tej kwes-
tii, Burmistrz przedstawił to zapytanie
i zarazem propozycję Gminy Mosina, ta-
kiego współudziału w programie naro-
dowemu Funduszowi Środowiska i Gos-
podarki Wodnej. ostatecznie Gmina
Mosina otrzymała w tej sprawie odpo-
wiedź pozytywną. W skierowanym do
Gminy piśmie Agnieszka Koczorowska,

p.o. dyrektora departamentu Czystego
Powietrza i nowych Projektów nFo-
ŚiGW, poinformowała, że od 1 stycznia
tego roku zmieniono zasady Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze i taka
możliwość, współfinansowania pro-
gramu z innych źródeł, została stwo-
rzona, pod warunkiem, że udzielone
łącznie wsparcie nie przekroczy 100%
kosztów kwalifikowanych. 

- Podejmiemy teraz działania w kierunku
określenia z WFOŚiGW zasad współ-
udziału Gminy Mosina w programie
„Czyste powietrze”. Jeżeli wesprzemy fi-
nansowo wkład własny naszych miesz-
kańców, którzy z powodów ekonomicz-
nych palą w piecach gorszej jakości pa-
liwem, to efekt przewyższy poniesione
koszty – mówi Przemysław Mieloch,
Burmistrz Gminy Mosina. – 3 lutego
przedstawiłem tę naszą inicjatywę na
spotkaniu Rady Stowarzyszenia Metropolii
Poznań. Dyrektor Biura Rady Metropolii
Piotr Wiśniewski zwrócił się do mnie 
o pismo z odpowiedzią NFOŚiGW. Met-
ropolia chciałaby pójść naszym śladem 
i wprowadzić współfinansowanie dotacji
z rządowego  programu na całym jej te-
renie. 

W ubiegłym roku, na dotacje do wy-
miany pieców Gmina Mosina przezna-
czyła 100 tys. zł. W tegorocznym
budżecie Gminy na ten cel przeznaczo-
nych zostało 150 tys. zł. 

Więcej o walce z niską emisją do at-
mosfery na stronie mosina.pl w zakład-
ce dla Mieszkańca->ochrona Środo-
wiska-> smog �

Joanna Nowaczyk

Program Priorytetowy „Czyste powietrze” skierowany jest do osób fizycznych posiadających
prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
dofinansowanie można uzyskać zarówno w przypadku istniejącego jednorodzinnego budynku
mieszkalnego jak i nowo budowanego. W istniejących budynkach program obejmuje m.in. wy-
mianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe
(węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pom-
py ciepła oraz docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i
elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.  W budynkach  po-
wstających dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe,
systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła.
Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” należy składać w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwym teryto-
rialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie do 30
czerwca 2027 r. 

Więcej o naborze wniosków – na stronie narodowego Funduszu ochrony Środowiska nfo-
sigw.gov.pl
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padami komunalnymi na terenie gminy
Mosina w 2019 r.,

• rozliczenia wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina
na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gos-
podarki wodnej, 

• realizacja porozumień w zakresie usu-
wania drzew i krzewów oraz pielęgna-
cji zieleni oraz nasadzenia drzew i krze-
wów na terenie gminy Mosina,

• konsultacje społeczne w sprawie
projektu Programu ochrony Środowis-
ka dla Gminy Mosina na lata 2019-2022
z perspektywą na lata 2023-2026,

• weryfikacja dokumentacji dotyczącej
zadania realizowanego w formule za-
projektuj i wybuduj dla projektu zagos-
podarowania terenu przy Kanale Mo-
sińskim,

• przygotowanie projektów nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji starosty
Poznańskiego, zezwalających na usu-
nięcie drzew z nieruchomości, stano-
wiących własność Gminy Mosina.

• planowanie, projektowanie i dobór
gatunków roślin do wykonania nasadzeń
w 2019 r.,

• przeprowadzanie kontroli gwaran-
cyjnych w zakresie nasadzonych drzew
i krzewów w latach 2013-2017.

SPOTKANIA 
• z Prezydentem RP Andrzejem dudą,

podczas wizyty w Mosinie z okazji
100-rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego, 

• z Wiceprezes Zarządu Aquanet s.A.
Anną Graczyk,

• z Zarządem dróg Powiatowych 
w sprawie koncepcji mostu w Czapu-
rach,

• w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział
spraw obywatelskich) wspólnie ze sto-
warzyszeniem sami swoi – w sprawie za-
adaptowania budynku gminnego u zbie-
gu ulic Wiosny Ludów i dembowskiego
na Środowiskowy dom samopomocy
lub/i Warsztaty Terapii Zajęciowej,

• udział w ii Posiedzeniu Komitetu Re-
witalizacji Gminy Mosina. �

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego 

opracowała Joanna Nowaczyk.

do sobotniego pokazu użyto dwa prze-
nośne identyczne piecyki typu koza, w któ-
rych zastosowano takie samo paliwo (wę-
giel, drewno) w tej samej ilości. obser-
watorzy prezentacji, którą poprowadził
Adam Moskal, mogli naocznie przekonać
się, jaką różnicę w kontekście zmniejsze-
nia negatywnych skutków dla środowiska
przynosi rozpalanie od góry, w porówna-
niu z tradycyjnym rozpalaniem. Mogli też
zapoznać się szczegółowo, jak stosować pro-

ponowaną, jeszcze nie tak powszechnie sto-
sowaną metodę, że węglem i drewnem
można palić bez kopcenia, że tanie spala-
nie węgla i drewna to spalanie bezdymne.
Uczestnicy pokazu, wysłuchali także fa-
chowych porad kominiarskich jacka Chrza-
nowskiego – prezesa poznańskiego od-
działu Korporacji Kominiarzy Polskich do-
tyczących obowiązku przeglądu i czysz-
czenia przewodów kominowych, a także in-
formacji przedstawionej przez burmistrza
Przemysława Mielocha, o możliwościach
dofinansowania wymiany pieców na pro-
ekologiczne i staraniach Gminy, w sprawie
współfinansowania dotacji w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”.

Popularyzacja metody rozpalania od
góry, to bardzo ważny element wspólnej
walki o jakość  powietrza, którym wszys-
cy oddychamy. Zachęcamy wszystkich

mieszkańców, korzystających ze starych pie-
ców, a nie znających jeszcze tej metody, do
stosowania tego ekonomicznego i ekolo-
gicznego sposobu  palenia. Twórzmy
wspólnie  koalicję antysmogową! inicja-
torom i organizatorom sobotniego pokazu,
w imieniu społeczności lokalnej – dzięku-
jemy!

Metoda rozpalania od góry jest bardzo
prosta i można ją zastosować w 90%
kotłów, pieców i kominków. Węglem 
i drewnem można palić bez kopcenia, że ta-
nie spalanie węgla i drewna, to bezdymne
spalanie! Zalety rozpalania od góry: oszczę-
dzamy czas – do kotłowni schodzimy raz
na dobę (nie dokłada się), oszczędzamy pa-
liwo – spalamy o 1/3 opału mniej, chro-
nimy piec i komin – nie osadza się sadza 
i smoła (ulegają spaleniu w piecu), oszczę-
dzamy zdrowie – o 80% zmniejszamy
emisję zanieczyszczeń, polepszamy efekt
cieplny domu – wsad spala się wolniej,
przez co nie dochodzi do wychłodzenia pie-
ca, instalacji grzewczej i domu, ogrzewamy
dom, a nie powietrze na zewnątrz – spali-
ny mają zdecydowanie niższą temperatu-
rę. 

o metodzie rozpalania od góry na mosi-
na.pl-> dla Mieszkańca -> ochrona śro-
dowiska -> smog -> Rozpalaj bezdymnie �

Oprac. Joanna Nowaczyk, 
fot. Ewa Buksalewicz-Moskal

Rozpalaj bezdymnie!
W sobotę 9 lutego, na targowisku w Mosinie, grupa aktywnych mieszkańców działających na
rzecz poprawy warunków życia środowisku, promowała ekonomiczny sposób palenia w pie-
cach i kotłach. o metodzie rozpalania od góry, która zmniejsza emisję dymu i innych substan-
cji lotnych, pisaliśmy w „informatorze Mosińskim” kilkakrotnie. 

dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w pokazie rozpalania
od góry. Mamy nadzieję, że zmiana metody rozpalania węgla i drewna będzie dla
Państwa prosta i przyniesie obiecywane korzyści. 

dziękujemy Panu Burmistrzowi Przemysławowi Mielochowi, Panu Prezesowi Kor-
poracji Kominiarzy Polskich jackowi Chrzanowskiemu oraz mistrzowi kominiarskiemu
Markowi Fabisiakowi za wsparcie i pomoc w tak ważnym dla nas wydarzeniu, pani
ewie Buksalewicz-Moskal za dokumentację fotograficzną z pokazu. 

Organizatorzy pokazu
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
styczeń

Rada Miejska w Mosinie obrado-
wała na jednej sesji 24 stycznia.
odbyła także 9 posiedzeń komisji
stałych. Przebieg posiedzeń przed-
stawiają protokoły zamieszczone 
w Biuletynie informacji Publicznej-
>organy gminy->Protokoły. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie,
która odbyła się 24 stycznia radni podjęli
6 uchwał. najważniejszą z nich była
uchwała budżetowa Gminy Mosina na
2019 rok oraz uchwała w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Mo-
sina na lata 2019-2023. Radni zmienili
także uchwałę w sprawie aktualizacji
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Mosina”. Koleją uchwałą okreś-
lono warunki udzielania i wysokości boni-
fikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów stanowiących własność Gminy
Mosina -> s. 9 „Bonifikata od opłaty jed-
norazowej”. Rada Miejska w Mosinie na-
dała także nazwę „dębowa” drodze
zlokalizowanej w miejscowości Mieczewo
oraz upoważniła Burmistrza Gminy Mo-
sina do złożenia wniosku o dofinansowa-
nie w ramach Programu GePARd ii –
transport niskoemisyjny, część 2) strategia
rozwoju elektromobilności oraz przyjęcie
do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Poprawa jakości środowiska Gminy Mo-
sina poprzez rozwój elektromobilności”.

Z�treścią�wszystkich�podjętych
uchwał�można�zapoznać�się�
w�Biuletynie�Informacji�Publicznej
w�zakładce�Prawo,�a�także�w�Biu-
rze�Rady�Miejskiej�w�Urzędzie
Miejskim�w�Mosinie,�tel.�61�8109
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. �

Terminarz 
posiedzeń Rady 

18 lutego, godz. 17.00

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów oraz Komisji inwestycji,
ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

Tematy posiedzenia: budżet obywatelski –
zmiana regulaminu i omówienie zasad
roku 2020; środki do dyspozycji jednostek
pomocniczych.

20 lutego, godz. 17.00

– posiedzenie Komisji oświaty, spraw
społecznych i Promocji

Tematy posiedzenia: spotkanie z sołtysami
i przewodniczącymi osiedli – analiza bazy
lokalowej pod kątem potrzeb funkcjonal-
nych i inwestycyjnych; regulamin świetlic
wiejskich.
Posiedzenie odbędzie się w świetlicy wiej-
skiej w Borkowicach.

28 lutego, godz. 17.00

– sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Terminarz posiedzeń znajduje się na stro-
nie mosina.esesja.pl

Posiedzenia�komisji�stałych�są
otwarte�dla�mieszkańców�i�każdy
może�w�nich�uczestniczyć.�Zwykle
odbywają�się�w�budynku�Urzędu
Miejskiego�w�Mosinie.�

Bieżące�informacje�dotyczące�
posiedzeń,�zamieszczane�są�na
stronie�www.mosina.pl�

w�zakładce�Komunikaty�oraz�
na�stronie�www.mosina.esesja.pl.
Można�je�również�uzyskać�
w�Biurze�Rady,�tel.�61�8�109�541.

Obrady�Rady�Miejskiej�w�Mosinie
można�śledzić�na�kanale�Rady
Miejskiej�w�Mosinie�na�youtube�
->�Rada�Miejska�w�Mosinie�

Oprac. Monika Kujawska

Budżetowe obrady 
na sesji 24 stycznia Rada Miejska przyjęła
budżet Gminy Mosina na 2019 r. 20
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzy-
mującym się”. 
sesję poprzedziły styczniowe posiedzenia
komisji stałych, które obradowały nad pro-
jektem budżetu. Wyróżnikiem tegorocznej
pracy radnych nad budżetem na pewno był
fakt, że w pracę nad całym budżetem na
komisjach zaangażowana była cała Rada.
od tej kadencji, kiedy zmniejszyła się
liczba komisji, są one bardzo liczne. W
samej Komisji Budżetu i Finansów zasiada
15 radnych, a w Komisji inwestycji
ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa – aż
18 radnych. daje to możliwość niemal
wszystkim radnym przekrojowego zapo-
znania się projektem budżetu. Radni zadali
burmistrzowi wiele pytań i zgłosili dużo
wniosków. Większość wniosków komisji
Burmistrz Gminy Mosina uwzględnił jako
autopoprawkę. 
Podczas budżetowej sesji radni złożyli 5 ko-
lejnych wniosków, z których dwa więk-
szością głosów zostały przez Radę przyjęte.
Tym samym  przesunięto kwotę 30 000 zł
z działu „gospodarka odpadami komunal-
nymi” do wydatków inwestycyjnych 
z przeznaczeniem na uaktualnienie po-
zwoleń na przedłużenie ul. Krasickiego z
mostem do ul. Konopnickiej,  zwiększono
także dotację do wymiany pieców o kwotę
50 000 zł, „zdjętą” z tego samego działu –
gospodarki odpadami. Pozostałe trzy nie-
przyjęte przez Radę wnioski dotyczyły
przeznaczenia 250 000 zł na budowę
wodociągu i sanitację wsi, wykonania stra-
tegii Turystycznej dla gminy, a także wyko-
nania koncepcji utwardzonych ścieżek
rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

�
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Przewodniczący 
nad raportem
W środę 30 stycznia Przewodnicząca Rady
Miejskiej Małgorzata Kaptur i Wiceprze-
wodniczący Rady dominik Michalak,
spotkali się przewodniczącymi komisji
stałych w celu opracowania wytycznych do
sporządzenia raportu o stanie gminy. do
końca maja Burmistrz Gminy Mosina
przedłoży taki raport radnym i mieszkań-
com, a w czerwcu, na sesji absolutoryjnej,
nad raportem odbędzie się debata 
z udziałem radnych i mieszkańców. 
Taki raport i procedura z nim związana, to
nowe wymogi ustawy o samorządzie
gminnym. Raport o stanie gminy obejmo-
wać ma podsumowanie działalności
wójta/burmistrza w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu obywatelskiego. Rada gminy
może określić w drodze uchwały szcze-
gółowe wymogi dotyczące raportu.
Podczas sesji absolutoryjnej, oprócz rad-
nych głos w sprawie raportu będą mogli za-
brać także mieszkańcy. Mieszkaniec, który
chciałby zabrać głos, będzie musiał złożyć
do przewodniczącego rady pisemne
zgłoszenie, nie później niż w dniu poprze-
dzającym absolutoryjną sesję, poparte
określoną w ustawie liczbą zebranych pod-
pisów. W przypadku Gminy Mosina to co
najmniej 50 podpisów. 
Po zakończeniu debaty nad raportem, na
sesji absolutoryjnej, rada gminy przepro-
wadzi głosowanie nad udzieleniem wój-
towi/burmistrzowi wotum zaufania. 
W przypadku nieudzielenia takiego wotum
w dwóch kolejnych latach rada gminy
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania
wójta/burmistrza. �

Dom samopomocy
na posiedzeniu Komisji oświaty, spraw
społecznych i Promocji 16 stycznia, gościli
przedstawiciele stowarzyszenia sAMi
sWoi niepełnosprawni w Mosinie oraz
Mosińskiego stowarzyszenia na Rzecz
osób niepełnosprawnych. obecny na tym
posiedzeniu Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch przedstawił szczegóły
dotyczące koncepcji utworzenia środowi-
skowego domu samopomocy w Mosinie, 
a także zalety wprowadzenia takiego roz-
wiązania w porównaniu do planowanego
wcześniej utworzenia warsztatów terapii

zajęciowej. 
dom samopomocy będzie miał swoją sie-
dzibę w budynku przy ul. dembowskiego
w Mosinie. Placówka ta obejmie opieką
osoby niepełnosprawne, także te z głęboką
niepełnosprawnością sprzężoną. 
Takie rozwiązanie – utworzenie w Mosinie
domu samopomocy, to efekt długich starań
stowarzyszenia rodziców dzieci z głęboką
niepełnosprawnością sAMi sWoi, a także
stowarzyszenia na Rzecz osób niepełnos-
prawnych. �

Oprac. Joanna Nowaczyk

MEDAL  
RZECZYPOSPOLI-
TEJ  
MOSIŃSKIEJ 
– składanie 
wniosków
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada
Miejska w Mosinie nadaje od 1999 roku. 
jest on najwyższym wyróżnieniem przy-
znawanym osobom, które w sposób szcze-
gólny pozytywnie przysłużyły się naszemu
miastu i gminie, promując je swoją osobo-
wością, wiedzą, działalnością, pracą, nie-
zależnie od miejsca urodzenia 
i zamieszkania. 
Medal jest wyrazem uznania i moralnego
zadośćuczynienia dla tych, którzy nie
szczędząc sił, czasu, walcząc z różnymi
przeciwnościami starali się, aby nasze
miasto żyło i rozwijało się.
Pierwszymi laureatami zostali w 1999 roku
jakub Krauthofer-Krotowski, edward Ra-

czyński
i Kazimierz Maciejewski. Przyznano dotąd
55 medali naukowcom, lekarzom,
księżom, samorządowcom, żołnierzom, ar-
tystom, przedsiębiorcom i działaczom
społecznym. 
W roku 2018 do szacownego grona laurea-
tów dołączył pan Roman Czeski.
Apelujemy do wszelkich organizacji, 
a także grup mieszkańców, rodzin i osób
prywatnych, by zastanowiły się, kogo z na-
szego otoczenia należałoby wyróżnić 
w bieżącym roku.
Procedura przyznawania Medalu jest na-
stępująca:
do 31 marca 2019 roku należy złożyć 
w Biurze Rady Miejskiej (osobiście lub ko-
respondencyjnie) pisemny wniosek cha-
rakteryzujący kandydata. 
Zgodnie z regulaminem kandydatem
może być osoba zgłaszana po raz pierw-
szy, jak i taka, która w  poprzednich la-
tach z  różnych powodów nie uzyskała
akceptacji Kapituły.
Pięcioosobowa Kapituła Medalu powołana
przez Radę Miejską na ośmioletnią kaden-
cję, zbierze się w pierwszych dniach kwiet-
nia w celu zapoznania się z wnioskami.
Wszystkie kandydatury będą omawiane i
następnie głosowane. 
Regulamin zobowiązuje Kapitułę do taj-
nego głosowania i rekomendowania Ra-
dzie Miejskiej tylko tych kandydatów,
którzy otrzymali akceptację wszystkich
głosujących.
na kwietniowej sesji Rada Miejska podej-
mie uchwałę przyznającą medale. �

Krzysztof Lipiak
Dziekan Kapituły
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W okresie sprawozdawczym (11 grudna 2018 – 23
stycznia 2019) wylegitymowano 95 osób, z czego 
45 pouczono i ukarano 26 sprawców wykroczeń na
łączną kwotę 2 500 zł. 24 osoby zostały wylegitymo-
wane w związku z prowadzeniem innych czynności
(pomoce prawne, świadkowie zdarzeń, osoby bez-
domne itp.). 

Pouczeni: 27 kierowców za nieprawidłowe
parkowanie, 1 rowerzysta za brak oświetlenia,
1 osoba za nieprzestrzeganie Regulaminu
Targowiska, 1 osoba za żebranie w miejscu
publicznym, 1 osoba za pozostawienie nieużyt-
kowanego pojazdu na drodze publicznej, 
1 osoba za prowadzenie niewłaściwej gospo-
darki odpadami, 1 osoba za używanie słów
wulgarnych w miejscu publicznym, 3 osoby
za niszczenie zieleni, 2 osoby za zaśmiecanie
miejsc dostępnych dla publiczności, 3 osoby
za puszczanie psów luzem, 1 osoba za wjazd
do lasu osoby za usiłowanie spożywania al-
koholu w miejscu publicznym. Ukarani man-
datami: 8 właścicieli psów za ich niedopil-
nowanie, 1 właściciel psa za brak szczepień p-
ko wściekliźnie, 4 osoby za spożywanie al-
koholu w miejscu publicznym, 2 osoby za za-
śmiecanie miejsc dostępnych dla publicznoś-
ci, 3 osoby za wjazd do lasu, 3 osoby za spa-
lanie odpadów w piecach C.o., 3 osoby za nie-
prawidłowe parkowanie,1 osoba za niszcze-
nie zieleni,1 osoba za nieprzestrzeganie Re-
gulaminu Targowiska. 

Przeprowadzono kontrolę 27 nierucho-
mości pod kątem spalania odpadów. W 3 przy-
padkach ujawniono spalanie niedozwolo-
nych płyt meblowych – zastosowano postę-
powania mandatowe. Przeprowadzono także
24 wspólne patrole z Policją z Komisariatu 
w Mosinie. Podczas wspólnych służb z Policją
m.in.: zatrzymano 1 osobę poszukiwaną,
którą przewieziono do Poznania, przeprowa-
dzono spotkania w szkołach na terenie Gmi-
ny dotyczące szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa, zabezpieczano miejsca zdarzeń lo-
sowych w Mosinie i w Rogalinie. W tym okre-
sie odbyły się także wspóne służby ze strażą
Parku WPn, podczas których patrolowano
miejsca podrzucania odpadów do lasu, miejs-
ca wyrzucania resztek pożywienia (przyczy-
niających się do pojawiania się dzikich zwierząt
na terenach zabudowanych), miejsca
wjeżdżania pojazdami mechanicznymi do
lasów oraz miejsca w których dochodzi do
kłusownictwa.

do izby wytrzeźwień w Poznaniu przewie-
ziono 2 osoby, a jedną osobę strażnicy miej-
scy ujęli i przekazali Policji za kierowanie gró-
źb karalnych na dworcu PKP w Mosinie. 

odłowiono 15 bezpańskich psów, które zos-

tały przewiezione do przytuliska w ZUK-u. 
W  5 przypadkach nie ustalono właścicieli
psów, które zostały przewiezione przez straż
Miejską do schroniska dla zwierząt w skałowie.

Wpłynęły 142 interwencje telefoniczne od
mieszkańców. dotyczyły one najczęściej nie-
porządków, zadymienia z podejrzeniem spa-
lania odpadów, bezpańskich psów, niepra-
widłowego parkowania, osób bezdomnych 
i nietrzeźwych, śliskości na jezdniach, spożywa-
nia alkoholu i podmokłych nie-
utwardzonych dróg gminnych.

nadzorowano pracę osób skaza-
nych na karę ograniczenia wolności
i skierowanych przez sąd do wy-
konywania nieodpłatnej pracy na
cele społeczne – w wyniku tych
działań uporządkowano 30 zaśmieco-
nych miejsc na terenie gminy.

Wybrane interwencje strażników miej-
skich:

• 12 grudnia 2018 r. dokonano kontroli nie-
ruchomości w Baranówku w zakresie składo-
wania azbestu. 

• 13 grudnia 2018 r. skontrolowano parko-
wanie TiR-ów na ul. Gałczyńskiego, których
nie stwierdzono. 

• 20 grudnia 2018r. podjęto interwencję na
Targowisku w sprawie zakłócania spokoju i po-
rządku publicznego – sprawcę pouczono.

• 21 grudnia 2018 r. z Borkowic przewie-
ziono rannego kota do lekarza weterynarii 
w Mosinie.

• 22 grudnia 2018 r. podjęto interwencję wo-
bec osoby żebrzącej przy Biedronce, którą po-
uczono.

• 27 grudnia 2018 r. zabezpieczono rejon
cmentarza i Urzędu Miejskiego podczas wizyty
Prezydenta RP w Mosinie, w tym zakresie
strażnicy współdziałali z jednostkami osP 
i PsP, Policją i służbą ochrony Państwa.

• 28 grudnia 2018 r. w Radzewicach inter-
weniowano w mieszkaniu starszego, samotnie
mieszkającego mężczyzny – o zastanej sytua-
cji powiadomiono oPs w Mosinie.

• 29 grudnia 2018 r. w Pecnej doraźnie za-
bezpieczono pustostan – o złym stanie tech-
nicznym budynku przekazano informację
do PinB w Poznaniu.

• 31 grudnia 2018 r. służbę pełniono na 
3 zmiany, w nocy zabezpieczono „Powitanie
nowego Roku” pod MoK, 1 osobę przewie-
ziono do izby wytrzeźwień.

• 1 stycznia przedstawiciel straży Miejskiej
i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył 
w działaniach związanych z katastrofą bu-
dowlaną, do jakiej doszło w Wiórku (zawa-
lenie się ściany w domu jednorodzinnym),

udzielono wsparcia poszkodowanej miesz-
kance, o sytuacji poinformowano władze
Gminy i oPs celem podjęcia dalszych działań.

• 2 stycznia kontrolowano byłe ogródki
działkowe przy „Biedronce” – dwie osoby bez-
domne odmówiły udania się do noclegowni.

• 5 stycznia w daszewicach interweniowa-
no w sprawie palącego się torfu – wezwano
straż Pożarną, zabezpieczono miejsce zda-
rzenia, poinformowano właściciela nieru-

chomości.
• 7 stycznia interweniowano

wobec osoby biegającej w prze-
braniu Batmana po Mosinie i wy-
wołującej uczucie niepokoju wś-
ród mieszkańców, mężczyznę wy-

legitymowano i pouczono, przeka-
zano informację Policji.

• 8 stycznia w Mosinie zabezpieczono
porzucony rower na ulicy, poinformowano

Policję.
• 9 stycznia patrolując rejon Mieczewa

ujawniono wjazd pojazdem do lasu – kierowcę
ukarano mandatem karnym.

• 10 stycznia na wniosek kierownika zmia-
ny interweniowano w Tesco i  ujęto sprawcę
kradzieży sklepowej.

• 11 stycznia interweniowano w związku ze
zgłoszeniem o pompowaniu wody do Kanału
Mosińskiego, ustalono osoby, przekazano in-
formację do Referatu ochrony Środowiska.

• 13 stycznia na terenie gminy Mosina pat-
rolowano miejsca, w których wolontariusze
zbierali datki do puszek na WoŚP oraz teren
przy MoK pod kątem ich bezpieczeństwa.

• 4 stycznia doprowadzono do usunięcia zde-
wastowanego pojazdu pozostawionego przy
ul. Głogowej w Mosinie, ponadto interwe-
niowano u dyżurnych zimowego utrzymania
w sprawie śliskich jezdni na drogach gminnych
i powiatowych.

• 16 stycznia interweniowano w Mieczewie
w sprawie rozjeżdżonej drogi przez pojazdy
ciężarowe, o ustaleniach poinformowano Re-
ferat Mienia Komunalnego UM w Mosinie.

• 17 stycznia na ul. strzeleckiej w Mosinie
ujawniono i ukarano mandatem karnym
sprawcę spalania odpadów.

• 18 stycznia w daszewicach podjęto inter-
wencję związaną z rozjechaną drogą gruntową
do budynku, na terenie którego zamieszkuje
starsza osoba - o stanie drogi powiadomiono
Referat Mienia Komunalnego UM w Mosinie,
nawiązano kontakt osobisty z mieszkanką ofe-
rując pomoc w transporcie.

Ze sprawozdania straży Miejskiej w Mosinie �

Telefon do patrolu: 501 567 311

Strażnicy Miejscy interweniowali
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oferta:
� profesjonalna siłownia o powierzchni 

ok. 140 m2

� dwie sale w pełni wyposażone do zajęć fitness
� sala do indoor cycling
� pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami

na ok. 380 miejsc
� sauna
� profesjonalna kadra instruktorska
� treningi personalne

Pełna oferta zajęć dostępna 
na stronie www.osirmosina.pl

Karnety w atrakcyjnych cenach!
Bez umów.

Bez dodatkowych zobowiązań
Karnety miesięczne w trzech opcjach:

� oPen - zajęcia fitness + siłownia � siłownia
� senior / junior - sprawdźcie naszą ofertę!

Hala widowiskowo - sportowa 
ul. Krasickiego 16 62-050 Mosina

osir@mosina.pl
www.osirmosina.pl

797 720 297

Zapisy na zajęcia od 21 lutego 2019
TWÓj CeL - nAsZe WYZWAnie!

OSIĄGNIJ WIĘCEJ 
Z OSIR MOSINA!

W poprzednim numerze „informatora” ogłosiliśmy konkurs, w któ-
rym należało wymienić dowódców Powstania Wielkopolskiego 198
– 1919. 

Pierwszych pięciu prawidłowych odpowiedzi udzielili czytel-

nicy: Teresa n., joanna P., Grażyna G., iwona sz., Marek Ż. 
Gratulujemy!
Wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w konkursie dzię-

kujemy i zapraszamy do następnych konkursów.  
Redakcja

Rozstrzygnięcie konkursu
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BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH 
Z OCHRONĄ DANYCH 
OSOBOWYCH

spotkanie skierowane jest  dla mieszkań-
ców, osób prowadzących własną
działalność lub planujących
założenie firmy, dla  organizacji
pozarządowych, klubów spor-
towych oraz wszystkich, którzy
chcą dowiedzieć się jak chronić swo-
je dane osobowe, zapoznać się przepisami
prawa. na Państwa pytania odpowie mec.
dariusz Laszczyk z Fundacji Wsparcia
Młodych i starszych Pokoleń. Bezpłatne po-
rady prawne odbędą się 20 marca i 24
kwietnia br. w godz. 15.00 – 17.00. w Urzę-
dzie Miejskim w Mosinie, budynek 2, ul
dworcowa 3.

Zapisy Gminne Centrum informacji 
w Mosinie tel.:61 8 192 746, gci@mosina.pl

SZKOLENIA NA RZECZ 
ROZWOJU KOMPETENCJI 
CYFROWYCH

Prowadzimy nabór na szkolenia w ramach
projektu „działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Tematy szkoleń:
1. Rodzic w sieci 2. Mój biznes w sieci 3.

Moje finanse i transakcje w sieci 4. działam
w mediach społecznościowych 5. Tworzę
własną stronę internetową (blog) 6. Rolnik
w sieci 7. Kultura w sieci.

Miejsce szkoleń:
1. Gminne Centrum informacji w Mosi-

nie, ul dworcowa 3, tel.: 618 192 746,
gci@mosina.pl

2. internetowe Centrum edukacyjno-oś-
wiatowe w Świątnikach, ul. Kórnicka 8a, tel.:
618 138 063.

3. Centrum Kształcenia w nowinkach, ul.

Powstańców Wielkopolskich 3, tel. 530 497
147,  ck.nowinki@wp.pl

Uczestnikiem szkolenia może zostać
mieszkaniec Gminy Mosina w wieku
powyżej 25 lat.

Szczegóły i zapisy:
1. Gminne Centrum informacji 

w Mosinie, ul. dworcowa 3, i pięt-
ro, pokój nr 16, Tel.: 61 8 192 746,
gci@mosina.pl
2. internetowe Centrum edukacyj-

no-oświatowe w Świątnikach, ul. Kórnic-
ka 8a, tel.: 618 138 063  (telefon czynny w
godzinach 16.30-20.30).

3. Centrum Kształcenia w nowinkach, ul.
Powstańców Wielkopolskich 3, tel. 530 497
147 telefon czynny w godzinach 15.00-
19.00, ck.nowinki@wp.pl

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE
LUB ROZWÓJ FIRMY 
--KONSULTACJE 
INDYWIDUALNE

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
rozwinąć swoją działalność lub mają  po-
mysł, z którym chcą wejść na rynek pracy. 

Podczas indywidualnych konsultacji
dowiedzą się Państwo między innymi: 

- dla kogo są dotacje,
- jakie można realizować projekty,
- jakie warunki należy spełnić, aby ubie-

gać się o dotacje,
- jakie są kryteria wyboru projektów,
- jakie koszty można uwzględnić w pro-

jekcie.
na Państwa pytania oraz wątpliwości in-

formacji będzie udzielał dominik Hamera
z Fundacji Wsparcia Młodych i starszych Po-
koleń. 

Terminy spotkań:
20.03.2019 r., godz. 17.00-19.00.

10.04.2019 r., godz. 12.00-15.00
Zapisy w Gminnym Centrum informacji

w Mosinie, ul. dworcowa 3, i piętro, pokój
16, tel.: 61 8192 746, email: gci@mosina.pl

SENIORZE 
--NIE JESTEŚ SAM

Wojewódzki inspektorat inspekcji Hand-
lowej w Poznaniu we współpracy z Gminą
Mosina serdecznie zaprasza na szkolenie pt.
„seniorze nie jesteś sam”, które jest skie-
rowane m.in. dla seniorów, jak i osób, któ-
re chcą poszerzyć swoją wiedzę w temacie
bezpiecznego handlu.

szkolenie odbędzie się 28 marca br. o go-
dzinie 11.00 w Mosińskim ośrodku Kultury
(sala Kolumnowa).

Tematy omawiane podczas szkolenia:
• umowy zawierane poza lokalem przed-

siębiorstwa na tzw. „prezentacjach” – gdzie
szukać informacji o przedsiębiorcy który
proponuje zawarcie umowy, jakie prawa po-
siada konsument zawierający taką umowę
a jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

• prawo do odstąpienia od umowy za-
wartej na tzw. „prezentacji” – sposób od-
stąpienia od umowy, termin na odstąpienie
i inne zagadnienia praktyczne,

• jak reklamować towar – czym jest gwa-
rancja i rękojmia, w jakim terminie mogę
złożyć reklamację i czego mogę żądać od
gwaranta lub sprzedawcy w przypadku
wady towaru?

• zwroty towarów – czy mogę się rozmyślić
i zwrócić zakupiony towar?

• towary niezamówione i zawieranie
umów przez telefon – czy muszę płacić za
niezamówiony towar, czy umowa zawarta
telefonicznie przez akwizytora jest dla
mnie wiążąca?

osoby zainteresowane uczestnictwem 
w szkoleniu proszone są o kontakt z Gmin-
nym Centrum informacji w Mosinie, ul
dworcowa 3, i piętro, pokój nr 16, tel.: 61
8 192 746. gci@mosina.pl �

Gminne Centrum Informacji zaprasza

od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. 

oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej. Administratorem danych osobowych zawartych 
w złożonym oświadczeniu jest starosta Poznański. Przed udzie-
leniem nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik może zażądać od
osoby uprawnionej okazania dowodu osobistego, paszportu lub
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według ko-
lejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty
pod numerem telefonu: 61 8410-797  lub drogą elektroniczną na
adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mosinie znajduje się 
w Urzędzie Miejskim, Budynek  nr 2, ul. dworcowa 3, i piętro,
pokój nr 1. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek   9.00 – 13.00,
Środa   11.30 – 15.30, Czwartek  9.00 - 13.00,
Piątek  11.30 - 15.30. �

Nieodpłatna pomoc prawna – nowe zasady 
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W czwartek 10 stycznia, Sołtys
sołectwa Borkowice, Bolesławiec
wraz z Radą Sołecką zorganizowali
spotkanie noworoczne dla senio-
rów, mieszkańców Borkowic i Bo-
lesławca. Poza seniorami gośćmi
spotkania byli radni Rady Miej-
skiej w Mosinie agnieszka go-
rzyńska i tomasz łukowiak oraz
sołtys Sołectwa drużyna, nowinki
erazm Walkowiak. 

Uroczystość uświetniły wystę-
py klasy 2b sP Krosno pod
opieką pani Bogumiły jankow-
skiej oraz  klasy 5b pod opieką
pań Honoraty Teodorczyk i ju-
styny Roszak-Pateli. Był też czas
na wspólne śpiewanie kolęd
przy akompaniamencie elżbie-
ty Piecuch. jedną z atrakcji wie-
czoru, który bardzo przypadł
do gustu seniorom, był pokaz

starych fotografii wykonanych
podczas dożynek sołeckich w la-
tach 60-tych. 

sołtys Maciej Patela składa
serdeczne podziękowania se-
niorom za przybycie i miłe słowa

uznania, a także osobom zaan-
gażowanym w oprawę arty-
styczną imprezy oraz jej osłod-
zenie pysznymi wypiekami. �

Red.

Noworocznie dla Seniorów

Polska Fundacja dzieci i Młodzieży ogłosiła ogólnopolski konkurs
grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-ame-
rykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejsco-
wości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek,
które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym
Konkursie Grantowym Programu Równać szanse od 2007 roku.

Patronem medialnym konkursu jest portal ngo.pl
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być

rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych za-
równo w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na
działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca
2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum
20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości

do 20 tys. mieszkańców).
o dotację mogą ubiegać się:
- stowarzyszenia zarejestrowane w KRs lub w ewidencji pro-

wadzonej przez starostów i fundacje - mające siedzibę i działające
na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,

- domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną
dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Rów-
nać szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokal-

nego, 
2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 

14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego eta-
pu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu
25 marca 2019 roku.

Więcej szczegółów na stronie programu:
https://www.rownacszanse.pl/ �

Równać Szanse 2019
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„Pełen gości autobus, z napisem PWSSP Poznań, będący własnoś-
cią uczelni, co miesiąc podjeżdżał na mosiński rynek. Goście uda-
wali się na wernisaż, który często przeciągał się do późnych godzin
wieczornych. Dyskusje o trendach w sztuce, komentarze do obecnej
wystawy, jej autora, o innych wystawiających, są niepowtarzalnym
wspomnieniem” – pisała o początkach Galerii jej kierowniczka ar-
tystyczna, obecnie dyrektor Galerii sztuki w Mosinie dorota
strzelecka. inicjatorami i „ojcami chrzestnymi” Galerii Miejskiej
w Mosinie powołanej w roku 1993 r., byli profesorowie Bogdan
Wegner i jacek strzelecki, a ich pomysł zaakceptowali ówczesny
Burmistrz Gminy dr jan Kałuziński oraz dyrektor ośrodka Kul-
tury i sportu Andrzej Kasprzyk. Wielkim wyróżnieniem dla Ga-
lerii było nadanie jej honorowego
patronatu przez rektora ówczes-
nej Państwowej Wyższej szkoły
sztuk Plastycznych w Poznaniu
Wojciecha Müllera oraz prezesa
Związku Polskich Artystów Pla-
styków prof. Andrzeja Macieja
Łubowskiego. Pierwszy wernisaż
wystawy malarstwa prof. Bog-
dana Wegnera, ówczesnego pro-
rektora, odbył się 7 maja 1993 r.,
a kolejna wystawa malarstwa
jacka strzeleckiego miała miejsce
miesiąc później...
od czasów kolorowych autobusów minęło już 25 lat. W Galerii
zorganizowanych zostało ponad 300 wystaw. 1 czerwca
ubiegłego roku, decyzją Rady Miejskiej Galeria, po oddzieleniu
się od Mosińskiego ośrodka Kultury, przyjęła nazwę Galeria
sztuki, kontynuując tradycje Galerii Miejskiej w Mosinie.  
Z wielką energią przeprowadzone zostały tu prace remontowe 
w części historycznej zwanej „Galerią na Piętrze”, dzięki którym
uzyskano trzy osobne biura-pomieszczenia dla pracowników. 
W roku 2018 w Galerii zorganizowano jedenaście wystaw:  ma-
larstwa dr Tomasza Kalitko, Adama Gilerta, Agnieszki sowisło,
rysunku Piotra sonnewenda (niemcy), malarstwa prof. dr hab.
Marka Przybyła, Krzysztofa Ryfy oraz podopiecznych „domu
Pomocy Maltańskiej” w Puszczykowie. Z cyklu „debiuty” odbyła
się we wrześniu wystawa malarstwa Krzysztofa Mętla, w listo-
padzie pokazaliśmy wystawę „Aspekt” prof. dr hab. jacka jagiel-
skiego, a w grudniu mogliśmy zobaczyć wystawę malarstwa
Lothara Maertinsa (niemcy). W październiku świętowaliśmy 
25 rocznicę istnienia Galerii, rozpoczynając jej obchody na placu
20 Października spektaklem teatru wędrownego pt: „Poszukiwa-
cze” w reżyserii janusza stolarskiego, inscenizacji i scenografii

Piotra Tetlaka, z muzyką jacka Hałasa i kostiumami natalii Rej-
szel, w którym udział wzięli studenci UAP. W widowisku wyko-
rzystano toposy życia jako snu i świata jako wielkiego teatru
rozsławione dzięki dramatom Calderona. Aktorzy poprowadzili
gości na wernisaż wystawy zatytułowanej „Rzeźba” z udziałem
pedagogów i absolwentów UAP: Karoliny Komasy, Rafał Kotwisa,
dawida szafrańskiego, jarosława i emilii Boguckich, Anny i nor-
berta sarneckich, igora Mikody, Marcina Radziejewskiego, Mi-
chała Wielopolskiego oraz szymona Zwolińskiego. W otwarciu
wystawy uczestniczyli patronujący obchodom jM Rektor UAP
prof. dr hab. Wojciech Hora, starosta Powiatu Poznańskiego jan
Grabkowski oraz Burmistrz Gminy Mosina jerzy Ryś. 

Poza działalnością wystawienniczą
w Galerii odbywają się spotkania
poetyckie prowadzone przez poz-
nańską poetkę Kalinę izabelę Zioła.
na jej zaproszenie do Mosiny przy-
jechało wielu wspaniałych poetów
i bardów z całej Polski, m. in. Ali-
cja Tanew, Bogusława Latawiec,
dariusz T. Lebioda, jerzy Grupiński,
Magdalena Pocgaj, Vladimir stoc-
kman, Zbigniew niedźwiecki i ze-
spół Arete. Wiersze poetów czytali
tacy aktorzy jak Michał Grudziński,
Andrzej Lajborek i dariusz Bereski.

od 2015 roku salon Poetycki Galerii sztuki zorganizował trzy-
dzieści wieczorów poetyckich - w ubiegłym roku było ich osiem.
W styczniu 2018 roku gościliśmy je Ambasadora Armenii ed-
gara Ghazaryana z małżonką na wieczorze poświęconym poezji
ormiańskiej. W tym roku zaplanowaliśmy 11 wernisaży oraz 
8 salonów poetyckich, dodatkowo wprowadzając warsztaty ar-
tystyczne dla szkół oraz dla dzieci i dorosłych, podczas których
będzie można doskonalić znajomość języka angielskiego. Po-
nadto planujemy uruchomić spotkania z podróżnikami (pierw-
sze na początku marca), cykliczne warsztaty autoprezentacji 
z panią Anną Kochnowicz (pierwsze już w lutym), konkursy li-
terackie i fotograficzne oraz utworzyć Kółko Miłośników Histo-
rii dla dzieci i młodzieży. obecnie czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu na projekt złożony do Ministerstwa Kultury i dzie-
dzictwa narodowego na przeprowadzenie w Galerii warsztatów
dla dorosłych i dzieci poświęconych książce artystycznej. Wszyst-
kie informacje dotyczące Galerii sztuki i odbywających się w niej
wydarzeń można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej:
www.galeriamosina.pl oraz na Facebooku. �

Anna England

Kolorowy autobus – rok w Galerii



KULTURA 2�

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

1 lutego w Mosińskim ośrodku kultury odbył się koncert kar-
nawałowy w wykonaniu Mosińskiej orkiestry dętej im. hm.
antoniego Jerzaka oraz chóru p.w. św. cecylii. Podczas kon-
certu, który poprowadził andrzej kasprzyk, ze sceny popłynęły
znane i lubiane utwory, w wydaniu wokalnym i instrumental-
nym, oczywiście w karnawałowym nastroju.  �

Red. Fot. Marta Szeląg-Nowak

Orkiestra i chór 
karnawałowoW styczniu Salon Poetycki galerii Sztuki w Mosinie zaprosił na wieczór

autorski mosińskiej pisarki Wiesławy Szubargi „zaczarowany świat”.
Spotkanie w Salonie poprowadziła tradycyjnie kalina izabela zioła, 
a oprawę muzyczną zapewnił tomasz Bateńczuk. 

Wiesława szubarga,
absolwentka filologii
polskiej poznańskiego
UAM, która od lat
mieszka w Mosinie 
i pracuje w Zespole
szkół jako nauczyciel ję-
zyka polskiego. Ukoń-
czyła też podyplomowe
studia z historii, dydaktyki literatury i języka polskiego oraz dzien-
nikarstwa. Pełni funkcję redaktora w parafialnej gazecie.

W latach 2007/2008 publikowała swoje teksty w „Małym
Przewodniku Katolickim”. W 2008 roku w ogólnopolskim mie-
sięczniku dla ministrantów „KnC” opublikowała artykuł „Marcin
i rogale”, a w 2009 roku w „Panoramie Wielkopolskiej Kultury” uka-
zał się jej artykuł poświęcony poezji Witka Różańskiego zatytułowany
„Pod drzewem poezji”. W Wydawnictwie św. Macieja Apostoła opub-
likowała bajkę w almanachu współczesnej bajki polskiej „dotyk
Anioła”, a także tekst na temat Halloween w książce antymagicz-
nej pt. „Halloween” w 2014 roku. Współautorka antologii literac-
kiej "Matka" z 2016 roku oraz antologii literackiej wydanej w 2018
roku z okazji jubileuszu 40-lecia pontyfikatu ojca Świętego jana Pawła
ii "Pasterz niosący nadzieję". Wydała cztery książki: „To, co naj-
ważniejsze” – opowiadania dla dzieci i rodziców (2014), „Pelargo-
nie” – opowiadanie (2015), „Zataczając koło” – powieść (2016),
„Pułapki losu” – powieść (2018). � Oprac. JN

Zaczarowany świat

W styczniu w galerii Sztuki
otwarto wystawę prac tomasza
Jędrzejewskiego "gabinet osobli-
wości".

Artysta urodzony w Kielcach 
w roku 1984, w latach 2004-
2009 studiował rzeźbę na poz-
nańskiej Akademii sztuk Pięk-
nych. 

dyplom w zakresie rzeźby
uzyskał w pracowni prof. zw.
danuty Mączak. obecnie jest
pracownikiem dydaktycznym

w Katedrze Terenów Zieleni i Ar-
chitektury Krajobrazu na Uni-
wersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu. jak stwierdziła dr
Małgorzata Miśniakiewicz, wy-
stawa Tomasza jędrzejewskiego
odwołuje się do sięgającej Re-
nesansu tradycji gabinetów
osobliwości, które będąc ko-
lekcją sztuki, rzemiosła i obiek-
tów naturalnych były skon-
struowanym mikrokosmosem,
źródłem wiedzy i autorytetu
ich posiadaczy, ale także sym-
bolem jego kontroli nad świa-
tem…  � JN, Fot. Agnieszka Bereta

Gabinet osobliwości
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Nasi goście:

Muzycy rewelacyjnego
zespołu KROKE odby-
wają od ponad 25 lat
muzyczną podróż po
najbardziej prestiżowych
festiwalach muzycznych
na świecie. jako ulu-
bieńcy stevena spielber-
ga, Petera Gabriela, ni-
gela Kennedy'ego i Anny Marii jopek wystąpią przed nami w roli
podróżników zawijających do artystycznej Mosiny, by opowiedzieć
co widzieli, słyszeli i co przeżyli z world music. „Kroke na żywo
są mrożąco krew w żyłach genialni” - jon Lusk.

Martyna Jakubowicz – jedna z naj-
ważniejszych i najbardziej uzdol-
nionych wokalistek polskiej sceny fol-
kowo-bluesowej, gitarzystka i kom-
pozytorka. W czasach stanu wojen-
nego w Polsce artystka śpiewała 
„w domach z betonu nie ma wolnej
miłości”. Królowa polskiego bluesa

współpracowała z wieloma wspaniałymi muzykami. W składzie
zespołu, z którym zagości w Mosinie wystąpi między innymi Mie-
tek Jurecki – gitarzysta basowy le-
gendarnej grupy Budka suflera, mul-
tiinstrumentalista, kompozytor,
aranżer, który w powyższych rolach
przyczynił się do powstania ponad
300 płyt i zagrał kilka tysięcy kon-
certów.

Łukasz Kuropaczewski
– najwybitniejszy, współ-
czesny polski gitarzysta
klasyczny oraz Maciej
Frąckiewicz – zwycięzca
najbardziej prestiżowych
konkursów akordeono-
wych na świecie,
połą� czyli swe siły
tworząc duet dwó�ch nie-
docenianych instrumentó�w w klasycznym ś�wiecie. Kiedy w zespole
zderzają� się� ze sobą� tak charyzmatyczne, osobowości, padają� zwyk-
le dwa pytania. Czy bę�dzie to walka, czy wielka synteza? Tylko
nielicznym w Polsce udaje sie� osią�gnąć� tę� drugą�. do projektu
dołącza wyją�tkowy perkusista – Bartek Miler, któ�ry swoją� grą� do-
daje nowych wartoś�ci estetycznych.

Krzysztof Toczko – znany jako
pARTyzanT - to gitarzysta, który do
perfekcji opanował, unikatową
technikę tappingu oburęcznego.
Potrafi grać jednocześnie na dwóch
gitarach. Tapping jest jedną z naj-
bardziej widowiskowych technik,
wymagającą solidnego przygoto-
wania muzycznego i doskonałej
techniki gry. do tego stylu gry
trzeba mieć ścisły, precyzyjny umysł
i niesamowicie muzykalną duszę… 
pARTyzanT został zauważony
przez zespół dŻeM, z którym
współpracował w latach 1991 -
1994. swoim gitarowym występem otwierał większość koncer-
tów grupy. obecnie swoją „pasję bez imitacji” przelewa na pub-
liczność  wraz z perkusistą - synem Mikołajem.

Carlos Ramirez – od
najmłodszych lat w ro-
dzinnej Kolumbii uczył
się gry na gitarze. ojciec
przekazał mu tajniki
tworzenia gitar, dzięki
czemu dzisiaj sam potrafi
budować je od podstaw.

swoje umiejętności i muzyczne fascynacje przekazuje uczniom
i przyjaciołom, czego efektów będziemy mogli doświadczyć na
wyjątkowym koncercie. 

Dni Artystyczne to również: 
- Akademia Gitarowych Talentów - projekt konkursowy gita-

rzystów klasycznych dla dzieci i młodzieży połączony z warszta-
tami i lekcjami mistrzowskimi,

- X ogólnopolski Przegląd Kapel Gitarowych – prezentacja ze-
społów przed profesjonalnym jury,

- gitarowe warsztaty i lekcje mistrzowskie,
- wystawy, w tym wystawa poświęcona życiu i twórczości Krzysz-

tofa Komedy, 
- prezentacje sprzętu muzycznego,
- jam session w Klubie Festiwalowym; między innymi 

z udziałem Krzysztofa i Mikołaja Toczko.
szczegółowe informacje na stronie www.gitaramosina.pl �

Zapraszamy!
Mosiński Ośrodek Kultury

„W domach z betonu nie ma wolnej miłości”
tradycyjnie w kwietniu Mosina gości najwybitniejszych muzyków
z całej Polski oraz interesujących muzyków z zagranicy. organizo-
wana po raz trzynasty impreza posiada wyjątkową rangę oraz
ugruntowaną pozycję na muzycznej mapie Polski. Wydarzenie zos-
tało tak zaaranżowane, aby stanowić elitarne święto dla miłośni-
ków muzyki.
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„droga do niepodległej” to fa-
bularyzowany, historyczny do-
kument, który opowiada 
o udziale mieszkańców ziemi lu-
bońskiej w dążeniach niepo-
dległościowych w okresie od
1906 do 1919 roku. Wartość
tego arcyciekawego, w kontekś-
cie lokalnej historii, przedsięw-
zięcia podnosi fakt, że wzięli 
w nim udział sami mieszkańcy

Lubonia. Ponad 250
osób przez 14 dni
zdjęciowych wcie-
lało się w postaci
z początku XX w., 
a dla większości
był to pierwszy
występ przed ka-

merą. W efekcie
powstał filmowy
zapis dziejów Lu-
bonian doku-
mentujący wyda-
rzenia i ich boha-
terów, którzy
odegrali rolę 
w walce o pol-
ską niepo-
dległość. obraz
przenosi widzów
w  XX-wieczne
realia Lubonia 
i Wielkopolski, 
z wykorzysta-
niem historycz-
nych dokumen-
tów, relacji 
i wspomnień
osób współczes-
nych.  

Film wyreżyse-
rował Łukasz Bu-
dzyński. Filmo-

wy scenariusz napisała miesz-
kanka Mosiny Anita Plumińska-
Mieloch – historyk, nauczyciel
i dyrektor Zespołu szkół w Lu-
boniu, a prywatnie – żona Bur-
mistrza Gminy Mosina. Autorkę
scenariusza zobaczyć można
także na filmowym planie 
w jednej z ról. 

W „drodze  do niepodległej”
wystąpiła również Grupa Re-
konstrukcji Cywilno-Militarnej
„semper Fidelis” z Lubonia, 
w której udział biorą też miesz-
kańcy Gminy Mosina. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłym roku
Grupa „semper Fidelis” dwu-
krotnie pojawiła się u nas, 
w Mosinie, wykonując rekon-
strukcję proklamacji Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej, a także jako
oddział Powstańców Wielko-
polskich w czasie grudniowych
obchodów 100-lecia wybuchu
powstania. Podczas Gali „siew-

ca Roku”, na wypełnionej po
brzegi hali Lubońskiego oś-
rodka sportu i Rekreacji, film
zebrał zasłużone gromkie bra-
wa...

„siewca Roku” to doroczny
miejski konkurs Lubonia, 
w którym nagradzane są osoby
mające istotny wpływ na życie
kulturalne, sportowe, czy gos-
podarcze miasta. W tym roku
nominację do lubońskiego ty-
tułu otrzymała między innymi
Grupa Rekonstrukcji Cywilno-
Militarnej „semper Fidelis”.

Mosiniance Anicie Plumiń-
skiej-Mieloch oraz grupie re-
konstruktorów „semper Fidelis”
– gratulujemy! �

Joanna Nowaczyk

Fot. Justyna Wojcik, Anita Plumińska-
Mieloch, Joanna Nowaczyk

Droga do Niepodległej
- luboński film z mosińskim akcentem

W piątek, 1 lutego, podczas lubońskiej gali „Siewca
Roku 2018”, miała miejsce premiera filmu zrealizowa-
nego przez urząd Miasta luboń – „droga do niepo-
dległej. luboń – historia nasza”. autorem scenariusza
tego filmu jest mieszkanka Mosiny anita Plumińska-
Mieloch. 

scenarzystka i reżyser filmu
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trzynasta edycja targów edukacji i Pracy  w Mosinie odbędzie się
27 lutego 2019 r.   w godzinach od 09.00 - 14.00 w sali reprezenta-
cyjnej Mosińskiego ośrodka kultury.

Gminne Centrum informacji w Mosinie - organizator tego wy-
darzenia przygotował wraz z wystawcami prezentacje zawodów
na scenie i stoiskach, dzięki czemu młodzież trzecich klas szkół
gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych będzie
miała okazję uczestniczenia w pokazach na żywo. Podczas Tar-
gów będzie także okazja do kontaktu z przedstawicielami in-
stytucji rynku pracy, pośrednikami i doradcami zawodowymi,
którzy będą udzielali informacji o ofertach pracy,  wyborze kie-
runku kształcenia, zawodu czy poruszania się po rynku pracy.

dla osób planujących założenie firmy, będą dostępne  punk-
ty konsultacyjne, w których  będzie można uzyskać wszelkie nie-
zbędne informacje na temat zakładania działalności gospo-
darczej, sposobów pozyskania dofinansowania na ten cel czy
form opodatkowania. swoje oferty pracy będą prezentować m.in.
Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy z Poznania, specjaliści do
spraw pozyskiwania funduszy unijnych oraz firmy. Zapraszamy
wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia oraz planujące
założenie lub rozwój firmy.

Konkursy, pokazy zawodów na scenie, prezentacje na stoiskach,
doradztwo i wiele innych atrakcji – to wszystko czeka na uczest-
ników Targów.

Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny. �

XIII Targi edukacji 
I Pracy w Mosinie

3 lutego w Poznaniu przy ul. chwiałkowskiego, odbyły się Mist-
rzostwa Wielkopolski w Judo. akademia Judo Poznań wystawiła
swoich najlepszych zawodników, w tym dwóch mieszkańców naszej
gminy. 

W kategorii wiekowej  “dzieci” (2005-2006), w wadze do 51 kg
wystąpił hubert Kaczmarczyk, natomiast jego starszy kolega
Oscar Piłat swoją rywalizację toczył w kategorii “Młodzicy”
(2003-2004), w wadze do 60 kg. ostatecznie w swoich katego-
riach Oscar zajął 1 miejsce, natomiast hubert był 3.
Gratulujemy wyników i czekamy za kolejnymi relacjami z zawo-
dów, tym razem zawodnicy Akademii judo wybierają się do Kra-
kowa, a tydzień później do danii. � Red.

Judocy na podium

tatiana tomczak jest
uczennicą klasy 7 b
Szkoły Podstawowej nr
2 w Mosinie. Ma ona
wiele pasji, wśród nich
najważniejszą jest … ta-
ekwondo, które trenuje
już od 10 lat.

W tym roku Tatiana
wzięła udział w akcji
„eneA AKAdeMiA
T A L e n T Ó W ” .
Wysłała swoje zgłosze-
nia i została zakwalifi-
kowana do grupy osób
walczących o zwycię-
stwo. Cała szkoła
głosowała na naszą koleżankę, wspierając ją w realizacji marzeń,
dzięki czemu zdobyła nagrodę jury konkursu, którą ma zamiar
przeznaczyć na zawody, treningi i sprzęt do taekwondo. Zwy-
cięstwo Tatiany  to jej sukces, ale także wielkie wyróżnienie dla
naszej szkoły i powód do dumy.

W imieniu naszej koleżanki serdecznie dziękujemy wszystkim
za oddane na nią głosy. W imieniu szkolnej społeczności gra-
tulujemy Tatianie sukcesu i życzymy kolejnych. �

Aleksandra Lange z redakcji „Głosu Gimnazjalisty”

Akademia Talentów



AKTUALNOŚCI 2�

www.mosina.pl 

centRuM
kSztałcenia W no-

Winkach

jak co roku Centrum Kształce-
nia przygotowało szeroką ofer-
tę zajęć dla dzieci i młodzieży.
Każdy mógł wybrać coś dla sie-
bie. W pierwszym tygodniu fe-
rii odbyły się warsztaty pla-
styczne pod hasłem „Zima
2019”, która niestety była wi-
doczna tylko na pracach dzieci.
Codziennie obowiązkowo były:
tenis stołowy, kalambury „zga-
duj – zgadula”, „nie mów tak
nie mów nie”, gry planszowe ta-
kie jak: kolorowy twister, bingo
– lotto i inne. W pierwszym ty-
godniu, podczas zajęć wykona-
liśmy kartki okolicznościowe
na dzień Babci i dziadka. Ko-
lejne warsztaty, z jakich można
było skorzystać, to prace z masy
solnej na dowolny temat – po-
wstały piękne bałwanki, aniołki,
serca. Kolejne zajęcia budzące
pozytywne emocje to karaoke 
z wykorzystaniem sprzętu jakim
dysponuje Centrum. odbyły
się również zajęcia taneczno-ru-
chowe dla dzieci. drugi tydzień
ferii to warsztaty z gliny pod
hasłem: „upominek walentyn-
kowy”, warsztaty z rękodzieła 
i prace ze słoików po dżemie –
przepiękne lampiony lub przy-
bornik na biurko. dzięki wy-
posażeniu pracowni dzieci ko-
rzystały z edukacyjnych gier
komputerowych oraz takich za-
jęć jak karaoke. W ostatnich
dniach ferii odbyły się warszta-

ty plastyczne, podczas warszta-
tów dzieci malowały na płótnie
zimowe plakaty.

Plan na Ferie 2019 był bardzo
napięty, a Centrum starało się
zapewnić atrakcyjne zajęcia.
Przez cały ten okres Centrum
było oblegane przez dzieci 
i młodzież, zajęcia odbywały się
codziennie od 15.30 do 19.00.
Pragniemy serdecznie podzię-
kować wszystkim tym, którzy
bezinteresownie pomagali 
w organizacji zajęć w czasie fe-
rii. dziękujemy również dzie-
ciom i młodzieży za tak liczny
udział w zajęciach, a przede
wszystkim za wspaniałą zabawę,
dużo śmiechu i radości.

CK Nowinki

inteRnetoWe 
centRuM 
edukacyJno
-ośWiatoWe 
W śWiątnikach

Cieszymy się, że w tegorocz-
nych feriach w iCeo Świątniki
uczestniczyły dzieci z okolicz-
nych wsi oraz z Mosiny i Poz-
nania. Bawili się również ich
opiekunowie, a liczba uczestni-
ków zajęć przerosła nasze najś-
mielsze oczekiwania. W tym
roku ferie rozpoczęliśmy tańca-
mi z showpedagogiki, były także
wiecznie żywe przeboje dla
dzieci z mini disco, czy bajkowe
hity. Każdego dnia ruch prze-
platany był z zajęciami pla-
stycznymi, artystycznymi czy
eksperymentowaniem. nie bra-
kowało również zajęć sporto-
wych dla chętnych – głównie
chłopców.

Postanowiliśmy ozdobić okna
witrażami z zimowymi pej-
zażami na folii, a dla łakom-
czuchów były rzeźby z chrupek

– oprócz ćwiczeń narządów ar-
tykulacyjnych, największą zaletą
rzeźb była możliwość zjedzenia
ich po skończonej pracy. Ferie 
w Centrum okazały się słodkie!
Z cukru robiliśmy lampiony 
i błyszczące śnieżynki. Każdy na
swój sposób mógł interpretować
ruchem muzykę – czyli eks-
presją swobodną.

Środa okazała się szaleństwem
eksperymentowania - powsta-
wały ,,gluty” i slimy najróżnie-
jszego rodzaju. najmłodsi bar-
wili ciastolinę – nikt nie za-
uważył, jak minęły ponad dwu-
godzinne zajęcia i należy się tyl-
ko podziękowanie opiekunom
dzieci za pomoc w posprzątaniu
sali po niesamowitych ekspery-
mentach. Przygotowaliśmy też
pachnącą sól do kąpieli i gniot-
ki antystresowe. Kochane bab-
cie uczestników zajęć upiekły
dla nas pyszne, pachnące cias-
ta.

W drugim tygodniu zimo-
wych ferii na dzieci (i nie tylko)
również czekało wiele atrakcji.

W poniedziałek na zajęciach
artystycznych tworzyliśmy ory-
ginalne kartki z życzeniami,
przede wszystkim dla naszych
ukochanych babć i dziadków.
do każdej niezwykłej kartki
dołożyliśmy odpowiednią daw-
kę witaminy M. We wtorek

rozwijaliśmy kreatywne myśle-
nie, wędrując w odległe zaka-
marki naszej wyobraźni, a na-
wet, ku naszemu zdziwieniu,
wychodząc poza nią.

W środę liczną grupą odwie-
dziliśmy naszych braci mniej-
szych w nowym Zoo w Poz-
naniu, po którym oprowadzał
nas kierownik działu edukacji.
Pan Remigiusz opowiadał 
o zwyczajach zwierząt, o ga-
tunkach zagrożonych, a nawet
zaprowadził do tajemniczych
miejsc, które zazwyczaj nie są
dostępne dla zwiedzających.
Między innymi odkrył przed
nami arkana pracy opiekunów
słoni. okazało się, że zimą
ogród zoologiczny jest równie
interesujący, jak latem.

W czwartek bawiliśmy się 
w teatr – wcielaliśmy się 
w różne postacie, przedstawia-
liśmy i nazywaliśmy rozmaite
emocje, aranżowaliśmy scenki.

W piątek – atrakcja, na którą
czekaliśmy szczególnie – po raz
kolejny odwiedziła nas pani
Karolina Witczak i zaprosiła
na sesję zdjęciową. Zabawa
przy wcielaniu się w rozmaite
postaci z bajek była przednia, 
a w naszych pamiątkowych al-
bumach znalazły się kolejne
profesjonalnie wykonane foto-
grafie.

dziękujemy wszystkim spon-
sorom, opiekunom, a przede
wszystkim dzieciom za miło 
i bezpiecznie spędzone ferie. �

Wiesława Kędziora i Renata Leśniczak

Zimowe
ferie w

centrach
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Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, ze
szczególną dedykacją dla pań w służbie
pożarniczej – autorka. 

„Gdzie święta Agata, tam bezpieczna chata”
– głosiło stare polskie przysłowie, bo  wsta-
wiennictwo św. Agaty strzec miało domo-
stwa przed niebezpieczeństwem pożaru.
niezależnie od świętej, na straży przed
ogniem stały i stoją inne też kobiety. dziś,
w naszych ochotniczych strażach Pożar-
nych służy ...pań. A historia tej służby na
rzecz mieszkańców Ziemi Mosińskiej sięga
czasów międzywojnia, kiedy w Mosinie
powstała pierwsza jednostka żeńskiej
służby samarytańsko-pożarniczej.     

dzieje służby kobiet w pożarnictwie się-
gają czasów organizacji samarytańskich
i skautowskich niosących pierwszą pomoc
poszkodowanym w wypadkach, a także
ruchów emancypacyjnych kobiet. Za po-
czątek służby samarytańsko-pożarniczej 
w Polsce przyjmuje się 1917 r., kiedy w Ra-
domiu odbył się pierwszy żeński kurs
pożarniczy. jednak polskie, żeńskie
drużyny pożarnicze, zaczęły organizować
się – w porównaniu z innymi krajami eu-
ropejskimi – dość późno, dopiero pod ko-
niec lat 20. XX w. Pierwsza z nich
powstała w województwie kieleckim 
w roku 1927. 

samarytanki, czyli żeńskie drużyny pożar-
nicze, początkowo pełniły funkcje sanita-
riuszek przy ochotniczych strażach
pożarnych, dopiero z czasem ich kompe-
tencje dotyczyły także samych działań ra-
towniczych i ochrony przeciwpożarowej.
Członkiniami drużyn żeńskich mogły zos-
tać kobiety, które ukończyły 17. rok życia,
a o ich przyjęciu decydował zarząd straży
na podstawie stanu zdrowia. Żeńskie od-
działy musiały liczyć minimum 5 członkiń.
Kobietom w straży przysługiwało pełne

umundurowanie związkowe, jeśli tylko
osP była w stanie pokryć koszty jego uszy-
cia. składały się na nie m.in.: bluza grana-
towa z wykładanym kołnierzem zapiętym
pod szyją i naramiennikami (wypustki
barwy czerwonej), granatowa spódnica 
i czarne spodenki zapinane pod kolanem
oraz pasek skórzany bez podpinki. sama-
rytanki nosiły też granatowy beret baskij-
ski z wpiętym od lewego boku kobiecym
znakiem związkowym, tj. znaczkiem żeń-
skich samarytańskich drużyn pożarni-
czych. Płaszcz za kolana koloru marengo,
jednorzędowy o mundurowym kroju, 
z paskiem z tego samego materiału.
samarytanki posiadały wszelkie prawa 
i obowiązki czynnych członków straży. 
W przypadku konfliktów zbrojnych miały
prawo na równi z mężczyznami współde-
cydować w akcjach przeciwpożarowych.
W przeddzień wybuchu ii wojny świato-

wej, w ochotniczych strażach pożarnych
służyło blisko 5 tysięcy kobiet i jak poka-
zała historia, znakomicie odnajdywały się
później w działaniach wojennych podczas
ii wojny światowej...

Historia żeńskiej służby pożarniczej mosi-
nianek zaczyna się w roku 1935, kiedy
przy stowarzyszeniu osP w Mosinie po-
wstała pierwsza taka jednostka. W jej
skład weszło 18 samarytanek, z których
znamy dzisiaj jedynie 15 nazwisk:
Władysława Hoffman – jako dowódca
drużyny, józefa Gorzelańczyk – jej za-
stępca, Łucja Gust, Zofia Kleiberówna,
Anastazja Luckner, Maria Łabenda, józefa
Maciejewska, Mieczysława Małecka,
Maria Pawełczyk, Kazimiera nowak, Tekla
Radowicz, Mieczysława słabolepsza, Anna
i Maria szewczyk, ... Wechtówna (imienia
nie ustalono). Brały one udział we wszyst-
kich ćwiczeniach straży, w strażackich ma-
newrach, a dodatkowo – w szkoleniach 
z pomocy poszkodowanym w pożarach.
„Członkinie tej drużyny – pisał Fabian Ro-
szak – w okresie letnim uczestniczyły 
w zbiórkach przy wspinalni, obsługując si-
kawki ręczne, ucząc się wykonywać nor-
malne zajęcia strażackie. W okresie
jesienno-zimowym słuchały wykładów,
uczestnicząc w kursach, na których naby-
wały wiedzy teoretycznej z zakresu zapobie-
gania i gaszenia pożaru. Na kursach tych
nabywały też umiejętności teoretycznych
i praktycznych z zakresu ratownictwa sama-
rytańskiego z udzielaniem pierwszej pomocy
poszkodowanym (...). Żeńska drużyna brała
też udział w gaszeniu pożarów oraz zawo-
dach powiatowych czy regionalnych. Zdo-
bywała też nagrody…” Poza działalnością
samarytańsko-pożarniczą, drużyna żeńska
wywarła wpływ na życie kulturalne orga-

����MOSIńSKIE�SAMARyTANKI

„strażackie" świadectwo zastępcy dowódcy drużyny samarytanek.
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nizacji – już na wigilię, w roku jej po-
wołania, zorganizowała uroczystą,
strażacką kolację, która później stała się
tradycą. Z jej inicjatywy, przy osP w Mo-
sinie powstało kółko teatralne, a dochód 
z jego występów wpływał do kasy organi-
zacji. Między innymi w roku 1935 kółko
wystawiło sztukę „Poseł i komisarz”. 

Z wybuchem ii wojny światowej, od
pierwszego jej dnia, mosińskie samary-
tanki zostały powołane do pełnienia
służby w mieście. Udzieliły pierwszej po-
mocy poszkodowanym na skutek zbom-
bardowania przez niemców linii
kolejowej Poznań – Wrocław w domu
państwa Wójciaków. Pomagały w  organi-
zowaniu „garkuchni” i rozdzielaniu po-
siłków uchodźcom z zachodniej Polski
przechodzącym przez Mosinę. Przez pierw-
sze 9 dni wojny samarytanki były skosza-
rowane. Po  wkroczeniu do Mosiny
niemieckich wojsk okupacyjnych, drużynę
wycofano z czynnej działalności…

dzisiaj, w jednostkach ochotniczych
straży pożarnych w naszej Gminie, służą
32 kobiety. nie tworzą już oddzielnych
drużyn rzeńskich, takich jak w okresie
międzywojennym. Ale tak samo, jak sa-

marytanki okresu międzywojennego, 
z oddaniem i odwagą, ramię w ramię z
druhami osP, stoją na straży bezpieczeń-
stwa pożarowego naszych mieszkańców,
udzielając ratunku i pomocy w sytuacjach
zagrożenia. �

Źródła: Archiwum Izby Muzealnej
w Mosinie, Fabian Roszak „85
lat Ochotniczej Straży Pożar-
nej” w: „Ziemia Mosińska”
wrzesień 1987, nr 9.

Joanna Nowaczyk

KĄCIK RYSOWNIKA
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WYDARZY SIĘ
>>>

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie wwwwww..mmoossiinnaa..ppll
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury wwwwww..kkuullttuurraa..ggmmiinnaa..ppl, Ośrodka Sportu i Rekreacji wwwwww..oossiirrmmoossiinnaa..ppll

URODZINY MICHAŁA GRUDZIŃ-
SKIEGO 
2� lutego o godz. 1�.00 w Galerii Sztuki w
Mosinie zapraszamy na spotkanie z Michałem
Grudzińskim, w związku z Jego jubileuszem: ��
urodzinami. Niezwykły człowiek i wspaniały aktor,
całe zawodowe życie związany z Teatrem
Nowym.  W Poznaniu pojawił się w 19�0 roku,
zaraz po ukończeniu warszawskiej PWST i
pozostał, chociaż planował spędzić tu tylko jeden
sezon, bo czekało na niego miejsce w warszaw-
skim Ateneum i asystentura u Jana Świderskiego
w szkole teatralnej.

SPOTKANIE 
Z „MAPĄ MARZEŃ”

Dziewczyny, matki, żony, babcie, córki, wnuczki czyli

K O B I E T Y
zapraszamy na kolejne spotkanie  z MAPĄ MARZEŃ.

��  mmaarrccaa  22001199  rr..,,  ggooddzz..::  11��..0000  --  CCeennttrruumm  ww  ŚŚwwiiąąttnniikkaacchh

Oprócz rozmowy o realizowaniu swoich marzeń i pasji,
przewidujemy wymianę wiosennych przepisów kulinar-
nych, porady dotyczące zdrowego odżywiania się na
wiosnę, naturalnej ochrony przed chorobami...
Będzie też czas na aromaterapię i odprężające roz-
mowy o wszystkim i niczym... czyli same ważne sprawy
:)

TURNIEJ 
FORMACJI TANECZNYCH

Zapraszamy na 1�. Turniej Formacji Tanecznych Mosina
2019

�1 marca – Hala OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie

Zapisy i szczegółowe informacje www.osirmosina.pl

SKLEPIK ELEGANTA 

W sprzedaży dostępna jest nowa linia, specjalnie zapro-
jektowanych produktów – wszystkie z bardzo ciekawą
grafiką, nawiązującą do postaci Eleganta z Mosiny oraz
z fotografiami prezentującymi piękno terenów i zabyt-
ków Gminy Mosina.

Już niebawem W sklepiku dostępny jest nowy towar.
Sklepik mieści się w Gminnym Centrum Informacji w
Mosinie, ul. Dworcowa �, I piętro pokój nr 1�.  Nr tele-
fonu �1 � 192 �4�. Otwarty jest codziennie w godzi-
nach od �.�0 - 1�.�0

Jeśli szukacie oryginalnego prezentu lub pamiątki z Mo-
siny - zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia wystawy grafiki Grze-
gorza Nowickiego „Druga próba porządkowania
szumu” w Galerii Sztuki w Mosinie.

Grzegorz Nowicki - absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Nauczyciel
akademicki, prowadzi na UAP V Pracownię Grafiki
Warsztatowej - Offset. Zajmuje się projektowa-
niem graficznym i grafiką warsztatową. Bierze
udział w wystawach w kraju i za granicą.
Galeria otwarta jest od wtorku do piątku w godz.
9.00 do 1�.00 i w niedzielę od 10.00 do 1�.00. 

Kurs żeglarski

Mosińśki Klub Żeglarski zaprasza zainteresowa-
nych zdobyciem Patentu Żeglarza Jachtowego. 

Zebranie informacyjne 22 lutego 2019r. o godz.
1�:00 przy ul. Konopnickiej �1. Kontakt: �9� 2�1
114.

Król Parku

Organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie biegi odbędą się w tym roku w termi-
nie 21-22 września 2019r. 

Więcej informacji na stronie osirmosina.pl oraz na
fb@OSiRMosina

„Warsztaty Wielkanocne” w Nowinkach

� kwietnia br. o godz. 1�.00
zapraszamy wszystkich chętnych na tworzenie
ozdób wielkanocnych  do Centrum Kształcenia w
Nowinkach.

Pierwsza pomoc

GCI w Mosinie zaprasza na bezpłatne warsztaty
pt. „PIERWSZA POMOC W PRAKTYCE” 20
marca 2019 roku, GODZINY: 1�.00 - 19.00,
MIEJSCE: GCI, ul. Dworcowa �, Mosina, I piętro. 

Zapisy pod numerem telefonu: �1 � 192 �4� w
godz. �.�0-1�.�0 lub email: gci@mosina.pl (ilość
miejsc ograniczona – grupa do 10 osób.

GALERIA SZTUKI GALERIA SZTUKI

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

CENTRUK KSZTAŁCENIA GMINNE CENTRUM INFORMACJI

KURS ŻEGLARSKI

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO



KĄCIK HISTORYCZNY
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okres okupacji hitlerowskiej
zapisał się dramatycznie w pa-
mięci i świadomości mosinian.
już 13 grudnia 1939 r., 36 ro-
dzin, tj. 135 osób zostało wy-
siedlonych ze swoich mieszkań
i domów. W kilkunastostop-
niowym mrozie, wozami kon-
nymi, zostali przewiezieni do
punktu zbornego w Śremie, 
a stamtąd do Poznania na
Główną. Po krótkim pobycie,
transportem kolejowym zostali
wywiezieni do GG w okolice
nowego sącza, Częstochowy,
sokołowa Podlaskiego, Tarno-
brzegu. Kolejne takie wywózki
miały miejsce w marcu i listo-
padzie 1940 r., oraz w marcu
1941 r. ich opuszczone miesz-
kania i domy zajęli sprowadze-
ni z iii Rzeszy i innych rejonów
niemcy. 

Katastrofalny dla mosińskich
rodzin był przełom roku
1942/43. Pierwsze aresztowa-
nia z końca grudnia 1942 r., na-
stępne z początku stycznia 1943
r. i masowe - 45 osób z 29
stycznia 1943 r. były tylko wstę-
pem do tragicznych dalszych
wydarzeń, wstępem do tzw. sa-
che Moschin. Po dalszych aresz-
towaniach w marcu i kwietniu
1943 r. (od stycznia już 128
osób) – wrzesień tego roku oka-
zał się „czarnym miesiącem”
dla społeczności miasta. 
W różnych dniach aresztowano
około 180 osób dorosłych, wś-
ród nich całe rodziny oraz 48

dzieci, od 7 miesięcy do 15 lat.
Była to tzw. „akcja odwetowa”
wymierzona za działalność kon-
spiracyjną i sabotażową prze-
ciwko iii Rzeszy. spośród aresz-
towanych 60 osób wywieziono
w nieznanym kierunku i ślad po
nich zaginął. Pozostali areszto-
wani, po brutalnym śledztwie m.
in. w domu Żołnierza, pobycie
w Forcie Vii, obozie w Żabiko-
wie – zostali wywiezieni trans-
portami głównie do KL Ausch-
witz. dzieci rodziców areszto-
wanych we wrześniu, zostały
przewiezione do obozu dziecię-
cego w Łodzi. Bilans aresztowa-
nych w 1943 r. był tragiczny. Zgi-
nęło przynajmniej 245 miesz-
kańców naszego miasta.

i styczeń 1945 r. od 18-tego
dnia tego miesiąca trwała uciecz-
ka ludności niemieckiej z mias-
ta i okolicy. Po 20 stycznia urzęd-
nicy niemieccy rozpoczęli pale-
nie dokumentów na podwórzu
magistratu, 23 tego miesiąca
został wysadzony most na ka-
nale przy ul. św. jana i podpa-
lony kościół parafialny. 25 stycz-
nia, po krótkich walkach od-
działy wojska armii czerwonej
weszły na Rynek miasta. Tym
samym oKUPACjA HiTLe-
RoWsKA TRWAjąCA od 9
września 1939 r. do 25 stycznia
1945 r. ZosTAŁA ZAKoŃ-
CZonA. Miasto przejęła pierw-
sza polska władza, wybrana na
Rynku przez zgromadzonych
mieszkańców, reprezentowana

przez burmistrza Macieja no-
waczyka i wiceburmistrza dr
Walentego Murkowskiego. jes-
tem przekonany, że nikt wów-
czas nie zastanawiał się nad
konsekwencjami politycznymi
wyzwolenia miasta spod oku-
pacji hitlerowskiej przez Rosjan.
Wtedy najważniejszą sprawą
był długo oczekiwany  KonieC
oKUPACji, odzyskanie wol-
ności i wielka radość z tego fak-
tu. następnie 27 stycznia został
wyzwolony hitlerowski KL
Auschwitz, w którym życie stra-
ciło około 130 mieszkańców
miasta. Rozpoczął się czas nie-
spokojnego i trwożnego oczeki-
wania na powroty najbliższych
z obozów koncentracyjnych,
prac przymusowych, wysiedleń
i wielokrotnie zadawane pytania
– żyją, gdzie są, czy wrócą. 

Pamięć o wyzwoleniu spod
okupacji hitlerowskiej została
m. in. zawarta w nazwie z jednej
ulic osiedla Budzyń – 25 stycz-
nia. Przez cały czas rocznica wy-
darzeń 25 stycznia 1945 r. była
przypominana w różnej formie 
i eksponowana jako koniec oku-
pacji hitlerowskiej naszego mias-
ta. jednak w ramach dekomuni-
zacji, Wojewoda Wielkopolski za-
rządzeniem zastępczym z dnia 23
i 2018 r. „zarządził nadać ulicy 25
stycznia położonej w miejsco-
wości Mosina (gmina Mosina)
nazwę niepodległości.” 23 ii
2018 r. Gmina Mosina złożyła
skargę do WsA w Poznaniu 

i wniosła o uchylenie za-
skarżonego zarządzenia zastęp-
czego. WsA w Poznaniu wydał 26
lipca 2018 r. wyrok w sprawie
skargi Gminy Mosina na za-
rządzenie zastępcze Wojewody
Wielkopolskiego. sąd uchylił za-
skarżone zarządzenie zastępcze.
Wojewodzie Wielkopolskiemu
przysługuje prawo odwołania
się od wyroku WsA. W konsek-
wencji tych działań: jak dziwnie
wyglądał dzień 25 stycznia 2019
roku, 74 rocznica zakończenia
okupacji hitlerowskiej w Mosinie. 

na koniec - od 1 stycznia 1958
r., Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów – m. Mosina, gromady
Mosina i Rogalin zostały
wyłączone z powiatu śremskie-
go i zostały przyporządkowane
do powiatu poznańskiego. Tym
samym długoletnie starania
miejscowych władz od okresu
międzywojennego do 1958 r.
zostały uwieńczone sukcesem.
jakby nie patrząc, zawsze nam
było z różnymi sprawami bliżej
do Poznania, chociażby ze wzglę-
du na lepsze możliwości komu-
nikacyjne. od tego czasu
upłynęło już 61 lat. Warto o tym
wydarzeniu administracyjnym 
i zarazem organizacyjnym pa-
miętać. (na ten te-
mat materiał 
w przygoto-
waniu). �

Jacek Szeszuła

�1

narodowy dzień Żołnierzy Wyklętych ob-
chodzony corocznie 1 marca, poświęcony jest
upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycz-
nego i niepodległościowego podziemia. 

z tej okazji Burmistrz gminy Mosina zapra-
sza mieszkańców na spotkanie okolicznoś-
ciowe przy obelisku pamięci Stanisława
kasznicy w krosinku przy ul. Stęszewskiej  
1 marca o godz. 11.00. 

27 grudnia 2018 r. obchodziliśmy ważną, historyczną rocznicę - 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.
Warto pamiętać także o innych wydarzeniach z przeszłości naszego miasta i gminy, których rocznice przypadają co roku na przełomie
grudnia i stycznia. Czytelnikom przypomina o nich jacek szeszuła, historyk i regionalista.

����DLA�PRZyPOMNIENIA...



„Zimowe" ferie


