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Urząd Miejski w Mosinie
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558

Godziny otwarcia:
w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

Burmistrz Gminy Mosina – Przemysław Mieloch
tel. 61 8109 550, e-mail: burmistrz@mosina.pl

I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Tomasz Łukowiak
tel. 61 8109 550, e-mail: tomasz.lukowiak@mosina.pl

II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Adam Ejchorst
tel. 61 8109 550, e-mail: adam.ejchorst@mosina.pl

Referat Oświaty, Promocji, 
Kultury i Sportu (OŚWIATA)

Mosina, ul. Konopnickiej 29 
(budynek na stadionie)
Kierownik, pokój nr 21
Anna Balcerek-Kałek
Pracownicy, pokój nr 12
Lidia Baraniak, Anna Wojnowska

Referat Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu (PROMOCJA, KULTURA 
I SPORT)

Mosina, pl. 
20 Października 2 
(wejście od strony rynku)
Zastępca kierownika
Marlena Chmielewska

Pracownicy
Agata Lubowicka, 
Katarzyna Leszczyńska

Koordynator ds. Obsługi Mediów. 
REDAKCJA INFORMATORA  
MOSIŃSKIEGO

Mosina, pl. 20 Października 2 
(wejście od strony rynku lub przy
parkingu głównego budynku 
Urzędu)

Redaktor naczelny 
Informatora 
Mosińskiego
Koordynator 
ds. obsługi mediów
Joanna Nowaczyk �

Pracownicy urzędu 
w nowych siedzibach

Pamiętajmy!
20 października

80. rocznica rozstrzelania 15 obywateli Mo-
siny i okolicznych miejscowości na Rynku w
Mosinie 20 Października 1939 roku. Początek
uroczystości godz. 16.45, parking przy Mo-
sińskim Ośrodku Kultury, Mosina, ul. Dwor-
cowa 4.

Z uwagi na planowany remont budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie biura pra-
cowników Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz Koordynatora 
ds. Obsługi Mediów – redakcja Informatora Mosińskiego zostały czasowo przenie-
sione w nowe lokalizacje.
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Uchwała Rady Miejskiej
Trzyosobową radę nadzorczą nowo

utworzonej spółki, stanowić będą osoby
rekomendowane przez Radę Miejską 
w Mosinie – taką zmianę, obok innych
poprawek wprowadzonych do projektu
uchwały przygotowanego przez Burmist-
rza, wprowadziła sama Rada. Podjęła
ona również decyzję, żeby każda zmiana
w akcie założycielskim spółki była do-
konywana jej uchwałą.    

Rejestracja spółki
Podjętą przez Radę uchwałę w sprawie

utworzenia jednoosobowej spółki prawa
handlowego pod firmą „Park Strzelnica”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią w Mosinie, czeka jeszcze procedura
sprawdzenia przez nadzór prawny Woje-
wody Wielkopolskiego. Następnie aktem
notarialnym sporządzona zostanie
umowa spółki.  Uchwała trafi także do
Sądu Rejestrowego, który wyda opinię 
w sprawie aktu założycielskiego spółki.
Akt ten stanowi załącznik do podjętej
uchwały. Po pomyślnym przejściu
wszystkich, wymaganych prawem proce-
dur, spółka zostanie powołana i jeszcze
w tym roku powinna rozpocząć swoją
działalność. Po dokonaniu aktualizacji
gotowego już projektu basenu, który po-
siada już pozwolenie na budowę, spółka

będzie mogła ogłosić postępowanie prze-
targowe na wyłonienie wykonawcy tej
inwestycji.   

Jaka pływalnia
W ramach pływalni, która stanie na te-

renie pomiędzy ul. Strzelecką a Lesz-
czyńską w Mosinie, zaprojektowane
zostały dwa baseny: pływacki o głębo-
kości 1,3 – 1,8 metra i wymiarach 25 x
14 metrów z 6 torami, a także rekrea-
cyjny – podzielony na dwie strefy, obyd-
wie o wymiarach 12 x 6 metrów 
i głębokości 0,8 – 1,1 metra, połączone
dwoma przelotami o szerokości ok. 3
metrów. 

Jedna z dwóch stref basenu rekreacyj-
nego będzie mogła służyć dzieciom do
nauki pływania. W drugiej strefie prze-
widziano masażery, gejzery, przeciw-

prądy, leżankę rurową z napowietrza-
niem. Udogodnieniem, będzie możli-
wość wejścia do basenu rekreacyjnego
schodkami. W przestrzeni basenowej,
zaprojektowana została jeszcze jedna
część – z przeznaczeniem na jakuzzi.
Liczba ratowników jest regulowana i bę-
dzie odpowiednia dla ilości osób korzys-
tających. Oprócz basenów, w projekcie
przewidziano zespół socjalny z trzema
szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i dla
rodzin. Każda z nich pomieści 60 osób.
Powstanie również szatnia dla osób nie-
pełnosprawnych i dwie sauny suche, 
a także winda na piętro obiektu. Na pięt-
rze wyznaczona została część obiektu na
wynajem pod działalność związaną 
z rozwojem kultury fizycznej lub zdro-
wotnej. �

J. Nowaczyk

Kryty basen w Mosinie
– utworzono spółkę 

3 września, uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie utworzona została spółka prawa
handlowego pod firmą „Park Strzelnica” Sp. z o.o., której zdaniem będzie wy-
budowanie krytego basenu, a po wybudowaniu – zarządzanie obiektem. 

Utworzenie spółki „Park Strzelnica” to kolejny krok
w kierunku spełnienia wieloletnich oczekiwań na-
szych mieszkańców – budowy krytego basenu w Mo-
sinie. Cieszymy się, że ta długo oczekiwana inwestycja
zmierza do realizacji. Chcemy, żeby mosińska pływal-
nia służyła przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale
również pozostałym mieszkańcom, którzy będą mogli z
niej także korzystać. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Most na rzece Warcie na wysokości Czapur
i Lubonia, połączy dwie sąsiadujące ze sobą
gminy:  Gminę Mosina i Miasto Luboń. Pro-
jekt tego przedsięwzięcia uzyskał pozytywną
opinię Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a co
za tym idzie rządową dotację na jego realizację
w ramach programu „Mosty dla Regionów”. 

Inwestycja, którą poprowadzi Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, w 80% zostanie
sfinansowana z budżetu państwa. Pozos-
tałe 20% jej kosztów poniosą wspólnie,
przy równym udziale, Starostwo Powia-
towe, Miasto Luboń oraz Gmina Mosina.
26 sierpnia, w miejscu, w którym wybudo-
wana zostanie przeprawa mostowa, odbyła
się konferencja prasowa z udziałem przed-
stawicieli rządu, parlamentarzystów
i przedstawicieli  samorządów. W konfe-
rencji uczestniczył Burmistrz Gminy Mo-
sina Przemysław Mieloch.
Podczas konferencji zorganizowanej w Lu-
boniu, Wiceminister Waldemar Buda – Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju, przekazał Staroście
Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu po-
zytywną opinię  tego Ministerstwa w spra-
wie budowy mostu nad rzeką Wartą, 
w ciągu nowoprojektowanej drogi powia-
towej Luboń – Czapury, od drogi woje-

wódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr
2460 P. W konferencji, udział z ramienia
rządu wzięła także Minister Przedsiębior-
czości i Technologii Jadwiga Emilewicz,
Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych oraz przedstawiciele lokal-
nych samorządów dwóch sąsiadujących
gmin, które połączy w niedalekiej przy-
szłości most: Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch, wiceburmistrzowie
Miasta Luboń Michał Popławski i Mateusz
Mikołajczak, a także Przewodnicząca Rady
Miasta Luboń Teresa Zygmanowska.
Pierwszym krokiem realizacji inwestycji bę-

dzie wykonanie dokumentacji projekto-
wej. – Na podstawie tej dokumentacji, jeśli
będzie ona odpowiednio w czasie przygoto-
wana, zostanie dofinansowany projekt 
i przedsięwzięcie, największe finansowo
przedsięwzięcie strukturalne w Wielkopolsce
– powiedziała podczas konferencji Minis-
ter Jadwiga Emilewicz.
Koszt przygotowania dokumentacji dla
przeprawy na Warcie to 1,9 mln zł, z czego
ponad 1,5 mln zł powiat poznański
otrzyma z budżetu państwa. Szacunkowy
koszt całej inwestycji to około 94 mln zł.  
– Most to jest dobra metafora, ponieważ
mosty łączą, nie tylko dwa brzegi, ale potra-
fią łączyć wspólne interesy. Tego typu przed-
sięwzięć nie udałoby nam się zrealizować,
bez współpracy rządu i samorządu. Bez
dobrej tkanki komunikacyjnej, bez dróg 
i mostów, gospodarka nie może się rozwijać,
dobra komunikacja to krwioobieg gospodar-
czy…  – stwierdziła w swojej wypowiedzi
Minister. Jak powiedziała Jadwiga Emile-
wicz, przeprawa mostowa na Warcie w tym
miejscu, to przede wszystkim rozwiązanie
problemów aglomeracji poznańskiej. Po-
zwoli ona przemieszczać się szybciej po-
dzielonym rzeką mieszkańcom gmin, 
a dalej – docierać do Poznania. To także
pierwszy etap wyczekiwanego ciągu komu-
nikacyjnego, łączącego mieszkańców gmin
Mosina, Luboń i Komorniki. Zabierając
głos, Burmistrz Przemysław Mieloch pod-
kreślił, że budowa tego mostu to inwestycja
ważna dla Gminy Mosina, a także dla całej
południowej części metropolii poznańskiej.
– Ten most – mówił Przemysław Mieloch –
połączy Mosinę z Luboniem i dalej, w kolej-

nym etapie, z Komornikami. Myślę, że kiedy
zostanie zbudowany i kiedy spotkamy się 
w tym miejscu, za te kilka lat, wszyscy bę-
dziemy mogli się pochwalić, że we wzorcowy
sposób, wspólnie, czyli rząd z samorządem
powiatu i samorządami gminnymi, tę inwe-
stycję wykonaliśmy. Będziemy z tego dumni,
będziemy się z tego cieszyć. 
Dodatkowo most umożliwi Państwowej
Straży Pożarnej otwarcie posterunku pożar-
niczego na terenie poligonu Szkoły Aspi-
rantów PSP, z którego  dzięki nowej
przeprawie mostowej skróci się czas dotar-
cia służb do miejsca zdarzeń, między in-
nymi pożarów i wypadków w okolicach
Lubonia i Czapur. 
Na program „Mosty dla Regionów” rząd
przeznaczył 2,3 mld złotych. Jak poinfor-
mował Wiceminister Waldemar Buda,  
o dofinansowanie w ramach tego pro-
gramu wpłynęło aż 75 wniosków, z któ-
rych w pierwszym etapie zrealizowanych
zostanie kilkanaście, między innymi most
łączący Luboń i Czapury.
Na przeprawie mostowej o długości 213 m
i szerokości 15,95 m, oprócz jezdni i chod-
ników, powstanie ścieżka rowerowa. In-
westycja przewiduje budowę przystanków
oraz pętli autobusowej. Przeprawa mos-
towa klasy G, dopuszczona dla najwięk-
szego tonażu, umożliwi także  przejazd
wojskowego sprzętu ciężkiego. Będzie to
pełnoprawna, najwyższej klasy i wytrzy-
małości obciążeń przeprawa, jakie buduje
się strategicznie w kilku miejscach w Pol-
sce. Wykonanie dokumentacji projektowej
inwestycji potrwa kilkanaście miesięcy.  �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Budowa mostu Luboń - Czapury 
będzie dofinansowana
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Pozyskaliśmy ponad 3 miliony zł dofinansowania na budowę dróg:
przebudowę ul. Brzechwy oraz budowę ul. Strzałowej i Długiej 
w Mosinie. Przyznana dotacja, która stanowi 50% kosztów kwali-
fikowanych tych inwestycji, pochodzi z rządowego programu „Fun-
dusz Dróg Samorządowych”, w ramach którego Gmina złożyła
wnioski o ich dofinansowanie w kwietniu tego roku.  

Objęte wnioskiem inwestycje: przebudowa ul. Brzechwy oraz
budowa ul. Strzałowej i Długiej w Mosinie posiadały doku-
mentację pozwalającą na aplikowanie o przyznanie środków
na realizację zadania. Wartość projektu przebudowy 
ul. Brzechwy w Mosinie wynosi 4 458 713,00 zł, z czego 2 229
356,00 zł pokryje dotacja.  Z kolei koszt kwalifikowany pro-

jektu budowy ul. Długiej i Strzałowej wynosi 1 760 743,71 zł,
a przyznane dofinansowanie to 880 371,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania z „Funduszu Dróg Samo-
rządowych” dotacji na realizację tych inwestycji  to 3 109
727,00 zł. �

Tekst i fot. J. Nowaczyk

Ponad 3 miliony na budowę dróg 
do budżetu!

Cieszymy się z pozyskanego do-
finansowania na budowę ul.
Brzechwy oraz Długiej 
i Strzałowej. Inwestycje te zo-
staną wykonane w przyszłym
roku. Obecnie procedujemy po-
zwolenie na budowę ul. Lema i przy
kolejnym naborze wniosków, w ramach
programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, złożymy wnio-
sek o jej dofinansowanie. Pracujemy także nad pozwole-
niami na budowę ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku,
ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej oraz ul. Kazimierza Wiel-
kiego, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Krzywoustego
w Mosinie. Są to najdłuższe odcinki dróg, nad którymi pra-
cujemy. Wierzymy, że na realizację tych projektów także uda
się pozyskać środki tym bardziej, że podniesiony został ma-
ksymalny pułap dofinansowania do 80%. Jeżeli będzie uda-
wało nam się pozyskiwać środki na kolejne drogi, 
w szybszym tempie będziemy budowali ważne drogi dla
Gminy Mosina.

Przemysław Mieloch 
Burmistrz Gminy Mosina

� Zakończyła się budowa ul. Jaworowej 
w Mosinie wraz z odwodnieniem i doko-
nano odbioru inwestycji.

Wykonawca: Maciej Kubacha MARDROG
z Piechanina.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
646 552,59 zł.
� Zakończyła się budowa ul. Łąkowej 

w Mosinie i dokonano odbioru inwestycji. 
Wykonawca:  Zakład Robót Budowalnych

Marek Dachtera.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:

817 251,48 zł.
�� Trwają prace nad budową chodnika 

w Żabinku. 
Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwonaka.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:

134 916,06 zł.
�Zakończyła się budowa chodnika na ul.

Śliwkowej w Mosinie. Trwają prace odbio-
rowe.

Wykonawca: RDR sp. z o.o. z Czerwonaka.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
73 003,14 zł.
� Podpisano umowę z wykonawcą bu-

dowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ul. Żurawinowej i Poznańskiej 
w Czapurach.  

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe TRAP s.c. z Poznania.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
376 732, 61 zł.
� Trwa budowa ul. Zielonej i Stęszewskiej

w Krosinku. Zakończyły się prace geode-
zyjne. Rozpoczynają się roboty drogowe.

Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budo-
walny Mateusz Maćkowiak z Lwówka.

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
1 030 709, 72 zł.
� Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu –

na poszerzenie i wydłużenie prawoskrętu z
ul. Budzyńskiej w ul. Konopnickiej oraz bu-
dowy zatok postojowych na ul. Budzyńskiej.
Nie wpłynęła żadna oferta – przetarg został
unieważniony. Planowane jest ponowne
ogłoszenie przetargu na to zadanie.  
� Wyłoniono wykonawcę dokumentacji

projektowej budowy ul. Tylnej w Krośnie na
odcinku od ul. Bocznej do Piaskowej.
Trwają prace projektowe.

Wykonawca: Mateusz Sita MF Drog.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:

32 595 zł.
��Wybrano wykonawcę w przetargu na

budowę chodnika jednostronnego w ul. Leś-
nej w Krośnie – od torów kolejowych do
ostatniej działki.

Wykonawca: Antoni Napierała AN BRUK
z Witobla.
��Ogłoszono przetarg na wykonanie pro-

jektu ul. Promowej w Czapurach ?.
�Ogłoszono przetarg na wykonanie pro-

jektu jezdni w ul. Dembowskiego w Mosi-
nie.
�Trwają prace dotyczące ogłoszenia prze-

targu na budowę ul. Brzechwy oraz
Strzałowej i Długiej w Mosinie. Na tych uli-
cach wybudowano już kanalizację
deszczową – na ul. Brzechwy w roku 2014,
a na ul. Długiej i Strzałowej – w roku 2015.
Teraz wykonywane będą tylko roboty dro-
gowe. � Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Inwestycje
drogowe 
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Na początku września, na terenie gminy
Mosina kolportowana była gazetka - mate-
riał opublikowany podczas kampanii wy-
borczej przez Pana Posła Bartłomieja
Wróblewskiego.

Pracując na rzecz Gminy Mosina nie
angażuję się po stronie żadnej partii po-
litycznej. Prowadząc działania dla po-
prawy warunków życia mieszkańców 
i rozwoju Gminy, współpracuję 
z wszystkimi posłami i senatorami, nie-
zależnie od ich poglądów czy przyna-
leżności partyjnej.

W związku z użyciem w kampanii wy-
borczej moich wypowiedzi i wizerunku
przez Pana Posła, publikuję otrzymane
na moją prośbę jego oświadczenie. �

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Stanowisko
Burmistrza

Gminy Mosina

Kilka miesięcy temu pisałem o możliwości wprowadzenia elementów
Smart city w przestrzeń publiczną Gminy Mosina. W artykule przyto-
czyłem kilka rozwiązań, które z powodzeniem można zastosować na uli-
cach naszych miejscowości. 
Poniższe zagadnienia wraz z załącznikami funkcjonalno – kosztowymi
przedstawimy Radnym Rady Miejskiej w Mosinie jako materiał do dys-
kusji nad budżetem na 2020 rok.

Oświetlenie uliczne
Na terenie Gminy Mosina mamy już ok. 4250 opraw oświetle-

niowych, z czego ok. 1400 jest własnością Gminy. Część 
z nich to przestarzałe i energochłonne oprawy. Technologia Led już
na trwale zafunkcjonowała w naszej świadomości jako oszczędne
i trwałe oświetlenie. Nie będę więc odkrywcą gdy napiszę, że wy-
miana przestarzałego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy
ledowe przyczyni się do znacznych oszczędności na energii elek-
trycznej. Oczywiście wymiana opraw to nie wszystko. Z pewnoś-
cią trzeba będzie wymienić część słupów, wysięgników,
gdzieniegdzie wymienić przewody, zmodernizować rozdzielnie. Czy
się opłaca? Już taka modernizacja może zapewnić oszczędności
nawet ok. 50 % kosztów energii. Można jednak przy moderniza-
cji pomyśleć o dodatkowych funkcjonalnościach. Można do każdej
oprawy dołożyć sterownik oraz zapewnić sterowanie oprawami w
rozdzielniach. Wówczas można będzie na bieżąco, z pozycji kom-
putera włączać, wyłączać, ściemniać, rozjaśniać każdą oprawą 
z osobna. Daje to ogromne możliwości indywidualnego dostoso-
wywania jakości oświetlenia w zależności od potrzeb. Oprócz za-
rządzania nie bez znaczenia jest również ogromna pomoc systemu
w serwisowaniu. Na bieżąco otrzymywać będziemy bowiem syg-
nały o wszelkich uszkodzeniach opraw i reszty infrastruktury oś-
wietleniowej. Oczywiście dodatkowe funkcjonalności kosztują, ale

na przykładzie już funkcjonujących systemów stwierdzono, że do-
datkowe elementy Smart city generują nawet 20 – 30% dodatko-
wych oszczędności. Czy warto zatem spróbować? Patrząc na idące
za tym oszczędności, myślę że tak. Od czego zacząć? Trzeba opra-
cować audyt oświetlenia, który zawierać będzie oprócz spisu 
i opisu stanu rzeczywistego opraw, szaf oświetleniowych, zabez-
pieczeń i systemów sterowania, infrastruktury kablowej, słupów,
wysięgników, również analizy techniczne i technologiczne pod
kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wskazanie kosz-
tów modernizacji, porównanie mocy oświetlenia przed i po mo-
dernizacji, obliczenia fotometryczne, analizy kosztów oświetlenia
z analizą jego utrzymania itp. Po sporządzeniu ww. analizy bę-
dziemy mieli wszelkie dane by podjąć racjonalną decyzję dotyczącą
rozpoczęcia modernizacji. Myślę też, że warto by było sporządzić
taki audyt jeszcze w tym roku. Wówczas gdy audyt wykaże duże
korzyści wynikające z modernizacji, będzie można zaplanować
proces inwestycyjny już w przyszłym roku. (Przybliżony koszt au-

Gmina Mosina i Smart city - prolog
NOWE INICJATyWy
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dytu wraz z programem funkcjonalno – użytkowym: ok. 120 tys.
zł brutto)

Lampy solarne
Wprowadzanie elementów Smart city służy między innymi po-

prawie standardu życia mieszkańców. Zatem w miejscach, gdzie nie
ma możliwości doprowadzenia energii elektrycznej do oświetlenia
ulic, bądź doprowadzenie jej związane jest z dużymi nakładami,
można zastosować lampy solarne, które z pewnością standard ten
poprawią. Dobrze dobrane lampy solarne z powodzeniem zastąpią
tradycyjny model realizacji oświetlenia w miejscach, gdzie tego nie
można zrobić. Nie jest to rozwiązanie tanie w realizacji, ale nie ge-
neruje kosztów związanych z energią elektryczną.

(Przybliżony koszt lampy solarnej: w zależności od rodzaju, mocy,
akumulatora - ok. 8000 – 12000 zł)

Kamery
Mówiąc o oświetleniu warto wspomnieć też o innych urządze-

niach związanych z infrastrukturą oświetleniową. Wykorzystując
słupy oświetleniowe można zamontować kamery, które wzbogacić
można o detekcję ruchu, rozpoznawanie twarzy i zagrożeń, rozpo-
znawanie tablic rejestracyjnych, zliczanie pojazdów. Kamery uzbro-
jone w odpowiednie algorytmy i spięte w odpowiedni system
potrafią wyręczyć ludzi w rozpoznawaniu sytuacji niepożądanych
czy niebezpiecznych, przyczyniając się do przyspieszenia reakcji
służb w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości. (Przybliżony
koszt kamery 10.000 zł)

Miernik jakości powietrza
Na słupach oświetleniowych mogły by pojawić się mierniki ja-

kości powietrza. Udostępnione online dane mogły by na bieżąco
informować mieszkańców o jakości powietrza w okolicy. Ilość
i miejsce montażu czujników pozostawiam do dalszej dyskusji.

(Przybliżony koszt miernika jakości powietrza: w zależności od
dokładności, ilości mierzonych parametrów – ok. 700 – 1700 zł)

Ławka solarna
To kolejny element, o którym pisałem w swoim artykule. Dla

przypomnienia dodam, że ławki dzięki panelowi solarnemu mogą
mieć ładowarkę usb, ładowarkę indukcyjną, hotspot wifi, a także
podświetlenie. Ławki takie „na próbę” mogłyby stanąć na Rynku
w Mosinie, przy budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury, na Zielo-

nym Rynku i przy wieży widokowej. Są to oczywiście propozycje.
Ich lokalizacje pozostawiam do dyskusji.

(Przybliżony koszt ławki solarnej: ok. 13000 – 15000 zł)

Wiata przystankowa solarna
O tym urządzeniu nie pisałem, jednakże zamontowane na niej

panele solarne umożliwią podłączenie oświetlenia, ładowarek do
urządzeń przenośnych, hotspotu wifi, a także w zależności od
wersji: interaktywnej tablicy informacyjnej, podgrzewania ławek,
kamery monitoringu. Mogłyby one „na próbę” zaistnieć przy
Dworcu kolejowym w Mosinie na ul. Mostowej w Mosinie oraz 
w Rogalinku na ul. Mostowej (kierunek do Poznania). Propozycje
te podyktowane są największą ilością osób oczekujących na przy-
stankach.

(Przybliżony koszt wiaty przystankowej solarnej: ok. 60000 –
80000 zł)

Infokioski
Infokioski zewnętrzne to urządzenia, których walorów nie trzeba

zachwalać. Niezależnie od pory dnia i godzin funkcjonowania in-
stytucji infokioski na bieżąco mogą dostarczać wielu cennych in-
formacji. Nie trzeba więc wiele pisać na temat przydatności takiego
rozwiązania. Oprócz lokalizacji na dziedzińcu Urzędu Miejskiego
taki infokiosk mógłby również stanąć w pobliżu budynku Mosiń-
skiego Ośrodka Kultury.

(Przybliżona cena: w zależności od funkcjonalności, oprogramo-
wania, wielkości matrycy, rozdzielczości, jakości matrycy itp.: od
kilku do kilkudziesięciu tysięcy zł)

Myśląc o wprowadzaniu elementów Smart city, nie sposób po-
minąć też sprawy Aplikacji mieszkańca wraz z Kartą mieszkańca.
Warto też wspomnieć o rowerze miejskim, a co z tym związane,
i na co otrzymaliśmy już dofinansowanie (Program GEPARD II) -
o wytyczeniu nowych szlaków rowerowych, dzięki
którym umożliwimy i mieszkańcom i turystom
zapoznanie się z walorami naszej pięknej
Gminy. Tą jednak tematyką zajmę się w ko-
lejnym swoim artykule. �

Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia weszły
w życie nowe zapisy związane z przejazdami
transportem publicznym organizowanym
przez ZTM Poznań.

Uczniowie podstawówek za darmo
Od sierpnia br. bez konieczności za-

kupu biletu będą mogli podróżować li-
niami organizowanymi przez ZTM
uczniowie podstawówek nie tylko z Poz-
nania, ale również mieszkający w innych
gminach objętych porozumieniem mię-
dzygminnym, między innymi w gminie
Mosina.

Uprawnienie to będzie obowiązywało

we wszystkich strefach taryfowych ZTM
– na podstawie legitymacji szkolnej lub
karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Bezpłatna komunikacja podczas smogu
Kolejną zmianą jest wprowadzenie we

wszystkich strefach, a nie tylko w Poz-
naniu, możliwości bezpłatnej komuni-
kacji w czasie smogu (przekroczenia
poziomu PM10).

Zgodnie z przepisami, bezpłatna ko-
munikacja jest wprowadzana w okresie
21 godzin, poczynając od godz. 03.00 do
godz. 24.00, po dniu w którym doszło
do przekroczenia poziomu informowa-

nia dla dobowych stężeń zanieczyszczeń
pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3

dla którejkolwiek ze stacji monitoringu
państwowego zlokalizowanych na tere-
nie Poznania (dla wartości nie zwalido-
wanej, jednakże przy wykluczeniu stanu
awaryjnego), a dla której to doby rów-
nocześnie utrzymuje się nadal dla Poz-
nania ryzyko wystąpienia przekroczenia
wartości progowej informowania
społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 –
liczonej jako wynik uśredniony w pozy-
cji „Ekoprognoza dla Poznania”, publi-
kowanej w ramach usługi „Atmosfera
dla Poznania” na stronie: www.poz-
nan.pl/srodowisko/atmosfera/. �

Uczniowie pojadą za darmo
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Zgodnie z obietnicą złożoną w czasie wyborów dokonuję uspraw-
nień pracy urzędu. Wyraża się to poprzez zmiany kadrowe, jak
i wprowadzenie, bądź zmiany zasad funkcjonowania urzędu.

Zasadnicze zmiany kadrowe zostały przedstawione w mate-
riale obok. Część pracowników, którzy już nie pracują w urzę-
dzie, przeszła na emeryturę. Część pracuje bądź szuka pracy 
w innym miejscu. Wszystkim Państwu dziękuję za pracę na
rzecz mieszkańców Ziemi Mosińskiej.

Zmiany, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych wynikały
z naborów lub przeniesień wewnątrz urzędowych. Skupię się
na najważniejszych.

Nowym Sekretarzem Gminy została Pani Marlena Zaleśna-
Tytyk, od początku sierpnia pracowała jako Koordynator do
spraw Współpracy Międzyreferowej. Jest to osoba o wielkim
doświadczeniu, spokoju i konsekwencji. Zakres zadań, ko-
nieczności zmian jest wielka. Na bieżąco będziemy informo-
wali o podejmowanych działaniach (pierwsza próbka 
w artykule obok).

Nowym kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
jest Pani Joanna Pawlicka, wcześniej kierownik Referatu Mie-
nia Komunalnego. Dała się już poznać jako osoba nad wyraz
kompetentna.

Zastępcą kierownika Referatu Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa, z perspektywą objęcia funkcji kierownika,
został Pan Miłosz Sura. Wśród wielu zadań, jednym z naj-

ważniejszych jest usprawnienie wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy, polegający między innymi na skróceniu czasu
kontaktów z wnioskodawcami, wydawania decyzji, jak i na
udzielaniu jak największej pomocy.

Od kilku miesięcy Kierownikiem Referatu Organizacyjnego
jest Pani Monika Kujawska, osoba niezwykle zaangażowana.

Przed urzędem, w oparciu o Sekretarza Gminy Panią Mar-
lenę Zaleśną-Tytyk, jak i Panią Kierownik Monikę Kujawską,
jest do wykonania audyt kompetencji pracowników i refera-
tów, zmiana regulaminów organizacyjnego i wynagradzania,
przegląd regulaminu pracy, wprowadzenie procedury w zakre-
sie organizacji szkoleń, analiza obowiązujących procesów do-
tyczących komunikacji wewnętrznej w urzędzie.

Do nadrobienia jest również procedowanie programów i po-
lityk, których brak został wskazany w Raporcie o Stanie
Gminy.

Przed nami wiele, wiele pracy. Jestem przekonany, że z prze-
organizowanym zespołem pracowników Urzędu Miejskiego
zrealizujemy przedstawione zamierzenia.
Dla dobra wszystkich mieszkańców
Ziemi Mosińskiej. �

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Kulminacja zmian

We wrześniu zostaną podjęte przez Bur-
mistrza Gminy Mosina zarządzenia, które
wpływają na większą integrację i uspójnie-
nie działań, a także lepszą koordynację
bieżących zadań realizowanych przez
Urząd. Wprowadzone zarządzenia mają na
celu dostosowanie organizacji oraz sposobu
pracy mosińskiego magistratu do wciąż
przybywających zadań i rosnących oczeki-
wań mieszkańców.

Jedną z ważniejszych procedur jest
wprowadzenie regulaminu zamówień
publicznych, w którym zawarto zarówno
procedurę postępowania w przypadku
dokonywania zakupów o wartości nie-
przekraczającej równowartości kwoty 30
000 euro, regulamin prac komisji oraz
procedurę obiegu umów zawieranych
przez Gminę Mosina a także stworzenie
centralnego rejestru umów.

Przygotowany regulamin udzielania za-
mówień publicznych, szczególny nacisk
kładzie na zasady przejrzystego i uczci-
wego, a także równego traktowania wy-
konawców i uczciwej konkurencji. 
Z jednej strony jest narzędziem kontroli

procesu udzielania zamówień przez Bur-
mistrza, natomiast drugiej – jest „pod-
ręcznikiem” dla każdego pracownika.
Tworząc regulamin stworzyliśmy narzę-
dzie, które ma przede wszystkim ułatwić
pracę i usprawnić podejmowane
działania.

Kolejnymi regulacjami wewnętrznymi
są zasady przygotowania i ewidencjono-
wania zarządzeń Burmistrza Gminy Mo-
sina oraz zasady przygotowywania
i obiegu projektów uchwał Rady Miej-
skiej w Mosinie. Pierwsze zarządzenie
ma na celu ujednolicenie zasad procedo-
wania zarządzeń Burmistrza Gminy Mo-
sina. Drugie zarządzenie ma na celu
określenie zasad postępowania oraz ter-
minowego wprowadzania projektów
uchwał do porządku obrad sesji Rady
Miejskiej w Mosinie.

We wrześniu zacznie również obo-
wiązywać procedura umieszczania i prze-
kazywania informacji na stronę
internetową Gminy Mosina, która ma
na celu wprowadzenie zasad przekazy-
wania informacji o działalności oraz pro-
mocji Urzędu Miejskiego w środowisku

lokalnym. Procedurze podlegają infor-
macje dotyczące wydarzeń z działalności
Urzędu, istotne z punktu widzenia jego
funkcjonowania i promocji. Działania te
mają na celu otwarcie nowego kanału
komunikacji z mieszkańcami oraz zain-
teresowanymi. 

Zmiany, które są wprowadzane wyżej
wskazanymi zarządzeniami, mają na
celu podniesienie jakości obsługi miesz-
kańca, ponadto nadzór nad termino-
wością załatwiania spraw mieszkańców.
Są przejawem troski o wysoki poziom
i dobrą organizację pracy, co ma
przełożenie na wizerunek Urzędu 
w oczach mieszkańców. Pojawiające się
w tekście zmiany są ogólnopolskim wy-
mogiem, który daje mieszkańcowi po-
czucie pozyskania szybkiej informacji, 
a także zmienia wizerunek
dotychczas zamknię-
tego Urzędu.  �

Marlena 
Zaleśna-Tytyk

Sekretarz 
Gminy Mosina

Zmiany organizacji pracy w urzędzie
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SEKRETARZ GMINy MOSINA
Marlena Zaleśna-Tytyk

mgr inż. Marlena Zaleśna-Tytyk jest absol-
wentką Akademii Rolniczej w Poznaniu na
Wydziale Melioracje i Inżynieria Środowiska,
specjalność inżynieria wodna i sanitacja wsi,
a także Wyższej Szkoły Bankowej – studiów
podyplomowych w zakresie marketingu. Po-
siada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w pełnym zakresie w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
uprawnienia członka rad nadzorczych Skarbu
Państwa. 

Doświadczenie zawodowe, między innymi 
w administracji samorządowej, zdobywała 
w Urzędzie Miasta Poznania jako inspektor ds.
zamówień publicznych, a na stanowiskach kie-
rowniczych – w Urzędzie Gminy Czerwonak
jako kierownik Wydziału Organizacyjnego,
Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicz-
nych, w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana
Goślina, gdzie pełniła funkcję kierownika Biura
Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego, 
a ostatnio – w Urzędzie Miasta Poznania jako
kierownik Oddziału Rozwoju Usług. Od 1 sierp-
nia br. rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie na stanowisku Koordynatora ds.
międzywydziałowych. W wyniku przeprowa-
dzonego naboru na wakujące stanowisko Se-
kretarza Gminy Mosina, pani Marlena
Zaleśna-Tytyk została wyłoniona do pełnienia
tej funkcji. 

Monika Kujawska
KIEROWNIK 
REFERATU 
ORGANIZACyJNEGO

Monika Kujawska –
magister prawa, absol-
wentka wydziału
prawa na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, a także studiów
podyplomowych w zakresie samorządu teryto-
rialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie

Warszawskim, Szkoły Policealnej Pracowników
Służb Społecznych – pracownik socjalny, spe-
cjalizacje: organizowanie społeczności lokalnej
i aktywizacja społeczna i zawodowa osób nie-
pełnosprawnych. Pracowała w Miejskim Oś-
rodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, jako
koordynator ds. działań środowiskowych oraz
pracownik socjalny. Od 2015 r. zatrudniona 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Biurze Rady,
na stanowisku inspektor ds. obsługi Rady Miej-
skiej. 13 marca br. została powołana na wa-
kujące stanowisko kierownika Referatu
Organizacyjnego. 

Joanna Pawlicka 
KIEROWNIK REFERATU INWESTyCJI 
I ROZWOJU GMINy

Joanna Pawlicka – magister inżynier budow-
nictwa, absolwentka Politechniki Poznańskiej
oraz studiów podyplomowych Zamówienia Pub-
liczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, rzeczoznawca kosztorysowy zrze-
szony w Stowarzyszeniu Kosztorysantów Bu-
dowlanych. Pracowała w przedsiębiorstwach
budowlanych jako m.in. inżynier budowy, spe-
cjalista ds. przygotowania produkcji i umów, ofer-
towania i przygotowania produkcji. Od 2005 r. –
w Urzędzie Gminy Komorniki, na stanowisku in-
spektor ds. inwestycji i remontów, audytor we-
wnętrzny, a od lipca 2015 r. – w Urzędzie
Miejskim w Mosinie na stanowisku kierownika
Referatu Mienia Komunalnego. W maju br. zos-
tała powołana na stanowisko zastępcy kierow-
nika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, od
sierpnia została kierownikiem tego referatu, po
przejściu na emeryturę Wojciecha Górnego. 

Anna Pawlicka-Różańska
KIEROWNIK REFERATU MIENIA 
KOMUNALNEGO

Anna Pawlicka-Różańska – magister
inżynier budownictwa, absolwentka Politech-
niki Poznańskiej, specjalizacja: drogi i auto-

strady. Zajmowała się administracją budynku
wielorodzinnego, pracowała na stanowisku
inżyniera i kierownika budowy w firmach bu-
dowlanych związanych z budową dróg. Od
czerwcu 2016 r. zatrudniona w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie na stanowisku inspektora ds.
utrzymania dróg w Referacie Mienia Komu-
nalnego. Od maja br. powołana na stanowisko
kierownika tego referatu, w miejsce Joanny
Pawlickiej – obecnie kierownika Referatu In-
westycji i Rozwoju Gminy.

Daniel Schoenradt 
ZASTęPCA KIEROWNIKA REFERATU 
INWESTyCJI I ROZWOJU GMINy

Daniel Schoenradt – magister budownictwa,
inżynier budownictwa w specjalności drogi i au-
tostrady, absolwent Politechniki Poznańskiej
i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracował jako
asystent projektanta w Biurze Inżynieryjno-
Technicznym, jako asystent projektanta 
w branży mostowej w firmie z Lubonia,
inżynier budowy w firmie z Poznania, a także
podinspektor w wydziale Administracji Archi-
tektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu. W Urzędzie Miejskim 
w Mosinie zatrudniony od maja 2018 r. na sta-
nowisku inspektora ds. inwestycji drogowych 
w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, od
września br. powołany na stanowisko zastępcy
kierownika tego referatu.   

Miłosz Sura
ZASTęPCA KIEROWNIKA REFERATU 
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
I BUDOWNICTWA

Miłosz Sura – magister gospodarki przestrzen-
nej, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu oraz studiów
podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodaro-
wania Nieruchomościami w Warszawie.  W la-
tach 2005 - 2007 pracował w Urzędzie
Miejskim w Mosinie na stanowisku podinspek-
tora w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa. Następnie jako asystent projek-

pracownicy urzędu
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tanta w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, pro-
jektant oraz kierownik pracowni w studio pro-
jektowym, główny projektant we własnej
firmie, specjalista-koordynator, kierownik pro-
jektów i sekretarz Metropolitarnej Komisji 
w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, ostatnio
jako członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektoniczej w Urzędzie Miasta Poznania.
Od sierpnia br. zatrudniony  w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie na stanowisku Zastępcy Kie-
rownika Referatu Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa. 

Agata Wencel-Socha 
ZASTęPCA KIEROWNIKA REFERATU 
MIENIA KOMUNALNEGO

Agata Wencel-Socha – magister prawa, absol-
wentka UAM w Poznaniu, studiów podyplo-
mowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu, wydział Ekonomii, kierunek: Ubez-
pieczenia Gospodarcze, aplikantka radcowska.
Pracowała jako pracownik administracyjny, na-
stępnie w firmach ubezpieczeniowych jako spe-
cjalista ds. likwidacji szkód. W Urzędzie
Miejskim w Mosinie zatrudniona od 2014 r. na
stanowiskach inspektora ds. podziałów nieru-
chomości, inspektora ds. geodezji i nierucho-
mości, od maja 2015 r. na stanowisku
inspektora ds. mienia komunalnego w Refera-
cie Mienia Komunalnego. W lipcu br. powołana
na stanowisko zastępcy kierownika tego refe-
ratu. 

----------------------------------------------------------------------------

Magdalena Paluch – pomoc
administracyjna w Referacie
Organizacyjnym, licencjat, ab-
solwentka Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie,
kierunek: ekonomia. Zatrudniona
od 1 lipca br. na nowoutworzone stanowisko
(Karta Dużej Rodziny i rozliczaniem czasu pracy).

Monika Kuciak – podinspek-
tor ds. działalności gospodar-
czej i ewidencji ludności w
Referacie Spraw Obywatel-
skich i Działalności Gospodar-
czej, magister inżynier, absolwentka Politechniki
Poznańskiej, kierunek: fizyka techniczna, specja-
lizacja: budowa aparatury naukowej. Zatrudniona
od 1 lipca br. na wakujące stanowisko po przejś-

ciu na emeryturę Barbary Lulki). 

Szymon Kędziora - podin-
spektor ds. gospodarki nieru-
chomościami w Referacie
Geodezji i Nieruchomości, ma-
gister inżynier architekt krajobrazu,
absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poz-
naniu. Zatrudniony od 9 maja br. (zastępstwo za
Rozalię Skrzypczak). 

Monika Czaińska – podin-
spektor ds. ochrony środo-
wiska Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leś-
nictwa, magister biologii absol-
wentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
kierunek: biologia stosowana, specjalizacja: biolo-
gia roślin. Zatrudniona od 13 maja br. (zastępstwo
za Danutę Sobańską).

Izabela Baranowska – in-
spektor ds. ochrony środo-
wiska, magister inżynier,
absolwentka Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, kieru-
nek: ochrona środowiska. Zatrudniona od  wrześ-
nia br. w Referacie Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa (za Anitę Ćwiklińską –
obecnie pracownika Biura Rady Miejskiej).

Małgorzata Winiecka – in-
spektor ds. inwestycji gmin-
nych w Referacie Inwestycji i
Rozwoju Gminy, magister ad-
ministracji publicznej, absolwen-
tka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, studiów podyplomowych na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział
Gospodarki Międzynarodowej, kierunek: strategia
pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.
Zatrudniona od sierpnia 2019 r. na wolnym sta-
nowisku pracowniczym.

Grzegorz Suszczyński – pod-
inspektor ds. utrzymania
mienia w Referacie Mienia
Komunalnego, licencjat, absol-
went Wielkopolskiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jaroci-
nie, kierunek: administracja publiczna oraz
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni,
kierunek: Ekoenergetyka – zarządzanie odnawial-
nymi źródłami energii. Zatrudniony od 1 kwiet-
nia br. (za Leszka Najderka po jego przejściu na
emeryturę).

Bartosz Twers – podinspek-
tor ds. utrzymania mienia w
Referacie Mienia Komunal-

nego, magister prawa, absolwent Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniony
od 3 września (za Joannę Pawlicką – obecnie kie-
rownika Referatu Inwestycji i Rozwoju).

Renata Burda – inspektor ds.
planowania przestrzennego i bu-
downictwa w Referacie Plano-
wania Przestrzennego i
Budownictwa, magister, absolwentka
UAM w Poznaniu, kierunek: gospodarka prze-
strzenna. Zatrudniona w Urzędzie od 1 kwietnia.

Paulina Ludwiczak – podinspek-
tor ds. promocji w Referacie Oś-
wiaty, Promocji, Kultury i
Sportu, licencjat, absolwentka
Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, kierunek: turystyka i rekrea-
cja. Zatrudniona od 9 września br. (zastępstwo za
Katarzynę Leszczyńską).

Anita Ćwiklińska – inspektor
ds. obsługi Rady Miejskiej w
Biurze Rady, magister socjologii,
absolwentka Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W
Urzędzie Miejskim w Mosinie zatrudniona od
2015 na stanowisku inspektor ds. ochrony środo-
wiska w Referacie Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa.  Od czerwca br. w wyniku
przeprowadzonego naboru na stanowisko inspek-
tora ds. obsługi Rady Miejskiej  pracuje w Biurze
Rady (w miejsce Moniki Kujawskiej – obecnie kie-
rownika Referatu Organizacyjnego). 

Katarzyna Suchocka – inspek-
tor ds. zarządzania projektami i
funduszami unijnymi w Refera-
cie Zarządzania Projektami i Fun-
duszami Europejskimi, (…)
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Admini-
stracji w Poznaniu, na tym stanowisku od maja
br. (wcześniej zatrudniona na zastępstwo za Ag-
nieszkę Gruszczyńską). 

Składamy podziękowania pracownikom,
którzy obecnie zmieniają miejsce swojej ak-
tywności zawodowej: Pani Julii Olejniczak-
Kowalskiej, Pani Magdalenie Salewicz, Pani
Michalinie Szelidze, Panu Maciejowi Ciesiel-
skiemu.

Serdecznie dziękujemy pracownikom, którzy
w ostatnich latach odeszli na emeryturę – za ich
wieloletni wkład pracy na rzecz Urzędu Miej-
skiego w Mosinie i mieszkańców Gminy:  

Pani Barbarze Lulce, Pani Marii Górnej, Pani
Zofii Michalak, Pani Ewie Kuli, Pani Elżbiecie
Jędrzejczak, Pani Aleksandrze Tuliszce, Panu
Wojciechowi Górnemu oraz Panu Leszkowi
Najderkowi.  � JN
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Próg zwalniający, ograniczenie prędkości 
i „strefa ruchu” na ul. Spacerowej w Mosinie.

Na gminnym odcinku ul. Spacerowej 
w Mosinie, wprowadzone zostały zmiany
w stałej organizacji ruchu. Zamontowany
został próg zwalniający, wprowadzono
także ograniczenie prędkości pojazdów do
20 km/h oraz „strefę ruchu”. Działania te
miały na celu poprawę bezpieczeństwa
oraz komfortu mieszkańców, którzy
zgłaszali występowanie niebezpiecznych
sytuacji na tej ulicy, powodowanych nad-
mierną prędkością rowerzystów oraz sa-
mochodów zjeżdżających od strony
kąpieliska „Glinianki”. � JN

Dla poprawy 
bezpieczeństwa

Zakończyła się inwestycja rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej w Cza-
purach. Na początku lipca
uzyskano pozwolenie na użytko-
wanie obiektu, wybudowanego 
w ramach tego zadania.  Sale zos-
tały wyposażone w meble i od 
1 września korzystają z nich już
uczniowie. 

Obiekt oświatowy w Czapurach
wzbogacił się m.in. o 10 sal lekcyj-
nych, 1 salę dla dzieci przedszkol-
nych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę,
a także salę gimnastyczną o po-
wierzchni 696,26 m2.  �

Tekst i fot. J. Nowaczyk

Rozbudowa SP Czapury

W budynku Szkoły Podstawowej w Roga-
linku wyremontowane zostały łazienki. 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych
objęła wykonanie nowych posadzek 
i położenie nowych płytek na ścianach,

które powyżej powierzchni pokrytej
płytkami, zostały wymalowane. Wyko-
nano także sufit podwieszany i zamon-
towano ścianki systemowe. Remont
kosztował 81 700,00 zł i sfinansowany
został z budżetu Gminy. � JN

SP Rogalinek – wyremontowane
łazienki

Szanowni Mieszkańcy ulicy Długiej,
Strzałowej i Brzechwy w Mosinie

Gmina Mosina systematycznie od 2013 r. realizuje utwardzanie ulic Torowej, Jesiono-
wej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej, Ogrodowej, Długiej oraz Brzechwy w Mosinie. W la-
tach 2014 – 2015 r. zakończyliśmy budowę kanalizacji deszczowej dla tych ulic, 
a w kolejnych latach utwardziliśmy ulicę Jesionową, Dębową, Ogrodową, Cisową i Ja-
worową. Obecnie przystępujemy, przy rządowym wsparciu finansowym, do utwardze-
nia ulic Długiej, Strzałowej i Brzechwy. Planujemy rozpoczęcie robót budowlanych 
z początkiem grudnia br.

W związku z tym, prosimy Państwa o zakończenie wykonywania wszelkich
przyłączy do mediów w wymienionych wyżej ulicach przed planowanym we-
jściem wykonawcy robót na plac budowy. 

Prosimy również o wyrozumiałość z powodu wystąpienia utrudnień dla miesz-
kańców, jakich należy się spodziewać w trakcie wykonywania inwestycji. Wszel-
kie uwagi można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Mosinie. �

Urząd Miejski w Mosinie

W ramach programu
„Szatnia na Medal”
współfinansowanego ze
środków Samorządu
Województwa Wielko-
polskiego, wyremonto-
wana została szatnia w
hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w
Mosinie, przy ul. Szkol-
nej. Gmina Mosina po-
zyskała na realizację
tego zadania dofinan-
sowanie w wysokości blisko 100 000 zł. 

Wykonane prace objęły remont pomiesz-
czeń korytarzy, szatni, WC i natrysków 
w zakresie robót wyburzeniowych i murar-
skich, robót posadzkarskich. Wymieniono
okładziny ścian i podłóg, wykonano syste-
mowe, podwieszane sufity. Wymienione
zostały także ustępy na podwieszane ze
spłuczkami podtynkowymi.  Wykonano
roboty elektryczne oraz przebudowę we-
wnętrznych instalacji wodno-kanalizacyj-
nych i wentylację nawiewno-wywiewną. 

Wartość całego zadania na podstawie
podpisanej umowy z wykonawcą wyniosła
246 780,52 zł, a dofinansowanie ze środ-
ków Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego – 99 500,00 zł.  �

J. Nowaczyk
Fot. Referat Mienia Komunalnego

„Szatnia na
Medal” w Mosinie
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W związku z pytaniami, które pojawiają się 
w temacie świadczeń wypłacanych przez Oś-
rodek Pomocy Społecznej w Mosinie informu-
jemy o obowiązujących procedurach 
i terminach realizacji. 

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Świadczenie wychowawcze wypłaca się

nie później niż ostatniego dnia miesiąca,
za który przyznane zostało świadczenie
wychowawcze. (podstawa: art. 21 ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci).

Świadczenie Dobry Start (300+)
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu

gwarantuje wypłatę świadczenia nie pó-
źniej niż do 30 września. Jeśli wniosek
wpłynie we wrześniu, październiku lub lis-
topadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu
dwóch miesięcy od złożenia wniosku (§ 28
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządo-
wego programu „Dobry start”).

Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, za-
siłek pielęgnacyjny, małe becikowe, świadcze-
nie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie,
specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie
później niż do ostatniego dnia miesiąca, za

który przyznane zostało świadczenie ro-
dzinne. (podstawa: art. 26 ustawy o świad-
czeniach rodzinnych).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

wypłaca się w okresach miesięcznych.
(podstawa: art. 20 ustawy o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów).

Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, 

w terminie do 10 każdego miesiąca z góry,
zarządcy domu lub osobie uprawnionej do
pobierania należności za lokal mieszkalny.
(podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych).

Zryczałtowany dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny wypłaca się od-

biorcy wrażliwemu energii elektrycznej*
do 10 każdego miesiąca z góry, 
z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycz-
nia danego roku. (podstawa: art. 5e
ustawy Prawo energetyczne).

* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elek-
trycznej to osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawar-
tej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przy-
znany zryczałtowany dodatek energetyczny
wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu
przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energety-
cznemu.

Wszelkie informacje na temat działal-
ności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mosinie znajdują się na stronie
http://www.ops.mosina.pl/ �

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Świadczenia wypłacane przez OPS

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mosinie informuje, że w związku 
z ogłoszonym programem przez Minis-
terstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2019, realizowany w ramach Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych informuje, Gmina
Mosina przystąpiła do realizacji w/w
programu. 
Opieka wytchnieniowa może odciążyć
opiekunów m.in. poprzez zapewnienie
im wsparcia w wykonywaniu dotychcza-
sowych obowiązków lub zapewnienie za-
stępstwa, dzięki któremu opiekunowie
uzyskają czas dla siebie.
Program skierowany jest do członków ro-
dzin lub opiekunów sprawujących bez-
pośrednią opiekę nad: 
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnos-
prawności, łącznie ze wskazaniami: ko-
nieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz konieczności

stałego współudziału, na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie jego leczenia, re-
habilitacji i edukacji, 
- osobami ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, których członkowie
rodzin lub opiekunowie sprawujący bez-
pośrednią opiekę, wymagają wsparcia 
w postaci doraźnej, krótkotrwałej prze-
rwy w sprawowaniu opieki oraz podnie-
sienia swoich umiejętności i wiedzy 
w zakresie opieki nad tymi osobami. 
W 2019 roku ustalone są limity wsparcia
opieki wytchnieniowej w ramach Pro-
gramu:
- 14 dni dla opieki wytchnieniowej w for-
mie pobytu całodobowego,
- 240 godzin dla opieki wytchnieniowej
w formie pobytu dziennego w miejscu za-
mieszkania osoby niepełnosprawnej lub
w ośrodku wsparcia, domu pomocy
społecznej lub świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej jako rozszerzenie usług
opiekuńczych w ramach pobytu całodo-
bowego.
Pomoc przyznawana w postaci opieki

wytchnieniowej w ramach ww. limitów
jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia
powyżej określonych limitów uza-
leżnione jest od dochodu.
Dodatkowych informacji można uzys-
kać u pracowników socjalnych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mosinie – ul.
Dworcowa 4 lub telefon 61- 8 192 687.
Formularz wniosku do pobrania na stro-
nie ops.mosina.pl ->Aktualności->Opieka
wytchnieniowa 2019.
Osoby zainteresowane w/w pomocą
mogą pobierać wnioski bezpośrednio
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie jak i ze strony internetowej
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnym za-
świadczeniem lekarskim, pracownik so-
cjalny przeprowadza wywiad środowiskowy
w miejscu zamieszkania, następnie wyda-
wana jest decyzja administracyjna. �

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Opieka wytchnieniowa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w nawiązaniu 
do informacji z dnia 15 lutego 2019 r. umieszczonej na stronie internetowej 

Ośrodka (www.ops.mosina.pl). dotyczącej wypłat zasiłków z Działu 
Świadczeń Rodzinnych podaje szczegółowe terminy wypłat
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5 sierpnia br. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę Nr
XIII/88/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych na terenie gminy Mosina w sprawie Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Mosina na rok 2020. Na realizację zadań 
w ramach tego budżetu w roku przyszłym, przeznaczona zos-
tała kwota 300 000 zł. 

Do 4 października bieżącego roku, mieszkańcy Gminy Mosina
mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 2020 roku. 

�
Zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego

muszą spełniać następujące wymogi:
• należą do zadań własnych Gminy,
• posiadają cechy inwestycyjno–remontowe,
• dotyczą terenów  będących własnością Gminy Mosina, nie-

obciążonych prawem osób trzecich (mogą być realizowane na
terenach szkolnych i przedszkolnych za zgodą dyrektora pla-
cówki),

• dotyczą terenów i obiektów o uregulowanym stanie praw-
nym, co do których nie zaplanowano sprzedaży ani wykony-
wania nowych inwestycji,

• są możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego,
• są zgłoszone wyłącznie  przez osoby fizyczne,
• koszt szacunkowy pojedynczego zgłoszonego zadania  in-

westycyjno-remontowych nie może przekroczyć kwoty brutto
300 000,00 zł.

�
Zgłoszone zadanie musi być poparte podpisami 20 miesz-

kańców. Jedna osoba, może zgłosić tylko jedno zadanie. Każda
karta listy poparcia musi zawierać nazwę zgłaszanego projektu.

Formularz zgłoszeniowy oraz wzór listy poparcia stanowi
załącznik nr 2 do uchwały i dostępne są na stronie bogm.mo-
sina.pl->Dokumenty do pobrania.

Z treścią uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych na terenie gminy Mosina w sprawie Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Mosina na rok 2020, można zapoznać się
w Biurze Rady Miejskiej, w Biuletynie Informacji Publicznej-
>Prawo->Uchwały, a także na stronie bogm.mosina.pl->Zasady
BOGM.

�Wypełniony formularz zgłoszenia zadania można składać 
w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie
Miejskim w Mosinie oraz w Gminnym Centrum Informacji 
w godzinach urzędowania, za pośrednictwem poczty tradycyj-
nej (decyduje data wpływu), a także poczty elektronicznej 
– w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów, na
adres: budzet.obywatelski@mosina.pl.

Do 15 listopada br. zgłoszone zadania zostaną poddane we-
ryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Zada-
nia, które uzyskają pozytywną ocenę i zostaną zatwierdzone
przez Radę Programową Budżetu Obywatelskiego 2020, będą
zaprezentowane na stronach internetowych Gminy Mosina:
bogm.mosina.pl, mosina.pl, a także w „Informatorze Mosiń-
skim”. 

Głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, od-
bywać się będzie w okresie od 18 listopada do 10 grudnia 2019 r.
Mieszkańcy, którzy wezmą w nim udział, wybiorą zadania do rea-
lizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.  

Więcej informacji na stronie bogm.mosina.pl �

Oprac. Joanna Nowaczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krajowa Rada Regionalnych
Izb Obrachunkowych, przy współpracy z Instytutem Studiów Wschod-
nich, przygotowały „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 
w Polsce 2018”. 

Celem rankingu jest wyróżnienie samorządów i ich włodarzy,
którzy najlepiej wykorzystują powierzone im fundusze z pożytkiem
dla lokalnych społeczności. Badaniem objęto 628 gmin miejsko-
wiejskich, Gmina Mosina znalazła się na wysokim – 53 miej-
scu.

Do oceny kondycji finansowej wybrano siedem wskaźników:
udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki
operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wy-
datkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział
środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja

zobowiązań do dochodów ogółem i udział podatku dochodowego
od osób fizycznych w dochodach bieżących. �

Agata Lubowicka

Mosina wysoko w rankingu
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Gmina Mosina realizuje obowiązek wynikający z dyrektyw unijnych
jak również z przepisów prawa krajowego (założenia Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Komunalnych), w zakresie pozyskania
informacji na temat sposobu zagospodarowania ścieków komunalnych
na terenie gminy. 

Nie spełnienie wymogów prawa unijnego może doprowadzić do
nałożenia kar na mieszkańców, jak i na gminę. W związku 
z powyższym, w interesie nas wszystkich, jest  niezwłoczne
podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach właściciele nieruchomości, którym zostały stworzone
techniczne warunki przyłączenia, są zobligowani podłączyć
nieruchomość  do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przy-
padku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych. 

Pouczamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach za uchylanie się od powyższych obo-
wiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny, 
a postępowanie  w sprawie toczy się według przepisów kode-
ksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W uzasadnio-
nych przypadkach zostaną uruchomione kontrole mające na
celu dotarcie do właścicieli nieruchomości, którzy nie wyko-
nali ustawowego obowiązku w tym zakresie. Konieczność kon-
troli prowadzonych przez Gminę w tym zakresie, wynika 
z wytycznych Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych, realizowanego zgodnie z dyrektywami UE. 

Informujemy także, koszt  realizacji  przyłączenia do sieci,
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę, ponosi właściciel nieruchomości.

UWAGA!! 
Istnieje możliwość podłączenia się  do sieci
kanalizacyjnej na specjalnych warunkach!

Spółka Aquanet przygotowała specjalną ofertę dla swoich klien-
tów, która zakłada podstawową opłatę w wysokości 1 950 zł za
kompleksową usługę podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których
posesja:

- jest położona przy ulicy, w której istnieje sieć kanalizacyjna,
-�jest zabudowana i zamieszkana,
- nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do

studzienki.
Program obejmuje budowę podłączenia do sieci kanalizacyj-

nej o długości maksymalnie 30 mb,  w tym przyłącza kanaliza-
cyjnego zakończonego studnią rewizyjną o śr. 425 mm (1 szt.)

Nabór wniosków potrwa do 31 października 2019 r. Wnio-
ski można składać w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta Aqua-
net lub wysłać e-mail na adres: techniczny@auanet.pl

Informację na temat programu udostępniono także na porta-
lach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie Gminy Mo-
sina tj. www.mosina.pl �

Urząd Miejski w Mosinie

PODŁĄCZ SIĘ DO SIECI 
NA SPECJALNYCH WARUNKACH!

Z dniem 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w sposób is-
totny będzie zmieniać również nasz gminny system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. 

W najbliższym czasie zostaną zmienione wszystkie akty
prawa miejscowego regulujące funkcjonowanie systemu gos-
podarki na naszym terenie. Jedną z podstawowych zmian bę-
dzie wprowadzenie obowiązku segregacji powstających
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Kon-
sekwencją zmiany ustawy,  w tym zakresie, będzie nałożenie
obowiązku segregacji na każdą nieruchomości, na której po-
wstają odpady komunalne. W przypadku nie wykonywania
obowiązku segregacji odpadów przez mieszkańców, opłaty 
z tego tytułu wyniosą nie mniej niż dwukrotność, a nie więcej
niż czterokrotność stawki opłaty.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również możliwość ob-
niżenia stawki opłaty z tytułu posiadania przydomowego kom-
postownika. Oznacza to, iż osoby zagospodarowujące odpady
biodegradowalne samodzielnie, będą korzystać ze zniżki 
w opłacie. Jednakże samorząd gminny będzie miał obowiązek

dokonywania kontroli na nieruchomości czy zadeklarowany
obowiązek kompostowania jest wykonywany. W przypadku
stwierdzenia że obowiązek nie jest wykonywany, mieszkańcy
stracą zniżkę w opłacie.

Podwyższenie stawek opłat z tytułu korzystania ze środo-
wiska oraz wzrost kosztów związanych z zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych i brakiem możliwości
finansowania systemu z przychodów ze sprzedaży surow-
ców wtórnych spowoduje w najbliższym czasie również 
w Gminie Mosina, podobnie jak w gminach, które to już
wprowadziły, konieczność podwyższenia stawek opłat z ty-
tułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wprowadzone zmiany będą wiązały się z koniecznością
złożenia przez niektórych z mieszkańców nowych deklaracji o
wysokości opłat z tytułu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Będziemy na bieżąco Państwa informować o wpro-
wadzonych zmianach na stronach Informatora Mosińskiego
oraz stronie internetowej Gminy Mosina. � 

Urząd Miejski w Mosinie

Odpady komunalne wkrótce zmiany



www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

INFORMACJE Z URZĘDU 1�



INFORMATOR MOSIŃSKI    wrzesień 2019

INFORMACJE Z URZĘDU1�



www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

INFORMACJE Z URZĘDU 1�



INFORMATOR MOSIŃSKI    wrzesień 2019

INFORMACJE Z URZĘDU18



www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

INFORMACJE Z URZĘDU 19

Na terenie Gminy Mosina od ponad 11 lat funkcjonują dwa Centra
Kształcenia: Centrum Kształcenia w Nowinkach i Internetowe Centrum
Edukacyjno-Oświatowe w Świątnikach, które pełnią rolę placówek o cha-
rakterze integracyjne - aktywizująco-edukacyjnym. 

Centra prowadzą również
działalność informacyjną, organi-
zują zajęcia kulturalno-rozryw-
kowe, imprezy integracyjne,
warsztaty tematyczne oraz akty-
wizują seniorów. Bogata oferta
zajęć powoduje, że coraz więcej
mieszkańców je odwiedza, a
każdy znajdzie coś dla siebie, nie-
zależnie od wieku. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom na-
szych mieszkańców i widząc po-
trzeby podnoszenia ich
kwalifikacji oraz organizacji czasu
wolnego dzieciom, podejmujemy
starania by rozszerzyć ofertę kul-
turalno-rozrywkową i eduka-
cyjną, również w świetlicach
wiejskich, na terenach wiejskich. 

Od września tego roku rozpo-
czynamy cykl zająć z animacjami
dla dzieci, które odbywać się będą
raz w tygodniu. W określone dni,
do poszczególnych miejscowości
przyjedzie animatorka, która po-
prowadzi gry i zabawy dla
najmłodszych. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku od 5 – 12 lat.
Uczestnicy animacji będą mieli możliwość m.in. wykazać się na za-
jęciach plastycznych, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zaba-
wach z chustą animacyjną, puszczać bańki mydlane, modelować
balony. Przewidujemy również malowanie twarzy. Zajęcia odbędą
się od godziny 16.30 wg. następującego planu: 

- w świetlicy wiejskiej w Wiórku w każdy poniedziałek, 
- w świetlicy wiejskiej w Mieczewie w każdy wtorek, 
- w świetlicy wiejskiej w Radzewicach w każdy czwartek. 

Rodzice lub opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci, zobo-
wiązani są do zapoznania się z Regulaminem Animacji, który do-
stępny jest w świetlicach wiejskich, u animatorki i na stronie
gci.mosina.pl. Zajęcia animacyjne dla dzieci planujemy systema-
tycznie rozszerzać w kolejnych świetlicach na terenie gminy. 
W pierwszej kolejności w sołectwach, w których nie ma szkół, 
a w ostatnim etapie w pozostałych świetlicach. 

W Centrach Kształcenia prowadzone są również zajęcia dla dzieci.
Oprócz swojej działalności, Centra będą bazą wsparcia dla anima-
torów w postaci zaopatrzenia oraz udostępniania niezbędnych rze-
czy do prowadzenia animacji. 

Kolejną propozycją rozszerzenia działalności w świetlicach wiej-
skich jest oferta bezpłatnych szkoleń
lub warsztatów dla wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców, w tym dla
seniorów. We współpracy z Instytucją,
która wspiera nasza Gminę, mamy
możliwość zorganizowania szkoleń
z florystyki i bukieciarstwa oraz warsz-
tatów Terapii Manualnej. Ofertę tę za-
proponowaliśmy wszystkim sołtysom.
Z naszej propozycji skorzystały
sołectwa: Czapury, Krosno, Krosinko 
i Mieczewo, w dwóch z nich udało się
zebrać grupy. Oprócz tych wsi, zajęcia
florystyki i bukieciarstwa odbędą się
również w obu Centrach Kształcenia i
w Mosińskim Ośrodku Kultury. Warsz-
taty skierowane są dla osób z wy-
kształceniem minimalnie średnim 
i trwają od dwóch do czterech seme-
strów (cztery semestry dotyczą Warsz-
tatów Terapii Manualnej).
Zainteresowani mogą na zakończenie
przystąpić do Egzaminu Państwowego i
nabyć nowe kwalifikacje. 

Zajęcia odbywać się będą raz w ty-
godniu, w godzinach popołudniowych,

które zostały dostosowane do wymagań uczestników i wykładowcy.
Zapisy prowadzimy do końca września, a nabór na utworzenie ko-
lejnych grup będzie trwał do połowy stycznia 2020 r. 

Gminne Centrum Informacji w Mosinie organizuje spotkania 
z przedstawicielami różnych instytucji, pogadanki z funkcjonariu-
szami policji i z radcą prawnym w określonym temacie. Jesteśmy
otwarci na zorganizowanie takich spotkań w świetlicach wiejskich na
terenach wiejskich. Liczymy też na owocną współpracę z sołtysami,
którzy przekażą swoim mieszkańcom informacje i pomogą nam zor-
ganizować spotkania w swoich miejscowościach. 

W przyszłości planujemy organizację spotkań integracyjnych mię-
dzypokoleniowych z dziećmi i seniorami. Wszystkie inicjatywy 
i działania na rzecz naszych mieszkańców są bezpłatne. Wszystkie
informacje dostępne są na stronach: mosina.pl, gci.mosina.pl oraz na
portalach społecznościowych - Fanpage na FB. Zainteresowane osoby
zapraszamy do kontaktu nr. tel.: 61 8 192 746, kom. 510 197 558,
gci@mosina.pl.  � Beata Tomczak GCI

Zajęcia w świetlicach wiejskich

Szanowni Mieszkańcy!
Prosimy Państwa o udzielenie pomocy ro-

dzinie z Mosiny, która 6 sierpnia 2019 r.
przeżyła pożar w swoim mieszkaniu, w za-
budowie szeregowej. Zniszczeniu uległ
garaż i całe dwupoziomowe mieszkanie,
które obecnie nie nadaje się do zamieszka-

nia.  Wszystkie meble, ubrania, sprzęty mu-
siały zostać wyrzucone. 

Rodzina potrzebuje przede wszystkim
środków finansowych na generalny remont
i zakup niezbędnego wyposażenia.

Otwarto specjalne subkonto GBS Mosina,
na które można wpłacać pieniądze:

nr konta  80 9048 0007 2007 0000 0215
0060 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodo-
wanych w pożarze Natalia Bicka”.

Nie bądźmy obojętni na ludzki dramat,
pomóżmy potrzebującym – naszym
mieszkańcom, naszym sąsiadom! �

Monika Kujawska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 3

"Przy Strzelnicy"

Pomóżmy pogorzelcom

NOWE INICJATyWy
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej
1 lipca - 3 września

Rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach. Odbyła także 5 po-
siedzeń komisji stałych. Przebieg posie-
dzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.

Podczas XIII sesji 5 sierpnia, Rada Miejska
podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych na terenie gminy
Mosina w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Mosina na rok 2020 -> s. 13 Budżet
Obywatelski 2020. Radni udzielili uchwałą
Powiatowi Poznańskiemu pomocy finanso-
wej w formie dotacji celowej na współfinan-
sowanie przez Powiat funkcjonowania
przewozów PKS. Uchwałą Rady, Gmina Mo-
sina przystąpiła także do realizacji ministe-
rialnego programu „Opieka wytchnieniowa”
-> s. 12 „Opieka wytchnieniowa”. Na sierp-
niowej sesji Rada nadała nazwę „Grzybowa”
drodze położonej w Mieczewie, określiła za-
sady udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej – wymiany systemów
grzewczych na proekologiczne. Rada Miejska
dokonała także zmian w tegorocznym
budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2023 oraz stosownymi
uchwałami przekazała do rozpatrzenia Bur-
mistrzowi jako organowi właściwemu pisma
zatytułowane „Skarga na czynności burmist-
rza” i rozpatrzyła skargę na działalność Bur-
mistrza Gminy Mosina z dnia 29 maja 2019
r. dotyczącą wydania warunków zabudowy.
Na tej sesji nie zostały natomiast podjęte
dwie, zaplanowane w porządku obrad
uchwały – uchwała dotycząca utworzenia
jednoosobowej spółki prawa handlowego
„Park Strzelnica" oraz uchwała dotycząca
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Do projektów tych dwóch uchwał, radni wró-
cili na XIV sesji 3 września, na której uchwały
w tych sprawach zostały ostatecznie podjęte:
uchwała w sprawie utworzenia jednoosobo-
wej spółki prawa handlowego pod firmą
„Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Mosinie -> s. 3, oraz
uchwała w sprawie szczegółowych zasad
wnoszenia obywatelskiej inicjatywy

uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów
inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
oraz formalnych wymogów, jakim muszą od-
powiadać składane projekty w Gminie Mo-
sina. Na wrześniowej sesji Rada Miejska
dokonała także zmian w budżecie na rok
2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mosina na lata 2019-2023.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji
Publicznej zakładce  Prawo,  a także w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mo-
sinie, tel. 61 8 109 541. Na stronie
mosina.esesja.pl można śledzić nadchodzące
posiedzenia komisji oraz sesje wraz z załączo-
nymi dokumentami (projekty uchwał, inne
załączniki) oraz wyniki głosowań w poszcze-
gólnych punktach obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń Rady 
16 września, godz. 17.30 – Komisja Rewi-

zyjna
Tematy: Kontrola wydatkowania środków

budżetowych na przygotowanie, wydawanie i
kolportaż gazety „Informator Mosiński” w la-
tach 2016 – 2018; sprawy bieżące.

17 września, godz. 17.30 – Komisja Inwe-
stycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

Tematy: Działalność jednostek OSP z terenu
gminy Mosina i potrzeby z tym związane;
sprawy bieżące.(posiedzenie wyjazdowe w re-
mizie OSP w Pecnej).

23 września, godz. 17.00 – Komisja
Budżetu i Finansów, Komisja Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, Ko-
misja Oświaty, Spraw Społecznych i Promo-
cji.

Tematy: Analiza zobowiązań zaciągniętych
przez Gminę; sytuacja demograficzna Gminy
– analiza pod kątem potrzeb inwestycyjnych;
inwestycje w zakresie oświaty, kultury, sportu i
zdrowia – zaawansowanie, plany i potrzeby;
sprawozdanie z dochodów i wydatków za 
I półrocze 2019; sprawozdanie z wykonania
budżetu za I półrocze 2019; wykonanie wy-
datków niewygasających z roku 2018; wnioski
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promo-
cji do budżetu na rok 2020 (posiedzenie wy-
jazdowe w Szkole Podstawowej w Czapurach).

26 września 2019 r., o godz. 16.00 – Sesja
Rady Miejskiej

Terminarz posiedzeń znajduje się na
stronie mosina.esesja.pl oraz
esesja.pl/mosina 

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczest-

niczyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące in-
formacje dotyczące posiedzeń zamieszczane
są na stroniewww.mosina.pl w zakładce
Komunikaty oraz na stronie www .mo-
sina.esesja.pl. Można je również uzyskać w
Biurze Rady, tel. 61 8 109 541. 

Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie
można śledzić na żywo, na kanale yuotube-
>Rada Miejska w Mosinie

Budżet Obywatelski 2020
uchwalony

Wynikiem dyskusji burmistrza, radnych i
sołtysów nad przyszłorocznym Budżetem
Obywatelskim, środki przeznaczone wcześ-
niej do dyspozycji mieszkańców w ramach
tego budżetu, zostały podzielone na dwie
części. Jedna z nich to zwiększony o 80%
Fundusz Sołecki jako dodatkowe środki do
dyspozycji sołectw. W tej sprawie Rada jed-
nogłośnie podjęła uchwałę na sesji czerwco-
wej. Drugą część - kwotę 300 000 zł, radni
uchwałą podjętą na sesji 5 sierpnia przezna-
czyli do dyspozycji wszystkich mieszkańców,
w ramach przyszłorocznego Budżetu Obywa-
telskiego 2020. Uchwała w tej sprawie  stwa-
rza możliwość zgłaszania projektów
wszystkim mieszkańcom, także sołectw
i każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział
w głosowaniu. Ponadto wartość zgłoszonego
projektu może dotyczyć całej kwoty przezna-
czonej na Budżet Obywatelski – 300 000 zł.
Ideą takiego rozwiązania, było to, aby mogły
powstawać większe projekty obywatelskie,
których realizacja służyć będzie całej społecz-
ności lokalnej. Projekty będzie można składać
do 4 października br. -> s. Budżet Obywatel-
ski 2020  

Rada utworzyła spółkę
„Park Strzelnica” sp. z o.o. 

Przedmiotem obrad sesji 3 września, było
utworzenie spółki pod nazwą „Park Strzel-
nica”, której zadaniem będzie realizacja in-
westycji budowy krytego basenu w Mosinie, a
po jego wybudowaniu – administrowanie i
zarządzanie obiektem. Było to trzecie „pode-
jście” radnych do sprawy utworzenia spółki.
Najpierw Rada otrzymała krótki projekt
uchwały o zamiarze utworzenia spółki i wiel-
kości kapitału zakładowego. Komisja Budżetu
i Finansów opiniująca przed czerwcową sesją
projekt, wskazała podczas dyskusji, iż brak w
nim wyczerpujących informacji. Złożyła
wniosek do Burmistrza o przełożenie sprawy
na następną sesję i dołączenie do projektu
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uchwały aktu założycielskiego spółki.
Gościem sierpniowej sesji, na której

przedłożony został projekt uchwały w spra-
wie utworzenia spółki „Park Strzelnica” był
Bogumił Głuszkowski – zarządca pływalni
AWF w Poznaniu. Przedstawił on swoje doś-
wiadczenia w zarządzaniu pływalnią, a także
metody racjonalizowania kosztów oraz
zwiększania przychodów. Podczas dyskusji
nad projektem uchwały, radni wskazywali
brak konkretnych informacji na temat kosz-
tów funkcjonowania mosińskiej pływalni,
zgłosili też szereg uwag do projektu aktu
założycielskiego spółki załączonego do
uchwały. Ostatecznie Rada złożyła wniosek o
przesunięcie dalszego procedowania nad tą
uchwałą na sesję wrześniową. 

Sprawa powróciła na sesji wrześniowej,
którą poprzedziła 5-godzinna dyskusja nad
poszczególnymi zapisami projektu uchwały
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.
Na sesji 3 września radny Roman Kolankie-
wicz złożył wniosek o odłożenie decyzji o
utworzeniu spółki o 2 lata, z uwagi na inne,
pilne inwestycje. Wniosek ten nie uzyskał jed-

nak większości głosów. W dyskusji sesyjnej
podnoszone byłe kwestie dotyczące kosztów
inwestycji i realnych kosztów funkcjonowa-
nia przyszłego basenu. Kosztorys inwestorski
to kwota 19 mln zł, ale szacuje się, że na bu-
dowę basenu potrzeba będzie ponad 30 mln
zł. Radni zgłosili wątpliwość, czy obecnie jest
właściwy czas na tak dużą inwestycję, a także
kto powinien być inwestorem przedsięwzię-
cia – spółka czy urząd. 

Ostatecznie Rada Miejska podjęła uchwałę
o utworzeniu jednoosobowej spółki prawa
handlowego pod firmą „Park Strzelnica”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Mosinie, 10 głosami „za”, przy 9 głosach
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Obywatelska inicjatywa 
W związku ze zmianą ustawy o samo-

rządzie gminnym, mieszkańcy uzyskali
prawo do inicjatywy uchwałodawczej. Obec-
nie mogą oni, w myśl zapisów ustawowych,
wystąpić w liczbie 300 osób z własnym pro-

jektem uchwały do Rady Miejskiej. Ustawo-
dawca nałożył na Radę obowiązek opraco-
wania szczegółów dotyczących wnoszenia
projektów obywatelskich uchwał. Takie szcze-
góły ujęte w projekcie stosownej uchwały,
były przedmiotem obrad sierpniowej sesji.
Mimo pozytywnej opinii Komisji Oświaty,
Spraw Społecznych i Promocji, Rada nie pod-
jęła jednak wówczas uchwały, gdyż nie uzys-
kała ona większości głosów – 7 radnych
głosowało „za” i 7 „przeciw”. Projekt
uchwały w sprawie szczegółów zasad wno-
szenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej, zasady tworzenia komitetów inicjatywy
uchwałodawczej, zasady promocji obywatel-
skiej inicjatywy uchwałodawczej oraz for-
malne wymogi, jakim muszą odpowiadać
składane projekty w Gminie Mosina, powró-
cił na sesji 3 września, na której radni podjęli
ją jednogłośnie. 

W okresie letnim radni złożyli do Bur-
mistrza Gminy Mosina 14 interpelacji i 23
zapytania. �

Joanna Nowaczyk

22 sierpnia, w mosińskim magistracie odbyło
się spotkanie laureatów konkursu „Zielona
Gmina” organizowanego od wielu lat wspól-
nie przez Burmistrza Gminy Mosina oraz Ko-
misję Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej. 

W tym roku na konkurs, którego celem
jest zachęta podejmowania przez miesz-
kańców inicjatyw w kierunku poprawy es-
tetyki miejskiego i wiejskiego krajobrazu,
zgłoszonych zostało 6 wniosków. W czer-
wcu podkomisja dokonała przeglądu
zgłoszonych terenów zielonych i wyłoniła
zwycięzców konkursu. 

W kategorii „ogrody przydomowe” 
I miejsce zdobyła pani Ewa Sroczyńska z
Rogalina, II miejsce – pan Kazimierz
Anioła z Rogalinka, a III miejsce – pań-
stwo Eugenia i Andrzej Ciesielscy z Mo-
siny. Laureatami konkursu w kategorii

„działki na terenach rodzinnych ogrodów
działkowych” zostali: państwo Alina 
i Bogdan Nawroccy – I miejsce i pani Ha-
lina Łubińska – miejsce II. W kategorii zie-
leńce – kwietniki osiedlowe, zakładowe,
szkolne komisja przyznała I nagrodę zie-
leńcom, zlokalizowany w Wiórku,
zgłoszonym przez panią Wandę Rybar-
czyk. 

Burmistrz Gminy Mosina oraz Komisja

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpie-
czeństwa Rady Miejskiej w Mosinie dzię-
kuje wszystkim za wzięcie udziału 
w Konkursie „Zielona Gmina”. Wszyscy
uczestnicy wykazali się wielką pracowi-
tością, dbałością o dobór krzewów, bylin,
kwiatów oraz nietuzinkową aranżacją.

Laureatom konkursu „Zielona Gmina”
gratulujemy! �

J. Nowaczyk

„Zielona Gmina”

Panu Radnemu Zbigniewowi Grygierowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Żony
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
Burmistrz Gminy Mosina

Składam serdeczne podziękowania
Pani Przewodniczącej Rady Miej-
skiej, Panu Burmistrzom, koleżan-
kom i kolegom Radnym oraz
wszystkim, którzy wzięli liczny
udział w ostatnim pożegnaniu  

mojej Żony Aleksandry
Zbigniew Grygier
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W czerwcu tego roku powołane zostało do życia stowarzyszenie „Lep-
sze Daszewice”. Stowarzyszenie stawia sobie za cel poprawę jakości życia
mieszkańców wsi, a podejmowane działania ukierunkowane są głównie
na wzrost bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury i dbanie o jakość śro-
dowiska przyrodniczego Daszewic. 

Inicjatorami i założycielami Stowarzyszenia są mieszkańcy, którzy
od paru lat w ramach nieformalnej grupy, współpracując z Sołtys
ubiegłej kadencji – panią Elżbietą Jarecką, działali na rzecz Daszewic.
A wszystko zaczęło się od chodnika, którego Daszewice nie mogły
się doczekać od lat. Dzięki uporowi i zaangażowaniu paru osób, dziś
można bezpiecznie z niego korzystać na całej długości powiatowego
odcinka ul. Poznańskiej. Nadal jednak brakuje fragmentu chodnika

między Daszewicami a Kamionkami. W ubiegłym roku rozpoczę-
liśmy zatem, przy poparciu Pani Magdaleny Kossakowskiej –
ówczesnego Sołtysa Kamionek, działania na rzecz budowy bra-
kującego odcinka. Również w efekcie naszych starań, w zeszłym
roku, od Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu dostaliśmy po-
zwolenie na zagospodarowanie na teren zieleni dotychczas zanied-
banego i mało reprezentacyjnego placu w centrum wsi. Projekt
zagospodarowania i wszelkie wymagane zgody już mamy! 

Te i inne rozpoczęte działania kontynuować będziemy już w ra-
mach Stowarzyszenia, współdziałając z organami samorządo-
wymi, takimi jak Burmistrz Gminy Mosina, Rada Miejska, Sołtys
Daszewic i Rada Sołecka.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy gorąco zaprosić wszystkich
mieszkańców i sympatyków Daszewic do współpracy na rzecz na-
szej miejscowości. Każdy kto ma pomysł na poprawę warunków
życia w Daszewicach, usprawnienie komunikacji czy infrastruk-
tury lub po prostu chce się zaangażować, jest mile widziany! Spo-
tykamy się w świetlicy wiejskiej w Daszewicach w każdy, ostatni
czwartek miesiąca o godz. 19:00. Kontakt z nami na maila: kon-
takt@lepszedaszewice.pl �

Jacek Godurkiewicz
Wiceprezes Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”

tel. 600 059 369

W sierpniu, w kilku sołectwach naszej Gminy, od-
było się tradycyjne święto plonów połączone z wiej-
skimi festynami. Dożynki świętowali mieszkańcy
sołectwa Daszewice, a także wspólnie – mieszkańcy
sołectw Czapury i Wiórek oraz Rogalinek i Sasi-
nowo. Tradycja dożynek nie zanika… �

Fot. Żródło: fb sołecw

8 czerwca na zaproszenie Sołtysa
Sołectwa Czapury pana Waldemara Wa-
ligórskiego, w miejscowej świetlicy wiej-
skiej odbył się koncert Trzech Tenorów. 

Zainteresowanie mieszkańców było
ogromne, a świetlica wypełniona była
po brzegi. Koncert zachwycił całą wi-
downię... �

Fot. Marzena Milińska 

Tradycja dożynek  nie zanika 3 tenorów
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Lipiec- sierpień

W okresie wakacyjnym dużą uwagę przy-
wiązywaliśmy do bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży kontrolując boiska, place
zabaw i kąpieliska. Sprawdzano także zor-
ganizowane miejsca wypoczynku, takie jak
przystań MKŻ w Dymaczewie Nowym
oraz obozowisko ZHP w Roga-
linku. Na ten czas wprowa-
dzono dodatkowe niedzielne
patrole na popołudniowej
zmianie. Duży nacisk kład-
ziono na współpracę z policją –
wspólne patrole wpisały się na
dobre do naszego grafiku. Trady-
cyjnie zajmowano się odłowami
psów. Złapano 23 zwierzęta, które prze-
wieziono do przytuliska w ZUK-u. Część 
z nich trafiła do Schroniska w Skałowie.
Kontrolowano także nieruchomości  w za-
kresie prowadzenia prawidłowej gospo-

darki odpadami. Mieszkańcy korzystali 
z możliwości, aby poprzez strażników
miejskich złożyć deklaracje na odbiór od-
padów lub ich aktualizacje. Podejmowano
także interwencje związane z nadmiernym
zadymieniem posesji kontrolując, czy nie
są spalane odpady.  

W innych przypadkach prowadzono roz-
mowy z mieszkańcami zwracając

uwagę na uciążliwości palenia 
w piecach CO, zwłaszcza w
upalne dni. Sprawdzano także
miejsca grupowania się osób
spożywających alkohol, a wobec

ujawnianych sprawców wykroczeń
stosowano środki prawem przewi-

dziane m.in. sporządzono wniosek do
Sądu Rejonowego w Śremie przeciwko

mężczyźnie spożywającemu piwo na ław-
kach przy Kanale Mosińskim  na wyso-
kości targowiska. Kilka osób ze względu na
stan upojenia zostało przewiezionych na

izbę wytrzeźwień do Poznania lub do
miejsca zamieszkania. Sprawdzano także
targowisko, zwłaszcza w dni handlowe.
Kilkukrotnie pełniono także wspólne
służby ze Społeczną Strażą Rybacką i strażą
Parku WPN. Interweniowano także 
w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi
pojawiających się dzików i lisów oraz ran-
nymi ptakami. W tym ostatnim przypadku
współpracujemy ze Stacją Badawczą PZŁ
w Czempiniu. Zabezpieczano także liczne
imprezy takie jak: „Szeroko na Wąskiej” 
i koncert O.S.T.R., czy też Dożynki w Da-
szewicach i Radzewicach. Zwracano także
uwagę na nieprawidłowe parkowanie po-
jazdów w rejonie Pl. 20 Października, ul.
Krotowskiego przed wjazdem na Rynek
oraz na uliczkach przyległych. Pouczano
kierowców, którzy pozostawiali auta w
miejscach zabronionych, zamiast np. sko-
rzystać z wolnych parkingów za Kościołem
lub na targowisku. Ponadto w okresie wa-
kacyjnym zrealizowano 202 interwencje
zgłoszone przez mieszkańców telefonicz-
nie, pisemnie oraz drogą elektroniczną. 

Łącznie wylegitymowano 88 osób, 
z czego 34 pouczono, a 39 ukarano man-
datami na kwotę 3.900 zł. Pouczeni – 10 
w komunikacji, 6 za psy bez uwięzi, 
10–usiłowanie spożywania alkoholu, 
1–zakłócanie spokoju, 2–wjazd do lasu, 
2–zaśmiecanie, 1–niszczenie zieleni, 1–nie-
obyczajny wybryk, 1–Regulamin czystości
i porządku. Ukarani–15 za spożywanie al-
koholu, 12–psy bez uwięzi, 2–spalanie od-
padów, 4-wjazd do lasu, 6–zaśmiecanie. 15
osób legitymowano w związku z prowa-
dzeniem innych czynności (kontrole,
sprawdzenia, świadkowie itp.). �

Telefon do patrolu: 

501 467 312

Strażnicy Miejscy interweniowali

W związku z realizacją zadania „Budowa spójnej sieci dróg rowe-
rowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych 
w obrębie Parku Strzelnica”, na który Gmina Mosina pozyskała do-
finansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w Parku Strzelnica prowadzone
są prace związane z wycinką drzew. 

Drzewa do wycinki zostały wyznaczone na podstawie prze-
prowadzonej ocenie fitosanitarnej (zdrowotnej) drzew zloka-
lizowanych na terenie parku wraz z przedstawicielami
Nadleśnictwa Konstantynowo. Drzewa wyznaczone do wy-
cinki to drzewa suche, zamierające, stanowiące zagrożenie bez-

pieczeństwa dla osób przebywających na terenie Parku.
Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności

poruszając się po terenie parku.
Projekt „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie

Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku
Strzelnica”, obejmuje budowę ścieżek pieszo-rowerowych
łączących ul. Leszczyńską z ul. Strzelecką przebiegające przez
park gminny „Strzelnica”. Ich łączna długość wyniesie 702,0 m,
planowane jest także ich oświetlenie i monitoring, budowa par-
kingu „BIKE & RIDE”, a także mała infrastruktura (ławeczki,
stojaki na rowery, kosze na śmieci). �

JN

Uwaga! Wycinka drzew w Parku Strzelnica
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Mosina świętowała 15 sierpnia

Od 2015 roku w Mosinie świętujemy "15
sierpnia w Mosinie" – to organizowany cy-
klicznie festyn rodzinny upamiętniający rocz-
nicę „bitwy warszawskiej” z 1920 roku oraz
dzień obchodów Święta Wojska Polskiego.
Wydarzenie organizowane jest przez władze
samorządowe Gminy Mosina oraz Mosiński
Ośrodek Kultury. Także w tym roku program
imprezy był tak bogaty, że każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Tylko raz w roku ulica
Wąska artystycznie poszerza swój zasięg
goszcząc malarzy, rzeźbiarzy, fotografów, mo-
delarzy, rękodzielników i pasjonatów wielu
dziedzin. Od rana dla odwiedzających przy-
gotowane były koncerty, prezentacje, wy-
stawy lokalnych i regionalnych artystów,
hobbystów i kolekcjonerów, a te cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
i gości gminy. Koncertowy wieczór zebrał na
płycie rynku tłumy fanów hip-hopu i mu-
zyki elektronicznej. Na mosińskiej scenie po
raz pierwszy wystąpił O.S.T.R., a supporto-
wali go muzycy z poznańskiego zespołu Bro-
dacze Live Act. Mosiński Ośrodek Kultury 
o wydarzeniu: 15 sierpnia - to był wyjątkowy
dzień w Mosinie. Kolejna edycja prezentacji
„Szeroko na Wąskiej” cieszyła się ogromnym
powodzeniem, a koncerty zgromadziły rekor-
dową liczbę widzów. Dziękujemy za obecność
nie tylko artystom, hobbystom, kolekcjone-
rom, ale tym, którzy tak licznie podziwiali
wspaniałe rękodzieło, tworzone z pasją i wiel-
kim sercem. Dziękujemy również tym, którzy
wspierają takie inicjatywy – patronom me-
dialnym: TVP Poznań, Radio Poznań, MC
Radio, a także wszystkim Sponsorom. 

Szczególne podziękowania za wsparcie kie-
rujemy do OSP Pecna, za pomoc w całod-
ziennym zabezpieczeniu wydarzeń, Straży
Miejskiej w Mosinie oraz pozostałym służbom
za pomoc w organizacji i przygotowaniu wy-
darzenia. Tekst i fot. Agata Lubowicka

W Mosińskim Ośrodku 
Kultury

4 września odbył się wernisaż wystawy
malarstwa „Muzyka w obrazie ukryta”
uczestników zajęć Pracowni Plastycznej
MOK-u, kierowanej przez Joannę Ja-
necką-Rembowską. Autorzy prac: Ma-
rzena Gola, Renata Grzegorczyk, Wiesław
Kusz, Krystyna Matynia, Jolanta
Ossowska, Zofia Pohl, Barbara Walko-
wiak oraz Jakub Walkowiak, postanowili
podzielić się swoją plastyczną wizją mu-
zycznych przeżyć i fascynacji. W rezulta-
cie, muzyki nie udało się „ukryć”. 
Z obrazów, w efekcie ich profesjonalnego
dotknięcia pędzlem, dobiegają dźwięki
instrumentów, a uwiecznione na nich
tancerki, poruszają się w muzycznym ryt-
mie.  Całość uzyskała staranną aranżację
w postaci wielu ciekawych, związanych 
z muzyką detali. Wystawę w sali kolum-
nowej można oglądać do 25 września.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich
chętnych, chcących kształtować lub do-
skonalić swój artystyczny warsztat, do na-
szej Pracowni Plastycznej.  Szczegóły na
stronie: www.kultura.gmina.pl   

MOK

W Galerii Sztuki
„Kiedy będę duży”
24 sierpnia Galeria zaprosiła na spektakl

teatru Ba-Ku „Kiedy będę duży”, w ramach

projektu  dofinansowa-
nego ze środków Po-
wiatu Poznańskiego. Był
to spektakl o marze-
niach z dzieciństwa,
które się spełniają 
w sposób zaskakujący 
i przewrotny. Hacen

Kalejdoskopkulturalny

15 sierpnia w Mosinie



www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

KULTURA 2�

W ramach „Akcji lato” dzieci, młodzież oraz dorośli mogli brać udział
w zajęciach, wyjazdach oraz imprezach organizowanych lub współor-
ganizowanych przez OSiR w Mosinie. Sportowe lato otworzył Turniej
Piłki Nożnej Fleksograf Mosina Cup 2019, którego głównym organi-
zatorem był Klub Sportowy 1920 Mosina. 

Przez okres wakacyjny odbywały się również zajęcia dla dzieci:
z Brazylijskiego Jujitsu w Daszewicach oraz Mosinie, które pro-
wadził Invictuss BJJ Mosina, z tenisa ziemnego które prowadził
UKS ORLIK Mosina oraz mini mundialu piłki nożnej. Przy
współpracy z Mosińskim Klubem Żeglarskim zorganizowano
„Lato pod Żaglami”, w ramach której można było odbyć rejs
żaglówką po Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim. Dla dorosłych od-
bywały się turnieje piłki koszykowej oraz piłki nożnej. Dla miłoś-
ników kajakarstwa został zorganizowany spływ kajakowy rzeką
Drawa w dniach 27/28 lipca. Przez lipiec oraz sierpień były pro-
wadzone zajęcia z Yogi na trawie oraz wyjazdy: Basen OAZA 
w  Kórniku, Cinema City w Poznaniu, Jump Arena oraz Termy
Maltańskie. 

Przez okres od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonowało kąpielisko
Glinianki, z którego mogli korzystać mieszkańcy naszej Gmina
pod okiem wykwalifikowanej kadry ratowniczej.  Na zakończe-
nie letnich zmagań OSiR w Mosinie przygotował zajęcia na
kąpielisku Glinianki: Zumba z Asia, Sposób na pośladki z Anią,
Trening Funkcjonalny z Olą oraz Cross z Maciejem i Jumpy 
z Alą. Wszystkie zajęcia były bezpłatne. 

4 sierpnia odbył się Turniej Piłki Nożnej w Krajkowie. Na bo-
isku stawiło się 7 drużyn. 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1 miejsce: LKS Lubiatowo, 
2 miejsce: Rogalinek, 3 miejsce: Spokój Pecna, 4 miejsce: Inter
Garten, 5 miejsce: WKS Gryżyna, 6 miejsce: Diabły Rogalin 7
miejsce: Chaos Krajkowo. 

Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie były udostęp-
niane nieodpłatnie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Mo-
sina. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Inne relacje z tegorocznych wakacji – w następnym numerze „Informatora Mosińskiego”. 

Lato na sportowoSahraoui, znany szerszej publiczności z serialu „Przepis na życie”, za-
serwował francusko-polski koktajl, pełen zabawnych obserwacji
obyczajowych. W barwnych opowieściach autor pokazał swoje
„twarze”: francuskość, algierskość i polskość, a jego osobiste
wspomnienia stały się okazją do refleksji nad sytuacją cudzoziem-
ców żyjących w Polsce. Spektakl spotkał się z gorącym przyjęciem
mosińskiej publiczności. 

Wystawy malarstwa

Sierpień – obrazy Danuty
Helak. Prezentacją prac ar-
tystki w ramach dyplomu 
z malarstwa na zakończenie
studiów licencjackich w pra-
cowni prof. Marka Haładudy
na Wydziale Malarstwa i Ry-
sunku UAP. 

Wrzesień - malarstwo Mateusza Pietrowskiego „Pola gry”. Artysta
jest asystentem w pracowni malarstwa prof. Grzegorza Ratajczyka
w UAP. Ekspozycja, która prezentowana jest z  cyklu "Debiuty 
w Galerii Sztuki w Mosinie".

W Mosińskiej Bibliotece 

Narodowe Czytanie

W sobotę 7 września, jak co roku Mosińska Biblioteka Publiczna
zorganizowała Narodowe Czytanie. W tegorocznej edycji, podczas
wspólnego czytania zabrzmiały fragmenty polskich nowel Elizy
Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Bruno Schulza,
Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka
Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. W Narodowym czytaniu
uczestniczyli Burmistrz Przemysław Mieloch z żoną Anitą, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, uczniowie mosiń-
skich szkół, mosiński Teatr bez Kurtyny, mieszkańcy. Biblioteczna
sala wypełniona była po brzegi…  � Oprac. J. Nowaczyk

"Mała książka – wielki
człowiek" 

Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym (zapisane, bądź zapi-
sujące się dopiero), które przyj-
dzie do Mosińskiej Biblioteki Pub-
licznej (do oddziału głównego bądź f
ilii) z rodzicem, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową "Wyprawkę Czytel-
niczą" na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątk
ową książkę, dostosowaną pod wzgl
ędem formy i treści do potrzeb prze
dszkolaka i spełniającą naj-
wyższe standardy w projektowa-
niu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych, a także Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bib-
liotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księ
gozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. Dzięki akcji dziec-
ko pozna ważne miejsce na czytel-

niczej mapie dzieciństwa (bibliote-
kę) i zostanie pełnoprawnym uczest
nikiem życia kulturalnego. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w rozwo-
ju ich dziecka oraz o rozmaitych ko-
rzyściach wynikających z częste-
go odwiedzania biblioteki. Udział w
projekcie jest całkowicie bezpłatny.
� A. Lubowicka



INFORMATOR MOSIŃSKI    wrzesień 2019

SOŁECTWA2�

21 czerwca, Koło Gospodyń Wiejskich z Kro-
sinka, świętowało swoje 50-lecie. W miejscowej
świetlicy wiejskiej odbyła się jubileuszowa uro-
czystość, na której gościli przedstawiciele władz
samorządowych i przyjaciele koła. Spotkanie
było okazją do podziękowań dla pań, za ich
społeczną aktywność. Pół wieku działalności, to
ogromny dorobek w życiu lokalnej społeczności
i kobiet, które przed 50-laty postanowiły zazna-
czyć w niej swój wkład. 

Historia KGW z Krosinka rozpoczyna się
w  lutym 1969 roku.  Na pierwsze zebranie
zorganizowanym przez Wandę Jasińską
przychodzi 19 kobiet – mieszkanek Kro-
sinka.  Wanda Jasińska zostaje przewod-
niczącą koła.

Wszystko co działo się na spotkaniach czy
we wsi z inicjatywy koła, odnotowane jest
w dokumentacji koła. Z krótkich notatek,
protokołów, sprawozdań, odczytać można
jego historię. Rok 1972. Do koła należy 20
kobiet. Dla mieszkańców KGW załatwiło
kurczęta z wylęgarni i dostawę gazu butlo-
wego, a o gaz w tamtych czasach nie było
łatwo.  „Największym powodzeniem cieszył
się zorganizowany w roku 1972 kurs haftu,
który trwał przez dwa lata w okresie jesienno-
zimowym. Kobiety wykazały ogromny talent
i masę cierpliwości w haftowaniu serwetek, ob-
rusów, robienia pięknych poduszek” – relacjo-
nuje w jednym ze sprawozdań Jadwiga
Borkowska, jedna z założycielek koła i jego
wieloletni sekretarz . Rok 1975 – gospodynie
z koła ukończyły Kurs Wiejskiej Szkoły
Zdrowia. Rok 1976 – na zebrania uczęszcza
37 kobiet. Koło organizuje rozprowadzanie
kurcząt. Od tego roku organizowane są też
coroczne „małe wczasy” dla dzieci w mie-
ście. Rok 1979 – 10 lat działalności…
„Mamy niewiele czasu na własne przyjem-
ności, jednak w Dniu Kobiet urządzamy za-

wsze wspólne spotkania przy kawie, by 
w przyjacielskiej atmosferze podzielić się
kłopotami i radościami, również z okazji na-
szego święta wyjeżdżamy do teatru, operetki
lub kina” – napisała z okazji jubileuszu J.
Borkowska. Bo gospodynie z koła, mają
pełne ręce roboty:  kursy haftu, szycia, robót
na drutach, wspólna dbałość o ogródki
przydomowe i jeszcze – praca społeczna: po-
rządkowanie wsi, szycie firan, a przede
wszystkim  – budowa świetlicy wiejskiej, 
w której KGW znalazło w końcu swoją sie-
dzibę. Wcześniej, z powodu jej braku, spo-
tykały się w budynku miejscowej szkoły.
Budowa rozpoczęła się jeszcze w latach 70.,
a oficjalne otwarcie nastąpiło w roku 1989.
Gmach wznosiła w czynie społecznym cała
wieś, także one – gospodynie z koła. Liczba
przepracowanych godzin przez każdego,
została skrzętnie odnotowana w skoroszy-
tach.

Odwiedziłam je po raz pierwszy prawie 20
lat temu, w wiejskiej świetlicy, by poznać ku-
lisy ich działalności odznaczającej się życiu
wsi Krosinko. „Czym zajmują się panie 
z KGW? Przede wszystkim, troszczą się o ten
ważny dla wsi obiekt, który dawniej był do-
finansowany przez GS Mosina” – napi-
sałam  o nich na łamach ówczesnej gazety
lokalnej „Wieści z…”. – „Panie utrzymują na

jego terenie porządek, myją okna, piorą fi-
rany, w sezonie grzewczym dwie z nich
dbają o ogrzanie obiektu. Członkinie koła
organizują imprezy dla okolicznej społecz-
ności – opłatek dla seniorów, zabawy ta-
neczne, sylwestra, andrzejki, wycieczki 
i wyjazdy do miejsc kultu religijnego. Klub
Nowoczesnej Gospodyni służy wszystkim
mieszkańcom. Tu odbywają się zebrania or-
ganizacyjne w ważnych sprawach, wybory
sołtysa, zebrania wiejskie, imprezy i baliki
szkolne..” 

- Dzisiejsza działalność różni się bardzo od
te, sprzed lat, pozostały jednak takie tradycje,
które staramy się pielęgnować, a w członki-
niach aktualnie działających w naszym kole
pozostała radość, entuzjazm i chęć do
działania – mówi Bernadetta Borkowska, od
ponad 20 lat przewodnicząca koła. 

Dziś Koło Gospodyń Wiejskich w Kro-
sinku zrzesza 32 kobiety. Wśród nich są jesz-
cze najstarsze członkinie. Szeregi koła
zasilają systematycznie nowe panie. To znak,
że mimo upływu czasu i ogólnej tendencji
do zaniku wiejskich tradycji, nie stanie się
tak w ich w przypadku. Są częścią historii
tej wsi i jej współczesności. Ich praca i ich
aktywność, ta dawna i dzisiejsza, pozosta-
nie ważnym elementem życia społeczności
lokalnej i dorobku kulturowego Gminy.

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Krosinku, w imieniu całej lokalnej
społeczności dziękujemy za te wszystkie
lata, gratulujemy wytrwałości  i życzymy ko-
lejnych lat aktywnego działania, aż do 100 
i dalszych jubileuszy! � Joanna Nowaczyk

Pół wieku KGW z Krosinka
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Czas wakacji nie dla wszystkich był tylko od-
poczynkiem. W szkołach i przedszkolach trwały
remonty, malowanie sal, naprawy na boiskach
i placach zabaw. 

Oddano do użytku nowe skrzydło Szkoły
Podstawowej w Czapurach. Trwały prace
termomodernizacyjne w Rogalinku. 
W lipcu egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego zdało 5 nauczycieli: Ag-
nieszka Jagiełło z Zespołu Szkół w Krośnie,
Anna Kuchcińska ze Szkoły Podstawowej
„Pod Lipami” w Krosinku, Paulina Jędro-
cha z Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek”
w Mosinie, Agata Nowak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mosinie oraz Kamila Szym-
czak ze Szkoły Podstawowej w Pecnej. Panie
wspaniale poradziły sobie z zadaniami eg-
zaminacyjnymi i życzę im dalszych sukce-
sów w pracy z dziećmi. 

2 września w szkołach prowadzonych
przez Gminę Mosina i jednej szkole pry-

watnej, nowy rok szkolny rozpoczęło 3 273
uczniów, w tym 443 pierwszoklasistów.
Dzieci objęte opieką przedszkolną to ponad
1200 maluchów od 3 do 6 lat. Z dziewięciu
szkół prowadzonych przez samorząd, naj-
większą placówką jest Zespół Szkół w Kroś-
nie (z przedszkolem 748 uczniów), 
a najmniej liczną jest Szkoła Podstawowa
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie (180 uczniów). 

Od tego roku szkolnego mamy już tylko
ośmioklasowe szkoły podstawowe, które
przyjmują dzieci zgodnie z obwodami
szkolnym ustalonymi uchwałą nr
VII/37/19 Rady Miejskiej z dnia 28 marca

2019 r. Z uchwałą można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej -> Or-
gany gminy-> Rada->Kadencja 2018 –
2023->Uchwały  

W związku z tym, że nie ma w szkołach
klas gimnazjalnych, które funkcjonowały
według innych obwodów szkolnych niż
szkoły podstawowe, nieznacznie zmieniły
się trasy dowozów do szkół. 

Wszystkim, zarówno młodzieży, dzieciom
jak i ich nauczycielom, życzę w nowym
roku szkolnym samych sukcesów! �

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, 

Promocji, Kultury i Sportu

W tym roku Szkoła Podstawowa w Krosinku świętuje 110-lecie swojego ist-
nienia.

To placówka o urzekającej architekturze nawiązującej do pruskich
wzorców, malowniczym położeniu w otulinie Wielkopolskiego
Parku Narodowego i niezwykle bogatej historii, która sięga roku
1909. Wybuch I wojny światowej przerwał pracę szkoły, a miejsce
uczniów zajęli niemieccy żołnierze. W salach lekcyjnych dzieci po-
jawiły się ponownie w roku szkolnym 1922/1923. Kolejne zmiany
przyniósł moment wybuchu II wojny światowej, z którą wiązała się
przerwa w funkcjonowaniu szkoły. Miejscowe dzieci powróciły do
niej jeszcze w lipcu 1945 roku. Wtedy właśnie uczniowie wraz 
z nauczycielami postanowili zasadzić lipy wzdłuż drogi prowadzącej
z Krosinka do Krosna. Dwa lata później lipy pojawiły się również na
szkolnym boisku, a dzieci otoczyły je szczególna opieką. Kwestią

czasu było więc tylko nadanie szkole imienia „Pod Lipami”, co na-
stąpiło w roku 1989, w czasie przygotowań do obchodów 80-lecia
działalności placówki, z inicjatywy jej ówczesnej dyrektor, pani Jad-
wigi Nowak. 

Upływ czasu i związane z nim wymagania stworzyły potrzebę roz-
budowy szkoły. Część drzew musiała więc ustąpić miejsca nowemu
budynkowi szkolnemu, który został oddany do użytku w styczniu
2018 roku. Swoją architekturą nawiązuje on do tradycji i zapewnia
komfortowe warunki pracy dzieciom i ich nauczycielom. Z pew-
nością jednak trudno odnaleźć w nim magiczną atmosferę starego
budynku. W tym momencie koniecznie należy wspomnieć o na-
szych absolwentach i nauczycielach, którzy w budowaniu tej nie-
zwykłej atmosfery mieli swój ogromny udział, a których nie ma już
wśród nas.

Wszystkich przyjaciół szkoły serdecznie zapraszamy na ob-
chody jej 110-lecia, których finał odbędzie się 20 września o go-
dzinie 16.00 w sali MOK-u. Dopełnieniem oficjalnych
uroczystości będzie festyn w Rio Grande  21 września o godzinie
15.00. � Katarzyna Wachowiak-Hołysz

110-lecie Szkoły
„Pod Lipami” w Krosinku

Szkoły
po wakacjach
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Co działo się w małej wsi w Gminie Mosina
1 czerwca?

Uroczyście, z uśmiechem wraz z piękną
pogodą staraliśmy się o to, aby na twarzy
każdego dziecka pojawił się uśmiech. Bo-
gate stoisko z placuszkami, babeczkami,
lizakami biszkoptowymi oraz bezowe ko-
lorowe galaretki, ,,pyry z gzikiem”,
bułeczki, grill, kompociki, herbatki
ziołowe, soczki malinowe oraz wiele in-
nych pyszności zachęcało do degustacji.

Biegające smerfy zachęcały do wspólnej
zabawy. Ogromny dmuchany zamek,
strzały do celu, konkursy i zabawy, cie-
szyły nie tylko dzieci, ale dołączyli się
również dorośli, za co serdecznie dzię-
kuję.

Nasza „przyjaciółka MUĆKA” nie
miała ani chwili przerwy, każdy chciał
spróbować swoich umiejętności w doje-
niu krówki.

Ze względu na służbowy wyjazd do
Lednicy OSP Żabinko, na Dzień Dziecka

w Żabinku przybyła jednostka OSP
Pecna, która zorganizowała przejażdżki
wozem strażackim, uświadamiając pa-
sażerów jak wygląda praca strażaka.

Kiedy małe „smerfy i smerfetki” zmę-
czone zakończyły swoje świętowanie, na
boisko wkroczyła młodzież wraz z rodzi-
cami. Odbył się zacięty mecz piłki
nożnej. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali
piłkę oraz arbuza w nagrodę.

Dziękuję sponsorom oraz wszystkim,
którzy pomogli w organizacji Dnia
Dziecka w Żabinku. �

Agnieszka Gorzyńska

Dzień Dziecka w Żabinku



W niedzielę 1 września, Gmina Mosina upamięt-
niła 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

80 lat temu Niemcy, w porozumieniu z ZSRR
zawartym w pakcie Ribbentrop – Mołotow,
dokonały zbrojnej agresji na Polskę na całej
długości granicy międzypaństwowej.
Działania zbrojne rozpoczęły się 1 września
1939 r. o godz. 4.35 zbombardowaniem Wie-
lunia, a kilka minut później salwami pancer-
nika „Schleswig-Holstein” oddanymi 
w kierunku Westerplatte. Był to początek II
wojny światowej, najtragiczniejszej w skut-
kach dla Polski i całego świata, wojny, która
pochłonęła miliony ofiar. 17 września 1939
r. Armia Czerwona dokonała agresji na Pol-
skę, przekraczając jej wschodnią granicę…
1 września, w Mosinie, odbyły się uroczys-
tości upamiętniające wybuch II wojny świa-
towej, w hołdzie jej ofiarom – w szczególności
mieszkańcom Ziemi Mosińskiej. W mosiń-
skiej Galerii Sztuki otwarta została wystawa
„80. Rocznica wybuchu II wojny światowej,
1 IX 1939 – 1 IX 2019”. Na ekspozycji zna-
lazły się materiały zebrane z tematycznych
opracowań oraz zbiorów Galerii. Wystawę
przygotowała i opracowała Agnieszka Bereta
przy merytorycznym wsparciu Józefy Roszak-
Rosić – wieloletniego Kierownika Izby Mu-
zealnej w Mosinie, we współpracy z Dorotą
Strzelecką – Dyrektorem Galerii Sztuki.
Otwarcie wystawy rozpoczęła projekcja filmu
do utworu zespołu Saba-
ton „40 : 1”, który w roku
2009 zainaugurował wy-
stawę „Wojenne losy Mo-
siny i jej mieszkańców”,
przygotowaną wówczas
przez Izbę Muzealną 
w Mosinie i Przemysława
Mielocha – historyka. Prze-
mysław Mieloch, obecnie
Burmistrz Gminy Mosina, przypomniał 
o tym fakcie sprzed 10 lat, przedstawiając his-
torię tego filmu o bitwie pod Wizną, który po
osiągnięciu dużej liczby oglądalności został
usunięty przez administratora youtube za
„niedozwolone” treści.  – Ta wystawa jest 
o tyle ważna – powiedział – że nam w Niem-
czech próbują wmówić, że mamy polskie obozy
koncentracyjne, zupełnie też niedawno jakiś pis-
arz niemiecki powiedział, że “Schleswig-Hol-
stein” to był statek pasażerski i to my jesteśmy
obwiniani, że tę wojnę wywołaliśmy… Jak
stwierdził Przemysław Mieloch, ta wystawa
pokazująca pierwszy miesiąc wojny w Mosi-

nie i w Polsce, to kultywowanie prawdy. – My
nie musimy kłamać, niczego zaciemniać. My
tylko pokazujemy prawdę i chcemy, by ta
prawda była pokazywana. Wierzę, że ta prawda
zwycięży… Burmistrz wyraził nadzieję, że
otwierana w 80. rocznicę wybuchu wojny
wystawa będzie obecna w każdej szkole. –
Wierzę, że jak ten film o bitwie pod Wizną był
ważny dla wielu internautów, tak ta wystawa
będzie ważna na terenie całej naszej Gminy.
Podniosłym akcentem o wymiarze symbo-
licznym oficjalnego otwarcia wystawy, było
przekazanie na ręce Burmistrza szkatułki z zie-
mią pól bitewnych i miejsc męczeństwa Pola-
ków czasów II wojny światowej, ofiarowanej
Mosinie przez Sergiusza Myszograja i jego
grupę rekonstrukcyjną Semper Fidelis. Jak za-
znaczył Sergiusz Myszograj, to dar dla miesz-
kańców Mosiny, z którą grupa poprzez swoje
działania jest zaprzyjaźniona i której uczetni-
kami są także mieszkańcy naszej Gminy.  
W szkatułce znajdują się próbki ziemi, którą
rekonstruktor zebrał w ciągu ostatnich 10 lat
z 25 miejsc – Westerplatte, Mława, Warszawa
(starówka), Pruszków Dulag 121, Fort VII,
Sthuthof, Dahau, Mokra, Hel, Auschwitz,
Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Berlin,
Kock, Wizna, Bzura, Modlin, Zamość, Prze-
myśl, Wieluń, Normandia – plaża Omaha,
Monte Casino, Tunezja, Norwegia, Gibraltar.
Jak powiedział darczyńca, pierwszą próbką
ziemi zebraną z tych właśnie miejsc uświęco-

nych krwią Polaków,
także mieszkańców
Ziemi Mosińskiej, była
ziemia z Westerplatte…
Szkatułkę z taką symbo-
liczną zawartością wrę-
czyła Burmistrzowi
Monika Błoszyk w towa-
rzystwie Kacpra Marci-
niaka. To najmłodsze

pokolenie w szeregach Semper Fidelis, obyd-
woje z Mosiny. – To do tych młodych ludzi
należy przyszłość krzewienia tej historii 
i pamięci o tym, co się wydarzyło – powiedział
S. Myszograj.
Po otwarciu wystawy w Galerii, pod Pomni-
kiem Ofiar Pamięci na pl. 20 Października, 
w asyście pocztów sztandarowych, odbyła się
uroczystość patriotyczna z udziałem przed-
stawicieli władz samorządowych Gminy Mo-
sina, mosińskich kombatantów, delegacji
instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz
mieszkańców. Gośćmi uroczystości byli m.in.:
Szymon Szynkowski vel Sęk – Wiceminister 

Spraw Zagranicznych, Posłowie na Sejm RP
Tadeusz Dziuba i Szymon Ziółkowski, Radni
Powiatu w Poznaniu Jacek Szeszuła i Filip
Żelazny.
Wprowadzeniem do uroczystości, a zarazem
refleksją nad tragedią polskiego  września
1939 r. było wzruszające, literackie wspo-

mnienie maturzystki tamtego rocznika, od-
czytane przez Alicję Adamską, wicedyrektor
Mosińskiego Ośrodka Kultury.   
W swoim wystąpieniu, Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch nawiązał do
rocznicowej wystawy w Galerii Sztuki w Mo-
sinie, jako formy przekazywania prawdy. – 
W mijającym roku – powiedział Burmistrz –
byłem z synem w kilku miejscach w Polsce, 
w miejscach związanych z II wojną światową.
Byliśmy w Wieluniu, które to miasto w bar-
barzyński sposób, można powiedzieć terrorysty-
czny, jeszcze przed wybuchem wojny, Niemcy
zbombardowali. Dzisiaj, z tego się bardzo cieszę,
prezydent Republiki Federalnej Niemiec
powiedział, że to było barbarzyństwo
niemieckie, nie nazistowskie tylko niemieckie…
Przemysław Mieloch wspomniał także inne z
odwiedzonych miejsc, naznaczonych w spo-
sób szczególny agresją niemiecką we wrześniu
1939 r.: Gdańsk i Pocztę Polską oraz jej obroń-
ców, Westerplatte, Wiznę czy Ciepielów na
Kielecczyźnie, gdzie jak wspomniał, Niemcy
po raz pierwszy tamtej wojny rozstrzelali jeń-
ców, a kilka lat później wymordowali całe ro-
dziny mieszkańców za pomoc udzieloną
rodzinom żydowskim. - I to jest nasza historia,
nasz historia w Polsce – powiedział Burmistrz.
– Nasza historia w Mosinie, to jest właśnie ten
plac, gdzie rozstrzelani zostali nasi mieszkańcy,
to są dzieci i osoby dorosłe wywiezione do
obozów koncentracyjnych, to są osoby, które
były wysiedlane.W swoim wystąpieniu zwró-
cił się z prośbą, aby każdy z zebranych po-
myślał w swoim sumieniu, na ile dba o
pamięć, na ile dba o prawdę, na ile oburza się,
słysząc o „polskich” obozach koncentracyj-
nych. – Stańmy we własnym sumieniu. Każdy
z nas kiedyś umrze i każdy z nas spojrzy kiedyś
w oczy tym, którzy tutaj zostali rozstrzelani,
dzieciom łódzkim, tym, którzy zginęli w
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„Marszem przez Warszawę” z grupą rekonstruk-
cyjną Semper Fidelis, reprezentacja naszych miesz-
kańców upamiętniła 75. rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego – powstania, w którym
swój udział zaznaczyli także mosinianie. 

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17.00 –
historycznej godzinie „W”,  w całej Polsce za-
wyły syreny w symbolicznym hołdzie boha-
terskiej Warszawie. W tym dniu, w stolicy, 
w rocznicowych uroczystościach uczestni-
czyła grupa rekonstrukcyjna Semper Fidelis z
Lubonia, w której działają także nasi miesz-
kańcy.  Kilkukilometrowym przemarszem
ulicami Warszawy, jako oddział sanitariuszek
i powstańców, przypominali przechodniom
o wydarzeniach z sierpnia 1944 r., o bohate-
rach walczących i ginących na barykadach
tego miasta. 

Na warszawskim Mokotowie, rekonstruk-
torzy wzięli udział w uroczystościach pod po-
mnikiem pamięci batalionu „Baszta” przy ul.
Dworkowej, gdzie 27 września 1944 r. Nie-
mcy rozstrzelali 140 wziętych do niewoli po-
wstańców. Na Placu Zamkowym
uczestniczyli gościnnie w VI koncercie piose-
nek powstańczych i zakazanych, w wykona-
niu Kapeli Sztajer. Punktualnie o 17.00, kiedy
dźwięk syren ogłosił światu wybicie godziny
„W”, minutą ciszy grupa Semper Fidelis od-
dała hołd warszawskim powstańcom na
Rynku Starego Miasta. Marsz śladami po-
wstańców warszawskich zakończył ich
udział w wieczornym koncercie na Placu Jó-
zefa Piłsudskiego „Warszawiacy śpiewają
(nie)zakazane piosenki”, jako oprawa kon-
certu chóru warszawiaków i solistów. 

W warszawskich rekonstruktorzy Semper
Fidelis wzięli udział już po raz piąty. Marsze
przez Warszawę upamiętniające heroiczny
czyn  Polaków w okupowanej stolicy, zapo-
czątkował Sergiusz Myszograj, założyciel 

i szef tej grupy, która związana jest także 
z Mosiną.  Uczestniczą w niej pasjonaci his-
torii i rekonstrukcji historycznej również z na-
szej Gminy. W ich wykonaniu zobaczyliśmy
rekonstrukcję proklamacji Rzeczypospolitej
Mosińskiej w tym i ubiegłym roku, uświet-
nili także nasze obchody z okazji 100. rocz-
nicy wybuchu powstania wielkopolskiego
1918 – 1919. Ideą jej działalności jest upa-
miętnianie wydarzeń z dziejów Polski, a także
edukacja historyczna poprzez żywą lekcję
historii.  �

Joanna Nowaczyk
Uczestniczka V Marszu przez Warszawę
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31 sierpnia, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w lesie
bogulińskim odprawiona została msza św. polowa w intencji ofiar terroru
hitlerowskiego, spoczywających w bezimiennych mogiłach. 

Od pierwszych dni okupacji, polityka niemiecka wobec społeczeń-
stwa polskiego była realizowana zgodnie z deklaracją Heinricha
Himmlera, który oświadczył, że zagłada Po-
laków jest podstawowym obowiązkiem na-
rodu niemieckiego, a „Polacy zostaną starci
z powierzchni ziemi”. Jedną z metod reali-
zacji tego planu była eksterminacja. Nie-
mym świadkiem masowych egzekucji 
z czasu II wojny światowej są podmosińskie
lasy, gdzie Niemcy dokonali licznych
zbrodni. W lasach na południe od Mosiny,
tuż powojnie odkryto masowe mogiły 
m. in. w okolicach wsi Sowinki, a także jeden pojedynczy grób 
w sąsiedztwie osady Karolewo. W lutym 1944 r., w celu zniszczenia
śladów zbrodni, Niemcy rozkopali groby i spalili zwłoki. Jest to jedno
z prawdopodobnych miejsc m.in. egzekucji pensjonariuszy Pań-
stwowego Zakładu dla Ubogich w Śremie. W czerwcu 1941 r. ok.
160 kobiet i mężczyzn, w większości upośledzonych psychicznie i fi-

zycznie, wywieziono w szczelnie zamkniętych samochodach w nie-
znanym kierunku. Prawdopodobnie zostali w drodze zagazowani 
i pochowani w zbiorowych mogiłach tu lub w Jarogniewicach (pow.
Kościan). Ich zagłada była realizacją nazistowskiego programu euta-
nazji, tj. wyeliminowania jednostek niezdolnych do pracy. Miejsce
masowej zbrodni otaczają opieką mieszkańcy. Od kilkunastu lat
dbają o nie instruktorzy z Kręgu Instruktorskiego T.W.A. „Elita”, 
a jesienią, z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowiniec,

Sowinki odbywają się tu msze św. polowe 
w intencji ofiar egzekucji. 

W tym roku okoliczni mieszkańcy uczcili
ich pamięć w przeddzień rocznicy wybuchu
II wojny światowej – w sobotę 31 sierpnia. 
W tegorocznej mszy św. udział  wzięli także:
Burmistrz Przemysław Mieloch, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur,
Ułani Wielkopolscy, delegacja Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Ochotniczej Straży

Pożarnej w Żabnie, Jednostki Wojskowej z Babek, Koła Łowieckiego
„Żbik”.  

Po mszy św., w siedzibie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Ba-
ranówku na uczestników uroczystości czekał poczęstunek – gro-
chówka i wypieki. � J. Nowaczyk

Fot. Barbara Kurowska

����MSZA W INTENCJI OfIAR

obozach. Czy ze spokojnym sumie-
niem będziemy mogli spojrzeć im 
w oczy, będziemy mogli powiedzieć:
dbaliśmy o pamięć, dbaliśmy prawdę.
O to proszę – dbajmy o prawdę. My
nie musimy niczego ukrywać, niczego
zatajać. Prawda sama się obroni,
prawda i nas obroni. Dbajmy o prawdę o naszą
pamięć, abyśmy mogli naszym dzieciom 
i wnukom przekazywać to kim jesteśmy, jacy
jesteśmy…
Na zakończenie uroczystości pod Pomnikiem,

delegacje, mieszkańcy, złożyli symboliczne
wiązanki kwiatów. Mosińskie uroczystości
upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej, zakończyła msza św. w koś-
ciele pw. św. Mikołaja w Mosinie, odprawiona 

w intencji ofiar tej wojny.
Uroczystość patriotyczną pod Pomnikiem Pa-
mięci na mosińskim rynku, a także oprawę
mszy św. przygotował Mosiński Ośrodek Kul-
tury.
Wystawa „80. rocznica wybuchu II wojny
światowej 1 IX 1939 – 1 IX 2019” w Galerii
Sztuki potrwa do 5 grudnia br. �

Joanna Nowaczyk
Fot. Agata Lubowicka, Joanna Nowaczyk,

Galeria Sztuki w Mosinie
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Sport
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Król Parku – gratka, dla biegaczy!
21 – 22 września

To III edycja sportowej imprezy –
KRÓL PARKU. Dla zawodników przy-
gotowano trzy dystanse: ultramaraton
– dystans 60 km, półmaraton – dystans
21 km, Nordic Walking – dystans 10

km. Start oraz meta po raz pierwszy
usytuowane zostaną na kąpielisku Gli-
nianki. Na uczestników czekają pa-
miątkowe koszulki oraz medale, ciepły
posiłek na mecie, animacje dla dzieci
oraz mnóstwo innych atrakcji. Szcze-
gółowe informacje oraz plan wydarze-
nia dostępny na stronie
www.osirmosina.pl

Zawody Nordic Walking są trzecimi
zawodami w ramach Grand Prix Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego Nordic
Walking organizowanego przez cztery
gminy: Komorniki, Mosina, Puszczy-
kowo oraz Stęszew. Zapisy trwają
nadal! www.krolparku.pl, www.osir-
mosina.pl 

MTB Wiórek - 5 października

W imprezie mogą uczestniczyć całe
rodziny. Organizatorzy przewidzieli
trasy dla dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych (dystans 21 km lub 42 km).
Szczegółowa rozpiska godzinowa wraz
z podziałem na poszczególne trasy
znajduje się na stronie www.osirmo-
sina.pl – Zakładka Imprezy Sportowe –
MTB Wiórek.  Zawodnicy walczą o
złotą, srebrną i brązową szprychę. W
tym roku miasteczko rowerowe będzie
miało nowe miejsce. Informacje już
wkrótce na stronie www.osirmosina.pl.
Zachęcamy do zapisów!

IV Bieg Pamięci - 13 października

Ostatnia impreza biegowa z cyklu IV
Biegowego Mosińskiego Grand Prix. 

Impreza ma miejsce na terenie nad-
leśnictwa Konstantynowo. W tym
roku, po raz pierwszy odbędzie się na
dystansie 10 km. Będzie to również
bieg charytatywny – w trakcie trwania
imprezy zostanie przeprowadzona
zbiórka publiczna na Stowarzyszenie
„SAMI SWOI” z Mosiny. Limit uczest-
ników: 400 osób

Zapisy oraz szczegółowe informacje
na stronie www.mosinskiegp.pl

• 16 listopada – Maraton Fitness
• 22 listopada – Inauguracja Halowej

Ligi Piłki Nożnej w Mosinie

„Seniorze nie jesteś sam” – szkolenie

17 października, godz. 11.00 w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury (Sala Kolum-
nowa), 

Szkolenie skierowane m.in. dla seniorów, jak i osób,
które chcą poszerzyć swoją wiedzę w temacie bezpiecz-
nego handlu. Osoby zainteresowane uczestnictwem
proszone są o kontakt z Gminnym Centrum Informacji
w Mosinie, ul Dworcowa 3, I piętro, pokój nr 16, tel.: 61
8 192 746. gci@mosina.pl

Gminne Centrum Informacji w Mosinie  serdecznie zaprasza na
bezpłatne warsztaty pt.: „PIERWSZA POMOC W PRAKTyCE”

KIEDY: 17 października 2019 roku
GODZINY: 15.00 - 19.00
W programie m.in.:
- zasady udzielania pierwszej pomocy,
- resuscytacja krążeniowo- oddechowa (niemowlęta, dzieci,

dorośli),
- postępowanie z Automatycznym Defibrylatorem Ze-

wnętrznym (AED),
- ćwiczenia praktyczne. 
Zapisy pod numerem telefonu: 61 8 192 746 w godz. 7.30-

15.30 lub email: gci@mosina.pl

Spotkania w Bibliotece
Mosińska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 4

• wrzesień – start całorocznego projektu „Mała
książka – wielki człowiek”

• wrzesień – grudzień: całoroczne zajęcia cykliczne
„Moliki książkowe w bibliotece” – zajęcia literackie
dla dzieci w wieku 2 – 4 lat, każdy wtorek godz. 10.

• października – Noc Bibliotek
• 1 października – DKK: Gwara poznańska z
przymrużeniem oka • 2 października – Czytanie przy latarce:

wieczorne spotkania z książką dla dzieci • listopada – Mię-
dzynarodowy Dzień Postaci zBajek: wydarzenie dla dzieci

• 1 listopada – DKK: książka „Gawędy o wilkach i innych
zwierzętach” – możliwe spotkanie z autorem Marcinem Kost-
rzyńskim

• 1 listopada – Czytanie przy latarce – wieczorne spotkania
z książką dla dzieci

• 1 listopada – Multikulti: warsztaty dla dzieci z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Tolerancji

• 22 listopada – Gminne Dyktando dla Leworęcznych
• 27 listopada – Dzień Pluszowego Misia: Dzień dobry, Pad-

dingtonie!
• 4 grudnia – DKK: „A ja żem jej powiedziała” Katarzyny

Nosowskiej
• grudnia – Książkołajki w bibliotece: impreza czytelnicza

dla dzieci

Zarząd Osiedla nr 4 „Za Barwą” 
zaprasza mieszkańców na 

koncert zespołu „HOPE”
który wystąpi 28 września na scenie

Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

Zespół Hope rozgrzeje publiczność 
na dorocznym koncercie Osiedla 

„Za Barwą”. Na scenie wystąpią także:
„Impala” oraz „Mr Tea”...

Wstęp wolny!
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Zajęcia edukacyjne i artystyczne
Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4

• Nowy program zajęć stałych edukacji kulturalnej w
MOK, na który serdecznie zapraszamy, szczegóły na stro-
nie internetowej www.kultura.gmina.pl 

• 7, 8 października, godz. 9.00 oraz 11.00 – Nowe Hory-
zonty Edukacji Filmowej – rozpoczęcie prezentacji filmo-
wych. Nowość – w tym roku szkolnym również dla klas
IV-VI

• 30 października, godz. 10.00 – XIV Powiatowy Turniej
Rzeźbiarski w Mosinie. Szczegółowe informacje oraz za-
pisy na stronie www.kultura.gmina.pl, Organizator MOK

Salon poetycki

Galeria Sztuki w Mosinie, ul.
Niezłomnych 1

• 28 września, godz. 17.00 –  „W
ogrodzie poezji”, spotkanie z poz-
nańską poetką, prozaiczką i kryty-
kiem literackim Bogusławą Latawiec
(promocja jej najnowszej książki)
"Pierzchające ogrody"

• 19 października – wieczór po-
święcony poezji ormiańskiej „Okru-
chy obsydianu", w 150. rocznicę
urodzin wielkiego ormiańskiego
poety Hovhannesa Tumanyana, z
muzyką ormiańską na skrzypcach i
gitarze braci Gorgrea i Arama Sa-
yegh.

• 7 grudnia, godz. 17.00
– Spotkanie świąteczne z poezją i

muzyką

Spotkania autorskie

Galeria Sztuki w Mosinie, ul.
Niezłomnych 1

• 16 listopada,godz.17.30 – spot-
kanie autorskie, scenariusz i popro-
wadzenie: Anna Kochnowicz- Kann

Koncerty i spektakle
Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4

• 28 września – koncert m.in. z udziałem zespołu HOPE,
Sala Reprezentacyjna MOK,  godz. 19.00 (współorganiza-
tor: Zarząd Osiedla nr 4)

• 10 października – Muzyczne konwersacje – koncert ze-
społu Nohono, godz. 19.00, bezpłatne wejściówki do od-
bioru w biurze MOK, organizator MOK 

• 25 października – Koncert Anna Maria Jopek, godz.
19.00. Hala widowiskowo-sportowa w Mosinie, ul. Kra-
sickiego 16, bilety do nabycia w MOK 

Galeria Sztuki w Mosinie, ul. Niezłomnych 1

• 27 października – koncert z cyklu „Niedzielne spotka-
nie z muzyką”,  godz. 17.30 

• 24 listopada – koncert z cyklu „Niedzielne spotkanie
z muzyką”, godz. 17.00 

• 29 grudnia – koncert „Noworoczne spotkanie z mu-
zyką”, godz. 17.00 

Wystawy
Mosiński Ośrodek Kultury,  ul. Dworcowa 4

• 27 września - wystawa prac Pracowni Artystycznej z
Rogalinka, Sala kolumnowa MOK, godz. 18.00 (organiza-
tor PAR oraz MOK)

Galeria Sztuki w Mosinie,  ul. Niezłomnych 1

• 5 października, godz. 17.30 - wernisaż malarstwa prof.
Marka Jakuszewskiego (prorektor UAP), czas trwania wy-
stawy do 3.11.2019

• 9 listopada – wernisaż malarstwa Moniki Korony
(UAP), godz. 17.30, czas trwania wystawy – do 26.11.2019

• 30 listopada, godz.16.00 – wernisaż prac uczestników
projektu "Rodzinny pamiętnik" zrealizowany ze środków
MKiDN, czas trwania – do 6.12.2019

• 10 grudnia godz. 18.00 – „Biennale Studenckie na
małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego"
wystawa laureatów oraz wręczenie nagrody przyznanej w
ramach konkursu przez Burmistrza Gminy Mosina, czas
trwania wystawy – do 21 grudnia 2019

Szczegółowa, bieżąca oferta publikowana jest na stronach: Mosiński Ośrodek Kultury - kulturagmina.pl, Galeria Sztuki w Mosinie – galeriamosina.pl, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – osirmosina.pl,
Mosińska Biblioteka Publiczna – bibliotekamosina.pl, Gminne Centrum Informacji w Mosinie - gci.mosina.pl, także na mosina.pl

Porady eksperta ZUS z zakresu zagadnień
związanych z zakresem emerytur i rent.

Mieszkańcu!  26 września br. (czwar-
tek) odbędzie się dyżur eksperta z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1, pok. nr
20 (salka radnego)

Poradę uzyskać będzie można w godzinach od 11.00. do
14.00.

Podczas dyżuru dowiesz się :
• jakie należy złożyć dokumenty, by starać się o przyznanie

świadczenia,
• komu przysługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia

świadczenia,
• jakie przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie

ubiegać.
Będzie również możliwość założenia konta na PUE.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Gminne Centrum Informacji




